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  New York, USA                   ב"ארה, ניו יורק
  ד"שבט תשס

  

  בפרט באזור ניו יורק, חישוב זמ
 צאת הכוכבי�. א
  

  :שאלה
  : כותב) ב'  רסא סע'ח סי"או(ע "השו. א

שאי� השמש נראית על האר� עד זמ� בי� , וזמ� תוספת זה הוא מתחילת השקיעה, א שצרי� להוסי� מחול על הקודש"י
ובלבד שיוסי� , רצה לעשות ממנו מקצת עושה, רצה לעשותו כולו תוספת עושה. מילי� ורביע' והזמ� הזה שהוא ג, השמשות

ק אמות קוד� "שה� מהל� אל� ות, רבעי מיל' ושיעור זמ� בי� השמשות הוא ג, איזה זמ� שיהיה ודאי מחול על הקודש
  .הלילה

א "כתב שלדעת הגר) ש� אות כ" (שער הציו�"וב". א לער� רבע שעה הו–רבעי מיל ' ג: "כתב) ק כג"ש� ס" (משנה ברורה"
  . הוא מעט יותר

  : כתב) ק כ"ש� בס" (משנה ברורה"
 ושוהה –מתחלה נכסית החמה מעינינו ושוקעת והוא הנקרא תחלת השקיעה , ל דשתי שקיעות ה�"ת וסיעתו דס"דעת ר

והוא הנקרא , שאז מתחיל להשקע האור לגמרי, יל השקיעה שניהומאז והלאה מתח, מילי� ורביע מיל ועדיי� יו� הוא' כדי ג
כוכבי� בינוני� שה� סימ� ' כ יוצאי� ג"ואח, והוא בי� השמשות... רבעי מיל' ונמש� זמנה כדי שיעור מהל� ג, סו� השקיעה

  .ללילה
  : כתב) ק כג"ש� ס(בהמש� דבריו 

היינו משעה , שמשות מתחיל תיכ� אחר תחילת השקיעהדבי� ה, א הסכי� לשיטת�"וג� הגר, ל"אבל הרבה מהראשוני� ס
ת לכל "והוא לילה מה, כוכבי� בינוני�' כ בסמו� לו יוצאי� הג"רבעי מיל ואח' ונמש� זמנו כדי ג, שהחמה נתכסה מעינינו

  .דבר
  : כתב) ה מתחילת השקיעה"ש� ד" (ביאור הלכה"וב

הוא כמו שכתב , רבעי מיל' הכוכבי� הוא הרבה יותר מגג שנראה לעיניי� שמש� זמ� בי� השמשות שהוא עד צאת "ואע
ולכ� לעניי� , ובמדינותינו שנוטה יותר לצפו� מתאר� יותר, י"ששעור הגמרא נאמר רק על אופק בבל או א, א בביאורו"הגר

... נוני�כוכבי� בי' ורק תלוי לפי הראות מתי הוא ג, סו� בי� השמשות אי� לנו מש� זמ� מסוי� מ� הגמרא על אופק שלנו
ל מיד אחר שקיעת גו� השמש הוא בי� "א הנ"ולשיטת הגר... צרי� להמתי� עד קטני�, ולפי שאי� אנו בקיאי� איזהו בינוני�

וכ� כתבו רבינו שרירא ... � אלשקר"דכבר הסכי� כ� בתשובת מהר, ובאמת שיטתו זאת לאו חדשה היא... השמשות גמור
  .�"הראב, ל מפראג"מהר, אברה� החסיד'  ר,רבינו ניסי� גאו�, רב האי גאו�, גאו�
  : ל ש�"וז, רסי'כתב שיש להחמיר כשתי השיטות פה בעירנו ניו יורק וניו ג)  סב'ח ד סי"או" (אגרות משה", והנה

ולא פחות מבמקומינו , והוא חוש� כאמצע הלילה, אחר שקיעה כבר כל השמי� מלאה כוכבי�) דקות(כחמישי� מינוט 
,  חלקי�16� מינוט ל50�כ לפי עצ� הדי� לעניי� מחלוקת דהגאוני� צרי� לחלק ה"שא, נוט ויותרב מי"ביוראפ אחר ע

דהוא ספק יו� ספק לילה לשיטת , ש" מינוט הראשוני� ויותר מעט ביה9ויהיה , 3.125ז רבעי מיל שכל חלק הוא "כמספר ט
  .ו� ודאיודעימיה י, ת"ש לר" מינוט ויותר מעט ביה9�ו, א"הגאוני� שסובר כ� הגר

, א� שכא� אי� צור� לזה מדינא, כמו שהורגלנו ביוראפ, ב מינוט"לבני תורה יש לה� לחכות ע: "ק כתב"וש� לעניי� מוצש
ויתפללו ערבית , מינוט' דהיינו אחר מא, ת"ש דר"יש להקל למי שקשה בביה: "ולעניי� תענית". ו מינוט"ואי� להחמיר צ

  : כתב)  סא'ב סי" (באר משה"ת "בשו, השמשותולעניי� הפסק טהרה בזמ� בי� ". קוד�
שא� שג� הוא היה , "אגרות משה"ת "משה פיינשטיי� בעל שו' אני אומר לה� מה שהעידו לפני מגידי אמת בש� הגאו� ר...

ע� כל זה היה מתיר בדיעבד א� אחרו לעשות ההפסק , מדקדק ומקפיד מאד שיש לעשות ההפסק בטהרה קוד� שקיעה
  .ו דקות אחר שקיעה" מטבטהרה לא יותר

). עיי� ש�(ו דקות אלה "ש� על הוראה זו שהוא אינו יודע מה טיב� של ט") באר משה"ת "בעל שו(ח "והנה כבר כתב הרהמ
, ואי� שו� ספק ספיקא,  דקות לער� זה כבר ודאי צאת הכוכבי� לגאוני�9אחר , ל"הנ" אגרות משה"פי דברי ה�דהרי על

  .והרי סובר להחמיר כשתי השיטות, ו דקות"� ט בתואע מדוע התיר דווק"וצ
' לעומת זאת מביאי� את ר. ב ניו יורק אי� מביאי� את שיטת הגאוני�"בלוחות הנפוצי� כא� בארה, ל"נוס� לכל הנ, והנה
  . ובכל זאת לא ראיתי ששיטה זו מוזכרת בפוסקי�–ואמנ� לא חיפשתי מספיק , יונה

ולעניי� צאת הכוכבי� , לעניי� בי� השמשות' כהני� בנעילה וכד, הפסק בטהרהונפשי בשאלתי כיצד לנהוג פה לעניי� 
ושיטת הגאוני� , ל"יונה כנ' ובפרט על הלוחות הנפוצות ע� שיטת ר, וצרי� לעיי� על כל זה. 'וכדו,  מצה–ליל פסח , לטבילה

  .לא מוזכרת כלל בלוחות אלו
) ימי� השווי�(לחודש ניס� ) פי הכתוב בלוח זה�ושרבי� נוהגי� על(הריני לצר� בזה העתק מלוח זמני היו� הנפו� כא� . ב

הזמ� בי� השקיעה לבי� כוכבי� ,  דקות67.8 כששעה זמנית אורכה – לאפריל 21והנה בתארי� , )חור�(ולחודש כסליו 
וכבי� בינוניי� הזמ� בי� השקיעה לבי� כ,  דקות48.1 כששעה זמנית אורכה – לנובמבר 26ובתארי� ,  דקות36בינוניי� הוא 

  ?ולא הבנתי כיצד הזמ� בי� השקיעה לכוכבי� בינוניי� אינו מתקצר אלא א� מתאר�,  דקות37הוא 
" יונה כוכבי� בינוניי�' שר"וא� א� נאמר , הנה בלוח לא מוזכרת כלל שיטת הגאוני� וסיעת�, ומעניי� לעניי� באותו עניי�. ג

והיא חומרא , ני� נראה שהלוח מחמיר מצד אחד ומצד שני הוא מיקלעל כל פ, המוזכר בלוח כוונתו לשיטת הגאוני�
וזה תוא� )  למר�23�עיי� ב( דקות 33שהזמ� בימי� השווי� בי� השקיעה לצאת הכוכבי� הבינוניי� הוא , הבאה לידי קולא

0�לכο7.2 תוא� לשזה ,  דקות אחרי השקיעה41וכוכבי� קטני� באותו תארי� ) שיעור יחסי( מעלות מתחת לאופק�ο8.94 
כהני� בנעילה , כגו� תפילת מנחה בי� השמשות, והוא חומרא הבאה לידי קולא בהרבה נושאי�. מעלות מתחת לאופק

  .וצרי� עיו�, ב"וכיו
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  :תשובה
נו שלגבי הלכות היי, 1)וייתכ� שהדבר תוא� ג� את שיטת רבנו ת�(נית� לנקוט כשיטת הגאוני� , במקו� שאי� מנהג קבוע. א

� שנמצאת ב–שהוא בניו יורק ( מתחת לאופק °8.5הנוגעות לאיסור דאורייתא יש להמתי� עד שתגיע השמש למצב של 

                                                 
1

כל זמ שפני מזרח מאדימי הכסי� התחתו ולא הכסי� העליו בי , משתשקע החמה? איזהו בי השמשות): "ב"שבת לד ע(מובא בגמרא  
  ..." בי השמשות כהר� עי: יוסי אומר' ר... יהודה'  דברי ר–הכסי� העליו והשווה לתחתו זהו לילה , השמשות

דעת רבה שהוא שיעור מהל� שלושת ): מהשקיעה ועד צאת הכוכבי�(דה יהו' בהמש� הגמרא נחלקו האמוראי� בשיעור זמ בי השמשות של ר
 מיל הבאי� הוא בי השמשות 2/3ובמש� , הוא עדיי יו�) ' דק1.5-2(=  של מיל 1/12ודעת רב יוס� שמיד לאחר השקיעה במש� מהל� , רבעי מיל

)מכל , יהודה' י� שכתבו שהעיקר כהבנתו של רב יוס� בדעת רא� הגאוני� והראשונ, להלכה). צאת הכוכבי� לפי שניה� הוא באותה נקודת זמ
  ).לפחות באיסורי דאורייתא(מקו� כתבו להחמיר ג� כשיטת רבה 

  : לגבי שיעור זמ מהל� מיל נחלקו הראשוני�
הזמ שהוא שני מיל אחד הוא שיעור מ ): "... לעניי שיעור זמ השהיה של החמצת בצק–ב "ג מ"פירוש המשניות לפסחי� פ(� "שיטת רמב

ש� משמע , )ב"פסחי� צג ע(סמ� לשיטה זו נית למצוא בגמרא . ב על המשנה במקו�"וכ כתב רע). ' דק24" (=חומשי שעה משעות ההשויה
  .' דק24 וממילא כל מיל הוא –ו מילי "היא ט)  שעות6(=שהליכת אד� בינוני עד חצות היו� 

, מעלות השחר עד הנ� החמה ארבעת מילי. עשר פרסאות? כמה מהל� אד� בינוני ביו�: "אומרת) א"פסחי� צד ע(הגמרא : א"שיטת הגר
כוונת הגמרא שמהל� את כל . ב מיל"י שמהל� אד� מהנ� החמה עד שקיעתה ל"ופירש רש, "משקיעת החמה ועד צאת הכוכבי� ארבעת מילי

בו (על מנת שיו� בינוני , טוע שעל פי המציאות) 'ק ד"ט ס"תנ'  סיח"או(א " היות והגר–מעלות השחר עד צאת הכוכבי� ) מיל' מ(העשר פרסאות 
ואילו א� נחשב� מעלות השחר , ב השעות של היו� מהזריחה ועד השקיעה"יש צור� לחשב את י, יחול בתקופת ניס ותשרי) היו� והלילה שווי�

ונמצא לפי זה שמש� מהל� מיל . יהיה בשיא החור�) ווי�בו היו� והלילה ש(עד צאת הכוכבי� תיווצר מציאות לא הגיונית בו יו� בינוני 
". ב מינוטי"ושיעור מיל במוחלט הוא כ): " פ'ח סי"או(בתשובה " חת� סופר"וכעי זה כתב ג� .  דקות22.5הוא )  מיל32 שעות ב12כשמחלקי� (
 )ע" וצ–מינוטי ' כתב שחצי מיל הוא ט)  טז'ו סי" (חת� סופר"ת "אמנ� בשו(

שכ כתב לגבי , ) קסז'סי" (תרומת הדש"ומקור הדברי� ב.  דקות18שהילו� מיל הוא ):  רסא'ח סי"או(א "ורמ)  תנט'ח סי"או(ע "שיטת השו
ידי תלמידו של �קוב� על" (לקט יושר"בספר . ב שעות"בי, מיל' שה מ, פרסאותוהוא כותב שאד� מהל� את כל העשר . שיעור הזמ של מליחה

"אלא שכבר . היתה שמהל� את ארבעי� המיל במש� הזמ שבי עלות השחר לצאת הכוכבי�" תרומת הדש"כוונת מוכח ש") תרומת הדש
חייבי� לומר , ב שעות"וא� שבתרומת הדש הזכיר י, ב שעות שוות"הוא יותר מי) שה� הימי� הבינוניי�(שזמ זה בימי ניס ותשרי , ראינו לעיל

וכ , מילי' שכ מעלות השחר ועד הנ� החמה ד (1.25שיחס הזמ בי עלות השחר לצאת הכוכבי� הנו פי ומכיוו . שכוונתו לשעות ארוכות יותר
מיל הוא פי ' ב מיל למ"והיחס בי ל, מיל'  ובס� הכול מ–ב מיל "ומהנ� החמה עד לשקיעתה ל, מילי' משקיעת החמה ועד לצאת הכוכבי� ד

1.25 (כותב שנית להסביר את ) ש�(א "אלא שהגר. כמו השיטה הראשונה שהוזכרה לעיל) 18במקו� (לנוש'  דק22.5מש� הילו� מיל הוא , וא� כ
מילי בי עלות השחר להנ� ועוד ' ובנוס� לה� יש עוד הליכה של ד( מיל יהיו כול� בי הנ� החמה לשקיעתה 40ל באופ שה"הסוגיא בפסחי� הנ

  . דקות שלנו18ולפי זה מיל יהיה , )בי השקיעה לצאת הכוכבי�' ד
  .בהתאמה,  דקות13.5,  דקות17�כ,  דקות18: רבעי מיל הנו' נמצא ששיעור ג

  
  :נחלקו הראשוני�, יהודה' יוסי ביחס לבי השמשות של ר' של ר" כהר� עי"לגבי מיקומו של 

יוסי ' יהודה ור' לדעה זו לא נחלקו ר(ה יהוד' יוסי נמצא בנקודת הזמ האחרונה של בי השמשות של ר' בי השמשות של ר): ב"ברכות ב ע(י "רש
  ).לגבי זמ צאת הכוכבי�

 וממילא זמ –)  רסא'ח סי"או(א "וכ פסק הגר. יוסי' יהודה מתחיל בי השמשות של ר' מיד לאחר סו� בי השמשות של ר): ו"א מ"זבי� פ(ש "ר
 .יהודה' יוסי מאוחר מעט מזמ צאת הכוכבי� של ר' צאת הכוכבי� של ר

כחצי (ט אמה "ומכל מקו� מופלג לכל היותר כדי שיעור הילו� מ, יהודה' יוסי מופלג מעט מסו� בי השמשות של ר'  בי השמשות של ר:ש"רא
 ). רסא לא כתב כ'ובסי,  רצג'ח סי"או(ע " וכ פסק בשו–) דקה
 .יהודה'  אפשר שהוא מופלג הרבה מסיו� בי השמשות של ר– "ראב

לא כוכבי� גדולי� ...  לילה–שלושה , בי השמשות –שני� ,  יו�–כוכב אחד : אמר רב יהודה אמר שמואל): "ב"ה עשבת ל(עוד מובא בגמרא 
ופסקה הגמרא כדעת ). א"א ה"ברכות פ(וכעי זה ג� מובא בירושלמי ". אלא בינוני�, הנראי� ביו� ולא כוכבי� קטני� שאי נראי� אלא בלילה

 18 או 17� כ, 13.5(רבעי מיל ' וא� כ נמצא שיש להחמיר להמתי משקיעת החמה כדי מהל� ג. ר כדברי שניה� להחמי–יוסי ' יהודה וכדעת ר' ר
  . שהוא דעת מיעוט, "א� לא נתחשב בראב) ' דק0.45�0.6(ט אמה "ועוד מ) ל" לפי השיטות הנ–דקות 
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כל האמור לעיל שבי ).  מתחת לאופק°4.8כשמצב השמש (' ק ד18.6נראי� לאחר ) באר� ישראל בימי� השווי�(שלושה כוכבי� בינוניי� , ואכ

הובאו דבריה� בי השאר , רב האי גאו ועוד, רב שרירא גאו( הוא שיטת הגאוני� –כשהשמש מתכסה מעינינו , השמשות מתחיל מ השקיעה
) פא-אות נ ו, אגרת התשובה(רבנו יונה , )נט ק'� קט סי"תשב(� מרוטנבורג " מהר–וכ פסקו ראשוני� רבי� ; ) צו'� אלשקר סי"בתשובת מהר

  ).ט'  רסב סע'ד סי"יא ויו'  רסא סע'ח סי"או(א "ובכלל� הגר, וכ פסקו ג� חלק מהאחרוני�, ועוד
ורק לאחר מהל� שלושה מילי ורבע מתחיל זמ , שא� לאחר השקיעה הנכסית הוא עדיי יו� גמור, וסיעתו)  רכא'סי" ספר הישר("ת "א� דעת ר

, )ש�(שיטה זו נובעת כתוצאה מסתירה בי המובא בגמרא בשבת . ולאחר מכ הוא צאת הכוכבי�, רבעי מיל'  השמשות למש� מהל� גבי
. מילי' שמשקיעת החמה ועד לצאת הכוכבי� מהל� ד, )ש�(לבי הנאמר בגמרא בפסחי� , רבעי מיל' שמהשקיעה ועד צאת הכוכבי� הוא מהל� ג

ובפסחי� אי כוונת הגמרא (אלא שקיעה מאוחרת יותר , חנו לומר שהשקיעה ההלכתית אינה השקיעה הנכסית מעיננווכתב רבנו ת� שעל כור
  . בזמ השקיעה ובזמ צאת הכוכבי�: ת חולק בתרתי על הגאוני�"נמצא שר). שש� הנושא איננו זמני היו� ההלכתיי�, לשקיעה הלכתית

 'ח סי"או(ע "וכ פסק שו). שער אבלות ישנה ועוד, "תורת האד�" ב"רמב,  בהלכות תפילי"תרומה"ספר ה(ת פסקו ראשוני� רבי� "כדעת ר
א� רבי� התחבטו ). ק א"ח תנה ס"ז או"במ" (פרי מגדי�"ו) ק ב" שלא ס'סי" (מג אברה�", שהוראתו אמנ� לא התקבלה באר� ישראל, )רסא

שמהסתירה , ל"מקו� מושב� של התנאי� הנ –כה הקיימת באר� ישראל שכ סביר להניח שהוא דיבר על רמת החש, ת"בהבנת שיטתו של ר
באופ '  דק72�נית לראות בחוש ששיעור הזמ בי שקיעת החמה עד לזמ שבו נראי� שלושה כוכבי� הנו פחות מ. בדבריה� נובעת שיטתו

שכ הוא עצמו  –אה משמעותית יותר של כוכבי� והוא מצרי� יצי, ת צאת הכוכבי� ההלכתי איננו שלושה כוכבי�"וקשה לומר שלר. משמעותי
בהלכות מילה , ) רסא'ח סי"או(ת "פי שפסק כשיטת ר�על�שא�, ע"וכ משמע בשו, ששלושה כוכבי� ה� סימ לילה, ל"הזכיר את הגמרא הנ

  . כתב ששלושה כוכבי� בינוניי� הוא לילה)  רסב'ד סי"יו(
  :וביניה�, כמה ניסיונות ליישב נאמרו בדבר

). צפו, °32(באר� ישראל " נש�"נמש� זמ רב יותר מזמ ה) הדמדומי�" (נש�"שש� ה) צפו, °48.5טרויש , רומרו( דיבר לפי מציאות מקומו ת"ר
שכ ככל שעולי� או יורדי� מאמצעו של כדור הרדיוס , ההיק� שצרי� לעבור במהל� היממה הנו קט יותר, כיוו שהמקו� צפוני יותר לישראל

ואז המעבר בי נקודת השקיעה לצאת הכוכבי� הנו אטי  –וממילא ההיק� קט יותר ומהירות התנועה באותו קו רוחב אטית יותר , הול� וקט
שכ מקור שיטתו הוא במימרת , הבנה זו דחוקה,  א� כאמור–) ב"ב טז ע" (נברשת"וה, )ב"מג ע" (דברי יוס�"ת "כ� הסביר בהבנת ר. יותר

והוא לא העיר דבר על כ� שבאר� , ת התגורר באר� ישראל"שהחזיק בשיטת ר" בית יוס�"שכ , וכ קשה. שראלשמקומ� באר� י, התנאי�
  .ישראל הזמ קצר יותר

 בכל מקו� ששלושה כוכבי� –ואי הכי נמי , שיש מהל� שלושה מילי ורבע מהשקיעה הנכסית עד בי השמשות הוא לא בדווקא, ת"מה שכתב ר
ולפני זמ זה הוא יו� , שלושת רבעי המיל שקוד� לכ ה� בי השמשות. מילי זמ הופעת הכוכבי� הוא צאת הכוכבי�' דמופיעי� קוד� למהל� 

וכתב ש� עוד , )ל"ה ונ"ה ד"ב פ"מ" (מנחת כה"כ� כתב ). וממילא שיעור הזמ שבי השקיעה הנכסית לבי השמשות משתנה בהתא�(גמור 
, היינו; מילי מהשקיעה הנכסית'  השמשות אמור להתקצר באופ יחסי כאשר צאת הכוכבי� הוא קוד� לדשמעיקר הדי נראה לו שג� זמ בי

 חלקי� לפני צאת הכוכבי� 3.  חלקי�16�שכדי לשמור על יחס קבוע עלינו לחלק את מש� הזמ שבי השקיעה הנכסית לצאת שלושה כוכבי� ל
  . וקוד� לכ הוא יו� גמור, הוא בי השמשות

'  דק9ולגבי מה שכתב שלפי זה בי השמשות של הגאוני� הוא ). סב, ח ד"או" (אגרות משה"כתב ג� , שיש לחשב את הדבר באופ יחסי,  זוכהבנה
 כשרמת החשכה מקבילה לרמת –כ� �שכלל לא שיי� לדבר על צאת הכוכבי� לאחר זמ מועט כל, הדבר לכאורה מוקשה מהמציאות, בניו יורק

ה תשובה " (במראה הבזק"ת "ועיי בהרחבה בעניי בשו. ובשלב זה עדיי יש אור גדול, מהשקיעה'  דק7� ישראל לאחר כהחשכה הקיימת באר�
שכ סו� , א� ג� פירוש זה מוקשה; להלכה" מנחת כה"הביא את הבנתו של ) ה עד" רצג ד'ה קוד� הלילה וסי" רסא ד'סי" (ביאור הלכה). "ל

" מנחת כה"ג� ? ת שיעור זה"וא� כ מדוע נקט ר, מילי' הצפו שלושה כוכבי� מופיעי� לפני שיעור זמ דסו� ברוב הארצות מלבד בארצות 
 .עיי ש�. ונדחק מאוד בדבריו ליישב הדבר, הרגיש בבעייתיות זו

כ כתב .  כיפת הרקיעולא מספיק שיופיעו בשאר, יש שפירשו שמה ששלושה כוכבי� ה� סימ לצאת הכוכבי� הוא דווקא כשה� מופיעי� במערב
ת מה נחשב "עוד נית לפרש שלא מוכרע לר. כמוב, וזהו זמ מאוחר בהרבה)  מו'סי' י פראגי"ת מהר"הובאו דבריו בשו" (גינת ורדי�"ת "שו

 מילי 'היינו שרמת החשכה הקיימת לאחר ד, פי הגמרא בפסחי��והוא לומד את הגדר ההלכתי של כוכבי� בינוניי� על, כוכבי� בינוניי�
נמצא שצאת הכוכבי� הבינוניי� , פי הנראה באר� ישראל�ת נאמר על"מילי של ר' וא� שיעור מהל� ד. כוכבי� בינוניי�' מתאימה לשיעור ג

 .לאחר השקיעה'  דק82ובניו יורק מצב זה קורה ,  מתחת לאופק°16.1ת הוא כשמצב השמש "לר
  :להלכההמקובלות פחות , יש להעיר שישנ ג� שיטות נוספות

ח "עיי בב. רבעי מיל קוד� לכ הוא בי השמשות' וג,  ששקיעת החמה היא לילה לכל דבר מ התורה–)  רעד'סו� סי" (יראי�"שיטתו של ספר 
  .ושכ מנהג קהילות רבות, תבוא עליו ברכה" יראי�"שכתב שהמחמיר כ, ) רסא'סי(

 .שאז הוא צאת הכוכבי�,  מילי לאחר מכ' שבי השמשות הוא משקיעת החמה הנכסית עד ה– "שיטת ראב
ת וה כדעת הגאוני� במילי "בקביעת השקיעה ההלכתית נראה שיש להחמיר ה כדעת ר): וכדלקמיה, במקו� שאי מנהג(ולעניי הלכה 

ועוד שכאמור לעיל , המתאימה יותר למציאות, בקביעת צאת הכוכבי� נראה שיש לנקוט עיקר כשיטת הגאוני�; ונית להקל בדרבנ, דאורייתא
 °4.8הוזכר לעיל שהוא כשהשמש . כמו בשיטת הגאוני�, כוכבי� בינוניי� בהבנתו הפשוטה הוא צאת הכוכבי�' ת ג"יש שהבינו שג� לשיטת ר

וכדי שנוכל לדעת את זמ צאת הכוכבי� בשאר המקומות בעול� עלינו לחשב בכל מקו� ומקו� מהו מש� הזמ שנדרש כדי , מתחת לאופק
ולכל קו רוחב יש את מהירות התנועה הסיבובית שלו וממילא את מש� , שכ הדבר משתנה ממקו� למקו�( מתחת לאופק °4.8�תגיע השמש לש

  . ' דק22�מש� הזמ הוא כ) צפו, °40.7(בניו יורק ). °4.8הזמ הנדרש לו לעבור 
בשיא החור� מש� הזמ : ארו� יותר" נש�" החור� והקי� מש� הבימות. הוא הקצר ביותר" נש�"שבה� זמ ה, כל האמור הוא בימי� השווי�
  .' דק26� ובשיא הקי� כ',  דק25� מתחת לאופק הוא כ°4.8הנדרש לשמש להגיע למצב של 

מכל מקו� כיוו שאיננו בקיאי� להבחי בי , פי שמעיקר הדי סגי בשלושה כוכבי� בינוניי��על�שא�) בריש מסכת ברכות(כתב רבנו יונה 
וא� כ ). לעניי קריאת שמע,  רלה'ח סי"או(ע "וכ הובא להלכה בשו. בי� בינוניי� לגדולי� יש להחמיר עד שייראו שלושה כוכבי� קטני�כוכ

א� שעצ� (אמנ� בזמ יציאת הכוכבי� הקטני� לא מצאנו שיעור קצוב בגמרא ובראשוני� . עלינו להמתי זמ נוס� מעבר לשיעור שהוזכר לעיל
ח "או" (מלמד להועיל "– מתחת לאופק °7כגו , א� מצאנו באחרוני� כמה הנהגות בדבר) כמבואר לעיל, מוזכר בגמרא" בי� קטני�כוכ"המושג 

שהיה ממתי , "חזו איש"פי עדויות בש� � על– מתחת לאופק °9.76, )מט' עמ" בי השמשות("מ טוקצינסקי " רי– מתחת לאופק °8.5, ) ל'סי
  ).באר� ישראל(קיעה מהש'  דק50�בקי� עד כ

מצאנו פוסקי� שמשמע , ואכ. יש מקו� לומר שכבר אי צור� להמתי עד שיעור יציאת הכוכבי� הקטני�, כשיש לוחות מסודרי�, והנה בימינו
 צג 'סי" (קצות השולח"ובמה שכתב ) ה"פ, ב"מ" (מנחת כה"עיי ב. מדבריה� שמי שבקי אינו צרי� להמתי עד שיעור יציאת הכוכבי� הקטני�

פרק נא , פ בניש"לרב ח" (זמני� בהלכה"ועיי עוד בספר , )כוכבי� בינוניי�(פי הנאמר בגמרא �שזמ מוצאי שבת הוא על, )אות א" בדי השולח"ב
שנה ט ראש ה(א "וריטב) שער אבלות ישנה" תורת האד�(" "שכ מצאנו שרמב, ל אינו מוסכ� כנראה"ובפרט שדינו של רבנו יונה הנ) 3הערה 

וא� כ משמע שאי לאו הכי אי צור� להמתי ליציאת הכוכבי� , כתבו שמשו� תוספת שבת יש להמתי עד שיצאו הכוכבי� הקטני�) א"ע
  . הקטני� א� במילי דאורייתא

 קטני� א� במילי כוכבי�' מכל מקו� נראה שאי חובה לנהוג כשיטות המחמירות בשיעור זמ יציאת ג, וג� א� נאמר שאי בכוחנו להקל בדבר
משנה "ו, א'  תקסב סע'ח סי"או(א "כפי שמשמע ברמ, כוכבי� בינוניי�' נית להקל לגמרי ולהסתפק בג) 'תענית וכד(ובמילי דרבנ , דאורייתא

  ).במקו�" ברורה
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ובימי� שאינ� שווי� מש� הזמ� מגיע עד , לאחר השקיעה המתכסה מעינינו בימי� השווי�'  דק41� כ–צפו� ,  רוחב°40.7
נית� ) ובמקו� צור� גדול א� באיסורי דאורייתא(כות הנוגעות באיסור דרבנ� ובהל. כדי שייחשב לצאת הכוכבי�) ' דק51

בימי� '  דק22�ובניו יורק הוא כ( מתחת לאופק ייחשב הדבר כצאת הכוכבי� °4.8שמרגע שהשמש תגיע למצב של , להקל
  ).' דק26ובימי� שאינ� שווי� עד , השווי�

שכבר מהשקיעה הנכסית אפשר שמתחיל זמ� בי� , גאוני�לכתחילה יש לחוש לשיטת ה, לגבי קביעת זמ� השקיעה
שג� לאחר השקיעה , 2נית� להקל) וכ� באיסורי דאורייתא בשעת דחק גדול(ואיסורי� שאינ� אלא מדרבנ� . השמשות

  ). °4.8(עד זמ� צאת הכוכבי� הבינוניי� , 3הנכסית עדיי� נחשב יו� גמור כמעט
ת "א� במקומות רבי� כבר קיי� מנהג קבוע א� לפסוק כגאוני� או כר, ג קבועכל זה הוא דווקא במקו� שאי� מנה, כאמור

  שזמ� השקיעה הוא , ת המנהג הוא לחשוש לשיטת הגאוני�"ומכל מקו� א� במקומות שנוהגי� לעניי� צאת הכוכבי� כר(
  . 4ואי� לפרו� גדר, )מזמ� השקיעה הנכסית

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                           
יוסי ' יהודה ור'  זמ רושהדבר תוא� את,  מתחת לאופק°4.8יש להעיר שעל א� שהוזכר לעיל ששיעור כוכבי� בינוניי� הוא כשהשמש נמצאת 

 מתחת °6.2�כתב שיעור זמ המתאי� ל) מט' עמ" בי השמשות("מ טוקצינסקי "רי: מכל מקו� יש המחמירי� יותר, פי שיטת הגאוני�� על
  ). מתחת לאופק°7.1�וזה מקביל ל(בימי ניס ותשרי '  דק30ישנ עדויות שהיה ממתי " חזו איש"ובש� , לאופק

שהקי� נושא זה בהרחבה , פ בניש"לרב ח" זמני� בהלכה"כגו (מציאותית והלכתית נית להיעזר בספרי� שנכתבו בעניי לש� תוספת הבהרה 
  ).רבה ובצורה בהירה

2
בי השמשות עצמו , וא� א� הלכה כגאוני�, ת" ספק הלכה כגאוני� ספק כר– הטע� בזה משו� שהוא ספק ספיקא א� מש� זמ זה הוא לילה  

' יהודה שבי השמשות הוא כמהל� ג' שדווקא בדאורייתא החמירה הגמרא כשיטת ר, )ה נאכל" תטו ד'סי" (ביאור הלכה"וד שכתב וע. הוא ספק
  ).ה תשובה ל" (במראה הבזק"ת "ועיי הרחבה בעניי זה בשו. יוסי' שכ מעיקר הדי הלכה כר, רבעי מיל

3
 וצאת –יוסי ' ה מטע� שנית יותר להקל לפני שמגיעי� לבי השמשות של ר, � לכאלא כמה דקות קוד,  א� אי להקל עד צאת הכוכבי� ממש 

ת זמ "שא� לפי ר) 1עיי בהערה (ודעימיה " מנחת כה" וה משו� שיש לחוש להבנתו של –יוסי ' כולל ג� את מש� הזמ של ר) °4.8(הכוכבי� 
מעיקר " מנחת כה"כהבנתו של (שדי א� נחמיר כהבנה שהחלוקה היא יחסית ואפשר ). °4.8(בי השמשות הוא לפני צאת הכוכבי� הבינוניי� 

  .ת"וא� כ כמה דקות קוד� לכ חלה כבר השקיעה א� לפי ר, ) עיי ש� בהערה–" אגרות משה"וכתשובתו של , הדי
4

 ' תסח וסי'ח סי"או(ע " מובא בשווכ) ועוד" מקו� שנהגו"עיי בפסחי� פרק (ס "כפי שמשמע בכמה מקומות בש,  אד� מחויב למנהג מקומו 
יש להעיר שעל א� שהמנהג העיקרי בניו יורק . וא� כ במקומות שנהגו להחמיר להמתי יותר מ האמור לעיל אי לפרוש ממנהג המקו�). תצו

  .דד ועו"חסידי חב, חסידי גור: מכל מקו� ישנ קהילות שנהגו כגאוני� לכל דבר, ת"הוא להחמיר ה כגאוני� וה כר
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הנו ארו� יותר א� שהשעה הזמנית ) בי� השקיעה לצאת הכוכבי�" (נש�"כיצד ייתכ� שבחור� זמ� ה,  שתמהתלגבי מה  .ב

בי� (וככל שמתרחקי� מהימי� השווי� , הקצר ביותר הוא בימי� השווי�" נש�"ההסבר נעו� בעובדה שזמ� ה, קצרה יותר
ככל שהשמש נמצאת קרוב יותר לניצב לציר הסיבוב הסיבה לכ� היא ש. מתאר�" נש�"ה) לכיוו� הקי� ובי� לכיוו� החור�

, א� כ�. מתאר�" נש�"וככל שהיא נמצאת בזווית גדולה יותר לציר הסיבוב זמ� ה, קצר יותר" נש�"זמ� ה, של כדור האר�
  . ארו�" נש�"הדבר גור� ל, כיוו� שבתקופת החור� השמש נמצאת בזווית הגדולה ביותר לציר הסיבוב

  "): הזמני� בהלכה"לקוחי� מתו� הספר (ב תרשימי� מתאימי� " הדברי� מצכדי להמחיש יותר את
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של אור שהול� ונחלש מהשקיעה ועד " רצועה"ישנה , כאשר השמש נמצאת בניצב לציר הסיבוב: הסבר למופיע בתרשי�
ה בדר� וממילא יחצה את הרצוע, יחצה את רצועת הדמדומי�) בזמ� השקיעה(אד� הנמצא בנקודה א . צאת הכוכבי�
בתקופת החור� והקי� רצועת הדמדומי� נמצאת בזווית קהה , לעומת זאת). ופרק הזמ� יהיה הקצר ביותר(הקצרה ביותר 

וא� כ� המעבר מנקודה א לנקודה ב אינו מתבצע בדר� הקצרה ביותר אלא , )ראה ציור ב(או חדה ביחס לציר הסיבוב 
  .הנו ארו� יותרוממילא פרק הזמ� הנדרש לחציית הרצועה , באלכסו�

' שא� לא כ� ג, א� לא בתקופת החור� ,ימי� השווי�ע הוא דווקא ב"רבעי מיל שהוזכר בשו' ל ששיעור ג"צ, לאור האמור(
  ). וכפי שציינת בשאלת�–רבעי מיל בימי� השווי� ' מהזמ� של מהל� ג רבעי מיל בשעות זמניות ה� קצרי� יותר 

ונראה שאי� לסמו� עליו לקולא ולהחשיב את ,  יונה במקורו נועד להחמיר בלבדזמ� רבנו,  אכ�–בנוגע לשאלת� השלישית 
 .הזמ� שלאחר יציאת הכוכבי� הבינוניי� כבי� השמשות
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 Pforzheim, Germany    גרמניה, פורצהיי	
  ה"שבט תשס

  
  שינוי נוסח התפילה כשהשתנה הרכב המתפללי� בבית הכנסת. ב
  

  :שאלה

כיוו� שרוב המתפללי� היו יוצאי בוכרה ,  נוסח עדות המזרח–ית הכנסת שבקהילתנו בנוסח ספרדי התפללנו בב, מאז היווסדו
  .ופרס

  .כבית כנסת וכמרכז קהילתי' שישמש בקרוב בעזרת ה, בימי� אלה נמצא בשיפו� מבנה גדול יותר
לפי סידור , בתי הכנסת באר�הנהוג ג� ב, לשנות את נוסח התפילה לנוסח ספרד, בעת המעבר לבית הכנסת החדש, הא� נית�

  ?רינת ישראל בנוסח ספרד
 –דרישת ועד הקהילה היא לשנות את נוסח התפילה כדי לקרב רחוקי� , הואיל ורוב המתפללי� כיו� אינ� יוצאי בוכרה ופרס

  . את אחינו היהודי� מברית המועצות לשעבר
  .אי� תקנו� מחייב לבית הכנסת

  
  :תשובה

ג� א� חל שינוי בהרכב . 2בזמ� היווסדו1 פי רוב המתפללי� בו�תפילה שנקבע בבית הכנסת עלאי� לשנות נוסח , בעיקרו�
אפילו א� , כל עוד נשארו מתפללי� שמנהג� כנוסח המקורי אי� לשנות, המתפללי� ועכשיו רוב� מתפללי� בנוסח אחר

ושליח הציבור יתפלל בקול , מנהג אבותיופי �כל אחד יתפלל בלחש על, במקרה שכזה. 3הציבור עצמו מעוניי� לשנות את נוסחו
עיי� , �"וכ� לגבי תפילת הלחש של הש, לגבי התנהגות המתפללי� בדברי� שבקדושה(ר� כפי הנוסח שנקבע בבית הכנסת 

  .4)בהערה

                                                 
1

ג� א� בהצבעה היו חלק מה� , פיו בפועל� קובעי� נוסח תפילה בבית כנסת לפי הנוסח שהרוב מתפללי� על)  ד'ז סי" (מנחת יצחק"ת "לפי שו 
  .מצביעי� עבור נוסח אחר

2
אגרות "ת "שו, )ת יט תצו או'ח סי"או, דיני מנהגי איסור" (פרי חדש"וכ נראה ב, )'ה אהו" קפח ד'מ השמטות סי"חו" (חת� סופר"ת " שו
דמתחילה נתבטל , דרק באי ש� כלל מאלו שהיו ש� במנהגי�: "שכתב, )ק ט" תסח ס'ח סי"או" (חק יעקב"פי �על)  כא'ח ב סי"או, ד" (משה

  ).  טו'ד סי" (עשה ל� רב"ת "ושו..." מנהג� כיוו שנתבטל הקהל
שמסתפק אפילו ) ק ו" תצג ס'סי" מג אברה�"הובאו דבריו ב,  הראשוא בדפי אלפס בסו� הקטע"עבודה זרה ב ע" (שלטי גיבורי�"עיי ב

כ� באו לעמוד ש� �ואחר, וא� נעקרו מש� כל אנשי המקו� הה� לגמרי ועמד כ� המקו� כמה שני� בלתי יהודי� כלל", כשנחרבה כל הקהילה
  ".ע"וצ, יג כ� או לאמסופקני א� עליה� להנה, יהודי� ממקו� אחר שיודעי� הוראת חכ� ההוא שהיה עומד ש�

ואסתלק מעשה ראשו כי פני� חדשות באו , כיוו שנתבטל הקהל נתבטל מנהג�"ופוסק ש, דוחהו) ק ט" תסח ס'ש� בסי" (חק יעקב"אבל ב
  ). כא'ח ב סי"או" (אגרות משה"ת "והסכי� עמו שו". לכא

דמצד אחד , )ש�" (אגרות משה"ת "קשה לדייק משו. הג המקוריצרי� עיו בשאלה כמה מתפללי� לפי הנוסח היש יידרשו כדי להשאיר את המנ
א� יש ש� עדיי הרבה מה� משמע שיש די ... כיוו דאיכא ש� ג� הרבה מאלו דנוסח אשכנז א� שה� מיעוט... מסתבר שאסור לשנות"כתב ש

אגרות "ל כתב "אבל באמצע הציטוט הנ. ומשמע שלדעתו דרוש שיישאר מיעוט ניכר של מתפללי� לפי הנוסח הראשו, ..."המנהג על המקו�
ומשמע מזה , "כיוו שנתבטל הקהל, דרק באי ש� כלל מאלו שהיו ש� במנהגי� דמתחילה נתבטל מנהג�")... חק יעקב(="י "עיי בח": "משה

  . יש להמשי� לפי המנהג היש, ואולי אפילו אד� אחד, שכל עוד שנשאר אפילו מיעוט קט
ונראה לומר בזה באופ כללי שיהיה תלוי בהגדרת . עצמו" חק יעקב"אינ� מופיעי� ב, "אי ש� כלל"ו" איכא ש� הרבה: "ל"שני הביטויי� הנ

דהיינו שתלוי א� בגלל המספר הקט שנשאר מהמתפללי� לפי הנוסח , ")אגרות משה"וג� ב" חק יעקב"ביטוי שמופיע ב" (נתבטל הקהל"
ה וחומרי " ד ד' תסח סע'ח סי"או" (ביאור הלכה"ועיי ב. ית נתבטלה ועכשיו מתפלל בו קהל חדשהראשו ייראה לאנשי� כאילו הקהילה המקור

  ).המקו�
א� כי (ז אויערבא� הייתה שכאשר הרוב משתנה נית יהיה לשנות את נוסח בית הכנסת "משמע שדעת הגרש) סט' א עמ" (ועלהו לא יבול"בספר 

  ). ע ש�פי מה שמופי� קשה לקבוע את דעתו בוודאות על
3

פ ששלחנו לכ� סדר תפילות אל תשנו ממנהג "אע): "ט"ג ה"עירובי פ(פי גירסתו בירושלמי �על, ) סח'סי" (מג אברה�"כ משמע לכאורה מ 
סי רוב הקהל או אפילו רוב פרנ"לגבי ההלכה כש) והלאה, ה ועל דבר"ד, א"ח ע,  י'ח סי"או, מווילנא" (שער אפרי�"ועיי באריכות ב". אבותיכ�

  ".ק והמה טובי העיר מסכימי� לבטל המנהג"הק
4

ומוטל על כל , "לא תתגודדו"פסק דג� בכהאי גוונא שיי� איסור ) ק לב"ס" בית ישראל"וב, יד'  ג סע'אר� ישראל סי" (פאת השולח"אמנ� ב 
  .פי נוסח בית הכנסת�יחיד ויחיד להתפלל ג� בלחש על

וכל זה במנהגי בית הכנסת ונוסחי התפלות : "שכותב) ה' יס, "נודע ביהודה"לבנו של ה" ( ציושיבת"ת "ועיי בשו, אבל רבו החולקי� עליו
)  פח אות ב'ד סי"יו" (בית יצחק"ת "שו..." אבל בתפילה בלחש כל יחיד ויחיד צרי� להתפלל כפי מנהגו... � ובפיוטי� וכדומה"בציבור בחזרת הש
  .א מסכי� עמוונראה שהו, ל"הנ" שיבת ציו"מציי את תשובת 

� "להרמב; ולכולי עלמא לית כא משו� לא תתגודדו, דבתפילה בלחש אסור לשנות מהנוסח שנהגו מכבר"פסק ) יז' סע" (משיב דבר"ת "וכ שו
כ בספר פאת "ולא כמש, וכולי עלמא סבירא ליה שיוצאי� בשני הנוסחאות, ש משו� דאינו אלא מנהג"ולהרא, משו� שאי כא מחלוקת

וכ ". � יש בזה משו� לא תתגודדו"ולהרמב, אבל בקדושות שבקול ר� וכדומה ודאי אסור לשנות ממנהג שהוא ש� מפני המחלוקת.. .השולח
  ). י אות ד'ח סי"ו או" (יביע אומר"וב)  לג'ח ד סי"וש� או,  כג'ח ב סי"או" (אגרות משה"פסקו ב

וכ , ש� כתב שיאמר כנוסח הציבור" אגרות משה"ה', וכדו" נקדיש�"או " קדשנ"למשל א� לומר , מ הראוי לציי שלגבי השינויי� שבקדושה
ת "שו). עב�עא' א עמ" הליכות שלמה"פי מה שמופיע בספר �ויש לעיי בזה על(ז אויערב� "בש� הגרש) צג' א עמ" (ועלהו לא יבול"מופיע בספר 

  .אי הבדל בי הנוסחי�, יינו בפסוקי�ה, משו� שבעיקר הקדושה, פסק שיאמר כנוסח אבותיו) ש�" (יביע אומר"
כותב ) ה הנה בדבר" לג סוד'וש� ד סי,  כט'ח ב סי"או" (אגרות משה"ת "בשו. יש לציי עוד שנחלקו לגבי נוסח שליח הציבור כאשר מתפלל בלחש

, )רמז' תליתאה א סע" (אל ומשיבשו"ת "אבל בשו. כיוו שהוא מתפלל בלחש כדי להסדיר את תפילתו, � לומר כנוסח הציבור"שג� בלחש יש לש
כתב )  לא אות ג'ו סי" (מנחת יצחק"ת "וג� שו, כתב שיתפלל בלחש לפי מנהגו)  י אות ב'פרק כו סע, לרב בצלאל שטר" (אהל� באמית�"ובספר 

  ).סט�סח' א עמ" (הליכות שלמה"ועוד עיי בזה בספר . שכ נוהגי�
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 וא�, 6המעבר לבניי� חדש ג� הוא סני� להיתר. 5יש להתיר, שרוצי� לשנות את הנוסח כדי לקרב רחוקי�, אמנ� בנדו� דיד�
רצוי לתק� ג� . 7כדי שתהיה בכ� הצהרה שמדובר מכא� ואיל� בקהילה חדשה, הדבר אפשרי עדי� לשנות את ש� הקהילה

  .8תקנו� חדש לבית הכנסת

                                                 
5

... נ"כיוו שיש בו צור� לה� להשיג מני עשרה להתפלל בבכה, ד שרשאי� לשנות מנהג�"פי כ נלעא� על : "כתב)  ה'סי" (שיבת ציו"ת "בשו 
בצור� גדול כזה ההכרח לא יגונה לבטל מה� מנהג , � אשכנזי"וג� הוא צור� להנערי� אשר לא הורגלו כעת בשפת הספרדי� וצריכי� לש

נית . א שחרר את עבדו ועבר על מצוות עשה דאורייתא כדי להשלי� מניי"שר) ב"עמז (ומביא לזה הוכחה מברכות ..." ספרדי� למנהג אשכנזי�
. בוודאי שבנדו שלנו נית יהיה לשנות כדי להציל נפשות ולקרב רחוקי�, מותר היה לשנות כדי להשיג מניי" שיבת ציו"לטעו שא� בנדו של ה

ומכל מקו� נראה ברור מתשובתו ; ר הציבור הספרדי יגדל הוא יחזור למנהגיועל דעת זה שכאש, מדובר בשינוי זמני" שיבת ציו"ב, ואמנ�(
  ).שנקודה זו אינה מעכבת

הברירה הייתה א� ; שהרי בנדו שלו לא הייתה אפשרות כלל להמשי� לפי מנהג� הספרדי, אלא דמכל מקו� נראה שאי מש� הוכחה גמורה
 –כדי להציל את עצ� המש� קיומו ,  שרק בכהאי גוונא התיר לשנות את מנהג בית הכנסתוייתכ. לעבור לנוסח אשכנז או להפסיד את כל המניי

  .שאי סיכו שהמניי יתבטל ג� א� לא ישנו את נוסח התפילה, מה שאי כא בנדו שלנו
6
  :דבאמת יש לצר� כא כמה סניפי� להתיר 
שמשמע ממנו שמי שהול� ממקו� למקו� חייב לשמור על , )כ'  ח הליו� טוב פרק(� "מביא את שיטת הרמב) ק ט" תסח ס'סי(ש� " חק יעקב"ה

וטעמו נראה לי דסבירא ליה דעיקר המנהג חל על האד� ממקו� שיצא ": "חק יעקב"ומסביר ה; חומרי מקומו המקורי ג� א� אי דעתו לחזור
ש "וריב) ה ורבה"ד, ב מדפי אלפס"פסחי� יז ע( "לר, ) ד'ד סי"פסחי� פ(ש "אבל לרא. וחומרי מקו� שהל� לש� הוא רק מפני המחלוקת, מש�

 . כשאי בדעתו לחזור יקבל את מנהגי המקו� שהול� לש� מעיקר הדי, ) מד'ת סי"שו(
שבית כנסת נשאר בנוסחו המקורי למרות שינוי ברוב המתפללי� ה� נכוני� , )2לעיל בהערה (ל "שדבריו הנ)  כא'ח ב סי"או" (אגרות משה"וכתב 

] מקו�[דהעיקר חל על האד� מנהגי , �"לרמב"אבל ; "שיש ש� קהל] כל זמ[=ז "דהדי של מנהג חל על המקו� כ", ש" וריב"ר, ש"לפי הרא
  ".ועלהו לא יבול" לגבי מה שמופיע בספר 2ועוד עיי לעיל בסו� הערה ". א� שבאו אחר כ�, ]הנוכחי[אפשר יש למיזל בתר הרוב , שיצא מש�

וכעת יש בחור בר מצווה שרוצה לקרוא את , ד בבית כנסת שנוהגי� להתפלל בו בהברה אשכנזית)  סה'ח ד סי" אוו" (אגרות משה"ת "בשו
ויקראו פרשת השבוע בהברה אשכנזית כמנהג� תמיד , יש להנהיג מפני השלו� שיקרא הנער בבית הכנסת"ופסק ש, הפרשה בהברה ספרדית

  .הג בית הכנסת ג� באותה שבתכנראה כדי להמשי� לקיי� את מנ, ..."בחדר שני
נ אחד יהודי� שבאו "שנקבצו מכל המדינות ולא כל כ� בריבוי שיתיישבו במקו� ביהכ, וג� יש לעיי בארגענטינא: "בסו� התשובה הוא מוסי�

י ידעו ובנו הר, דא� א� מעט הראשוני� היו הרוב ממקו� אחד, ממקו� אחד שנוהגי� מנהג אחד ומדברי� בהברה אחת שיוכלו לקבוע מנהג
היינו שא� כאשר בוני� בית כנסת יודעי� שעלולי� להגיע מתפללי� נוספי� ". כ שאפשר שיהיו מרובי"נ ג� אדעתא דאלו שיבואו אח"ביהכ

  .ייתכ לומר שהקביעה המקורית למנהג בית הכנסת אינה קובעת לתמיד, שישנו את מצב הרוב
לגבי קהילה שלמה שנעקרה ממקומה ועברה למקו� ) א בטור השמאלי"ח ע, יד' חלק ג סעת ב "בשו(ל "ונראה לדמות סברה זו לדברי המהריב

בכגו האי לא אמרינ קמא קמא , שבאנו גרושי� מארצות אדו� ע� רוב קהילות, אבל בנידו דיד: "בעניי זה הוא כותב. שיש בו מנהג אחר
וא� כ חייבי� ה� לקיי� מה שנהגו אביה� , כל יו� ויו� היו עתידי� לבואוידוע היה שב, דמרובי� ומרובי� היו הבאי� בכל פע� ופע�, בטיל

  ).ה ועתה"ב סוד"יד ע,  מ'ד סי"ת יו"שו(� "ועיי עוד בעניי זה בספרו של המהרשד..." לחומרא
י דבריה� קיימי� אלא ולדידי א: "וטוע, � הנזכרי�"ל והמהרשד"מביא את המהריב) ש� בדיני מנהגי איסור אות יט" (פרי חדש"יש לציי ש

ש דא� "הא לאו הכי נראי הדברי� כמ... דכל קהל יש לו די עיר, דהשתא אכתי ה� חייבי� בתקנותיה� הקודמות... כשבאו ונעשו קהל אחרת
ה שבו החדשי� אבל יש להעיר שש� מדברי� על מקר..." וזה ברור בעיני, גרירי בתר קמאי במנהגות� בי לקולא ובי לחומרא... א� באו מרובי�

שבו אי היחידי� החדשי� עוברי� בעצמ� למנהגי בית , כאשר בנידו דיד. המגיעי� אמורי� להתבטל ולעבור לגמרי למנהגי המקו� החדש
  .יודה שלא נאמר קמא קמא בטיל" פרי חדש"ייתכ ש, )4ל בהערה "כנ(כנסת 

ד "כי לע: "וכתב, ד לגבי שינוי מנהג בנוסח התפילה)  לה'ח סי"או(� "הרשדת מ"שו. יש מקורות שמקלי� באופ כללי לגבי שינוי נוסח התפילה
אבל בכי האי גוונא דליכא צד איסור כלל ועיקר ולא הרחקת ... לא מצאנו ולא ראינו שאי לשנות מנהג אבותינו כי א� בדבר שיש נדנוד איסור

ונמצינו : "שכתב) ה ונמצינו"ב בדפי אלפס ד"יז ע( בפסחי� "� מהרומדייק כ". בהא פשיטא דלא שיי� בה משו� לא תטוש תורת אמ�, עבירה
שה החמירו על עצמ לעשות סייג לתורה או לדבר שהוא מחלוקת חכמי ישראל ... למדי בתורת המנהגות שכל מנהג איסור שהוא בעיר אחת

על ". אל תטוש" ומשמע שבמנהג שאינו של איסור אי די ,"'ואל תטוש תורת אמ�'כל בני העיר חייבי בו מ הדי שנאמר , ונהגו כדברי האוסר
ת "והסכי� עמו שו. א� בגלל זה תהיה התפילה מובנת יותר למתפללי�, � ש� להתיר לעבור מנוסח אשכנז לנוסח ספרד"סמ� זה מסכי� מהרשד

ישכיל "ת "וכ מסכימי� בשו, ..." היותר נכונההעיקר בה� לבחור הסברא"פי יסוד זה ש� שכותב על, )ה ושפתיו ברור מללו" א ד'סי" (דברי יוס�"
  ). י אות ז'ח סי"ו או" (יביע אומר"ת "ובשו)  ח'ז סי" (עבדי

וכותב עליו שמותר לבטלו , "דאי איסור בדבר אלא שטוב יותר לכתחילה"מתייחס למנהג ) ב בטור השמאלי"ד ע,  ו'סי" (ל"ת מהרש"שו"ב
שיש ) א בטור הימני"ח ע,  ט'ח סי"או" (חסד לאברה�"ת "פי דבריו טוע שו�על.  בטבילת נשי�של חוסר צניעות" היכא דאיכא חשש איסור"

). עיי בהמש� בהערה זו, י"לגבי עדיפות נוסח האר" (ל"י ז"רב גדול ומקובל בקדושה ובטהרה האר"לעבור מנוסח תפילת אבותיו לנוסח שלימד ה
  .וכנראה מסכי� עמו, ) פח אות ג'ד ב סי"יו" (בית יצחק"ת "ומביאו שו

מצינו בגמרא וכ הוא ... ל מי שנפשו חשקה למנהג האחר"מ נ"מ"כתב לגבי שינוי נוסח התפילה ש) ג"ה ואע" כד ד'מ סי"חו(ק "� שי"ת מהר"בשו
  ..."בוודאי יש לזאת המצוה והמעשה שייכות לנשמתו טפי, בחובת הלבבות שלמצוה או מעשה שהאד� מוצא בנפשו חשק

במפתח " (משנת חסידי�"מפורסמי� ה� דבריו של . יש יותר מקו� להתיר לפי דעות מסוימות, שבו רוצי� לעבור לנוסח ספרד, במקרה שלנו
ו כוונותיו עליו "נוח לו שיתנהג כמנהג המובחר שקיבל הרח, א� לא ידע א� בנפשו הוא המנהג שתפסו אבותיו"ש) הכוונות לתפילת ערבית אות ג

; ה בנידו"ב ד"יג ע" מגיד דבריו ליעקב("של המגיד ממזריטש " ליקוטי אמרי�"ומעי כ� ג� ב". קו הצרי� למעלהלתק תי... ה"י זלה"מהאר
עיי . י"לעבור לנוסח האר) ואפילו עדי�(פי זה יש טועני� שמותר � על". שער הכולל"ועיי עוד בהקדמה ל, )אופנהיימר��" צו במהדורת ש'סי

ב " (דברי חיי�"ת "שו, )ב" יא טז ע'סי" (מנחת אלעזר"ת "בנקודה זו עיי בשו; תו שינוי כזה נחשב כחומרהשלדע(ל "הנ" חסד לאברה�"ת "בשו
 ). י'ח סי"ו או" (יביע אומר"ת "ושו, ) ד'ז סי" (מנחת יצחק"ת "שו, ) ח'סי

ל שמתירות ליחידי� לשנות " הדעות הנולכאורה כל. יש כא עוד סני� להתיר, ל"י ז"מתו� הנחה שמדובר בשאלתנו בשינוי לנוסח האר, א� כ
  .שבו רוב המתפללי� כבר מתפללי� בנוסח ספרד, וכל שכ בנדו דיד, את נוסח� יתירו ג� לציבור של� לשנות את נוסחו

" משיבשואל ו"ת "ובשו, )ק לא"ס" בית ישראל"ב,  ג'אר� ישראל סי" (פאת השלח"ב. אלא שרבו הסוברי� שאי לשנות מנוסח תפילת אבותינו
  ".לא תטוש"וטועני� שמי שמשנה נוסח תפילה עובר על איסור , ל"� הנ"דוחי� את המהרשד)  רמז'תליתאה א סי(

ראוי להחזיק ' וא' לכ כל א: "כותב, ל"י ז"פי האר�ב השערי� שברקיע על"לאחר שהביא את עניי י, )עני תפילה, שער א" (פרי ע� החיי�"ג� 
משנת "מחולק ע� ה" פרי ע� חיי�"ש)  מג'ח סי"או(ק "� שי"ת מהר"וטוע מזה בשו..." � הוא משבט ההואכי מי יודע א, כמנהג תפילתו

עיי , ע הדאיה"פ והגר"מ חרל"וכ נחלקו בזה הגרי. שטוע אחרת) ב" יא טו ע'סי" (מנחת אלעזר"ת "אמנ� בנקודה זו עיי בשו. ל"הנ" חסידי�
כמו שעשו (י מותר לו לשנות "טוע שרק מי שמבי בסודות האר) ב,  טו'ח סי"או" (חת� סופר"ת "בשוו).  יז'ח סי"ה או" (ישכיל עבדי"ת "בשו
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 ומחלוקת 9יש לוודא ששינוי לנוסח ספרד לא יעורר התנגדות. הנחת היסוד שלנו היא שציבור המתפללי� רוצה בשינוי זה
 .�10 לשנות את הנוסחאי, במקרה של מחלוקת. חלילה

                                                                                                                                                                           
 י 'סי(' מג אברה�'מי שאינו יודע עד מה אי לו לשנות נוסחתינו כמצווה עלינו ב"אבל , ")הפלאה"נ אדלער ובעל ה"הגר, "חת� סופר"רבותיו של 

  ").שער הכולל" טז בטענותיו נגד הרעיו של 'ועוד עיי ש� בסי" (מוי עצ"ושכ כתב האר, )ח בש� ירושלמי' סע
, ע אי לשנות כל אחד ממנהג מקומו"לכו"ש)  סח'בתחילת סי" אשל אברה�"ש� ב" (פרי מגדי�"פי � כתב על) ק ד" סח ס'סי" (משנה ברורה"ג� 

הנה : "כתב)  כד'ח ב סי"או" (אגרות משה"ת "ובשו..." בשמי�כי שני� עשר שערי� , כגו מנוסח אשכנז לנוסח ספרד או להיפ� וכל כהאי גונא
ואי ידוע טע� ... כ התחילו ראשי החסידי� להנהיג להתפלל בנוסח אחר"א� אח, התפללו כול� בנוסח אשכנז... ידוע שכל אנשי פולי ואוונגרא

  ..").ס סח"ר(' מג אברה�'ברור במה שהתירו לשנות נוסח הקבוע נגד הירושלמי שהביא ה
בי הסידורי� . י האמיתי כלל אינה ברורה"עדיי יש להעיר שהקביעה מהו נוסח האר, י"וג� א� נחליט כדעות שמותר לשנות לנוסחו של האר

שממנו אנחנו דני� א� מותר , ורבי� טועני� שדווקא נוסח עדות המזרח, ל ישנ� שינויי� רבי�"י ז"פי נוסח האר�השוני� שטועני� כי ה� על
מנחת "ת "שו, ) ח'ב סי" (דברי חיי�"ת "בעניי זה עיי בשו). ולא מה שנקרא נוסח ספרד או נוסח אחיד(י "הוא התוא� לנוסחו של האר, לשנות
ת "בשו, ")חמשה מאמרות"המודפס ב, "מנחת אלעזר"של (במאמר נוסח התפילה , )ב"יז ע� א"וש� יז ע, א"טז ע�ב"טו ע,  יא'א סי" (אלעזר

יביע "ת "ובשו, ) ד'ז סי" (מנחת יצחק"ת "בשו, ) נד'ח ד סי"או" (אגרות משה"ת "בשו, ) ג'ח סי"וש� ד או,  ג אות יב'ח סי"וב א" (ישכיל עבדי"
  ).ט� י אותיות ז ו'ח סי"ו או" (אומר

  .יצא שיש שיטות שדווקא אי לעבור ממנו לא� נוסח אחר, י"א� נאמר שנוסח עדות המזרח הוא הנוסח האמיתי של האר
, שהרי א� הסיבה להמשי� בנוסח הקוד� היא מצד מנהג המקו�, ה שהמניי עובר עכשיו לבניי חדש ג� היא יכולה לשמש כסני� להתירהעובד

  .אפשר לטעו שעכשיו מדובר במקו� חדש
קרת למקו� חדש מופיע שא� כל הקהילה נע") פרי חדש"� ו"ת מהרשד"שו, ל"ת מהריב"שו(ואמנ� במקורות שהזכרנו לעיל בהערה זו באות ב 

למבנה , בתור אותה קהילה, והרי במצב שלנו כל הקהילה עוברת. היא חייבת לשמור על מנהגיה הקדומי�, אבל נשארת יחד כקהילה עצמאית
אלא שעל כל יחיד ויחיד עדיי מוטלי� , אינ� ממשיכי� את מנהגיה� בתור מנהגי מקומ�) בקהילה שנעקרת(אבל ייתכ לחלק ולומר שש� . חדש

אלא ה� יוצרי� , אינ� נבלעי� בתו� הקהילה האחרת שכבר נמצאת באותו המקו�, והואיל וכל היחידי� האלה נשארי� ביחד. מנהגיו הקודמי�
שרוב היחידי� בציבור זה באמת , מה שאינו נכו בנדו דיד; עכשיו קהילה חדשה המורכבת מיחידי� שכול� נוהגי� כמו שנהגו במקומ� הקוד�

היינו שאולי יש ; פי הרוב כנוסח ספרד�הנוסח ייקבע על, ועל כ א� נגיד שעכשיו יוצרי� קהילה חדשה,  להתפלל בנוסח עדות המזרחאינ� נוהגי�
ולא מצד מנהגי האנשי� ) שהרי לבניי חדש אי שו� מנהג(לטעו שבבניי חדש לא יהיה צור� להמשי� בנוסח עדות המזרח מצד מנהג המקו� 

  . ועיי בהערה הבאה). מתפללי� בנוסח אחרשהרי רוב האנשי� (
7

אז יש , מסתבר יותר לומר שא� עוברי� למבנה החדש בתור המש� של הקהילה הקודמת, שהרי למרות הטענה שהעלינו בסו� ההערה הקודמת 
,  שצוי בהערה הקודמתכמו, עדיי יש סניפי� נוספי� להתיר שינוי נוסח. להגדיר� כממשיכי� הקהילה הקודמת ולא כמקימי� קהילה חדשה

ישנו את זהות� כקהילה כ� שנוכל יותר בקלות להגדיר� כציבור חדש , וא� אפשר ג� בצורה יותר מהותית, אבל עדי� א� לפחות בצורה רשמית
  . וממילא נל� לפי הרוב הנוכחי, שנוצר רק עכשיו

8
שהרי מכל מקו� הצבעה חדשה על תקנו מראה שיש כא , ונראה שהדבר יעזור ג� א� ברור שהתקנו החדש יהיה זהה לזה שקיי� עכשיו 

  .התחלה חדשה
9

, )ד' סע" (דברי יוס�"ת "עיי בדברי הרב יוס� הלוי המובאי� בשו, על א� התנגדות מתפללי� אחדי�,  לגבי השאלה א� בכלל אפשר לשנות
וזה ... וב מתרצי� בשינוי המנהג לא חישינ למיעוטאדכיוו שהר, משו� חשש מחלוקת ליכא"ש)  לה'ח סי"או(� "ת מהרשד"פי שו� שטוע על

פ "צריכי עכ"ש) ק לו" קנג ס'סי" (מג אברה�"פי �טוע על)  עט'א סי=  לו 'ח סי"או" (חלקת יעקב"ת "בשו, אמנ�". פשוט אי צור� לראיות
  ".א"עת המגוא� גבאי אחד מוחה קשה להתיר נגד ד, טובי העיר' שה� נחשבי� כז, שכל הגבאי� יסכימו לזה

� מרוטנברג בתשובתו "במקביל למה שכתב המהר, למעשה נראה שהיכולת לשנות נתונה בידי הגו� המוסמ� תמיד להחליט בענייני בית הכנסת
ושהיא הבסיס לדברי המחבר שעליה� מופיעי� דברי , קנג' ח סע"ש� באו" בית יוס�"ובקיצור ב,  תתכא'סי(המופיעה במרדכי במסכת מגילה 

כ יש ש� "אא, כיו דאיתיהב אדעתא דכולהו, וא� ראוב מבני אותה העיר אינ� רשאי� לשנות בלא דעתו א� הוא עומד וצווח", )ל"הנא "המג
  ..." דכל מה דאתי אדעתא דידיה אתי, חבר עיר כרב אשי בדורו במתא מחסיא

10
ידי שינוי הנוסח באמת תיגר� מחלוקת גדולה �שקול א� עלואז יש ל; בי א� ישנו ובי א� לא ישנו, אמנ� ייתכ שבכל מקרה תהיה מחלוקת 

ויש לדו בכובד ראש א� קירוב הרחוקי� שיצמח מהשינוי יהיה מספיק גדול כדי להכריע לטובת , ייתכ ג� שתיווצר מחלוקת קטנה בלבד. יותר
  .ואי לדיי אלא מה שעיניו רואות בשטח. השינוי

ז "שאפילו ישראל עובדי ע, גדול השלו�): "723' תקל עמ' ב סע(וכפי שמופיע במחזור ויטרי ,  המחלוקתאבל כהוראה כללית יש ליזהר ביותר מפני
בית הכנסת שיש בה מחלוקת ... עיר שיש בה מחלוקת סופה ליחרב... אבל בדבר המחלוקת... ה איני יכול ליגע בה�"ושלו� ביניה� אמר הקב

  ..."סופה
שאי הברכות מועילות ... ש ב חלפתא אומר גדול שלו�"ר): "ב"מד ע, פרשה יא אות ז, נשא(רכת כהני� ל במדרש רבה לגבי ב"ונסיי� בדברי חז

הוא ברחמיו יעשה , עושה שלו� במרומיו..." א הקפר אומר גדול שלו� שאי חות� כל התפילה אלא שלו�"ר... כ שלו� עמה�"כלו� אלא א
  .אמ, שלו� עלינו ועל כל ישראל
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   Kazan, Russia                            רוסיה, קאזא�

  ג"תשס' אדר ב
  

  � כשהציבור אינו מבי
 עברית"חזרת הש. ג
  

  :שאלה

הנהגתי ,  קורא בלשו� הקודשינושכח צורת התפילה כשרוב הציבור איכדי שלא ת, כהצעתכ� .אני רב בעיר קאזא� שברוסיה
וכ� )  המילי� באותיות רוסיותותבו מופיעשתו� תדפיס מ(קורא בקול כמה קטעי� חשובי� בתפילה בקהילתי שהציבור 

את שאר ". שמע"ו" ישתבח ","ל בקדשואה הללו יהללו ","אשרי ","ברו� שאמר"הציבור יחד קורא . נשמרת צורת התפילה
כשהציבור מוציא את . ורא בלשו� הקודש� כמוב� ק"הש.  קורא לעצמו ברוסיתחד כל א, כמו ג� את תפילת הלחש,התפילה

שה שאכ� ילעתי� אני מסתפק א� יש ש. �"עשרה מפיו מוב� שזוהי תפילה בציבור ואפשר לחזור את חזרת הש�מילות שמונה
  .�"ומתעוררת שאלה בקשר לחזרת הש)  ברוסיתני�פל כל ע, המילי� מפיה�את הוציאו (התפללו 

משו� שבפשטות כדי לסמו� עליה� צרי� שחשיבות ,  הא� אפשר לסמו� על זה.�יניאנחנו כמוב� הסברנו לה� את חשיבות הע
  ?"ע� העיניי� והלב" ואולי אפשר לסמו� על כ� שמתפללי� ?� תחדור בה� ולא רק שידעו שזוהי ההלכהיהעני

נוכל לענות  באופ� ש,� יתפלל את כל תפילת הלחש שלו בקול"הא� אפשר שהש, שהתפללושה יבמקרה שברור לי שלא היו ש
שכח תורת ית" ושלא ,� היחיד בעירי אולי אפשר לצר� ג� שזהו המני,'נוס� לעצ� חשיבות קדושה וכו, קדושה ומודי�

  ?"תפילה

  

  :תשובה

  . שה מתפללי�י� דווקא א� היו ש"לא מצאנו תנאי בהלכות תפילה שמגביל חזרת הש
קדושה , עליה� הזכות והחובה להתפלל ולומר קדישומוטלת , בכל מקו� שיש ציבור של עשרה יהודי� שרויה השכינה

  .�1"להתפלל רק חזרת הש) �"וונו לברכות השיבגלל בעיה שהציבור דיברו ולא כ(� א� תיק� במקומו "רמב .ומודי�
. המש� התפילהבאי� ה� פטורי� מלתק� , במזיד או מתו� חוסר ידיעה, י� יש כאלו שלא התפללו בלחשיא� מתו� המנ

לא מצאנו שיש תנאי שמספר מסוי� מהקהל .  שרבי� מה� לא ידעו להתפלל ביחיד בלחש,החזרה נועדה לע�עיקר , אדרבה
  .בתפילהיהיו בקיאי� 

 "משנה ברורה"לפתרו� בעיה זאת הציע  .�2"הבעיה נוצרת רק א� לא יהיו תשעה המביני� את הברכות ומכווני� לברכות הש
תפילת בכמו בשבת או ,  תועיל בתפילות שאינ� יכולות להיות בנדבהעצה זו לא. 3יתנה שתפילתו תהיה נדבה� "השש

רצוי ג� שהעוני� אמ� יבינו את . �"בתפילות אלו במיוחד יש לעשות מאמ� שתשעה לפחות יענו אמ� על ברכות הש. המוספי�
  .4 א� כי בדיעבד די בכ� שכיוונו לענות אמ� בסו� כל ברכה– ולפחות ברכה ראשונה, הברכות הנאמרות

                                                 
1

  )רנח' סי,  רנו'הדורת בלאו סימ(� "ת רמב"  שו
2

  ) ד' סעקכד' סיח "וא(ע "  שו
3

  .)ק יט"קכד ס' סי(  ש� 
4

  ). ה' סע קצג'ב וסי' סעקכד ' סי( "משנה ברורה"  ראה 
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 New York, USA                    ב"ארה, ניו יורק
  ד "תשרי תשס

  
  ידי אישה�על, ללא מניי
, אמירת דבר שבקדושה שלא בשפה העברית או קדיש בעברית. ד
  

  :שאלה

, שתכלול אמירת תהלי�, והיא מכינה אזכרה במקו� שיערכו הבנות, מנהלת אולפנה מתכננת סיור במחנות השמדה בפולי�
בטענה שהמטבע של התפילה שדורשת מניי� , היא רוצה לומר קדיש בתרגו� לעברית". אל מלא רחמי�"ו, ד משניותלימו

שמ� הדי� אינו דורש , מקדש ש� שמי� לפני אחרי�" סת�"אבל בעברית או באנגלית זה ,  הקדיש בארמיתאגברי� הוא דווק
ואי� להשוות את זה לאמירת ברכה בש� ומלכות . שר נשי�וג� לפי פוסקי� רבי� יש קיו� של קידוש הש� לפני ע, מניי�

 בא� לא ייתכ� שכל תפילה שמקדשת ש� שמי� תחיי, שש� ייתכ� שהמטבע כולל ש� ומלכות בכל לשו�, בתרגו� לאנגלית
  . מניי� גברי�

  
  :תשובה

אפילו בתרגו� , דישעל כ� מותרת אמירת ק. 2א� א� תורג� לשפה זרה, 1אמירת דבר שבקדושה חייבת להיעשות במניי�
  .3 ויש להימנע מלשלב את נוסח הקדיש בטקס שאי� בו מניי� כזה,א� ורק במניי� של גברי�, לעברית או לשפות אחרות

                                                 
1

ודאי דבר והקדיש הוא ב). א'  סענה' סיח "או(ע "ונפסק בשו) ב"כא עברכות (כפי שמבואר בגמרא ' אי דבר שבקדושה נאמר בפחות מי 
  .  ועל כ אי לאומרו אלא במניי,דושהשבק

א� רצה היחיד לקחת פסוקי הקדושה בניגו על דר� שנקראי� במקרא : "כתב) קלא(י מיגש בתשובה "הר. מניייש צור� ב שלא בזמ תפילה �א
 וכ ,לא יהא בפחות מעשרה לפי שכשהוא קורא אות� בניגו הוי כאד� הקורא אות� ויצא מכלל מה שאמרו כל דבר שבקדושה ,מותר לו לעשות
 נעשי� קרוא פסוקי� המשמשי� לקדושה כשה�שנית ל, )ז ,א א"ת הרשב"עיי בשווט  ,ה(א בתשובותיו "וכ פשוט לרשב". ל"הורו הגאוני� ז

סוקי� ותוק  שהרי הנוסח של קדיש אינו מורכב מפ, אי אפשרות להסתמ� על קולא זו,נוסח תפילה  שהוא,אמנ� באמירת קדיש. כלימוד תורה
 ,א" עברכות ג(תכ ג� שנוסח הקדיש במקורו היה בעברית יי. שלא בסדר התפילהג� מר קדיש ו ובפרט שנהגו ל;מלכתחילה כנוסח תפילה

   ).ה ועוני"דספות ש� ובתו
2

חל , )ד' סעקא ' סיח "ע או"וש( לפחות באופ עראי,  שכיוו שלהלכה אנו פוסקי� שנית לצאת ידי חובה א� בנוסח מתורג� של התפילה  נראה
) ח יב"או, ה( "יביע אומר"'  ועי. בציבור א�התיר תפילה כזו)  שכא'סי ("דבר שמואל"ת " ובשו.'ג� על נוסח מתורג� האיסור לאומרו בפחות מי

  ).ב תשובה א" (במראה הבזק"ת "ושו
3

 בגמרא מהמרגלי� או כפי שלמדו בירושלמי מבני יוס�  וכפי שלמדו,דבר פשוט הוא בפוסקי� שבאמירת דבר שבקדושה צרי� מניי גברי� 
   .)181'  עמטו ("תחומי" ב,הרב הראשי לישראללשעבר  ,א שפירא" וכ כתב הגר,)ג" הז"פברכות (

ק " ט ס'ח סי"ה או( "יביע אומר"ת "שוב כבר עמד על כ� , בפרהסיאש�לגבי קידוש ה'  העיר שיש שיטות שנשי� מצטרפות למניי יודווא� שכב
 ג� נשי� וילדי� כל ו,פרסו�בנוכחות של מניי אלא ג� ב פרהסיא לא רק תמוגדרש� וכפי הנראה יש לחלק בי הנושאי� שבקידוש ה. )א

 , כ יש להימנע מאמירת קדיש במניי נשי�א�. )ד תשובה סד" (במראה הבזק"ת "ושו )סב ,ח ב"או( "רב פעלי�"עיי בתשובות ו. מצטרפי�
�ל א� רוצי� להכי קטעי� בעלי ער� דתי לאמירה במחנות ההשמדה אפשר להשתמש בפרקי תהלי� או בקינות שחוברו ע.רית בעב שלאאפילו

  . י גדולי ישראל בדור האחרויד
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      Montreal, Canada    קנדה, מונטריאול

   ה"חשוו� תשס
  
  ז"ברכת המזו
 בלע. ה
  

  :שאלה

  ?וכדומה" שנתת לי מה לאכול' תודה ה"המזו� בלעז לדוגמא י� ברכת י� לשו� הקודש הא� יכול להגיד כעמי שאינו מב. א
 ?הא� יוצא ידי חובה מדאורייתא או מדרבנ�, ל בלשו� שמבי� ולא בלשו� הקודש"וא� מבר� כנ. ב
 ?הא� הוא מוציא אחרי� ידי חובה בברכת המזו� בלעז, מי שיודע לעז ואשורית. ג
  

  :תשובה

שהרי מצוה מ� המובחר לבר� בלשו� , ויבר� בעצמו, מילי� בלשו� הקודששילמד את פירוש ה, הדר� הטובה ביותר היא
  .2א שבזמ� הזה אי� לבר� בלשו� לעז כלל"וי. 1הקודש

תנאי הכרחי לכ� הוא . ויש להעדי� לומר נוסח של תרגו� מדויק. ובלבד שתוב�, 3מדאורייתא יוצאי� ידי חובה ג� בלשו� לעז
 .4שיבי� המבר� את אותה הלשו�

 .5או לבר� בלשו� לעז שאותה הוא מבי�, למרות שאינו מבי�,  לבר� בלשו� הקודש–פוסקי� איזו אפשרות עדיפה נחלקו ה
עדי� , )בסעי� ג(לדעת הפוסקי� המעדיפי� ברכה בלשו� הקודש ג� כשלא מביני� . אפשר להוציא אחרי� ידי חובה בלשו� לעז

 .6והשומעי� יחזרו אחריו בלחש, שיאמר בקול בלשו� הקודש
ובתנאי שהזכיר , יצא ידי חובה בדיעבד,י חכמי�"המבר� בלשו� לעז בניסוח שונה מהתרגו� המדויק של הנוסח שנקבע ע

 .9ל" שקבעו חז8אלא יש לבר� כפי הנוסח, לכתחילה אי� לעשות כ�, מכל מקו�. 7מלכות ועני� הברכה, בברכתו ש�
 

                                                 
1
  ). ח"ק א בש� הב"קפה ס' סי" (משנה ברורה"כ כתב  
2

עיי , מפני שכיו� נופלי� ספקות בפירוש המילי�, וטעמו). ג�א' קפה סע' ט ובס' קא סע' וכ בסי, ד' סב סע' סי" (ערו� השולח"כ כתוב בספר  
 .ש�

3
 בכל לשו שאתה –' אלקי�' ואכלת ושבעת וברכת את ה' דכתיב –ברכת המזו : "נאמר) א"לג ע(ובגמרא , )א"סוטה לב ע(כ� מפורש במשנה  

  ).א' קפה סע' ח סי"או" (שולח ערו�" להלכה ג� בדי זה הובא. פשוט הוא שיוצא בכ� מדאורייתא, כיוו שזו דרשה מהפסוק". מבר�
4

ועיי ). ק א"קפה ס' בסי(, ק ג"סב ס' סי" משנה ברורה"כ� פסק ה. שבה יוצאי� ידי חובה ג� אלה שאינ� מביני�, לעומת לשו הקודש 
 בלשו לעז אלא א� אנשי המדינה והוא שלא תועיל ברכה, וכתב בתו� דבריו תנאי נוס�, שהארי� בכ�) ה יכול"סב ד' סי" (ביאור הלכה"ב

כ "משא, דבשלמא לשו הקודש הוא לשו מצד העצ�: "ובטע� הדבר כתב. למרות שהוא מבי,  לא יצא ידי חובה–אבל א� לאו , מדברי� כ�
יסודית זו היא ג� נראה שסברה ". וכיו שאי אנשי המדינה זו מכירי� בלשו זה לא נקרא לשו כלל, א מצד הסכ� המדינה"שאר לשו איננו כ

  .אלא הסכמית) מבורא עול�(שכ אי היא לשו עצמית , שאי יוצאי� ידי חובה בלשו לעז שלא מביני� אותה, הסיבה לדי הראשו
וטעמו , כתב שעדי� לבר� בלשו הקודש א� שאי מבי) ש�" (יד אפרי�"בהגהות , אמנ�; )ה"סק(' קא' בסי"  אברה�–מג "כ היא דעת ה

 .ש"ע, )4לעיל הערה (ש "כ בש� ערוה" למשבדומה
5
, "ירא שמי�"שדבריו דווקא ב, ")ספר חסידי�"פי דברי �על(א� סייג אות� " מג אברה�"הביא דברי ה) ה יכול"קא ד' סי" (ביאור הלכה" 

  ).יב' ח סי"ה או" (ריביע אומ"ת "וראה עוד בשו.  יותר טוב שיתפלל בלשו הקודש–א� מי שאינו בר הכי , שרצונו להתפלל בכוונה
6

 מחלוקת הפוסקי� היא א� יוצאי� ידי �א� השומעי� אינ� מביני� לשו הקודש , אמנ�. 1עדיפות הברכה בלשו הקודש הוזכרה לעיל הערה  
ש� " (ורהמשנה בר"א� , כתב שהשומעי� אינ� יוצאי� ידי חובה א� אינ� מביני� לשו הקודש) א' קצג סע' ח סי"ע או"שו(מר המחבר . חובה

  .שיחזרו השומעי� אחרי המבר� מילה במילה, היא) ק ה"ש� ס" (משנה ברורה"הכרעת ה. הביא דעות פוסקי� החולקי� עליו) ק ה"ס

 
7
המושג ). ק נג"ש� ס" (משנה ברורה"וב) י' קסז סע' סי(ע "וכ הובא בשו, )ב"ברכות מ ע(ומקורו בגמרא , )ו' ברכות פרק א הל(� "כ כתב הרמב 
 .ברית ותורה בברכה השניה ומלכות בית דוד בברכת בונה ירושלי�, כולל הזכרת אר�"  הברכהעני"
8
 .ל"� הנ"אות נא שדייקו הפוסקי� כ� מלשו הרמב" שער הציו"ביאר ב, )ש�" (משנה ברורה"כ כתב ה 
9
 ).ב, ב תשובות א"וח, א תשובה א"ח" (במראה הבזק"ת "ובשו) יב' ח ה סי"או" (יביע אומר"ת "ראה בשו, בעניי תפילה בלשו לעז 
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 New York, USA                          ב"ארה, ניו יורק
  ה"שבט תשס

 
  נוסח תפילה להיפקד בילדי�. ו

  
  :שאלה

ושאלה מדוע " ה"סידור חנ"אישה בטיפול פוריות הראתה לי . במחלקה לפוריות בבית חולי� בניו יורק' אני מכה� כפרופ
ו למרות שהתפילות נוסד, "ב� או בת"א� מותר לשנות את מטבע התפילה לבקש הו, "ב� זכר"הבקשות לתפלות ה� דווקא 

למרות שמי� העובר נקבע ברגע , וכ� א� מותר להתפלל עד ארבעי� יו� לשינוי מי� הוולד; ידי גדולי ישראל�בהררי קודש על
  .הפריית הביצית

  
  תשובה

המדגישי� את החשיבות , ל רבי�"באופ� פשוט נראה כי נוסח התפילות מקורו במאמרי חז": ב� זכר"ביחס לתפילה ל. א
 .1שבהולדת ב� זכר

, ונית� להתפלל ג� עבור בת, א� מסתבר שהנוסח שבתפילות איננו דבר מחייב, בות שבכ� נאמרו הסברי� שוני�לחשי
  . 2"לדידי בנת� עדיפ� לי מבני: "בייחוד שכבר בגמרא מצאנו שאמר רב חסדא

 :ובפירוש הדברי� ייתכנו כמה פירושי�. 3מקור הדברי� הוא בגמרא, לתפילה בתו� ארבעי� יו�ביחס . ב
  .שבאמת סברו שבתו� ארבעי� יו� עדיי� לא נקבע מי� הוולדאפשר   
 .שבכל הדברי� המכוסי� מעי� אד� ועדיי� לא נקבעו במציאות תועיל תפילהיתכ�   
 .ובמצב כזה מועילה תפילה, 4"מיא בעלמא"שבתו� ארבעי� יו� מעמד העובר הוא כאפשר   

  .5פילהנראה שג� כיו� שייכת הת,  לפי שני ההסברי� האחרוני�

                                                 
1

בכו בכה להול� ... ה מלא עליו עברה"כל שאינו מניח ב ליורשו הקב, י"יוחנ משו� רשב' אמר ר: "נאמר) א"בבא בתרא קטז ע(בגמרא , לדוגמה 
והובא בטור ( זכר נתרפאה המשפחה שכשנולד ב, נאמר על משפחה שנפטר אחד מבניה) ז"ג ה"מועד קט פ(ובירושלמי ". להול� בלא ב זכר' וכו

  ).ב"פב ע(וקידושי ) ב"ע ע(נידה , )ב"יח ע(שבועות , )ב"י ע(בבא בתרא , )ב"ה ע(ברכות : ועיי עוד בגמרא). שצד' ד סי"יו, ע"ובשו
2

ואחד מנימוקיו הוא ,  זכרבלידת ב" הטוב והמטיב"ד מדוע לא נהגו כיו� לבר� ) פב' ח סי"או" (דברי יציב"ת "ובשו). א"קמא ע(בבא בתרא  
  ".לדידי בנת עדיפ מבני"שמצאנו שכבר רב חסדא אמר 

3
  ).א"ס ע(ברכות  
4
  ).ב"סט ע(פי הגמרא ביבמות � על 
5

, )א"בבא מציעא מב ע(וראה בגמרא . למרות שנקבע משמי�, שתפילה מועילה לשנות זיווג) ה ארבעי�"א ד"סנהדרי כב ע(ראה בתוספות  
כ ביר� "מדד ואח. התחיל למוד אומר ברו� השולח ברכה בכרי הזה. שתשלח ברכה במעשה ידינו' יהי רצו וכו"גורנו מבר� שההול� למוד את 
  ". אלא בדבר הסמוי מ העי... לפי שאי הברכה מצויה, הרי זו תפילת שוא

, כיוו זה מתחזק ג� לפי הדעה במדרש. הנראה כהסבר השני שהובא בתשוב) ה אי הברכה שיתבר� ורבה מאליו"ש� ד(י "פי פירוש רש� על
" מלאכת שלמה"וכ ראה בפירוש ). ח' ויצא סי(ומדרש תנחומא ) עב ו(ראה בראשית רבה , הסוברת שנית להתפלל על מי הוולד עד שעת הלידה

ג� את , אמנ�". 'ר נקבה וכולפי שאינו קשה לפני הש� לעשות הנקבה זכר ואת הזכ: "וטעמו, �"שהביא בש� הרא) א"ט מ"ברכות פ(למשניות 
  .ולכ יכול להתפלל, כמו את הכמות שבגור, המקורות הללו נית להסביר רק בגלל שהאד� אינו יודע את מי הוולד

" אי מזכירי מעשה נסי�"אלא ש, ועל כ� לית מא דפליג, ראוי להדגיש כי בוודאי בכוחה של התפילה לשנות את הטבע ולחולל נסי�, מכל מקו�
ח "ע או"שו(עקיבא אייגר ' והגהות ר" כ� החיי�"וראה ב". נס גמור"והשאלה היא מה נכלל ב, "נס גמור"ואי מתפללי� על ) גמרא בברכות ש�ה(

  ).ש�(בוטשאטש " אשל אברה�"ועיי עוד ב, "ספר חסידי�"בש� ) רל' סי
והתנגד עקרונית לבירור מוקד� של מי הוולד מטע� זה , יו�שכתב שבוודאי התפילה שייכת ג� כ, )קיח' טו סי" (משנה הלכות"ת "ועיי בשו

  . ומטעמי� אחרי�
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   Texas, USA                      ב"ארה, טקסס

    ו"מרחשוו� תשס

                         
  מינוי כשליח ציבור ועלייה לתורה, כללי קדימה באמירת קדיש. ז
  

  :שאלה
ב חודש "תו� יאבל , מעבר לפני העמוד ועלייה לתורה של אבל בשלושי�, מה סדר הקדימות לעניי� אמירת קדיש, לפי ההלכה
  : וביו� השנה

  ?מי קוד� לעניי� מעבר לפני העמוד וקבלת עלייה לתורה . א
 ?א� לחברות בקהילה יש השפעה על סדר הקדימויותה.  ב
 ?  על חמיו או חמותו או על סביו וסבתו יש קדימות"יארצייט"א� למי שיש ה.  ג
הא� זה , א� כ�? הא� יש לכ� השפעה על סדר הקדימות, תו על חמיו או חמו"יארצייט"� לבית כנסת יש מנהג להחשיב א. ד

 ? על הורה"יארצייט" זה מעמד כ"יארצייט"נות� ל
  

  :תשובה
  ".האמת והשלו� אהבו"ו" דרכיה דרכי נע�"הכללי� הראשוני� ה� , בכל ההלכות האלה

  :פי כללי� אלה�הסדר נקבע על
  .  אמירת קדיש אי� משמעות לסדר הקדימויות�לעניי, לכ�. 1חדכלל הוא שכל החייבי� אומרי� קדיש י�המנהג היו� בדר�. א
  :� הסדר הוא כדלהל�"לגבי קדימות לעבור לפני העמוד כש. ב

תו� , שבעה קוד� לתו� שלושי� מי שבתו�, א� יש שני אבלי� על הורה. � על הוריו קוד� לכל החיובי� האחרי�ב. 1
  .5 4 3א חודש"הפסקה ויו� הפסקה קוד� לתו� י קוד� ליו� "יארצייט", 2"יארצייט"שלושי� קוד� ל

 .8וכ� לחת� להתפלל על חותנו, 7 6יש עניי� לתת לנכד להתפלל על סבו, שאי� ב�. 2
 .9אלא א� יש מנהג מיוחד באותו מקו� לגבי חת�, כד קוד� לחת�נ. 3
 .12ה אחרתאלא א� יתקנו תקנ, 11 כאשר שניה� באותה רמת חיוב10בר הקהילה קוד� למי שאינו חברח. 4

                                                 
1

; אמנ� יש מקומות שנהגו שרק אחד אומר קדיש. ויפה נהגו כדי למנוע מחלוקת) ק ו"ס" פתחי תשובה"ב, שעו' ד סי"יו(ע "מנהג זה נזכר בשו 
 .במקרה כזה מסדרי� תורנות בי האבלי�

2
 )ש�(� "אבל בש, וכ פסק הרב גדליה שוור�,  קוד� לשלושי�"יארצייט"ש" מנהגי�"הובאה דעת ה) ק ח"שעו ס' יד ס"ע יו"שו(� "אמנ� בש 

שמומל� לפצל את , 12ועיי לקמ בהערה , "יארצייט"פסקו ששלושי� קוד� ל) פרק ל" (גשר החיי�"וב) קלב' ח סי"או" (ביאור הלכה"וכ ב
  . א� אינו דוחה אותו לגמרי"יארצייט"ל ששלושי� קוד� כיוו, התפילה במקרה כזה

3
  ).מערכת אבלות קסב" (שדי חמד"ועיי . א חודש"ואז דינ� כמו בתו� י, ב"יש שנהגו לומר קדיש ג� בחודש הי 
4
  ).קלב' ח סי"או" (ביאור הלכה"ו) ק ח"ס(� "ש, )א"ד ברמ' שעו סע' ד סי"יו(ע "שו 
5

בקדיש ובתפילה לפני העמוד . שעיקר הקדיש נתק בב על הוריו, אפילו ה� תו� שבעה, חרי�א" חיובי�"א חודש קוד� ל"ב על הוריו בתו� י 
)  שעו'ד סי"יו" (בית יוס�"והוזכר ב" כל בו"הובא ב, )אחרי מות' סו� פ(כמו שמוכח מהזוהר , של ב על הוריו יש תועלת גדולה לנשמת ההורי�

. ולא להיפ�,  ב יכול לזכות את נשמת אביו–" ברא מזכי אבא אבא לא מזכי ברא): "א"סנהדרי קד ע(וכ מובא בגמרא . לגבי קדיש ומפטיר
 אחרת אי מקו� כלל לומר קדיש או ללמוד משניות –אי זה מוחלט " שאבא לא מזכי ברא"מובא ) ה דאייתיה"ב ד"סוטה י ע(אמנ� מהתוספות 
 'סי" (קיצור שולח ערו�"ובאמת כתב ב, סנהדרי אי מדובר דווקא בקדישויש להעיר שבגמרא ב. אלא א� זה ב על הוריו, לעילוי נשמת אחר

כיוו שמצאנו שיש ". מ אי אלו העיקר אלא העיקר הוא שהבני� ילכו בארח מישור"מ, פ שאמירת הקדיש והתפילות מועילות להאבות"אע): "כו
  .� נהגו כ�מה עוד שג, יש חיוב של כיבוד הורי� באמירת הקדיש ובתפילה, תועלת לנשמה

6
 ).ק ז"שעו ס' ד סי"ע יו"שו" (פתחי תשובה" 
7
 ). ו, ה' דיני קדיש יתו� שער ד סע" (מטה אפרי�"ועיי . שא� שני ההורי� חיי� לא יאמר קדיש, )ק ד"שעו ס' ד סי"יו" (פתחי תשובה"עיי ב 
8
  ).כר� ו מערכת אבלות קנט" (שדי חמד"וכ ב) ש�" (פתחי תשובה" 
9

חת לחותנו , אבל מצד התועלת לנשמה, )א"ע וברמ"כד בשו'  רמ סע'ד סי"יו' עי(שניה� חייבי� בכבוד החות והסבא הנפטרי� , דלגבי חת ונכ 
, ואמנ�). ב"יבמות סב ע" (בני בני� הרי ה� כבני�"שעליו נאמר ש,  לעומת נכד לסבו–" אבא לא מזכי ברא"שהרי , איננו קרוב יותר מאב לבנו

בני בני� "ש� נזכר עניי , .)קידושי ד(ועיי עוד בגמרא ". פרו ורבו"שלדעתו כלל זה נאמר דווקא לגבי מצוות , )שעו' ד סי"יו(" בית הלל"עיי ב
) כד'  רמ סע'ד סי"יו(ע "ועיי עוד בשו, לגבי ב הבת) ק ז"ס" (פתחי תשובה"ועיי עוד ש� ב". פרו ורבו"ללא קשר למצוות " הרי ה� כבני�

ולכ יש מקו� לומר שנכד , "ברא מזכי אבא"ומסתבר שזה דומה ל. לגבי חיוב ב הבת בכבוד סבו" יד אברה�"וב) ק לד"ש� ס(א "ובביאור הגר
א� באותו , אמנ�. שנראה מדבריו שעדיפי� נכדי� על סב� מאשר חת על חותנו, )מערכת אבלות קנח וקנט" (שדי חמד"וכ עיי ב. קוד� לחת

 , "והולכי� בכל זה אחר המנהג): "ד'  שעו סע'ד סי"יו(א "שכבר כתב ברמ, ייתכ שיקדי� לנכד, מנהג מיוחד) ב לנפטרכשאי (מקו� נהגו בחת
 . שאי בזה שו� טע�, אבל ודאי שלא ישווה לב

10
כתב שיש ) ק יא"סש� (� "ובש". הולכי� אחר המנהג, וא� נכרי הוא כאחד מבני העיר לעניי קדיש זו): "שעו' ד סי"ע יו"שו(א "פסק הרמ 

א� קבוע בבית הכנסת : "ועוד כתב ש�, נקט בפשטות שתושב קוד� לאורח) קלב' ח סי"או" (ביאור הלכה"אמנ� ב. מקומות חלוקי� במנהגיה�
 ".מכיו שיש לו מקו� אחר,  גרע מאורח–אחר ובא להתפלל 

11
  ).ש�" (ביאור הלכה"ועיי עוד ב) ק יג"שעו ס' ד סי"ע יו"שו(� "ש 
12

ולכ יכולי� הרב והגבאי� כנציגי הקהל להחליט , )בשונה מקדיש" (הכל ברצו הקהל, לגבי תפילה): "שעו אות ט' ד סי"טור יו" (כי משהדר" 
שהרי , אמנ� מ הראוי שלא לדחות אורחי� לגמרי). ואולי יחלקו בי אורח של חבר לאורח סת�(על קירוב אורחי� או ריחוק� כראות עיניה� 

  .ויש לנהוג ברגישות, ת חסדי� ע� החיי� וע� המתי�מדובר בגמילו
והיא מומלצת , )קלב' ח סי"או" (ביאור הלכה"אפשרות כזו הובאו ב. לחיוב אחר) השני" (אשרי"לפעמי� יש מקו� לחלק את התפילה ולתת מ

  .רוכ כשיש חבר ושאינו חב, )פרק ל י" גשר החיי�("שהשלושי� קוד� ,  ושלושי�"יארצייט"בעיקר כשיש 
  ".מ עולה לנשמת מי ששיי� לו"דמ, כל מי שאומר קדיש שמגיע לחברו לא הועיל לעצמו ולא הפסיד לחברו): "ק ז"ש� ס" (פתחי תשובה"ועיי ב
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, א� יש שניי�. 14וכ� בשבת שלפני כ� עולה למפטיר, 13 עולה לתורה ביומו או לפניו"יארצייט"נהגו שה, לגבי עלייה לתורה. ג
  .קוד� ג� לעניי� עלייה, כפי שנתבאר, הקוד� לעניי� תפילה

  .16 15א כתב שאבל עולה למפטיר"הרמ

                                                 
13
 .יקבל אחד מה� הגבהה, ביו� אחד, שא� יש שניי�, )ק ז"קמז ס' ח סי"ע או"שו" (משנה ברורה"ועיי ב). קלג' ח סי"או" (לבוש" 
14
 ).ק א"רפד ס' ח סי"או ("ברכי יוס�" 
15

ומסתבר שאינו דוחה . וראוי שיעלה מדי פע�, )מחוסר ידיעה או מסיבות טכניות(ולא נהגו בזה בכל המקומות , )ד' שעו סע' סי(ד "ע יו"שו 
 .כ�� כיוו שבזה נהגו ובזה לא נהגו כל– לא "יארצייט"א ו"א� שאבל מובא ברמ, "יארצייט"

16
  ).ש�" ביאור הלכה"וב, קלו' ח סי"או(ע "עיי בשו, חות לסוגיה�לגבי קדימויות של בעלי שמ 
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      Tennessee, USA                     ב"ארה, טנסי

  ה   "אייר תשס

                      
  כשרותו של חז� המשמש בבית כנסת קונסרבטיבי. ח
  

  :שאלה
  ?הא� אד� שמשמש כחז� בשכר בבית כנסת קונסרבטיבי יכול להתנדב למלא מקו� כחז� בבית כנסת אורתודוקסי

  
  :תשובה

א� הוא עובר . באופ� ארעי ואפילו בדיעבדאפילו ,  פסול מלשמש כחז� בכל מקרהו מאמי� בעיקרי האמונהנשאינאד� . א
ואי� לענות אחריו אמ�, ידו בשו� דבר� לפני התיבה אי� יוצאי� ידי חובה על

17
. 

 .יש לחלק, בעניי� מי שמאמי� בעקרי האמונה ושומר מצוות א� עובד לפרנסתו כחז� בבית כנסת קונסרבטיבי.  ב
 ואי� שינויי� ,כגו� שתמיד יש מניי� של גברי�(ר עברות  עובבבית הכנסת הקונסרבטיבי אי� הואבעבודתו � א.  1

הצור� ג�  יכול לשמש כחז� בשעת הוא, )ובמיוחד א� עבודתו ש� היא לצור� קירוב רחוקי�, אסורי� בתפילה
  .בבית כנסת אורתודוקסי

ורתודוקסי  לחז� בבית כנסת א אי� למנותו לכתחילה, הוא עובר עברות הקונסרבטיביא� בעבודתו בבית הכנסת .2
פעמי� ג� באופ� חד

18
ומותר לענות אמ� על ברכותיו, בדיעבד יוצאי� ידי חובה בתפילתו. 

19
 .  

 אותופעמי כדי להחזיר �  לשמש כחז� באופ� חדאד� זהא� נראה לרב שיש לאפשר ל, 2למרות האמור בסעי�  .3 
כשכבר סוכ� ופורס� שהוא או , "יארצייט" בכגו�( בתשובה או למנוע התרחקות נוספת שלו מהיהדות וכדומה

והחכ� עיניו בראשו, ולהתיר יש להביא שיקולי� אלה בחשבו�, )ישמש כחז� וביטול הדבר יפגע בו וירחיק אותו
20

.   
 שיקול מרכזי בהחלטתו של הרב צרי�.  מסויימת שיש בקהילה הסובייקטיבי�צרי� להיות כפו� לתנאי� כל האמור. ג

תנועה מציה בציבור או בעיני החז� עצמו למעשיו או להשקפותיה של הידי כ� לגיטי� עללהיות שלא תיווצר 
 בכללתקונסרבטיביה

21
 .  

                                                 
17

 מי שמחזיק פוסק כי מ פיינשטיי "הגר. רפורמי או קונסרבטיבי בברכה באירוע" רב"לגבי כיבוד ) נ' ח ב סי"או( "אגרות משה"ב הדוגמל עיי
ג (וכ ביאר שוב .  מוציא את השומעי� ואי לענות אחריו אמהוא אינו,  אי ברכותיו ברכות כללבהשקפותיה� של הרפורמי� או הקונסרבטיבי�

עיי עוד ". אי ברכת� כלו�"ועל כ , "כופרי ממש ומומרי להכעיס ומסיתי� ומדיחי�"שכ ה� ,  שהללו גרועי� מסת� עוברי עברות)כא' סי
  .וכ לקמ בתשובה כה, 4לקמ בסו� הערה 

18
..." הטוב שבציבור בחכמה ובמעשי� טובי�...  ריק מעבירות ושלא יצא עליו ש� רע אפילו בילדותו...הגו"חז אלא ל לכתחילה אי למנות 

 הדי ג� שכ) 2ש� הערה (" במראה הבזק" בוכע "משמע בשו ).ג תשובה ו" (במראה הבזק"ת "בשו עוד עייו).  ד' נג סע'ח סי" או,א" ורמע"שו(
  . פעמי�באופ חד

 ):א"קט ע (פי האמור במשנה במנחות�על, יש א� נימוק נוס� לאסור עליו לשמש כחז, רפורמי או קונסרבטיבימי שמשמש כחז בבית כנסת 
שנאמר , )כהני� ששימשו לעבודה זרה(= ואי צרי� לומר לדבר אחר ,לא ישמשו במקדש) א� שאי זו עבודה זרה(בבית חוניו  כהני� ששימשו"
  .פותתוסבי ו" ברש,אועיי ש� בגמר" 'א� לא יעלו כהני הבמות'

 שהוא שליח הציבור ,דומה לכהב , החז הוא שליח הציבור להתפלל בעבור�."מקדש מעט"ובית כנסת הוא , התפילה עומדת במקו� הקרבנות
  . נסת קונסרבטיבי ישמש כחז בבית כ כנסתכחז בבית) וקל וחומר כשעדיי משמש( נית ללמוד מכ� שאי ראוי שמי ששימש .להקרבת הקרבנות

 ולו ג� לצרכי פרנסה ,יש צור� למנוע מצב שיתפרש כמת לגיטימציה לתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות ולמילוי תפקידי� אצל, כמו כ
  .וכדומה

 "וש�ערוגות הב", )ד סימ יט"יו(� שיק "ת מהר"בשועיי עוד ) והצור� בהרחקה מתנועות אלה, הדמיו לכהני� ששמשו בבית חוניו (בנושא זה
  . ) יג'ח ג סי"או( "אגרות משה" וכ ) קכ'א סי( "אפרקסתא דעניא" ו)כ�ח סימני� טו ו"או(

19
  ".  ישראל הוא–פי שחטא � על�ישראל א�"ו, והעובדה שאד� עובר עברה אינה מוציאה את ברכותיו מכלל ברכה, סו כיוו שאינו אפיקור

� "א ורמב"חולי ה ע(עובד עבודה זרה וכגוי לכל דבר כ, הדי דינו כמומר לכל התורהשהרי מעיקר , לגבי מחלל שבת במזיד בפרהסיא ישנה בעיה
ובמקרי� מסוימי� א� לאפשר , בשעת הדחק יש פוסקי� שהקלו בזמ הזה לצר� ג� מחלל שבת בפרהסיא למניי, ע� זאת).  טו'שבת פרק ל הל
עוד . )5� ו2 ובעיקר ג תשובה ו ובמקורות המצויני� ש� בהערות , ב' ז סעא תשובה" (במראה הבזק"ת "שו עוד בעניי זה באה ר.לו לשמש כחז

עיי " מחלל שבת בפרהסיא"בהגדרת ). יח" שרידי�"בתו� " (צירו� עוברי עברה למניי ושאר כיבודי�"עיי במאמרו של הרב יוס� כרמל בנושא 
  )ק ו"שפה ס' ח סי"ע או"שו" (משנה ברורה"ג� ב

20
  לגבי , כמו כ. יש מקו� להקל בשעת הצור� א� לכתחילה, 3וכמו שהעלינו בהערה , � ידי חובה בתפילה של חז כזהשבדיעבד יוצאיכיו

מקדש וקרבנות , שהרי אי מדובר בכהני�, אי כא איסור גמור מעיקר הדי אלא רק דבר שאינו ראוי, ההשוואה לכהני� ששימשו בבית חוניו
  ). לגבי אד� כזה שעשה תשובה–ש� (ברה זו  מקורות שהזכירו סמש�וראה בה, ממש

שידו בכל מקרה לגופו תו� בחינת הצור� הספציפי להקל מול האיסור לכתחילה , נראה שהדבר מסור לשיקול דעתו של הרב במקו�, ל"לאור הנ
, התשובות  וכ,  ו תשובהג,  זשובה תא(ל "הנ" במראה הבזק"ועיי עוד ב. ויכריע לגופו של עניי, ל ומול החשיבות שבהרחקה מתנועות אלה"הנ

  ).ח ובמקורות המצויני� בה�
ח המשיכה שלה כלפי יהודי� ומבחינת כ(השתנה ,  בתנועות אלה על עתיד היהדותשנלח�, מ פיינשטיי" הגרהיהבו שיש להעיר כי המצב 

 . וכיו� יש לעשות כל מאמ� להציל� מ ההתבוללות,)אחרי�
21

, יש להקל ולמנותו אפילו לחז קבוע, אד� כזה הפסיק לשמש כחז אצל הקונסרבטיבי� ועשה תשובהא� : יהנקודה נוספת שיש להעיר לגב 
 .חו� מאשר בימי� נוראי� או א� גוזרי� תענית ציבור בגלל צרה כלשהי, בכ� א� הציבור רוצה

  . מתפקידואי להעבירו, ואפילו בימי� הנוראי�, לחז) שעשה תשובה(א� כבר מינו אד� כזה , בדיעבד
תורת "ב, )פח' סי(� "ת רא" עיי בשו–פוסקי� רבי� דנו בבעל עברות שחזר בתשובה והקלו להתיר לו לשמש כחז , 2למרות האמור בריש הערה 

ל ומסקנת� להק, ששב בתשובה) מומר(שדנו בדינו של אד� שעבד עבודה זרה ) כח' ד סי"יו(ש הלוי "ת מהר"ובשו) קנז' סי(א ששו "למהר" אמת
שהביא דבריה� ומשמע שפסק כ� להלכה , )ק ח"נג ס' סי" (מג אברה�"ועיי ג� ב. מלבד בתעניות שגוזרי� על הציבור ובימי� הנוראי� –
וייתכ שמי ששימש כחז וכדומה במקו� של מי , א� ש� מדובר במי שעבר עברות אחרות ולא עבודה זרה, ל ועוד"ת מהרש"והביא ש� ג� משו(

" אשל אברה�" ("פרי מגדי�"וב) ק ז"ס" (באר היטב", "עטרת זקני�"וכ עיי ש� ב).  חמור יותר לעניי זה– בעיקרי האמונה שאינ� מאמיני�
  ).ח
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 ל"מלבד בתעניות הנ, וג� מדבריו נראה שלהלכה יש להקל א� חזר בתשובה) ק כב"ובעיקר בס, ק יד וטז"ש� ס(ד בעניי " משנה ברורה"

, אפילו עשה תשובה, שמחמיר במינוי בעל תפקיד בקהילות רפורמיות לחז, � שיק שצוי בהערה הקודמת"� במהרעיי ג. ובימי� נוראי�
  .מתיר לאד� כזה שעשה תשובה לשמש כחז) יג' ח ג סי"או" (אגרות משה", לעומתו. ומדגיש במיוחד שאסור למנותו לחז בימי� נוראי�

משנה "ו) ק ז"נג ס' סי" (באר היטב" ו)ז"ג סק"נ' סי ("מג אברה�",  בעל תשובה מתפקידו כחז שבדיעבד בכל מקרה אי להעביר,לעניי האמור
 ).ק טו"ש� ס" (ברורה
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  Montreal, Canada                   קנדה, מונטריאול
    ג"אלול תשס

           

  לאחר שארו
 הקודש הראשו
 כבר נפתח, הוצאת ספר תורה מארו
 קודש אחר. ט
  

  :שאלה

באחד מימי השני פתחנו את ארו� הקודש כדי להוציא . האחד משמש לימות החול והשני לשבת, ילהלקהילתנו שני אולמות תפ
ואז הבנו כי הספר המשמש לימות החול נמצא משו� מה בארו� הקודש שבאול� , )עדיי� לא הוצאנו אותו(את ספר התורה 

לגלול אותו למקו� , דש שכבר נפתחלהוציא את ספר התורה מארו� הקו –מה היה עלינו לעשות . המשמש לתפילה בשבת
ולהביא מש� את הספר הגלול לפי ) הנמצא באותה קומה(או שהיה עלינו לגשת לאול� השני , "טרחא דציבורא"הנכו� ולגרו� 

  ?המיקו� הנצר� לקריאה
  

  :תשובה
  :משני נימוקי�, יש להוציא את ספר התורה מ� ההיכל שנפתח

  .1תורה ספרב "הפגימ"הבעיית   .א
  .תורה אחר  עדי� לגלול הספר בפני הציבור מאשר לצאת ולהביא ספר,2הציבורמצד כבוד   .ב

                                                 
1

שבספר " א� בעשור"ו" אחרי מות"אומרת שכה גדול ביו� הכיפורי� היה מפסיק לקרוא מהספר לאחר קריאת ) ב"סח ע( המשנה ביומא 
יותר ממה שקריתי לפניכ� כתוב  ":פסיק לקרוא מתוכו גוללו ואומר לע�ה וכאשר ,פה� היה קורא עלשל חומש הפקודי�" ובעשור" ואת ,ויקרא

 שיאמרו הע� שחסרה בו פרשת ,התורה  כדי שלא להוציא לעז על ספר: ועונה? מדוע נזקק הכה לומר זאת:)א"ע ע (רא שואלת הגמ."כא
 ואי , שכ אי גוללי� בציבור מפני כבוד הציבור,ללי� את הספר לחומש הפקודי� גוי וכ אומרת ש� הגמרא שא;של חומש הפקודי�" ובעשור"

  . תורה אחר מפני פגמו של ראשו מביאי� ספר
"ונראה שכוונת  .ליכא פגמא" תלתא גברי בתלתא ספרי" אבל ,"חד גברא ותרי ספרי" קיי� דווקא בפי הגדרת הגמרא�על" פגמו של ראשו

 אבל א� משתמשי� בספר אחר אחרי גמר ,"פגמו של ראשו"יש כא ) חד גברא( ספר כביכול באמצע השימוש בו  שכאשר יש החלפתרא היאהגמ
    .אי זה פוג� את הראשו) תלתא גברי(השימוש בספר הראשו

י פתיחת יד� לע( וכוונה להשתמש בההבעת בעת  שכ התחלנו את השימוש ,נדו דיד נראה דומה למקרה של הפסקה באמצע שימושה ,כ� א
למרות ( שכ יאמרו שהסיבה שלא השתמשנו בה� , וא� נסגור את ההיכל ונל� להביא את הספר השני נפגו� את הספרי� שבהיכל,)ההיכל

  . היא מפני שה� פסולי�)שלכאורה עמדנו לעשות כ
עת ומבי שלא הוציאו את ספרי התורה לא  נמצא כינו ש� לב שהספר א,ו שרגילי� לקרות בספר האחר כל הציבור יודע זאתוואי לטעו שכי

  :טעמי�' וזאת מב, �ילופסשה� משו� 
  .יתכ שנקלע לכא אורח י– ועוד ,תורה רגילי� לקרוא מסתבר שכל הציבור ש� לב באיזה ספרלא 

נסת שמתקיימי� שני כ שכתב שבבית) קמד' סי( "כנסת הגדולה" וכ )סט' סי( "ג אברה�מ" הוהביאוש, "משפטי שמואל"מזה מצינו ביותר 
תורה אחר   שטעמו הוא שיש חשש שיאמרו שספר"אשל אברה�" ב"די�מגרי פ" והסביר , השני בתורהימנייני� זה לאחר זה לא יקרא המני

שזהו אותו רואי� המתפללי� ש ואי אומרי� ,תורה אחר הוא חוששי� ספרש לכ� שיאמרו שאפילו רואי� � כ א; ויאמרו שהראשו פסול,הוא
  .תלמודלמה שנמצא ב כגו שאי לנו לחדש גזרות מעבר , א� מטעמי� אחרי�, אמנ� דחוהו האחרוני�.תורה פרס
2

 ,הכנסת התורה שנמצא מחו� לבית  נראה לכאורה שבמצב זה רצוי להביא את ספרא� כ .שאי גוללי בציבור מפני כבוד�) ש�( למדנו ביומא 
 ח"ע או"טור שו" ית יוס�ב"הובא ב( וכמו שהכריע המרדכי ,בוד הציבור הזה נדחה מפני תקנת חכמי�אמנ� ראינו שכ. שכ אותו לא צרי� לגלול

 שנדחה כבוד הציבור מפני תקנת הקריאה של חכמי� ,תורה אחד שצרי� לקרוא שתי קריאות ויש רק ספרכ ,במקרה של ראש חודש) קמד' סי
  .תכ שאכ ידחה אותו כבוד הציבורי יכל  וע,תורה הוא כתקנת חכמי� א� לאו ר של אי פגימת ספהקפו אבל לא ברור א� ת.ויגללו את הספר

 , שכ רבנו ירוח�, אבל נראה שבכל מקרה בנדו דיד אי זה נכו להעמיד את פג� הספר מול כבוד הציבור,שאלה זובאמנ� לא מצאנו הכרעה 
התורה עומד חו� לבית   שהיה ספר, דווקא בזמנ�ואציבור מפני כבוד� ה גוללי בי שארא כתב שכל מה שאמרה הגמ,)ש�( "בית יוס�"והביאו 

 אבל נלמד , אמנ� להלכה נדחתה דעתו.התורה בפני� ובגלילה עצמה אי בעיה  שכ ספר, אבל בימינו אי בעיה של כבוד הציבור,שמתפללי בו
  .ולזה אפשר שהודו לו, )שזה עיקר דבריו נראה כש( התורה מאשר הגלילה מדבריו שחמורה יותר היציאה לחו� והבאת ספר
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 Florida, USA                    ב"ארה, פלורידה

       ג"תשס' אדר ב

     
  נשיקת ספר התורה באמצעות סידור. י
  

  :שאלה

הא� אי� כא� ניסיו� לא ראוי ? ה או בחזרתוהא� מותר להשתמש בסידור כדי להגיע באמצעותו אל ספר התורה ולנשקו בדרכו אל הבימ

  ?הסידור" ניצול"לחסו� בהליכה תו� 

  

  :תשובה

 זלזולאי� בזה משו� , י הסידור מארי� את ידויד�למטרתו לחסו� בהליכה ועא� א� שונראה ; מותר לנשק ספר תורה בעזרת סידור

בקדושה
1
 
2

. 

                                                 
1

זיו שעושה בו מעשה ימשו� ב, אוסר) ק יג"רפב ס' ד סי"יו(ז "שאמנ� ט, ש בספר אחד כהגבהה לספר שניומי לכאורה נית לדמות מקרה זה לש
"ר להשתמש בתיבה כדי לסתו� פתח שרבא התי, )ב"כו ע( הגמרא במגילה פי�על, מתיר) ק יד"קנד ס' ח סי"או" (מג אברה�"אבל ; "ע� או אב
, ק לא"קנד ס' ח סי"ע או"שו ("משנה ברורה"ו) מח' כלל לא סע ("חיי אד�"והכריעו ;  ובכ� לאפשר לכהני� להיכנס לבית הכנסת,למנוע טומאהו

  ".מג אברה�"שאפשר לסמו� על , )ק ל"שטו ס' סי
כמו (ובמיוחד כאשר כוונתו רק לנשק בעזרת הסידור ,  גדולה מקדושת סידורורהתפר הואיל וקדושת ס, ז מותר"תכ עוד לומר שא� לשיטת טיוי

  .ולא לחסו� בהליכה) בעזרת הציצית
 שהעולה ,)ג, שער ד" (שערי אפרי�"ועיי ב; ידה ולא להשתמש בסידור� י ציצית אולי עדי� לנשק עליד�ליש מקו� לדו שא� אפשר ע, אמנ�

  ;י הטליתיד� ל ולא כתב שעדי� ע, בעזרת הטלית או המעילורהתפר מנשק לס
לב "הואיל ונהגו כ יש לומר , ועוד; ואי בזה הורדה כשמנשק בעזרתו את הספר, ורהתפר שש� תפקיד המעיל לשמש את הס, אמנ� יש לדחות

  ).ח' קנד סע' ח סי"ע או"שו(א "וכמו שכתב הרמ, " מתנה עליה�ידת בי
2

  ".מראי� מרחוק באצבע ומנשקי�" כתב שעדי� מנהג הספרדי� ש,)סג' קכג סע' עמ( "עדות לישראל" ,"א הענקי"כתבי הגרי" ב
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   Jerusalem, Israel                ישראל, ירושלי	

           ה"חשוו� תשסמר

  
  שינויי� בניגו
 בקריאת התורה להדגשת התוכ
 והגברת ההקשבה. יא
  

  :שאלה

  .ויחד ע� זאת אני קורא בסגנו� מיוחד, ומשתדל להקפיד על רמת דיוק מרבית, אני קורא בתורה בקביעות בפני ציבור
  : הסגנו� המיוחד מתבטא בכמה עקרונות מרכזיי�

, לדוגמה. עוצמת קול גבוהה: ה מדבר"כגו� בציטוטי� של אד� או הקב. התא� לתוכ� העניי�שינויי� בעוצמת הקול ב .1
  ??איכה: ה לאד� הראשו�"קריאת הקב

למע� ספות הרוה את "יש דעות שונות בי� הפרשני� על המילי� : לדוגמה, לעתי� צמידות לשיטה מחייבת הכרעה פרשנית
  .ה"או שמא ה� תגובת הקב, ה� חלק מדברי האיש ההול� בשרירות לבו א� מילי� אלו –בתחילת פרשת ניצבי� " הצמאה

 קריאה בקול –הכה� המקריא לאישה החשודה כסוטה : לדוגמה.  ביטוי הרגשות–בציטוטי� של דיבור המבטא רגשות  .2
 .בקול מלא פחד" אמ� אמ�"האישה הסוטה עונה . מאיי� ומפחיד

  .רגלי�ה בעקבות חטא העגל וחטא המ"ביטוי הכעס של הקב

 . קריאה אטית–" וינהגהו בכבדות", בפרשת בשלח: לדוגמה. שינויי� במהירות הקריאה לפי התוכ� .3
  . קריאה מהירה–החל הנג� ',  אהר� ר� לכפר על בני ישראל כי יצא הקצ� מלפני ד–בפרשת קורח 

 לא –טועני� המתנגדי� , זאתלעומת . וכ� מצמצ� את הפטפוטי�, סגנו� קריאה זה משפר את ההקשבה אצל מבוגרי� וילדי�
  ".חדש אסור מ� התורה"ו, מצאנו כ� אצל אבותינו

  
  :תשובה

היא בהחלט חיובית, א� צורה מיוחדת של קריאה בתורה תגביר ותשפר את רמת ההקשבה וההבנה של השומעי�
1

 מאוד
2

 :  

                                                 
1

בגמרא מדובר בשליח  "…ויש לו נעימה וקולו ערב… אי� מורידי� לפני התיבה אלא אד� הרגיל): "א"תענית טז ע(ואפשר לדמותה לדברי הגמרא  
): יא' תפילה פרק ח הל(� "דרישות אלו מובאות ג� לגבי שליח ציבור רגיל ברמבאבל , )ה ויש לו יגיעה"ד, י ש�"כמו שאומר רש(ציבור בתעניות גשמי� 

ויש לו נעימה וקולו ערב … � צרי� שיהיה"ש): "ד' נג סע' ח סי"או(ע "בדברי מר� המחבר בשו, "ומשתדלי� להיות שליח צבור קולו ערב ורגיל לקרות"
וקולו ערב : "כתב) פח' סע(� "ת רא"ובשו".  בסומי קלא שמוש� הלב–נעימה : "מסביר) ש�(י על הגמרא "רש". ורגיל לקרות תורה נביאי� וכתובי�

  ".נמי משו� שיהבי דעתייהו למשמע
2

ז יכוונו לב� ויטו אוז� לקול קריאתו ומצא "שעי, אבל יוכל להנעי� קולו כדי שתערב לציבור): "ב' שער ג סו� סע" (שערי אפרי�"כפי שמתבטא בספר  
  ".י אלקי� ואד�ח� ושכל טוב בעינ

מוסד הרב ' מט בטור הראשו� בהוצ' עמ, ה בד� לה"כח אות יח ד' ב סי" (קול מבשר"ת "ייתכ� שלקריאה מעי� מה שתיארת מכווני� הדברי� שבשו
� וכמו כ כזה כי קריאת� ש� בטעמי� היא ממש פירוש הדברי"בספר מסעיו לאר� תימ� וארצות המזרח סיפר ג' וכ� ראיתי לחכ� א: "שכתב) קוק

  ".שהוא באמת
ואנו יש לנו ) "פרעסבורג שנת תרד' א בהוצ"ד� ה ע, בסו� חלק הדקדוק(שכותב ) פרחו�' ר אברה� הידוע �"שלמה ב' לר" (מחברת הערו�"ועוד ראה ב

טע� שלה� תבי� כאילו כול� מ� ה... ואת הבלבול ואת השאלה וכל דבר, ואת התחנה, ואת הגערה,  אחרי� בלשוננו שיבי� הקורא את התמהא�ענייני
אלא ג� דר� , נראה שכוונתו היא לטעו� שטעמי המקרא אמורי� לתרו� להבנת הפסוקי� לא רק בתפקיד תחבירי". הנביא כנגד� מדבר ל� פני� בפני�

  . מנגינותיה� המוסיקליות שבמידה מסוימת מצביעות על צורות וטוני� של דיבור

יהודה הלוי אחד '  שהמחבר קרא לרAבאות " מחברת הערו�"במבוא ל' וע" (הכוזרי"א בדברי הו" מחברת הערו�"סביר לחשוב שמקור דברי 
, יש דקויות ועמוקות המשמשות להסברה המלאה של כוונת המדבר", )לפי תרגומו של אב� שמואל, במאמר שני פסקה עב(מופיע " כוזרי"ב"). מרבותי"

ה� מצייני� את המקו� בו ; הלא ה� הטעמי� בה� אנו קוראי� במקרא,  שעליה� דברנווה� באות במקו� התנועות השכיחות בדיבור פני� בפני�
בי� הדברי� , וכ� מבדילי� ה� בי� שאלה לתשובה ובי� נושא לנשוא, �ואת המקו� בו רצה להמשי� בעניי, � לעניי�התכוו� המדבר להפסיק בי� עניי

אלה אינ� " כוזרי"ג� דברי ה". על כל אלה אפשר לכתוב חיבורי� שלמי�, בקשהובי� הציווי ל, שאמר� המדבר במהירות לדברי� שאמר� במתו�
, ש�" הכוזרי"על " אוצר נחמד"ונראה שככה הבי� בפירוש " (מחברת הערו�"אבל נראה שנית� להבינ� כמו שהצענו בהסבר דברי , לגמרי ברורי� לנו

  ...").הפעולה הזאת בחיפזו� או במתינותיצוייר ע� הנגינות כיצד היתה : "שכתב, ה והחיפזו� מ� המתו�"בד
מקור "כ, ")כוזרי"אבל לא את דברי ה(האלה " מחברת הערו�"מציי� את דברי , 9' בפתח דבר עמ, )תשס' החל לפחות ממהד" (סימני�"בתיקו� סופרי� 

נציי� . ה מעי� מה שמתואר בשאלה שלנוהיינו כנרא, של הדגשות שונות בזמ� קריאת התורה כדי להמחיש לשומעי� את תוכ� המילי�" חשוב למנהג
בלי שו� התייחסות לתוספות , נראה יותר שמדברי� על תכונות מיוחדות ששייכות כבר לטעמי� עצמ�" כוזרי"וג� ב" מחברת הערו�"שלדעתנו ג� ב

  . מעצמנו יהיה דבר חיוביהרי שלהוסי� הדגשות כאלה, מ הגיוני להסיק שא� אחת ממטרות הטעמי� היא לתרו� לחוויית השומעי�"מ. משלנו
3

… פ שאי� לו לשנות הטעמי� הכתובי�"ובזה אע): "א"פי יומא נב ע� על" (מקראות שאי� לה� הכרע"לגבי ) טו' שער ג סע" (שערי אפרי�" וכמו שכתב 
ה יודע " והקב–יפה אחת יקרא תיבה זו ע� התיבה שלפניה ושלאחריה בתכ, מ יש לו לקורא שלא לעשות הפסק במקו� זה ולא יעשה עצמו מכריע"מ

  ).5עיי� לקמ� בהערה , "מקראות שאי� לה� הכרע"לגבי המקרה הספציפי הזה של " (הכרעות
4

למרות חשיבות� , שמלכתחילה לא נאמרו בתור פרשנות לפשט, ל" נראה פשוט מסברה שבקריאה בציבור אי� צריכי� להתייחס לדרשות הרבות של חז
  .הרבה

5
בטעמי� שה� "שטוע� שיש להחזיר בעל קורא כשטעה , )קמב' ח סי"טור או" (בית יוס�"י ב� חביב המובא ב"של מהר"  לומרעוד יש"פי ה� כ� נראה על

": שלח� עצי שטי�"בש� ) ק ח"ש� ס" (כ� החיי�"וממנו ג� , )ק ד"ש� ס" (משנה ברורה"וכ� מביא ". שינוי עני�"ויש בטעות זו , "פירוש הפסוק ממש
ואמנ� אינו מפורש בדבריה� שדיברו ג� כשהטעמי� מכריעי� בי� שני פירושי� " …מחזירי� אותו… ז" כשהעני� משתנה עיה בנגינת הטעמי�"דה"

  .הואיל ונראה שהפוסקי� האלה מעניקי� לטעמי המקרא כוח פרשנות מכריע, אבל מסברה נראה ליישמו ג� למקרה כזה, אפשריי�
אבל , "מקראות שאי� לה� הכרע"ידי קריאה בצורה החלטית לגבי � פי הטעמי� על� שאי� להכריע על" שערי אפרי�" הבאנו את דברי 3בהערה , ואמנ�  

נראה פירושה שאי� לה� הכרע מלשו� התיבות . חמש מקראות אי� לה� הכרעה: "שכתב) א"יומא נב ע(א "מכל מקו� נראה למעשה לפסוק כדברי ריטב
  ". השתא דאיכא פסוקא דקראי והפסק טעמי� נתברר ספקודאלו, כל היכא דליכא פסוקא דקראי או הפסק טעמי�

א� היינו יודעי� בוודאות אלו , "מקראות שאי� לה� הכרע"ג� באות� , נראה שהיה מייחס הכרעה פרשנית לטעמי�) ד' סע" (אבקת רוכל"ת "וג� בשו
יסוק טעמי דעזרא איכא כמה מילי דאית בהו פלוגתא דבפ"פי הטעמי� היא רק מפני � ל לא הכריעו על"הוא כותב שהסיבה שחז. טעמי� ה� הנכוני�

שמדייק שמלשו� בעלי ) ה לפסוקי טעמא"ב על תוספות ד"חגיגה ד� ו ע(א "עיי� במהרש, ואמנ�". בי� מערבאי למדנחאי ובי� ב� אשר לב� נפתלי
  .התוספות אולי נראה שהטעמי� אינ� מכריעי�

6
 היינו מפני שהוא –הנזכר ש� ' קולו ערב ורגיל לקרות'"הסביר שסיבת הדרישה ) �"טע� הרמבה אמנ� "עו ד' סי, החדשות(ט צהלו� "ת מהרי" שו

שמבלבל בזה דעת , ולא ישמיע קולות גדולות: "כתב) ג' שער ג סע" (שערי אפרי�"ב". צור� לשליח צבור כדי שיהיה תפלתו רצויה בעיני כל הע�
וכל המשנה ממה שהצבור רגילי� ... י� נקדני� שמדקדקי� בקריאת� הרבה יותר מהצור�ויש קצת קורא): "א' ש� בסו� סע(וג� כתב , "השומעי�

  ".ידו על התחתונה, בדבור או במעשה
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אלא ישתדל לקרוא בצורה , וימתאמנ� לגבי הכרעה פרשנית נראה שאי� לשליח של הקהל להכריע על דעת עצמו כפי הבנה מס
המאפשרת את כל ההבנות
3

פי הפשט� שעל
4

.  
פי הטעמי� עדי� לקרוא כמותה�שכאשר יש הכרעה פרשנית על, פי טעמי המקרא�יוצאת מכלל זה היא הכרעה על

5
.  

להפריע עלולי� , על א� שיתרמו להקשבת חלק מ� המתפללי�, יש להדגיש ששינויי� מדרכי קריאה רגילות, למרות האמור
הואיל ומדובר כא� ברגשות סובייקטיביי�, תופעה זו היא קשה לצפייה מראש. למתפללי� אחרי�

6
.  

מכל מקו� א� הדבר פוגע בחלק מ� המתפללי� או מפריע , למרות שייתכ� שיהיה בקריאה של� הידור, לכ� נראה שבנדו� שלנו
וההקפדה על שלו� בבית הכנסת , קרוא בקריאה רגילה הרי שעדי� ל– וכל שכ� א� חלילה הוא גור� למחלוקת –להקשבת� 

� שיהא מעביר על "כתבו הפוסקי� שבכלל הדברי� הצריכי� למי שהוא ש": "כ� החיי�"ונסיי� בדברי . תיחשב כהידור יותר גדול
"…מידותיו

7
. 

                                                                                                                                                                           
7

] כשליח צבור[לא יתפלל , א� רואה שיש מחלוקת בשביל התפלה"ש, )ק יא"תקפא ס' סי" (משנה ברורה"ויש לציי� את דברי . נג אות כג' ח סי" או
יברח מהעמוד א� רואה אפילו רק , א� יש בו יראת שמי�"מתבטא בחריפות ש) כב' נג סע' ח סי"או" (ערו� השלח�"וב".  הגו�פ שיתפלל מי שאינו"אע

".וכל מצוה שהוא במחלוקת אינה מצוה, יחידי� שאי� רוצי� בו
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   New Jersey, USA          ב"ארה, רסי'ניו ג
                          ה"טבת תשס

  
  סוי ראש לאישה בזמ
 תפילה ואמירת ברכותכי. יב
  

  :שאלה
שה תשי� סודר על י שא"ב� איש חי"הובא ב? נמצאת לבדההיא הא� אשה צריכה לכסות ראשה בזמ� תפילה או ברכה כש

  .ראשה בזמ� שמברכת ברכת הטבילה במקווה
  

  :תשובה
 .�3 שאי� זה מעיקר הדי� אלא רק מנהגויש אומרי. 2ראשהאת שה נשואה בשעת תפילה צריכה לכסות יפוסקי� שא 1רבי�

  . 6יבת מעיקר הדי�יא� אינה ח ,5ראשהאת  שתכסה 4ובשעת אמירת ברכות ראוי

                                                 
1

וכ� . "סגינא ארבע אמות בגילוי הראשתיתי לי דלא : רב הונא בריה דרב יהושע "):ב"שבת קיח ע( מהסוגיה נלמד  לגבר עצ� חובת כיסוי ראש
זה שגלה , אחד גלה את ראשו ואחד כסה את ראשו, עברו לפניה� שני תינוקות, פע� אחת היו זקני� יושבי� "):פרק ב(מצינו במסכת כלה רבתי 

אסור לאד� שיהל� " ):א"לא ע(� קידושימצינו ב וכ� ."עקיבא אומר ממזר וב� הנדה' ר, יהושע אומר ב� הנדה' ר, אליעזר אומר ממזר'  ר– ראשו
שכינה : אמר, רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש. 'מלא כל האר� כבודו' :)ישעיהו ו(' שנא, ארבע אמות בקומה זקופה

  ."למעלה מראשי
 שנאמר ,ע ב� לוי אסור ליל� בקומה זקופהיהוש' אמר ר' ):ק דקידושי�"פ( כדאיתא ,ויל� בכפיפת קומה ": זוראגמכ פוסק )ח סימ� ב"או(טור 

  ."' שכינה למעלה מראשי: אמר,אמות בגילוי הראש' רב הונא לא אזיל ד' : ויכסה ראשו כדאיתא נמי הת�.'מלא כל האר� כבודו
כ� על הליכה  ו, שהרי רב הונא השתבח בכ�,ואינה מעיקר הדי� כיסוי ראש הנה רק מידת חסידותבאול� ממקורות אלו משמע שעצ� ההליכה 

צניעות גדולה נוהגי�  "): ו'פרק ה הל(� שהביא הלכה זו בהלכות דעות "וכ� מוכח ברמב .סור כמו על קומה זקופהיבלא כיסוי ראש לא נאמר א
כתב  "): ב'סי( "דרכי משה"בוכ� הובא . כמי�חלמידי  די� מיוחד בצניעות ת וא� כ� הוא– "לא יתבזו ולא יתגלו ראש�, תלמידי חכמי� בעצמ�

משמע דאסור ליל� )  ח'סי(י לקמ� "אמנ� בב...  זה היה מידת חסידות... כי מה שאמר רב הונא,מ דאינו אסור ליל� בגילוי הראש"הכלבו בש� הר
פוסקי� בוכ� )  ח'סי(א "בגר, ) צא'סי" (ג� אברה�מ" ב,)עב' ס(ל "וכ� במהרש". מ" א� פשט דברי רבינו הטור משמע כדברי הר,בגילוי ראש

  ).ק יא" ב ס'סי(" ה ברורהמשנ"ב ו) ח'סי(ז "טבלדי� הליכה בגילוי ראש בזמננו עיי� ו. נוספי�
2

' השתחוו לה' מתק� מלבושיו תחלה ומציי� עצמו ומהדר שנאמר ?תקו� המלבושי� כיצד ": פסק) הלכה התפילה ונשיאת כפי� פרק ה(� " רמב
ולה ולא ברגליי� מגולות א� דר� אנשי המקו� שלא יעמדו בפני הגדולי� אלא בבתי ולא יעמוד בתפלה באפונדתו ולא בראש מג, 'בהדרת קדש

רבה בר רב הונא רמי  "):א" עשבת י( רא� בגמ"כתבו שמקורו של רמב )"הגהות מימוניות"ו" � משנהכס" ,"ית יוס�ב"עיי� (המפרשי� ". רגליי�
חגיגה יג ( רא אחרת או שמקורו מגמ;מדברת על הכנות הנצרכות לתפילההיא  א� , מזכירה כיסוי הראשינה ארא ואמנ� הגמ."פוזמקי ומצלי

קא ו די� זה נלמד דו�כ�  וא." לאו אורח ארעא לגלויי קמיה רביה–כרעיה ,  אורח ארעא לגלויי קמיה רביה–בשלמא אפיה ! הכי השתא "):ב"ע
  ".הכו� לקראת אלוקי� ישראל" שיש בה הלכה מיוחדת של ,בתפילה

 וכ� בברכת המזו� שמושווית ,י� תפילה ש� צרי� להכי� עצמו לתפילהישלענ)  טו'ח סי"ו או" ע אומריבי"( הרב עובדיה יוס�  כותבהז פי� לע
 א� כיסוי ,ויש לעיי� איזה כיסוי ראש צריכות לשי�.  ותמיד צריכי� לכסות ראש�,לתפילה הרי אי� הבדל בי� גברי� לנשי� ובי� רווקות לנשואות

שהרי אי� זה , )א ח א"או( "אגרות משה"ת "שובי� זה יעיי� בענ. פי גדרי כיסוי הראש לגבר�לאה או מספיק כיסוי ראש עשה נשויהראש של א
 וכ� שלא , שא� כ� הוא דר� הצניעות כ� ג� דר� הכבוד, שג� פה יצטרכו לשי� כיסוי ראש הרגיל לנשי�ונראה ,מדיני צניעות אלא מדיני כבוד

שה נשואה חייבת בכיסוי ישא) י� ברכותילענ( לקמ� יובאווכ� משמע בפוסקי� ש.  אי� צור� בכל גדרי הצניעות�אומנ. טלולאא וכחוכאיראה 
  .ראשה בזמ� תפילה לפחות

3
 ,נהגו נשי� נשואות לכסות ראש� בעת שמתפללות או מברכות א� כשה� בחדרי חדרי� ": כתב) ג'רב פוקס פרק ה הלה(" הליכות בת ישראל "

 ואינו מחלק בי� , לשיטתו נהגו הנשי� לכסות ראש� א� אינ� חייבות,א� כ� ."י� ברכת הטבילה די� מיוחדיולענ. בותי אינ� חיאבל מעיקר הדי�
.  וכ� אינו מסביר מדוע בטבילה הדי� שונה,טע� דבריואת  מביאאינו הוא  א� ,הפ� לרב� שכ� אמר לו בעעז אוי"מקורו הוא הגרש. ברכות לתפילה

מדוע בכ� הסביר " צי� אליעזר" א� , לקמ�"צי� אליעזר" כמובא ב,ז הוא משו� חוקות הגויי�" הרב המחבר שטע� הגרש אמרהפ�לשיחה בעב
 . בכיסוי ראש בתפילהיחויבו לא , שכל ימיה� הולכות ע� כיסוי ראש,סביר מדוע נשי� נשואותה לא ו, מחויבות בכיסוי ראש� בתפילהתרווקואי� 

   . אלא שכ� נהגו,אי� די� שצרי� כיסוי ראש  שבטבילהפה� בעל אמר�כ וכמו
 הזל  א� כ,במראה שאינו מכובד' זיו� להוציא ש� היע המחייב אזכרה בכיסוי ראש הוא משו� ב"ז שדי� שו"יתכ� לומר בטע� דברי הגרשיו

דווקא מדיני צניעות הוא  הרי  שנשי� נשואות יוצאות לרחוב בכיסוי ראש�הדבר ו;כיסוי ראשב שמרא� המכובד כשיוצאי� לרחוב הוא ,בגברי�
  .ולא מדיני כבוד

 נראה שיש , ורוב הפוסקי� נוקטי� שמחויבת בכיסוי ראשה,"הכו� לקראת אלוקי� ישראל" שיש הלכה מיוחדת של ,י� תפילהיואמנ� לענ
  . וכדלקמ�ל דעה זו נית� לסמו� ע,זיו�י שצרי� כיסוי ראש רק משו� ב,י� ברכותי א� לענ,להחמיר כפוסקי� המצריכי� כיסוי ראש

4
או בגדיו , הנראי� כרעיו, פוחח "):פרק יד( במסכת סופרי� וקת מצינו מחל,בברכות ולימוד תורה'  לגבי די� גילוי ראש בזמ� אזכרת ש� ה

ינו רשאי אבל בראשו מגולה א, פורס על שמע –או בגדיו פרומי� , ויש אומרי� בכרעיו נראי�,  פורס על שמע– או מי שראשו מגולה, פרומי�
  ".להוציא הזכרה מפיו
) רג' יפסקי� וכתבי� ס(י "ראהא� מ. וי ראשבגיל ה האוסר אזכר,פסק כתנא בתרא )סו� נתיב טז( ירוח� בנור. כמי הלכהונחלקו הראשוני� 

  פסקוכ� .רי�מסכת סופב מאקנא  סובר כתנראה שהוא ו..."איני יודע כל כ� איסור מפורש שלא להזכיר הש� בהדיא ובגילוי ראש ":כתב
 והטור ... שריקריאת שמע ואפילו לקרות , הייתי נוטה להקל לבר� בגילוי הראש...ולולא שאינני רגיל לחלקו על הקדמוני� ":)עב' יס(ל "מהרש

ה לבר� שרבותינו בצרפת היו עושי� מעש" :) מג'ב סי ("אור זרוע"פסק וכ� ". ...קריאת שמעלא כתב שיכסה ראשו אלא לגבי תפלה ולא לגבי 
הכו� " משו� ,רק בתפילההיא  שכתב חובת כיסוי ראש ,�"וכ� משמע ברמב .מסכת סופרי�ב מאקנא  כדעת תוכנראה פסקו ".בראש מגולה

  . ולא כתב כ� בברכות,"לקראת אלוקי�
 להוציא אזכרה מפיו בראש יש אומרי� שאסור "): ג' צא סע'ח סי"או(ע " וג� בשו, ירוח�בנו פסק כר) צא' סיח"או" (בית יוס�"מר� המחבר ב

 , הסבירו כפשוטו"דרכי משה"א ב"רמ ." שלא יהא בגילוי הראש,ומכסה ראשו ": שכותב,י� ברכת ציציתי בענ) ח'סי(וכ� משמע בטור  ".מגולה
על מקומו  א� שעומד ,ל דבשעת שרוצה להתעט� בטלית"וקמ "):ש�" (פרישה" וכ� מפורש ב,דהיינו שבשעה שמבר� צרי� להיות מכוסה ראשו
" בית יוס�"בדברי ה) ש�(עיי� .  מוכח מדבריה� שבשעת ברכות צרי� כיסוי ראש�כ� וא –" אפילו הכי אברכת עטיפת טלית צרי� כיסוי ראש

  .ח שביארו אחרת את דברי הטור"והב
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. 7 שכ� דרכה ליל� תמיד,זיו� בגילוי ראשהיו� שאי� בו כי,שה רווקה אינה צריכה לכסות ראשה בזמ� תפילה ואמירת ברכותיא
 . 8וכ� לא ראינו שנוהגות כ�

                                                                                                                                                                           
� ו כיו, יש מקו� להחמיר יותר א� בברכת ציצית,הטור שכל די� כיסוי ראש הוא מידת חסידותדבריו של הסביר את ) וק "ש� ס(א "אמנ� הגר

 המחמירה במסכת סופרי� כתב שאי� זה אלא "ומרי�אש י"ולאחר שהביא את דעת ה.  כחלק מדיני התפילה� כ� הוא וא, להתפללשמתעט� כדי
אל עוטר ישר" ש� מתואר סדר ברכות השחר וברכת ,)ב"ס ע(תו ממסכת ברכות י וראי,מידת חסידות שלא להוציא אזכרות בראש מגולה

כללא ": כ� למסקנהומס. נאמרו קוד� לה נאמרו ללא כיסוי ראשש מוכח שהברכות �כ�  וא–  נאמרה כנגד שימת הכובע וכיסוי הראש"בתפארה
 אז נכו� הדבר מצד המוסר ושאר היו� לקדושי� העומדי� לפני , רק לפני הגדולי� וכ� בעת התפילה,דמלתא אי� איסור כלל בראש מגולה לעול�

   ."תמיד' ה
 במסכת שלדעתו דברי תנא קמא להסביר את דבריו  שיש או, מידת חסידות� ה,� או חלק מה,מסכת סופרי�כי ההלכות בסובר הוא ונית� לומר ש

 א� לא דיבר על כל ,)בפני הציבור בראש מגולה'  ראוי שיזכיר ש� הי�שא(ו� שהתנא דיבר על חז� בבית הכנסת ו כי,סופרי� ה� מידת חסידות
  . רק מידת חסידותיהו ולכ� לאד� בביתו ז, בביתואד� פרטי

 ולא , ודומה לתפילהאמדאוריית שחובתה ,ברכת המזו�ל ברכת המזו� בגילוי ראש דווקא בעניי� ירוח� בנודברי ראת   א� אפשר לפרשפי זה� על
  .  שאי� זה אלא מידת חסידות',כל ברכה ואזכרת ש� הל

 לבי� די� , שש� צרי� להיות ראוי לתפילה– "הכו� לקראת אלוקי� ישראל"יש בה צד מיוחד של  ש, בי� די� תפילהלחלקנמצינו למדי� שיש 
 ושלא , מטע� כבוד)ע" פסק השומוה שכ,לשיטת המצריכי� ( וצרי� כיסוי ראש, ש� אי� די� מיוחד כזה,ותלמוד תורההוצאת אזכרות בברכות 

בתרומת (י "בש� המהרא) אמנ� ש� הוא ד� בהלכות תפילה, ה' צא סע' ח סי"אוע "שו(ח "וכמו שהביא ב .'ש� האת זיו� בהזכירו ייראה בב
  ." דמדכר ש� המקו� ברו� הוא שלא באימה וביראה,משו� קלות ראש כלפי שמיא"שהטע� ) י' הדש� ס

 ,חייב בכיסוי ראשושפסק  נשלגבי גבר, ורהתלמוד תב בברכות והי� אזכריבענשיש לחלק )  טו'ח סי" ו או"ומראע יבי"(כתב הרב עובדיה יוס� 
שכ� ( הכיסוי ראש ולכ� חייבת בכיסוי ראשה א� בזמ� אזכרב בי�הרשות  שדרכה לצאת בר,שה נשואהילגבי נשי� מחלק הרב עובדיה בי� או

  .ראשה את צריכה לכסות ינהזיו� ואיראשה ולכ� אי� בגילוי ראשה משו� באת  מכסה ינהאש , לבי� אשה רווקה,) שלה"המראה המכובד" נחשב
'  משו� שאזכרת ה,ע שה� בתפילה וה� בברכות צרי� לכסות ראשו"ו� שמבואר בשווכתב שכי)  א'ח סע" ז השמטות או"ישכיל עבדי"(הרב הדאיה 

 הרי אי� בכ� חילוק בי� גברי� לנשי� ובי� גדולי� לקטני� ובי� רווקות –  אחרת נראה כחוצפה כלפי שמיא,חרדהבעשות ביראה ויצריכה לה
  .אותלנשו

 ולכ� הטובלת במקווה תבר� את הברכה ,וטוב להניח סודר על ראשה בשעת הברכה ":כתב) יה פרשת שמינייהלכות שנה שנ ("ב� איש חי"
 ולכ� הטובלת במקווה תבר� את הברכה ,בגילוי ראש' כתב שאסור להזכיר ש� ה )ח"ב או' יס ("חסד לאלפי�"וכ� בספר . "כשראשה מכוסה
 ,לעומת זאת.  ש� מדובר על אשה נשואה בלבד, כמוב�– ) קעב'עמ(  לרב מרדכי אליהו"דרכי טהרה"באה הלכה זו בספר והו. כשראשה מכוסה

  . לא הזכירו הלכה זוי� בהלכות טבילהיפוסקי� האשכנזה
5
  .ודאי שבשעת הדחק ואפילו קלה אי� חובה להשתדל בכ�, כיוו� שאי� חובה בכ� 
6

  .א ג� כיסוי ראש לגברי� באזכרות הוא ממנהג חסידות" שלשיטת הגרועוד. )הלכה גפרק ח (" הליכות בת ישראל" בספר 
7

בה י ולכאורה אי� ס,) צא'סיח "או(ע "כמבואר בשו' שואל מדוע אי� הרווקות מכסות ראש� בזמ� אמירת ש� ה) יג' ייב ס ("צי� אליעזר"ת " בשו
 שהגויי� בזמ� –הוא משו� חוקות הגויי� ' זכרות ש� האא רק בשעת בה שגברי� מכסי� ראש� וליועונה שהס; לחלק בי� גברי� לנשי�

 והרי בנשי� המצב ).ב" ענדרי� ל(" � סופרחת" וב) ח'ח סי"או(ז " כמבואר בט, שלה� היו הולכי� דווקא גלויי ראשרהזבודה  עשנכנסי� לבית
 לכ� נשי� רווקות .רווקות לבר� בכיסוי ראש הרי זה דר� הגויי� ולכ� א� נחייב ה, ש� הגויי� הקפידו שלא ילכו לבית אידיה� בגילוי ראש,הפו�
  . ק בי� ברכות לתפילהולי חואי� ,ראש� תדיר פטורות מלכסות ראש� א� בשעת אמירת דבר שבקדושהאת  מכסות �שאינ

8
  .ות או בתפילהראש� בברכאת  וכ� עינינו רואות שלא מצינו רווקות שנוהגות לכסות ,) ה' הלש�( "הליכות בת ישראל" בספר 
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   Victoria, Australia                 רליהאוסט, ויקטוריה

                            ג"כסלו תשס
         

  בדיני מחיצה בבית הכנסת. יג
  

  :שאלה
שהוא למעלה הרבה מגובה (עכשיו יש בבית הכנסת שלנו וילו� . 'כשרות וכו, רוב� של המתפללי� ה� שומרי שבת, במניי� שלנו

  .כמחיצה בי� האנשי� והנשי�שמשמש ) כל האנשי� ונשי�
ואחת מה� הביאה לי צילו� של , )'קריאה של בר מצוה וכו(כמה מהנשי� מתאוננות שאינ� יכולות לראות פעילות המניי� 

. ומעליה רפרפת דקורטיבית ע� רווחי� גדולי�, �1.30המחיצה אטומה עד לגובה של כ. ב"מחיצה שראתה בבית כנסת בארה
" אגרות משה"חוששני ממה שמובא ב, אבל כיוו� שלא כל המתפללות לבושות בצניעות,  ע� הנשי�אנו מתפללי� בקומה אחת

א� נראות בזה , מה שרוצי� לצר� יריעה מעשה רשת: "ש� מביא, "נ"בדבר מחיצה בי� נשי� לאנשי� בביהכ) "מב' ח א סי"או(
, ת ביד� צריכה להיות גבוהה עד אחר הכתפיי�שכשאי אפשר למחו, וג� ממה שמביא לפני זה". זרועות המגולות אינ� כלו�

אבל אינ� מוכני� ', יכולי� לראות וכו' מג מביא שטוב לעשות בזכוכית שרק מצד א' בסי. י טפחי�"שהוא לבינוניות ער� ח
  ?כיצד עלינו לפעול בנושא. להשקיע כס� בזה

  
  :תשובה

הוא קבע שעצ� ההפרדה בי� גברי� . 1 יסוד די� מחיצהתאבירר לעומק ,  כפי שציינת,"אגרות משה"רב משה פיינשטיי� בה. א
ספיק מחיצה של עשרה טפחי� ת לכ� לא ,3סיבת החיוב היא כדי שלא יבואו לידי קלות ראש. 2א די� דאורייתאילנשי� ה

  א� מספיקה מחיצה עד;)קשר בי� גברי� ונשי� בזמ� התפילה( מונעת קלות ראש ננהאיהיא כי , היוצרת רשות בפני עצמה
 קבע 6ובתשובה מאוחרת יותר. 5פי שאי� זה מונע הסתכלות�לע��א, המונעת קלות ראש, 4ח טפחי�"בגובה י הכתפיי�

א� כבר , ואמנ� ישנ� נשי� הבאות ללא כיסוי ראש. שהוא גובה כתפי נשי� בזמננו, )כמטר וחצי(= אינטש 60מידה של 
  .  הולכות כ�ותכיוו� שרב, ד� ולהתפלל כנגקריאת שמע שבזמ� הזה מותר לקרות 7הורה זק�

אסור להתפלל כנגד מקומות   כי,צרי� אכ� להקפיד על גובה שכזה,  שציינת שלא כל הנשי� הבאות לבושות בצניעות�כיוו. ב
  .9 כשה� מגולי�8המכוסי�

 שהדמויות מצד כ�, הווילו� יהיה אוורירי יותר) ' מ1.50( אינטש 60 �הפתרו� המוצע לכ� הוא שבחלק של הווילו� שמעל ל. ג
  .אחד יהיו מטושטשות ומצד שני ג� הנשי� ירגישו בנוח מאחוריו

  .כיוונית היא אכ� פתרו� מהודר�מחיצה מזכוכית חד, כמו שציינת. ד
  .10בתוספת מעל מטר וחצי  וממילא אי� צור�, אי� חשש הסתכלותבחלק האחורי של בית הכנסת היא עזרת הנשי�א� . ה
כגו� בעליית החת� לתורה ,  שחלקה העליו� של המחיצה הוא וילו� שנית� להסיטו בזמ� שמחות,ויש יתרו� במנהג שנהג . ו

  . דברי תורהשנאמרי� או בזמ� ,וזריקת הסוכריות עליו
  .מה� מקלי� ומה� מחמירי�, חולקי� על העיקרו� של הרב משה פיינשטיי�ה 11 פוסקי�נ�יש . ז

                                                 
1

י� זה כמה וכמה יוהמשי� לכתוב בענ. ו"טבת תשבב "נכתבה בכו, )לט' ח א סי"או(" אגרות משה" בנמצאתדו� י  התשובה העיקרית שלו בנ
30�ממש� זמ� פריסת התשובות הוא למעלה . )לב�כט' ד סי; כד�כג' ג סי;  מג'ב סי; מג� מ' ש� סי(ל "פי אותו יסוד של התשובה הנ� על,תשובות 

 בהסברי� שוני� לצור� במחיצה מבחינה )ש� שאלה טו ושאלה יט(וכמו כ� .  בנידו� זה)א שאלה טז(" מראה הבזקב"ת " ג� בשוי�ועי. שנה
  .מחשבתית

2
ו  מעל העזרה והנשי� ישבה שבנו גזוזטר, בשמחת בית השואבהדשהמקת  לגבי התיקו� הגדול שעשו בבי)א"נב ע�ב"נא ע(פי הגמרא בסוכה �ל  ע

אי� הוסיפו ושינו כלו� על בני� : י"רש(? 'עלי השכיל' הכל בכתב מיד ה'והכתיב , היכי עביד הכי" :ראושואלת הגמ. למעלה והאנשי� למטה
וספדה האר� משפחות משפחות ' –קרא אשכחו ודרוש : אמר רב) ?ה לגד החוזה ונת� הנביא"הרי הכל היה על פי התבנית שהודיע הקב, שלמה

ומה לעתיד לבוא שעוסקי� בהספד ואי� יצר הרע שולל בה� אמרה תורה אנשי� לבד , ו" והלא דברי� ק– 'ת דוד לבד ונשיה� לבדלבד משפחת בי
  ."עכשיו שעסוקי� בשמחה ויצר הרע שולט בה� על אחת כמה וכמה, ונשי� לבד

3
התקינו שיהו נשי� יושבות מבחו� ,  לידי קלות ראש בראשונה היו נשי� מבפני� ואנשי� מבחו� והיו באי�,ר"ת" ):ש�( רא  כפי שמופיע בגמ

 ,)ה קרא אשכחו"ש� ד(י "רשב י�ועי. "התקינו שיהיו נשי� יושבות מלמעלה ואנשי� מלמטה,  ועדיי� היו באי� לידי קלות ראש.ואנשי� מבפני�
  . שלא יבואו לידי קלקול,שצרי� להבדיל אנשי� מנשי� ולעשות גדר בישראל

4
  .)ה אישתכח"ש� ד( פותי ותוס"פי רש�ל ע)א"עצב (  כדאיתא בשבת 

5
משמע שלעצ� ההסתכלות לא , שהתיקו� הגדול נעשה רק לאחר שבאו לידי קלות ראש, )ש�(ה כ בסוהמהסוגי" ות משהאגר"מוכיח המו ש  כ
ולגבי , מקומות המכוסי�דאי כיסו הנשי� את כל הו והיינו משו� שו.ערבוביה אינו מונע הסתכלות אלא רק הוג� התיקו� של גזוזטר. חשו

  .המקומות המגולי� לא נחשדו להסתכל לש� הנאה
6

  .)כג' ח ג סי"או" (אגרות משה"  
7

  .)בא אות יב' פ( "ב� איש חי" תבכ�  וכ)ז'  עה סע'ח סי"או" (ערו� השלח�"  
8

ה בבעיה זו איננו הגבהת המחיצה אלא  ולכ� יש להדגיש שהטיפול לכתחיל,תקנת צניעותמיש לציי� כי תוספת זו איננה מגדרי מחיצה אלא  
לא ברור שהדבר , הנפקא מינא היא שא� רוב הנשי� באות בלבוש הול� ורק יוצאות דופ� אינ� מקפידות על כ�. חיזוק השמירה על הלכות צניעות

  .משפיע על גובה המחיצה
9

  .)מב' ח א סי"או( "אגרות משה"  
10

  .� להחמיר בזה ג� במחיצה צדדית אי,בי�וא רבינ" ולדעת הגרנ
11

מצד שני . פוסקי� שהמחיצה צריכה להיות גבוהה מראשי הנשי�)  כ'ב סי(" מנחת יצחק"ו )יב' ז סי(" משנה הלכות ",) ח'ז סי(" צי� אליעזר" 
, יק'צד סולוביי"א הענקי� והגרי" בש� הגרי)ב�א' א סי" (בני בני�"ת "בשוהובאה ש, ישנה ג� פסיקה מקלה יותר מזו של הרב פיינשטיי�

ובתנאי שהגברי� מלפני� , בשעת דחק גדול) מ" ס100�80(שהצור� במחיצה הוא משו� הפרדת רשות ולכ� סגי במחיצה בגובה עשרה טפחי� 
, שא� יש בפועל מחיצה העומדת בתנאי� ההלכתיי� אי� לשנות לקולא, )א שאלה טז בסופה" (במראה הבזק"ת "א� יעוי� בשו. והנשי� מאחור
  . א� יש בכ� מגמה של פריצת סייגי�, א לכ� היתרג� א� יש למצו
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 – השמי� לבי� הצור� בקירוב רחוקי�האיזו� בי� הרצו� להגביר את יראת בכל קהילה וקהילה חובה על הרב למצוא את . ח
וכ� בי� הרצו� להקפיד על הלכות צניעות לבי� הרצו� לתת ג� לנשי� את ההרגשה שה� מהוות ; שג� הוא חיוב מצד הדי�

 .חלק בלתי נפרד מהציבור שמתפלל
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   New York, USA                   ב"ארה, ניו יורק

   ד"שסניס� ת

            
  ידי אישה�ברכת האירוסי
 על. יד
  

  :שאלה

הא� יש אפשרות שאישה תבר� את ברכות . �"כדעת רמב, מנהגנו שהרב מסדר הקידושי� ולא החת� מבר� את הברכות
  .רוב האחרוני� שראיתי על הסוגיה מגדירי� ברכות אלה כברכות השבח ולא כברכות המצוות? האירוסי�

  
  :תשובה

  .2ואי� לשנות מהמנהג, 1ל ישראל שהרב מסדר הקידושי� או החת� מברכי� את ברכת האירוסי�נהגו בכ
 .3ידי אישה�קיי� חשש ברכה לבטלה בברכת אירוסי� על, נוס� לכ�

 

                                                 
שדי ", )אות ב" חופת חתני�" ("נהר מצרי�", )א' ע סי"ת אבה"מהדו" (נודע ביהודה", )מט' סי" (באר שבע: "המנהג שמסדר הקידושי� מבר� 1

שהמנהג היה שגדולי , )ו' סי" (פאר הדור"ת "בשו, � עצמו"וכ� משמע מרמב, )פו' סי(� מינ� "ת מהר"שו, )מערכת חופה וקידושי� אות יח" (חמד
הברכה היא ברכת המצוות שמוטלת על החת� עצמו ) כג' אישות פרק ג הל(� "והסיבה שאי� החת� עצמו מבר� א� שלדעת רמב, החכמי� מברכי�

, כא' קידושי� סי'  חיי� הלאורחות, ק מצווה קפג"הגהות סמ(היא שלא לבייש את מי שאינו יודע , ) מה הדי� לפי החולקי�3וראה בהערה (
או מצד שטרוד במצווה ולא יוכל , )קלא' מרדכי על כתובות סי(ויש אומרי� מצד יוהרא ) ק ב ועוד"ש ש� ס"ב, ק א"לד ס' ע סי"אבה" דרישה"

  ).קי' סי" מנהיג("לכוו� 
". א� אי� זה מביא להפסד בדת ולא לעבירה, תואי� צרי� לשנות מנהג שנהגו בו ג� א� קטנה חשיבו): "קנב' מהדורת בלאו סי(� "ת רמב"שו 2

כל שכ� במה שאי� תלוי בו איסור , ואפילו בדברי� אשר תלוי בה� דבר איסור אמרינ� אל ישנה אד� מפני המחלוקת): "רסב' ש� סי(וכ� בהמש� 
שאנו רואי� שמשו� בי� אד� לחברו הוציאו , וכל שכ� בענייננו". וצרי� תמיד ליל� במנהג הרוב כל זמ� שאי� בזה עבירה על איסור… בשו� פני�

  .שאי� לעשות שינויי� שעלולי� להביא לוויכוחי� ולמריבות, את הברכה מידי החת�
לעומת� סובר . שזו ברכת המצוות) כג' אישות פרק ג הל(� "ורמב) רצג' בתשובה סי(� "דעת רי. נחלקו הראשוני� במהות ברכת האירוסי� 3

" הר צבי"ת "ושו) ק נט"א ס' ד סי"יו" (תבואות שור", )מט' סי" (באר שבע"פי דעה זו הבינו �על.  שזו ברכת השבח)יב' א סי"כתובות פ(ש "רא
היא שברכת אירוסי� צריכה עשרה כמו ברכת ) ש�(ש עצמו "אמנ� דעת רא. אלא על הנוכחי�, שהברכה אינה מוטלת כלל על החת�) ס' ח סי"או(

, )ה תשובה קיג" (במראה הבזק"ת "ידי אישה תלוי במחלוקת הרב גרשוני והרב ישראלי שהובאה בשו� זו עלוא� כ� די� אמירת ברכה , נישואי�
פי הרב �כיוו� שיש מקו� להתיר על, אלא שא� החת� והכלה מתעקשי� על כ� אי� למסובי� לגרו� למחלוקת, ש� נפסק שלא תבר� אישה

וא� כ� עצ� , ובברכת אירוסי� יש מנהג קבוע שמסדר הקידושי� הוא המבר�, קתוג� הוא התיר רק במקרה שהדבר לא יגרו� למחלו. גרשוני
  .לקיחת הברכה ממנו עלולה להביא למחלוקות גדולות יותר

) פז' ע א סי"אהב" (אגרות משה"ש כותב " וא� בדעת הרא–שהוא מקיי� המצווה , � ברור שברכה זו מוטלת על החת�"� ורי"אמנ� בדעת רמב
ת "ע מהדו"אבה" (נודע ביהודה"וכ� כתב .  ולפי זה השליח צרי� לכוו� להוציא ידי חובה את החת�–ח היא מוטלת על החת� שא� שזו ברכת השב

, )ב"דיני חופת חתני� ס" (נהר מצרי�", )פרשת שופטי� אות ב" (ב� איש חי"עיי� , )ולכ� בנישואי חרש לא יבר�(שהמבר� מוציא את החת� ) א
שהרי רק מי , לא תוכל לבר� את הברכה, שאינה מצווה בפרייה ורבייה, ולפי זה אישה. ועוד) ז' ע סי"ד אבה" ( אומריביע", )ש�" (אגרות משה"

משמעות . ואמנ� נחלקו האחרוני� בשאלה א� ג� האישה מצווה בברכת האירוסי�). ב"ראה ברכות כ ע(שמחוייב בדבר יכול להוציא ידי חובה 
בשמו של ) טו' סי" (הדרת קודש"וכ� כתב הרב פראנק ב, היא שהחיוב מוטל רק על החת�) ו ברור לו לחלוטי�א� שהדבר אינ(ש� " נודע ביהודה"ה

' מ עמ"ב חו" (דברי חזקיהו"וכ� משמע מ, ש אלישיב"צ אבא שאול והגרי"בשמ� של הגרב) פרק ה הערה ז" (בית חתני�"וכ� כתב בספר , ז"הגרי
בית "וה� , )ולכ� ג� בחרש שנשא פיקחת יש לבר�(ג� אחרוני� הסבורי� שג� על האישה חל חיוב ישנ� ). קט' ת סי"מהדו" (דבר משה"ו) כה

אלא שג� לשיטה זו אי� זה ברור א� ) יב' סי" (נטע שורק"ו) כח' ב סי(ש ענגיל "ת מהר"שו, )לד' ע סי"אבה" (כנסת הגדולה", )פא' סי" (שלמה
א� נשי� יכולות להוציא ) ב' רעא סע' ח סי"ע או"שו(ז "ע וט"ל ע� שו"ח ומהרש"מחלוקת בכיוו� שהדבר תלוי ב, אישה יכולה להוציא את האיש

ש� " (מג� אברה�"א� , היא שמוציאות ידי חובה) ק ד"ש� ס" (משנה ברורה"הכרעת האחרוני� ו. די חובה ג� בברכות שחייבות בה�אנשי� י
נוס� לכ� כא� . שבה� זילא בהו מילתא שתוציא� אישה, ו אמור ברבי�שהדבר אינ) ה באמת"א ד"סוכה לח ע(מביא בש� התוספות ) ק ב"ס

א� אישה ) ז' בתשובה סי(עקיבא אייגר ' ור) ש�" (דגול מרבבה"ישנה מחלוקת בי� ה). שהרי הוא אינו המקדש(המבר� עצמו אינו מחויב בברכה 
א� כל זה במקרי� שברור , א שיכולה להוציא"פסק כרע) ק ה"ס" (משנה ברורה). "ק ט"ש� ס" שער הציו�"עיי� ג� ב(יכולה להוציא את האיש 

וא� א� היא חייבת ,  שמא היא אינה חייבת כלל בברכה–ואילו כא� הדבר שנוי במחלוקת ויש כא� ספק ספיקא להחמיר , שהאישה חייבת בברכה
  . שמא אינה יכולה להוציא ידי חובה את האיש

, נוס� לכ� יש מקו� לומר שא� מי שסובר שהאישה מצווה בברכה.  המסדר קידושי� את הברכהכל זה אמור א� א� לא היה מנהג קבוע לתת לרב
פי שאינה � על�האומר שא�, )�"ב מדפי רי"קידושי� טז ע(� "מכיו� שכל ראיית� לחיוב האשה היא מהר, מסכי� שעיקר החיוב מוטל על הבעל

לא ברור א� . וא� כ� היא רק בגדר מסייעת למצווה, עת לבעל לקיי� מצוותומכל מקו� יש לה מצווה מפני שהיא מסיי, מצווה בפרייה ורבייה
אלא שיש מקו� , ראה ברכות ש�, בדומה למי שמחויב מדרבנ� שאינו יכול להוציא מחויב מדאורייתא(אישה יכולה להוציא איש במקרה כזה 

� שאמר "ונית� לדקדק מלשו� רמב, המחייבת אותה בברכהא� לפי הדעה ) לחלק שאולי יש הבדל בי� מחויב ומסייע לבי� דאורייתא ודרבנ�
  .ולא הזכיר את הכלה, שיבר� החת� או שלוחו
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   New York, USA                     ב"ארה, ניו יורק

  ד"ניס� תשס
                            

  ידי אישה בזמ
 החופה�ת דבר תורה עלקריאת הכתובה או אמיר. טו
  

  :שאלה

כשהחת� והכלה רוצי� מאוד , הא� יש משו� בעיה הלכתית שאישה תקרא את הכתובה או תגיד דבר תורה תחת החופה
שבה , )לא חרדית(מודרנית �במיוחד כשמדובר בקהילה אורתודוקסית, שחברה או בת משפחה תשתת� בשמחה בתפקיד זה

שנשי� , לאומית�כמו שמוצאי� ג� באר� בחברה הדתית', אומי� בפומבי ותופסות מקומות בהנהגה וכונהוג שנשי� נושאות נ
  '?ע וכו"משמשות כראשי מועצות ויישובי� ביש, דתיות מלמדות תורה ברבי�

  
  :תשובה

א לש�  מפני החשש ממחלוקת ומפני החשש לניצול שינויי� אלה של, ציבורי הוא הקובע בשאלות שכאלה�השיקול ההלכתי
כש� שיש לעודד .  ולהעמיד התועלת מול הנזקמרביתבכל שאלה שכזאת על הרב לשקול את צעדיו בזהירות , על כ�. שמי�

שבסופו של דבר תפגע דווקא בנשי� , כ� יש ג� להיזהר מלעודד מעשי� שעלולי� לגרו� למחלוקת, נשי� ללמוד תורה וללמדה
  .1והחכ� עיניו בראשו, �הרוצות א� ורק לעבוד את בורא� באמת ובתמי

 

                                                 
1
  )קיד, ה תשובות קיג" (במראה הבזק"ת "עיי� בשו 
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          New York, USA                  ב"ארה, ניו יורק
   ד"ניס� תשס

                  
  אישה כפני� חדשות בשבע ברכות. טז
  

  :שאלה

דעה שלא מצאתי כמותה ( א במסכת כתובות"או שצריכי� להחמיר כדעת ריטב, הא� אישה יכולה להיחשב לפני� חדשות
  ?שהיא אינה מצטרפת ואינה יכולה להוות פני� חדשות) וני� אחרי�בראש

  
  :תשובה

אפשר לבר� על סמ� אישה הנמצאת בסעודה כפני� , וא� אינו בנמצא, 1יש להעדי� גבר כפני� חדשות כדי לבר� שבע ברכות
  .3א� מרבי� בשמחה בשבילה, 2 חדשות

                                                 
1
  .)יא אות י' ג סי" (יביע אומר"ת "ושו) ק יד"סב ס' סי" (פתחי תשובה"וכ� נקטו , )ה אמר רב יהודה"ב ד"כתובות ז ע(א "כ� כתב ריטב 
2

" קהילות יעקב"ועיי� עוד ב). בית מורשה, ד"התשס" גרנות("וכ� פסק הרב יעקב אריאל , )ה במקהלות"ב סד"כתובות ז ע" (חת� סופר" 
) שהביא מחלוקת�, ז' סב סי' ע סי"ע אבה"עיי� שו(ש "� ורא"ותלה את הדבר במחלוקת רמב, שד� לגבי קט� חשוב כפני� חדשות) ו' כתובות סי(

לשיטת . שמעו שבע ברכות בחופה ולא אכלו בסעודת הנישואי� נחשבי� כפני� חדשות בסעודה אחרת תו� שבעת ימי המשתהא� אנשי� ש
  . ש נחשבי�"ולשיטת רא, � ה� אינ� נחשבי� כפני� חדשות"רמב

ובזכות� אנו , ות� הפני� החדשות ה� שמתחייבי� בשבע ברכ"לפי רמב". פני� חדשות"שנחלקו בהגדרת ) ש�" (קהילות יעקב"והסביר 
� אי� " לפי רמב–כ� ג� לגבי קט� חשוב . ולכ� הציבור מתחייב בשבע ברכות, ש בזכות הפני� החדשות הציבור מרבה בשמחה"ולפי רא, מברכי�

  . הואיל והציבור מרבה בשמחה בשבילו, ש צרי� לבר�"ולפי רא, שהרי הקט� אינו מתחייב בשבע ברכות, לבר� עליו כפני� חדשות
, והוכיח זאת מכ� שפוסקי� רבי� סוברי� ששבת נחשבת כפני� חדשות, נוטה לומר שקט� חשוב נחשב כפני� חדשות" קהילות יעקב"בעל 

עצמו נשאר " קהילות יעקב"ואמנ� בעל , לפי עיקרו� זה ג� אישה חשובה תיחשב כפני� חדשות. למרות שברור שהשבת אינה מחויבת בברכה
  ". ע לדינא"צ"ב

א הבי� "ואולי יש לומר שריטב. וצרי� עיו�, פסק ששבת נחשבת כפני� חדשות, שפסק שאישה איננה נחשבת כפני� חדשות, א"יטביש לציי� כי ר
לעומת . ולכ� מברכי� שבע ברכות בשבת ג� ללא פני� חדשות, שבזכות קדושת השבת האנשי� שכבר השתתפו בשמחה נחשבי� כפני� חדשות

ולכ� אפשר מכא� להוכיח שבכל מקו� שיש סיבה שבגללה מרבי� בשמחה , בת מוסיפה אצל הציבור שמחההבי� שהש" קהילות יעקב"בעל , זאת
  . נית� לבר� שבע ברכות

3
שהרי אישה תיחשב כפני� חדשות רק , כאשר מצרפי� אישה ודאי שיש להקפיד על כ�, 2פי ההסבר בהערה � על). ח' סב סע' ע סי"אבה(ע "שו 

שאי� צור� שבפועל תהיה פעולה שמשמעותה ריבוי , )ק יג"ש� ס" (חלקת מחוקק"ועיי� ב. פה אצל הציבורמשו� תוספת השמחה שהיא מוסי
  .אלא שיהא נוכח אד� שראוי להרבות את השמחה בגללו, שמחה
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 Padova, Italy                        איטליה, פאדובה
   ד"ניס� תשס

            

  שינוי במנהג ברכת כהני�. יז
  

  :שאלה

המנהג הזה שונה . הכהני� מברכי� ברכת כהני� א� ורק בתפילת נעילה ביו� הכיפורי�: בקהילת פאדובה ישנו מנהג מיוחד
, כיפור בשחריתוביו� , ש� הכהני� נושאי� את כפיה� כל יו� טוב בתפילת מוס�(ממה שנוהגי� בשאר קהילות באיטליה 

  ).מוס� ונעילה
משפחה של כהני� שואלת אותי א� אפשר לעקור המנהג הזה כדי לקיי� מצוות ברכת כהני� כפי הנהוג בשאר קהילות 

  .כי לא מצאתי שו� ראיה הלכתית עליו, לפי דעתי אי� סיבה לקיי� המנהג הזה. באיטליה
  .� היו מברכי� ברכת כהני� כרגיליש כמה אנשי� בקהילה שזוכרי� שלפני שנות החמישי, ועוד

  ?הא� מותר לשנות המנהג ולתת שמחה של מצווה לכהני� שרוצי� לקיי� מצוות עשה מדאורייתא
  

  :תשובה
  .1הכיוו� הכללי הוא שצרי� לנסות להרבות בברכת כהני� ככל שנית�

ונראה שבנידו� . לשמירת המנהגי�ההסתייגות היחידה היא במקרה שלדעת הרב הדבר עלול לפגוע ביחס החיובי של  הקהילה 
  . אי� חשש שכזה, כיוו� שחוזרי� אל המנהג שנהגו בעבר, דיד�

                                                 
1

ועיי� ". גנשתרבב המנה"מלשונו , שג� ממנו משמע שמסכי� ע� דבר זה, )ש�" (דרכי משה"ועיי� ג� ב) קכח' ח סו� סי"או" (בית יוס� " 
  .בדיוני� לגבי ברכת הכהני� בעיר חיפה, )345-363' ב עמ" (תחומי�"ב
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    Mumbai, India                       הודו, מומבי
             ג"אדר תשס

 
  מכירת בתי כנסת שאי
 מתקיימות בה� תפילות. יח
  

  :שאלה

חלק מבתי הכנסת נתרמו לשלטונות ומשמשי� כספריות או . וב הקהילהעקב עזיבה של ר, בעירנו בתי כנסת רבי� שנסגרו
אנשי הקהילה רוצי� למכור בתי כנסת אלה ולהשתמש בכס� לצדקה . וחלק עדיי� עומדי� ריקי�, לצרכי� חברתיי� אחרי�

 בתי באלו תנאי� מותר למכור את. א� יש כאלה שמתנגדי� למכירה עקב קדושת בתי הכנסת, בתו� הקהילה היהודית
  ?הכנסת

  
  :תשובה

 בתנאי� 1נית� למכור את בתי הכנסת, מתפללי�בשבתי הכנסת עומדי� סגורי� מחמת מחסור , במקרה שתואר בשאלה
  : סדר העדיפויות הבאיפ�ל וע,דלהל�

נתינת צרכי , החזקת לומדי תורה, 3רכישת ספרי תורה, 2השתמש בכס� שנתקבל לצור� בניית בתי כנסת במקו� אחר. א
  .6 או רכישת מצרכי מזו� לעניי� אשר עלולי� לגווע ברעב,5חתונת�את  או לעניי� שאי� יד� משגת לממ� 4 ליתומי�חתונה

  .8א� אי� צור� בשניה�,  או במעמד אנשי העיר7 טובי העיר'י זיד�לבמקרה זה צרי� למכור את בתי הכנסת ע  
ובשאר , 9ת הכס� לצור� הצרכי� המתוארי� בסעי� אנית� להשתמש במקצ, � ישנה בעיה בנתינה דווקא לצרכי� הללוא. ב

  .10 כגו� צדקה רגילה,הכס� לצרכי ציבור אחרי�
  .11נית� להוציא את כל הכס� לצרכי� אחרי�, אשר ג� דבר זה איננו אפשריכ . ג
  .14 13 או בפרסו�12 במעמד אנשי העיר, טובי העיר'י זיד�לג צריכה להיות המכירה ע� ב ומקרי� המתוארי� בסעיפי�ב. ד
 וכ� ,)סאיכגו� שלא יבנו בתוכו בית כ (15כל מכירה שהיא יותנה ע� הקוני� שלא ישתמשו שימוש בזוי באול� בית הכנסתב. ה

  .16 אחררהזבודה יה או לבית עישלא יסבוהו לכנס
שר הנתינה כא,  כאשר נית� למכור בית כנסת נית� ג� לתת אותו במתנה,מצד שני. ל איסור להשאיל או להשכיר בית כנסתח. ו

  .17במעמד אנשי העירו טובי העיר 'י זיד�לנעשית ע

                                                 
1

או בתי כנסת של )  ז' קנג סע'ע סי" ושוא" עמגילה כו( שאסור למכר� , לא ברור מהשאלה א� יש לבתי הכנסת בהודו די� בתי כנסת של כרכי�
תפילה פרק (� " כ� ביארו הרמב, בה� משאר העול� ועל דעת כ� נעשהשבאי� להתפלל: הגדרת בית כנסת של כרכי� . שמותר למוכר�,כפרי�

 )א' ד סירק ש� פ(ש "רא, )ה כיו� דמעלמא"ש� ד(ראה תוספות ,  או שג� אנשי� משאר העול� השתתפו בבניינו)ש�(ע "והשו) יא הלכה טז
  ).ה אבל" דב" עש� ד� ז(� "ר, ובהגהות אשירי

ח "או ("חת� סופר"וא� ש, ט שמותר למוכרו"בש� המבי) ק יב"ש� ס ("מג� אברה�" סגור כתב כנסתת הבמקרה שבי, ג� בבתי כנסת של כרכי�
וכ� כתב ) כד' ח סי"ז או" (יביע אומר", )נ' ח א סי"או" (אגרות משה", )ק לג"ש� ס ("נה ברורהמש"כבר הכריעו לקולא , פקפק בזה) לא' סי

י יד�ללקחו עיהסכי� להקל בזה רק במקרה שיש חשש שבתי הכנסיות י) קיט�קיח' א סי" (מנחת יצחק"ו. מסיבות אחרות) ל' ח סי ("שבט הלוי"
  .הממשלה

2
יתכ� שזה רק י, )ע ש�"שו (טובי העיר ובמעמד אנשי העיר' פי ז�להמעות לחולי� עאת  שכאשר נית� למכור בית כנסת נית� להוציא פי�על�� א
 מקפידי� ינ�ולכ� אנשי העול� א, שכל סיבת ההיתר היא שאי� משתמשי� בו,  של כרכי� אסורסתכנת א� בבי,  של כפרי�סתכנת בבי

 שיש לעלות פסק) ש�" (מנחת יצחק" וג� ,)כב' ד סי ("משנה הלכות" כ� משמע מ.א� ה� אינ� מוכני� שיוציאו את המעות לחולי�, שימכרוהו
ו (� " כמו כ� ראוי לחשוש כשנית� לדעת מהרש.אר� ישראל בכתוב שמה טוב ומה נעי� לקנות בכס� בית כנסת) ש�" (יביע אומר"וב, במעות

  .טובי העיר כדינא'  זמ� הזה הסובר שאי� לנו בז,)ל' ח סי"או
3

  .והוא הדי� לקניית ארו� קודש, )ש�( משנה במגילה 
4

טובי ' ואר שאי� צור� בז מב)ש�( "אור הלכהיב"בו, "מוכרי� בית הכנסת להספקת תלמידי� או להשיא יתומי� בדמיו": ) ו'ש� סע(ע " שו
  .העיר ובמעמד אנשי העיר

5
  . שדינ� שווה ליתומי�,)מט' א סי(� " מהרש

6
.  שמותר מ� הדי�, שדבר כזה נחשב כפדיו� שבויי�,)ב ק"רנב ס' ד סי"יו" (פתחי תשובה" יפ�ל והוא ע,)ק מה"קנג ס' סי( "לקט הקמח החדש" 

  ).ק ס"ש� ס( "משנה ברורה"עיי� ב
7

א� , )תריז' א סי(א "ת רשב" ומקורו בשו)ק כט"ש� ס( "משנה ברורה"כ� מכריע  .כיוו� שלא מונו במפורש למכירה' יות דווקא ז וצריכי� לה
  ).ש�( "אור הלכהיב"כמו שמביא  ,מספיקה הכרעת רוב�

8
  ). ז' ש� סעח"או (ע" שוכפי שפסק, המעות לחולי�את ו� שלא מוציאי� ו כי

9
  .טובי העיר ובמעמד אנשי העיר' א� בז, שבכל מקרה נית� להוציא לחולי� דווקא את מותר המעות, )יח' ש� הל(� " על מנת לחשוש לדעת רמב

10
" אגרות משה"ודעת , טובי העיר ובמעמד אנשי העיר' י זיד�לנית� להוציאו לחולי� ע) א� של כרכי�( שחרב ת הכנסתשבי, )ש�( "שבט הלוי" 

העלה ) ש�" (שבט הלוי"וא� , וג� קדושת המעות, שאי� צור� כלל בבית הכנסת קדושתו פוקעת ממילאשכ) כח' ח ג סי"נא ואו� נ'ח א סי"או(
  . כזאת לצר�הסבר

11
  . שנית� להוציא את כל המעות לחולי�,�"פסק שלא כרמב) ש�(ע "ושו,  ראה הערה קודמת

12
  .כירה תיעשה כדי�דרש שהמ" שבט הלוי"ב, עולה שאי� צור� בכ�) ש�" (אגרות משה" וא� שמ,)ש�(ע " שו

13
  . שזה נחשב כמעמד אנשי העיר,)ש�(א " רמ

14
 כס� �לתת לה� את המעות ולקבל במקומ, יני� לבנות בית כנסת או לקנות ספר תורהירצוי למצוא איש או קהילה המעונ,  במקרה שנית�

  .)ה כזתשובג ( "במראה הבזק"ת "שועיי� בו .)ובלבד שכס� זה לא נאס� כבר קוד� לצור� קדושה( ובו להשתמש לצרכי החולי� ,אחר
15

  .ד" ש� כתב לחשוש למעשה לראב"אור הלכהיב",  נית�עירהנשי אעמד במו עירהובי ט' י זיד�לפסק שע) ש�(ע " א� ששו
16

  ).ש�" (מנחת יצחק "
17

עמד במו עירהובי ט' י זיד�ל מובאת מחלוקת א� צרי� שיהיה ע)ק סו"ש� ס( "משנה ברורה" וב). יא'ש� סע(ע " ונפסק בשו,)א" עכז( מגילה 
  .עירהנשי א
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    Sao Paulo, Brazil                            ברזיל, ס� פאולו

   ד"תשרי תשס

           
כלכלית על מנת לבנות בית כנסת באזור טוב �מכירת בית כנסת באזור שהידרדר מבחינה חברתית. יט

  יותר
  

   :שאלה

עד כדי , פושעי� ושיכורי�, כיו� האזור של בית הכנסת הפ� לאזור שבו מתגוררי� גויי�.  שנה80נו נוסד לפני בית הכנסת של
באי� , אוהבי� את בית הכנסת ורוצי� להופיע, ואלה שעוד אכפת לה�, כ� שרוב האנשי� אינ� באי� להתפלל אצלנו

  .והמניי� הול� ופוחת, במכוניות בשבתות ובחגי�
  .בו את המקו� והלכו לגור במקומות טובי� ובטוחי� יותררוב היהודי� עז

באחד האזורי� היפי� והטובי� שבה� מתגוררי� , אנשי הקהל מעונייני� למכור את מגרש בית הכנסת ולקנות מגרש אחר
  .ולבנות ש� בית כנסת חדש על ש� היש�, יהודי�

  :פונה אני אליכ� בשאלות דלהל�
  ?ת כנסתה� ההלכות הקשורות למכירת בימ. א
 ?א� ואי� מותר להרוס בית כנסתה. ב
 ?)חו� מכלי הקודש כמוב�(ה צרי� להעביר מבית הכנסת היש� לחדש מ. ג

  
  :תשובה

על מנת לקנות ) ובי� א� ישתמש במבנה כפי שהוא, בי� א� הקונה יהרסהו ויבנה משהו אחר(מותר למכור את בית הכנסת 
  :1 בתנאי� הבאי�,חדשבכס� המכירה מגרש אחר ולבנות בו בית כנסת 

 שבו ,שכר קוד� המכירה מקו� חלופי לתפילהיי, אי�שה קרבמ. ש בסביבה בתי כנסת אחרי� שנית� להתפלל בה� ברווחי. א
יבנה ילפנות את המקו� עד שיהיה פיו לא נית� �ויכניסו בחוזה השכירות סעי� שעל, בנה בית הכנסת החדשייתפללו עד שי

  .2מצא מקו� אחר לתפילהיאו עד שי, בית הכנסת החדש
  .3 ולא יתקיימו יותר תפילות בבית הכנסת,מכירה תיכנס לתוק� לאחר שיעברו להתפלל במקו� החלופיה. ב
  .5 או בפרסו�4ובמעמד חברי הקהילה, י שבעה מפרנסי הקהליד�למכירה תיעשה עה  . ג
  .7יהי ושלא יהפכוהו לכנס,6 שירותי� כגו�,תנו ע� הקוני� שלא ישתמשו בחלק מאול� בית הכנסת לתשמיש בזויי. ד
�ומיד אחר, נית� בשעת הדחק למכור את בית הכנסת א� ללא שכירת מקו� חילופי, � עמידה בתנאי� הללו אינה אפשריתא

 ושלא ,9י הפרנסי�יד�לעשה עייש להקפיד שהמכירה ת. 8תכ� יקנו את המגרש החדש ויבנו את בית הכנסת במהירות האפשרי
  .10נסת היש� לתשמיש בזוייסבו את בית הכ

                                                 
1

 תשובותב ( "במראה הבזק"ת "ועיי� עוד בשו. ) קנג'ש� בסי(דיני מכירת בית כנסת כ� ו, ) קנב'ח סי"או(ע " דיני הריסת בית כנסת מופיעי� בשו
  .) כאתשובה ד ; כזתשובה ג ;כ-יח

2
וכ� שמא יארע אונס ולא ,  בומשו� שאי� לה� מקו� להתפלל, נסת אחר מובא שאסור להרוס בית כנסת עד שיבנו בית כ)ב" עג( בבבא בתרא 

) 'ק א"ש� ס(ז "לאסור ודעת ט) ק א"ש� ס ("מג� אברה�" דעת ,כאשר יש מקו� קבוע אחר להתפלל. )קנב' ח סי"או(ע "וכ� נפסק בשו, יבנוהו
 "כתב סופר"כתב , א� ג� א� אי�. לי� בבית כנסת אחר בתנאי שיש מקו� ברווח להכיל את כל המתפל, לקולא"אור הלכהיב"ומכריע , להתיר

  . אי� חשש ומותר הדבר, גמר הבניי� החדש ללא אפשרות חזרהי שברגע ששוכרי� מקו� קבוע לתפילה עד שי)יז' ח סי"או(
3

 בית הכנסת לפני  יש לסגור את,) ז'קנג סע'  סיח"אוע "שו( שאסור למכרו בכל מקרה ,קיי� חשש שמא זהו בית כנסת של כרכי�ש היות 
ק "ש� ס( "משנה ברורה" ו)ק יב"ש� ס( "מג� אברה�" וכ� פסקו . מתפללי� בבית כנסת של כרכי� מותר למכרוי�כיוו� שבמקרה שא, שימכרוהו

י� וישנ� פוסק,  ספק א� זה בית הכנסת של כרכי�ישיש לצר� לכ� את העובדה ש, השיג על היתר זה) לא' ח סי"או ("חת� סופר"ש וא� .)לג
 שבאו לירידי� ,ממושכות כמו בעבר כיוו� שאי� אורחי� הבאי� מרחוק לתקופות, האומרי� שבימינו לא קיי� כלל די� בית הכנסת של כרכי�

  ).ח' יד סי( "צי� אליעזר"ב ראה, 'גדולי� וכד
4

מה בדמי המכר או שצרי� להעלות הביא מחלוקת א� מותר לקנות קדושה דו)  ד'ש� סע(ע "שוה,  א� שאי� מוציאי� את דמי המכר לחולי�
טובי העיר ' י זיד�לולכ� יש למכור ע, דאי אי� למכור על מנת לקחת קדושה דומהושלכתחילה בו) ק יב" סש�" (משנה ברורה"ופסק , בקדושה

  ).  ז'ע ש� סע"שו(שאז נית� להוציא את המעות א� לחולי� , במעמד אנשי העירו
5

  .י העיר שפרסו� נחשב כמעמד אנש,)ש�(א " רמ
6

אור יב" הביא, שבאופ� זה נית� למכור א� לדברי� בזויי�)  ט'ש� סע(ע "ופסק שו, במעמד אנשי העירוטובי העיר ' י זיד�ל א� שהמכירה היתה ע
 אפשר, וא� הקונה הורס את בית הכנסת ובונה מבנה חדש. ד החולק ואומר שאי� זה מועיל" שיש לחוש לשיטת הראב)ה וא� מכרוהו"ד( "הלכה

  ).יחתשובה ב ( "מראה הבזקב"ת "ראה שו, לתת לו רשות לעשות ש� א� דברי� בזויי�
7

  . תשמישי� הבזויי�' שזה יותר גרוע מד, )מה' ח ב סי"או( "אגרות משה"
8

, נותומותר להרוס את בית הכנסת על מנת לב) ביקוע שיש בו סכנת התמוטטות: י"רש(תיוהא ביה  מופיע שא� חזו )ש�( בבבא בתרא בגמרא 
 שבזמננו אי� אפשרות לבנות )יג' ח סי( "מנחת יצחק" ומבאר .יהיויש צור� לבנות ביו� ובלילה עד שתיגמר הבנ, ) קנב'סיח "או(ע "וכ� נפסק בשו

  . והעיקר שיבנו במהירות האפשרית, ביו� ובלילה ללא הפסקה
 ג�אלא , � הכוונה רק שבית הכנסת עומד פיזית להתמוטטשאי, "חזו ביה תיוהא"ונראה שבמקרה המתואר בשאלה נית� לומר שזה דומה ל

 שכאשר בית הכנסת היה מחו� ,)ק ט"ס(" שנה ברורהמ" והביאו )ק ב"ש� ס(ז "וכ� מופיע בט, יבנה במקו� אחר נקרא תיוהאייסגר א� לא יש
, ש� הצרי� שקוד� יתחילו לבנות את החדש אמנ� .שזה נקרא תיוהא ומותר לסתרו ולבנותו בתו� העיר, ישבו היהודי� בתו� העירילחומה ונת

שיתחילו ז צרי� "טלולכ� נראה ש,  רואי� שמותר לבנות במקרה של תיוהא א� שאי� בית כנסת אחר)ה סותרי�"דש� ( "ביאור הלכה"הא� מ
   .)מתאימי� מספיקי�ביטחונות  ג� �כ� וא, כדי שלא תהיה פשיעה, קוד� לבנות

ואנו מעדיפי� , כיוו� שללא האנשי� שמגיעי� ברכב� לבית הכנסת הוא היה נסגר מחוסר מתפללי�, ד יותרעוגדולה ננו התיוהא יונראה שבעני
 וכאשר בית הכנסת אינו בשימוש הרי ממילא לא שייכי� הטעמי� של פשיעה וחוסר ;שלא יגיעו המתפללי� ברכב ויחללו שבת על מנת להתפלל

היה בדוחק להמשי� נית�  שפי� על�שא�ז נראה שהחידוש הוא "טהוא� במקרה של (עיל כיוו� שבכל מקרה אי� בית הכנסת פ, מקו� להתפלל
  ).לסתרו ולבנות חדשהיה כיוו� שהדבר היה כרו� בסיכו� ובקשיי� מרובי� מותר , להתפלל בבית הכנסת
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וא� רוצי� להחליפ� יש לגנז� או לתת� לבית , דברי� שיש להעביר מבית הכנסת היש� לחדש ה� ארו� הקודש והבימהה
 א� רוצי� להחליפ� יש לתית� לבית כנסת – 'ארונות ספרי� וכדו, שולחנות, כיסאות: באשר לשאר הרהיטי�. 11כנסת אחר

� א� הריהוט בלה או נשבר פקעה קדושתו ונית� לזרקו בצורה שלא יהיה א;  לעילאי� בסעמו שאמרנו  כ,אחר או למכר�
  .12זיו�ימונח בב

  

                                                                                                                                                                           
,  הכנסת עקב מחסור במתפללי�יסגר בקרוב ביתי המתואר בשאלה נראה שא� לא ימכרו את בית הכנסת ויבנוהו במקו� חדש יפ�לע, נוס� לכ�

  . יסגר בית הכנסת עקב מחסור במתפללי� א� לא יעבור למקו� אחרימה לי תיוהא ש,  מה לי תיוהא פיזית שבית הכנסת עומד להתמוטט�כ� וא
� על די� תיוהא  יש לסמואפשר יא� כשא, כדי שיהיה מקו� קבוע להתפלל בינתיי�,  כשנית� למכור בצורה הראשונה ודאי שהדבר עדי�,ואמנ�

  .ולמכור על מנת לבנות במהירות האפשרית
 ,א� נית� למכרו ולבנותו במקו� אחר כדי להמעיט בחילול שבת, לא נכנסנו כא� לשאלה א� במקרה שלבית הכנסת מגיעי� תו� כדי חילול שבת

י המכירה ובניית בית יד� ל שע,סני� למעליותאבכל מקרה יש כא� ,  א� ג� א� הדבר אסור;"שאי� אומרי� לו לאד� חטא כדי שיזכה חבר�"מצד 
  . הכנסת במקו� החדש יצטמצמו חילולי שבת

9
 יכולי� לקחת אותה קדושה ואי� צור� שלכולי עלמא) ק נא"קנג ס' סי ("משנה ברורה"פסק ה) ראה הגדרה בהערה הקודמת( במקרה של תיוהא 

שבכל מקרה רצוי שיהיה במעמד , הערה הבאהבוראה  ).ה אבל א�" קנב ד' סי"אור הלכהיב"( א� דעת הפרנסי� צרי�, שיהיה במעמד אנשי העיר
  . ועל הפרנסי� לקבל על עצמ� התחייבות בקנס שיקנו מקו� אחר לבית כנסת. אנשי העיר

10
א� עושי� ו(במעמד אנשי העיר וטובי העיר ' י זיד�לכיוו� שהמכירה אינה ע,  ובזה יש להקפיד יותר א� א� הורסי� את מבנה בית הכנסת

  .)�שעיי� , 6במעמד אנשי העיר והקונה הורס את המבנה דינו כבהערה 
11

 וא� אי אפשר להעביר� לבית הכנסת או לתת� לבית כנסת אחר פוסק ,)א" עמגילה כו(ה� חלק מתשמישי הקדושה המופיעי� במשנה  
  ). ג'קנד סע'  סיח" אוע"שו(ולכ� יש לגנז�  י מכירהיד�ל שאי� אפשרות להפקיע את קדושת� ע)ה תשמישי קדושה"קנד ד' סי( "ביאור הלכה"ה

�לימכרו עיאו ש, קדושה גדולה יותר כגו� ספר תורהמה שקדוש בובמעות יקנו , באופ� שישמרו על קדושת�' ונית� למכר� לבית כנסת אחר וכד
א� לא קראו מעול� על הבימה ללא . )ז� ב ו'קנג סע'  סיח" אוע"שו( ואז יכולי� להוציא את המעות לחולי� ,טובי העיר במעמד אנשי העיר' י זיד

 "שער הציו�"ק י ו" ש� ס"רורהבשנה מ"ראה (שמבואר דינ� בהערה הבאה , דינה של הבימה אינו כתשמיש אלא כשאר כלי בית הכנסת, מפה
  ).ק ח"ש� ס

12
ה "� ד" מדפי הריב" עז(� במגילה "רה והביאו ."תספסילא וקלטירא כבית כנס. כל כלי בית הכנסת כבית כנסת "):א"ג ה"פ( ירושלמי מגילה 

,  א� רוצי� להוציא� לחולי� צרי� למכר� כדי� בית הכנסת, ועל כ�.)ק לח"ש� ס ("משנה ברורה"ו) ק טו"קנג ס' סי ("מג� אברה�") ירושלמי
ת " שוכפי שפסקו, סולת שלו טעונה גניזהשאי� הפ, � לשימוש דינ� כבית כנסת שנהרסיא� א� אינ� ראוי, ונית� לכלול זאת במכירת כל המבנה

  ).קנב' תנינא סי( "אשל אברה�"ו )פא' סי( "י"תשובת ש"
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         Antwerp, Belgium               בלגיה, אנטוורפ�

           ה"טבת תשס
  
  ויתור על בעלות על בית כנסת למע
 הצלתו מחורב
. כ
  

   :שאלה

  :הגיע אלי המכתב הבא
לפני כמה זמ� שלחנו ל� מכתב בבקשה לשת� פעולה . קלמוט בבלגיה� הבעלי� של בית הכנסת של היידה�62את אחת מ"

שיתו� הפעולה יהיה בכ� שתוותרי על זכויותי� בבעלות בית הכנסת . כיוו� שהוא מתפורר, ולהציל את בית הכנסת היפה
  .לטובת ניהול של המקו� תחת פיקוח העירייה

ידי העברת הבעלות נית� יהיה להציל את מבנה �רק על? הא� ג� את יכולה להיענות. ורה חיובית בעלי� נענו בצ13בינתיי� 
  .בית הכנסת

 198עלינו להתחזק לזכר� ולזכר . יונצחו על אב� זיכרו� בבית הכנסת, ובתוכ� אבי� או סב�, השמות של מייסדי הבית כנסת
  .יהודי� תושבי קלמוט שנספו בשואה

ידי �א� שופ� על, בזמ� מלחמת העול� השנייה המבנה ניזוק. ביקרו בבית הכנסת באופ� אינטנסיבי, �1928ב, מאז ההתחלה
 גרה בבית הכנסת אישה שתחזקה 1998עד .  שני� התקיימו ש� תפילות10עד לפני . קר� גרמנית לפיצויי� על נזקי המלחמה

  .בשש שני� האחרונות לא גרו בבית כנסת והוא לא חומ�. אותו
  . ועל כ� התחלנו בגיוס הכספי�, השיפו� יעלה כס� רב. פו� הנו דחו�הצור� בשי

  ".אנא מלאי אותו ושלחי אותו אלינו. מצור� בזה טופס
  :המכתב חתו� על ידי

  .שאינו יהודי, חראי מטע� העירייהא  .א
 .הודי שאינו קשור לקהילה היהודית באנטוורפ� ואינו מבקר בבית כנסתי  .ב
 .וותהודי שאינו שומר מצי  .ג

  ?פי ההלכה לחתו� על הטופס�הא� מותר לי על
  

  :תשובה
  : א� יתקיימו התנאי� הבאי�1מבנה בית הכנסתמותר לחתו� על העברת הבעלות ל

  .3וכ� שלא יהפכוהו לכנסייה',  וכד2כגו� שירותי�, ותנה ע� המבקשי� שלא יסבו את אול� בית הכנסת לתשמיש בזויי. א
אלא יגנזו� או יתנו� , וכ� שלא ישתמשו בה� לשימוש אחר, ו את ארו� הקודש והבימהותנה ע� המבקשי� שלא יזרקי. ב

 .5וא� משאירי� אות� לש� תצוגה בעלמא מותר הדבר. 4לבית כנסת אחר
 .6 אישורו של בית הדי� באנטוורפ� לביצוע העברת הבעלות של בית הכנסת לעמותה�ינתי. ג

                                                 
1

) ק סח"ש� ס" (משנה ברורה"פי שב� על�וא�, )יא' קנג סע' ח סי"ע או"שו, ב"מגילה כו ע(כאשר מותר למכור בית כנסת מותר ג� לתתו במתנה  
) א תשובה כג" (במראה הבזק"ת "וכ� נכתב בשו. שנה הנאה של הנצחת קרובי המשפחהכא� י, כתב שזה דווקא כשיש אפשרות ליהנות מזה

  . שהנצחה נחשבת לתמורה
הגדרת בית כנסת של כרכי� היא . פי המכתב המדבר על בעלי� פרטיי� של בית הכנסת משמע שאי� מדובר בבית כנסת של כרכי��והנה על

ה כיו� "ד, א"ד� כו ע(ראה תוספות מגילה , ו שהשתתפו בבניינו אנשי� משאר העול�א, שבאי� להתפלל בו משאר העול� ועל דעת כ� נעשה
כס� ("מר� המחבר ). טז' תפילה פרק יא הל(� "ורמב) ה אבל"� ד"ב בדפי רי"ש� ז ע(� "ר, ובהגהות אשירי) א' ש� פרק ד סי(ש "רא, )דמעלמא

א� ג� א� היה בית כנסת של , )ע ש�"מגילה ד� כו ושו(אסור למכר� שבתי כנסת של כרכי� , פסק כאפשרות הראשונה) ש� סעי� ז" משנה
פקפק ) לא' ח סי"או" (חת� סופר"וא� ש, ט שבית כנסת שאי� מתפללי� בו נית� למכרו"בש� מבי) ק יב"ש� ס" (מג� אברה�"כתב , כרכי�

  .ועוד) כד' ח סי"ז או" (יביע אומר", )נ' ח א סי"או" (אגרות משה", )ק לג"ש� ס" (משנה ברורה"הכריעו לקולא , בהיתר זה
שהוסי� טע� להתיר שכאשר יש במקו� בית הכנסת מרכז הנצחה לקדושי ישראל שנהרגו בשואה , )ב תשובה כ" (במראה הבזק"ת "ועיי� עוד בשו

רת הבעלות יוזכר ועל כ� מה טוב א� בהעב, "מ� הראוי לקבל את ההצעה בשתי ידיי�) "כפי שמשתמע מנוסח המכתב(ש "ידי הנאצי� ימ� על
כמו כ� ישנו חשש לחילול הש� כאשר הגויי� רוצי� לשפ� את המבנה . שמטרת השיפו� היא להנציח את קדושי הקהילה, במפורש העניי� הזה

  .והיהודי� ה� שמתנגדי� לכ� ונותני� לו להמשי� להתפורר
  .כפי שמשתמע מהמכתב, כנסתמוב� שכל הדיו� הזה הוא בהנחה שמטרת המשפצי� אינה להשאיר את המבנה כבית 

2
) ה וא� מכרוהו"ש� ד" ( הלכהרביאו"פסק , טובי העיר ובמעמד אנשי העיר נית� למכור א� לצור� זה' ידי ז�פסק שעל) ש� סעי� ט(ע "א� ששו 

טובי ' כא� גדר של זשכפי שיתבאר לקמ� לא ברור א� יש , וכא� החשש גדול עוד יותר, ד החולק ואומר שאי� זה מועיל"שיש לחוש לשיטת הראב
שכשאי� כלל צור� בבית הכנסת לתפילה או בדמיו , )כח' ג סי" (אגרות משה"ועל כ� אי� מ� הראוי לצר� לכ� את דברי , העיר במעמד אנשי העיר

י� א� מה הד) ב תשובה יח" (במראה הבזק"ת "ועיי� עוד בשו. לבנות בית הכנסת אחר מותר למקבל להסב אותו אפילו לתשמישי� בזויי�
  . כשהמטרה היא שיפו� ולא הריסה, ונראה שאי� זה שיי� כא�, הורסי� לגמרי את בית הכנסת ובוני� מבנה חדש

3
  .תשמישי� הבזויי�' שזה גרוע יותר מד, )מה' ח ב סי"או" (אגרות משה" 
4

קנד ' סי" (ביאור הלכה"ש, מישי קדושהא� הארו� והתיבה נקראי� תש, )ק לח"ש� ס" משנה ברורה("כלי בית הכנסת הנ� כבית הכנסת עצמו  
ונתינת� כא� . ועל כ� אי אפשר לזרק� או להשתמש בה� שימוש אחר, ידי מכירה�פוסק שלא נית� להפקיע את קדושת� על) ה תשמישי קדושה"ד

פ� שלא מורידי� מהקדושה שבאו) יא' קנג סע' ח סי"ע או"שו(א "וכבר פסק רמ, כיוו� שאי� מורידי� מקדושתו, קלה יותר מנתינת בית הכנסת
כלומר אי� צור� לש� , שמספיק לזה רוב בני העיר או רוב הממוני�) ה מותר להשאיל"ש� ד" (ביאור הלכה"וכתב . נית� להשאיל תשמישי קדושה

כיוו� , שמותר) סחק "ש� ס" (משנה ברורה"ו) ק כז"ש� ס" (מג� אברה�"וג� לגבי נתינה ללא הנאה כתבו , טובי העיר במעמד אנשי העיר' כ� בז
וכל שכ� . וכא� אי� מה להפקיע, שה� נצרכי� לש� הפקעת קדושה, טובי העיר ובמעמד אנשי העיר' וממילא אי� צור� בז, שאי� הורדה מקדושה

 .ולאחר הנתינה יחזרו להשתמש בה� שימוש של קדושה, שללא הנתינה לא ישתמשו כלל בכלי� הללו, בנידו� שלנו
5
  .ולא גרע מגניזה, רג היא שכל עוד לא משתמשי� בה� אי� תצוגה נקראת שימושנ גולדב"סברת הגרז 
6

, טובי העיר ובמעמד אנשי העיר' ידי ז�� מותר רק על"ש ור"רא, �"בש� רי) ק כו"ש� ס" (מג� אברה�"שלדעת , יש לעיי� באיזה אופ� נית� לתתו 
' הביא את ב) ק סו"ש� ס" (משנה ברורה"וב, יכות את מעמד אנשי העירדעות שאינ� מצר) ק כו"ס" אשל אברה�("מביא " פרי מגדי�"ואילו 
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כיוו� , וא� כ� יש לדו� א� נית� לתת כא� את בית הכנסת, עיי� ש�, )ה כמא�"� ד"א בדפי הרי"ש� ח ע(� "ושורש המחלוקת מופיע בר. הדעות

  .שאי� כבר קהילה יהודית שיש לה בעלות על בית הכנסת
שלכולי עלמא בבית כנסת יחיד שלו ) ה ויש מי שאוסר"ג ד"קנ' סי(כותב במקרה זה " ביאור הלכה"ש, ית כנסת של יחידוא� א� נאמר שיש כא� ב

, פי די� תורה היו ראויי� לרשת את הבעלי��ייתכ� שא� שה� הבעלי� הרשומי� ישנ� עוד אנשי� שעל, טובי העיר במעמד אנשי העיר' נחשב כז
וה� האפוטרופוסי� , שבתור עיר מרכזית משמש באופ� טבעי כבית די� של שאר ערי הסביבה, באנטוורפ�ולכ� יש צור� לפנות לבית הדי� 

ש� הובאה דעתו של , )א תשובה כג" (במראה הבזק"ת "ועיי� בשו; וג� מכוח הפקר בית די� הפקר, הטבעיי� שרשות ביד� לפעול מכוח בית די�
  . שלבית הדי� של וינה יש סמכות כלפיו,  אי� יהודי� באזור וינהש ישראלי במקרה דומה של בית כנסת בכפר שבו"הגר

ייתכ� שלעניי� זה היחידי� החותמי� נחשבי� כמעמד , והבאנו לעיל שיש מחלוקת א� יש בנוכחות� הכרח, וא� שאי� כא� מעמד אנשי העיר
מסתבר ששוב יתפללו בו נפסק ש� שאי� צור� במעמד שכיוו� שהמקו� הוזנח לחלוטי� ולא , )ש�" (במראה הבזק"ת "וכ� עיי� בשו. אנשי העיר
וא� אי� כלל צור� בדמיו כדי לבנות בית , שבית כנסת שאינו בשימוש) כח' ג סי; נ' ח א סי"או" (אגרות משה"ויש לצר� לכ� את דעת . אנשי העיר

ולכ� , )א� שלמעשה לא הסתמ� עליה לגמרי(� העלה סברה כזאת לצר� לעניינו ש) ל' ח סי(וא� שבט הלוי , פקעה קדושתו לגמרי, הכנסת אחר
  . נראה שיש להקל באופ� זה

ד א "יו" (אגרות משה"מצאנו ש, כיוו� שהמכתב הוא מכתב נושא חותמת רשמית של פקיד בעירייה, א� ג� א� לא, אנו מניחי� שהעובדות ידועות
חת� ("וכמו שהתירו להשיא אישה על סמ� עדות מערכאות , כיוו� שאינ� חשודי� לשקר, התיר לסמו� על עדות ערכאות באיסורי�) נה' סי

והמקור , )ה ועוד' ע סי"אבה" באר יצחק", כג' ד סי" משיב דבר", קל' סי" עונג יו� טוב", קפח' ק א סי"מהדו" שואל ומשיב", מג' ג סי" סופר
מ "ע חו"ועיי� על כ� עוד בטור ובשו( לחתו� על שקר ש� מובא שערכאות של גויי� לא מרעי� את נפש�) א"ד� י ע(הוא מהמשנה והגמרא בגיטי� 

  .ועל כ� נית� לסמו� על הנתוני� שבמכתב) ח"ס' סי
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  Zagreb, Croatian               קרואטיה, זאגרב

             ה"טבת תשס
  

  ומיקומו בקומפלקס הקהילה החדש, בניית בית כנסת חדש על חורבות בית כנסת יש
. כא
  

  :שאלה

 �2,000בית הכנסת היה גדול והכיל כ. לפני כמה שני� הוחזר שטח בית הכנסת שחרב בתקופת השואה לידי הקהילה היהודית
  . איש�10,000ה מכשאז מנתה הקהילה למעל, מקומות ישיבה

אנו מעונייני� לבנות על השטח .  מקומות יספיקו�300כ.  איש ואינה צריכה בית כנסת גדול כזה�1,000כיו� הקהילה מונה כ
  .'משרדי קהילה וכו, �שאמור להיות משולב בתו� בניי� גדול שיכלול נוס� לבית הכנסת מוזיאו, בית הכנסת חדש

  ?התהלי�ובאיזה דר� לבצע את , א� מותרה. א
 ?פי ההלכה צרי� לבנות את בית הכנסת�יכ� עלה. ב

בהתחשב בזקני� שיצטרכו לעלות במדרגות או א� , או שמא)  קומות4הבניי� הוא של (הא� הוא חייב להיות למעלה 
 ?כדאי לבנות אותו בקומת הכניסה, להשתמש במעלית ולחלל שבת

  
  :תשובה

  : באופ� הבא1 בשטח שהיה של בית הכנסת יש צור� להפקיע את קדושתועל מנת שנית� יהיה לבנות ג� דברי� אחרי�. א
  .ידי קניי� סודר�חד מאנשי הקהילה יסתלק מחלקו בשטח בית הכנסת עלא .א
 .קהילה תית� לו במתנה את הכס� המיועד לקנייהה .ב
 .ל את השטח באמצעות הכס�"אחר מכ� יקנה הנל .ג
 .2ידי קניי� סודר�רה לקהילה עלל את השטח הנמכר בחז"בסו� ַיקנה הנל .ד

לאחר מכ� . 4 או בפרסו�3במעמד המתפללי�) הקהילהועד שבעה מנציגי (טובי העיר ' ידי ז�מכירה זו צריכה להיעשות על    
, א� טוב להשתמש בו כדי לבנות את ארו� הקודש והתיבה או לרכישת ספר תורה, נית� להשתמש בכס� לכל מטרה שהיא

  .6וא� שירותי�, וע המכירה נית� לבנות בשטח זה כל דברלאחר ביצ. 5א� צרי�

                                                 
1

 כיצד נית� להפקיע קדושה זו על –וא� כ� , יש לדו� כא� א� קיימת קדושת בית הכנסת על הקרקע שעליה היה קיי� בית הכנסת שנחרב בשואה 
  .מנת להשתמש בחלק מהשטח לשימושי� אחרי�

א� היא יכולה , ד� במקרה של בית כנסת בוינה אשר נחרב בליל הבדולח ואי� לקהילה אפשרות לבנותו שוב) טז' ח סי"ח או" (יביע אומר"
וכ� פסק להלכה המחבר , שחל איסור להשכיר בית כנסת באופ� שמוריד מקדושתו) ב"עיי� במגילה כו ע(מסקנתו ש� . להשכירו למטרת חניו�

מוכח ) ב"ש� כח ע(פי שמהגמרא �על�שא�, ובתחילת תשובתו ד� בשאלה א� קיימת קדושת בית כנסת לאחר שחרב; )יא' נג סעק' ח סי"ע או"שו(
אומרת ) ב"עבודה זרה נב ע(הגמרא ". באו בה פריצי� וחללוה"א� כאשר החריבוהו גויי� יש לומר על כ� , זה דווקא כשחרב מעצמו, שקיימת

' סי" פאר הדור"ת "שו(� "ומכא� למד רמב, )י ש�"עיי� רש(� להיכל יצאו כליו לחולי� "עה שנכנסו עכושמפסוק זה למדו החשמונאי� שמש
  . שפקעה קדושתו, ידי גויי�� לגבי בית כנסת שנחרב על) ה' ג סי(� "וכ� פסק תשב, שספרי הקדש שנבזזו במאמר המל� בטלה קדושת�) קלא

אלא . ורק במבנה יש קדושה, שקרקע עול� אי� בה קדושה) שפו' ב סי" (אור זרוע"עת שד, עוד סני� לקולא" יביע אומר"לאחר מכ� מביא 
, ומצריכה תנאי� מסוימי� המוכיחי� שהוא לא רצה לסמו� רק על היתר זה, שבסופו של דבר הכרעתו להיתר ש� נסמכת על טעמי� נוספי�

שכאשר אי� , )כח' ג סי; נ' ח א סי"או" (אגרות משה" לכ� את דברי יש מקו� לצר�). ב תשובה כ" (במראה הבזק"ת "ועיי� עוד בהקשר לכ� בשו
שבשטח שמעבר למה , ויש מקו� לומר שהוא הדי� ג� בענייננו, צור� בבית הכנסת ולא בדמיו כדי לבנות בית כנסת במקו� אחר פקעה קדושתו

  . אלא שלא מצאנו לו פוסק חבר, שרוצי� לבנות עכשיו אי� כל צור� לתפילה
  .ולכ� נראה שג� בנידו� דיד� יש לעשות כ�, במקרה שאי� צור� כלל הצרי� במפורש הפקעת הקדושה) ל' ח סי" (שבט הלוי"ת "ובשו

2
שמטרתו הפקעת הקדושה תו� השארת , שכתבו אופ� זה של פדיו�, )ג תשובה כז" (במראה הבזק"ת "ובשו) י אות טז' א סי(� "עיי� במהרש 

  .הבעלות בידי הקהילה
3

ח "ע או"עיי� בשו(וכ� לבנות שירותי� באזור שייתכ� שהיה בעבר חלק מאול� בית הכנסת , שנית� יהיה להשתמש במעות שימוש חולי�על מנת  
  ).ט' ז וסע' קנג סע' סי

4
  .שפרסו� הוא כמו מעמד אנשי העיר) ז' ש� בסע(א "רמ 
5

שעליו נאמר שאי� למכרו , ואה נחשב בית כנסת של כרכי�ודאי שבית כנסת בסדר גודל כזה שהיה קיי� לפני הש, פי המתואר בשאלה�על 
ראה , או שג� אנשי� משאר העול� השתתפו בבניינו, לפי ההגדרה שבאי� להתפלל בו משאר העול� ועל דעת כ� נעשה, )ע ש�"שו, א"מגילה כו ע(

) טז' תפילה פרק יא הל(� "רמב, )ה אבל"� ד"פי ריב מד"ש� ז ע(� "ר, ובהגהות אשרי) א' ש� פרק ד סי(ש "רא, )ה כיוו� דמעלמא"ש� ד(תוספות 
ופוסקי� נוספי� שנית� ) ק לג"ש� ס" (משנה ברורה", )ק יב"ש� ס" (מג� אברה�"אלא שכאשר אי� מתפללי� בבית הכנסת כתבו ). ש�(ע "ושו

  . למוכרו
ו היא שאנשי העול� אינ� מקפידי� בכ� כיוו� שהסיבה שמותר למוכר, אלא שייתכ� שכל ההיתר הוא רק למכור ולא להוציא את המעות לחולי�

ובמיוחד א� ננקוט כדעה שהבעיה היא מצד שאנשי� מהעול� השתתפו בבניי� ויש , א� אינ� מוכני� שיוציאו הכס� לחולי�, שממילא הוא סגור
ראינו יש מקו� גדול לומר שאי� כלל וכפי ש, א� כיוו� שסברה זו אינה מפורשת באחרוני�). כב' ד סי" (משנה הלכות"וכ� משמע מ, לה� חלק בו

  . נית� להקל ולהוציא את המעות לחולי�, קדושה בבית כנסת לאחר שחרב
 שימוש זה 2שהובאו בהערה " במראה הבזק"ת "� ובשו"וא� שבמהרש(טוב להשתמש בכס� לצור� הזה , כיוו� שממילא בוני� ארו� קודש ותיבה

ומסיבות שונות החליטו להפקיע את הקדושה מחלק מבית , סת של הכרכי� שעדיי� מתפללי� בוש� דובר על בית הכנ, היה חלק מתנאי הפדיו�
  ). ולכ� הצריכו שלכל הפחות המעות יעלו בקדושת�, הכנסת

6
טובי העיר במעמד אנשי ' האומר שג� ז, ד"כתב לחשוש לשיטת הראב) ה וא� מכרוהו"קנג סעי� ט ד' ח סי"ע או"שו" (ביאור הלכה"א� שה 

ד עצמו משמע "שמדברי הראב, )8ב תשובה יח בהערה " (במראה הבזק"ת "עיי� בשו,  אינ� מועילי� לצור� שימוש בזוי במקו� המופקעהעיר
וא� שש� בתשובה הצריכו תנאי מפורש במכירה על מנת שנית� יהיה . א� את הקרקע נית�, שרק את מבנה בית הכנסת אסור להסב לשימוש בזוי

טובי העיר במעמד אנשי העיר ' שייתכ� שז –) ק נו"ש� ס" (משנה ברורה"המובא ב" פרי מגדי�"בעקבות ספקו של ה, לעשות דברי� בזויי�
וה� " באו בה פריצי� וחלליה"ה� משו� , שכ� ייתכ� שאי� כלל קדושת בית כנסת,  כא� הדברי� קלי� יותר–מועילי� לזה רק ברשות מפורשת 

ובכל ). שהתיר במפורש במקרה כזה ג� שימוש בזוי, ש�" (אגרות משה"וכדברי , ו לש� בית כנסתמשו� שאי� כלל צור� במקו� זה או בדמי
  .  מה טוב–א� יתנו במפורש בשעת הפדיו� שנית� להשתמש ג� לדברי� בזויי� , אופ�
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נית� לבנות את בית הכנסת בקומה , כגו� זקני� שאינ� יכולי� לעלות במדרגות לבית הכנסת, כאשר ישנו צור� גדול. ב

ה ולכל הפחות ישנה חוב, א� ייזהרו שלא לבנות שירותי� מעל שטח אול� בית הכנסת; התחתונה ומעליו מבני� נוספי�
  .7להיזהר שלא יבנוהו מעל ארו� הקודש

                                                 
7

וספק לגבי , � לשכב ש�כגו, פסק לגבי עלייה שמעל בית הכנסת שאסור להשתמש בה תשמיש קבוע של גנאי) יב' קנא סע' ח סי"או(ע "שו 
) ק ד"ש� ס(ז "על כ� אומר ט. כ� ייחדו לכ� מותר לשכב ש��שבבית שלא נבנה לש� בית כנסת ואחר) ש�(א "ומוסי� רמ. תשמישי� אחרי�

 ,ורק דבר מאוס אסור לעשות ש�, כיוו� שמעול� לא הוקדש, שכל שכ� א� בשעה שנבנה בית הכנסת נבנה ג� בית דירה למעלה ממנו שמותר
א� מלכתחילה ייבנה המבנה , ולפי זה מותר במקרה המתואר בשאלה). כ' נה סע' ע סי"עיי� בשו(שלא יפסיק בי� המתפללי� לאביה� שבשמי� 

  . על מנת שייבנו ג� דברי� נוספי� מעל בית הכנסת
כיוו� שמלבד הבעיה , ז"חלק על ט) יז' � סעש" (ערו� השולח�"א� , )יח' ה סי" (לויהשבט "ו) ק מא"ס" (משנה ברורה"ז פסקו בפשיטות "כדברי ט

וא� שאי� . שבית הכנסת צרי� להיות גבוה משאר בנייני העיר, )ב' קנ סע' ע סי"שו(ישנו די� נוס� ) ז טוע� שאינה קיימת"שט(בקדושת בית כנסת 
בלאו הכי אי� היכר לבית הכנסת ואי� צור� שכיוו� שממילא יש גויי� שבוני� בתיה� גבוה יותר ) ק ב"ש� ס" (מג� אברה�"וכדברי , נוהגי� כ�

וכ� , שהיתר זה שיי� בבתי� מסביב ולא בבית הכנסת עצמו) ל' ח סי"או" (חת� סופר"פי �על) ד' סי" (לב אריה"ת "כתב בשו, להקפיד על בתינו
וכשמלכתחילה בוני� אותו , "אלוקינולרומ� בית "ש� תיר� שאיסור זה נובע מהחיוב " לב אריה"ת "ואמנ� בשו). מח' ב סי" (מנחת יצחק"כתב 

, א� סיי� שמכל מקו� שומר נפשו ירחק מזה, באופ� כזה שלא מקדישי� את מה שעל גביו קדושתו פחותה מקדושת ההיכל ואי� עליו חיוב זה
  . חדו לבית כנסתכ� יי�א לשכב מעל בית שאחר"על היתרו של הרמ) ק מב"ש� ס" (משנה ברורה"ו) ק יח"קנא ס' סי" (מג� אברה�"וכדברי 

ולכ� בעת ', מוזיאו� וכד,  משרדי�–בניגוד לתשמישי� שאות� מייעדי� מעל בית הכנסת שבשאלה , ויש לשי� לב ששכיבה היא תשמיש של גנאי
  .ז ולא פקפק עליו"סת� בפשיטות כט" משנה ברורה"ובפרט ש, הצור� נית� לסמו� על המקלי� בנושא

ח "או" (אבני נזר"ת "וכ� פסק בשו, שטינו� מפסיק את התפילה, ז שהובא לעיל"הנה לכתחילה יש לנהוג כט, בנוגע לבניית שירותי� מעל האול�
קנא ' סי" שערי תשובה"הובא ב, עד' סי" (פאר הדור"ת "� בשו"כיוו� שרמב, א� במקרה שלא נית� לעשות כ� מסיבות שונות יש להקל, )לב' סי
ק "ש� ס" (שער הציו�: "ידי פוסקי� רבי��ז נדחתה על"סברתו של ט. כל שאינה כנגד ההיכל, נסתמתיר לישו� בעלייה שעל גבי בית כ) ק טז"ס

, ה את התפילה"ולא לקבלת הקב,  שכתב טע� לחלק שטינו� מפסיק רק לצירו� למניי� או לדבר שבקדושה–) כו' ח סי"ו או" (יביע אומר", )כב
הוסי� ש� , כתב ששומר נפשו ירחק מכל תשמיש של גנאי) ק יח"ש� ס" (מג� אברה�" שוא�). סד ועוד' ב סי(ש ישראלי "לגר" חוות בנימי�"ו
וכ� , ומשמע שבשעת הצור� נית� להקל כל עוד הדבר אינו נגד ההיכל, "ובפרט במקו� שהוא נגד ההיכל"את המילי� ) ק מב"ס" (משנה ברורה"

  ). ש�" (יביע אומר"כתב ב
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  Kosice, Slovakia                           סלובקיה, קושיצה

                     ב"אלול תשס
  

  חשיבות� של שמות עבריי�. כב
  

  :שאלה

מגמתי להכריז . תוישנ� צעירי� רבי� שאי� לה� ש� עברי כלל ומבוגרי� שאינ� זוכרי� או, בגלל מצבה הרוחני, בקהילתנו
  ?מה דעתכ� בנדו�, על מבצע שמות עבריי� לכל חברי הקהילה

  
  :תשובה

  .1וניתנו לדבר טעמי� שוני�, יש לקרוא לאד� בש� עברי
שלא שינו "ל שאחת הזכויות שבזכותה נגאלו ממצרי� היא " כפי שציינו חז,דווקא בחו� לאר�יש י� זה יחשיבות מיוחדת לענ

  .2"את שמ�
 ,וכ� מצינו בתשובות ראשוני�, צד שינוי רוחניבשינוי זה ראוי שיבוא .  לשנות שמות גויי� לשמות ישראלגדולי� ינלפיכ� יש ע

  .3שמ�את שע� חזרת� של יהודי� בתשובה שינו 
   .4�"סמ� לשינוי הש� כחלק מתהלי� רוחני מצאנו בדברי הרמב

וקי אבותינו הצלח נא לעבד הנקרא שמו כ� ומשו� אליו אלוקינו ואל":  הביא נוסח לקריאת שמו של אד�5ש"בתשובת הרשב
טע בלבו אהבת� ויראת� ותפתח לבו בתורת� ותדריכהו בנתיב יכ� ת, וכש� שהטית לבו לשוב בתשובה שלמה לפני�, חסד�

  ."וכ� יהי רצו� ונאמר אמ�, מצוותי� למע� ימצא ח� בעינ�

                                                 
 בש� ) ו'פרק ו סי( "אוצר הברית" – השפעה חיובית או שלילית על האד�ישנה וממילא לש� , נשמתושמו של אד� קשור ל , על פי תורת הסוד1

 –  זהו איסור דאורייתא,לפי טע� זה. "ובחוקותיה� לא תלכו"משו� אסורה שקריאת שמות גויי� , יש סוברי� ).ב אות יד ("שמע ישראל"ספר 
  .) קיד' סיד(" משנה הלכות"ת "שובועיי� , ) קצט'ד סי"יו(� "ת מהרשד"וחלק עליו בשו. )קסט' סיד "יו(ק "� שי"ת מהר"שו

  .)פרשה א כח( שמות רבה 2
, אלו האנוסי� שבאו מפורטוגל והיו לה� שמות כשמות הגוי�"נשאל על ) ש�(� "ת מהרשד"וכ� בשו, ) פט'סי(� "שברש ב� ה"ת הרשב" שו3

שמ� אי� איסור להשתמש בשמות הגויי� שלה� את  לאחר ששינו ,לדעתו". י ישראלואת תורתו משני� שמ� לשמות בנ' ואחר שבאו לבקש את ה
  .שכ� לדעתו אי� בשמות גויי� איסור, לצרכי מסחר

כי זה דר� כל , כי חובב ש� חדש שקראו ליתרו כאשר שב לתורת ישראל: "המסביר את שינוי שמו של יתרו .) כט,במדבר י(, ת"� עה"רמבה 4
  ). טו, ישעיהו סהיפ�לע" ('יקרא ש� אחר' כי לעבדיו –המתגייר 

  . והשתמש בתפילה זו ג� ביחס לגרי�,) כב'הלכות גרי� סי(, "נהר מצרי�" כ� הבי� בדבריו בעל 5
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       Torremolinos, Spain        ספרד, טורמולינוס

        ד"אדר תשס
  

  ואשכבה ללא ציו
 ש� כלל, לחולי� או אשכבה" מי שבר�"שימוש בשמות לועזיי� לצור� . כג
  

   :שאלה

ה� נותני� לי את , וכאשר אני מבקש מה� שמות של הוריה�, פעמי� רבות אנשי� מבקשי� ממני להתפלל על חולי� שלה�
להשתמש בש� הלועזי הנקוב או לומר ב� חוה : י� במקרי� אלומה עד. הש� הלועזי ואינ� יודעי� מה הש� העברי שלה�

  ?)לספרדי�(
  ?מה לעשות כאשר ה� עצמ� אינ� יודעי� את שמ� העברי אלא את שמ� הלועזי

אלא , א� מסיבה כלשהי כמה מה� אינ� אומרי� לי שו� ש�, פעמי� רבות מבקשי� ממני לעשות אשכבות לקרובי� שנפטרו
  ?ואיזו עמדה לנקוט, הא� זה מועיל משהו". אמו של פלוני "או" אשתו של פלוני"כגו� 

  
  :תשובה

א� מכל מקו� ישנה עדיפות מובהקת לקריאת שמות , 1לדעת רוב הפוסקי� ככול� אי� איסור בקריאת שמות לועזיי�
  .ה� בבחירת הש� וקביעתו וה� בשימוש ובקריאה בש� זה, 2עבריי�

במקרה שהש� העברי אינו ידוע . עדי� לבררו ולהשתמש בו בתפילה, ו של הוריוכאשר נית� לברר את הש� העברי של החולה א
  .3עדי� לומר את שמו או את ש� הוריו הלועזי, ורוצי� להזכיר את שמו

  . 4אשר לפיו ייקרא שמו בישראל, ראוי לעודדו לבחור לו ש� ראוי, א� החולה עצמו אינו יודע את שמו ואי� לו דר� לבררו
 –את ש� עברי ושימוש בו האד� מבליט את שייכותו לע� ישראל ואת ייחודו של ע� ישראל משאר האומות אי� ספק כי בקרי

  . 5הכתובי� בספרות הנסתר, נוס� לענייני� נסתרי� רבי� שיש בעניי� השפעת הש� על האד�
לומר שרצוי לברר א� מסתבר ,  לא מצאנו התייחסות מפורשת בפוסקי� לכ�–לגבי אשכבה לנפטר שלא ידוע שמו המסוי� 

 .6ודאי שמועיל להתפלל ג� באופ� שמזכיר אותו לא בשמו המסוי�, וא� אינו ידוע, את הש� המסוי�

                                                 
1

. נקראו בשמות לועזיי�, תנאי� ואמוראי�, וכתבו הפוסקי� ראיה ג� מכ� שגדולי ישראל רבי�). י' ח ה סי"או" (אגרות משה", )ב"יא ע(גיטי�  
ומכל ; "בחוקותיה� לא תלכו"וכתב שיש בזה איסור דאורייתא משו� , התייחס בחומרה מיוחדת לעניי� זה) קסט' ד סי"יו(� שיק "� מהראמנ

 .א� לא לעניי� השימוש בו לאחר שנקבע, כלומר קביעתו, מקו� זה לעניי� קריאת הש�
2

וישנ� מקורות רבי� נוספי� , )שמות רבה א כח(ה� לשמות הגויי� ל שיבחו את ישראל שלא שינו במצרי� את שמותי"כבר במדרש מופיע שחז 
  .עיי� ג� בתשובה הבאה. המדברי� על חשיבותה של לשו� הקודש

3
פסק בסת� כדעת ) ד' קא סע' ח סי"ע או"שו(המחבר : ויש לדו� מצד הבעיה של תפילה בלשו� לעז, כמוכח לעיל, שימוש בש� לועזי מותר 

שג� בתפילת יחיד כל מה שנאסר הוא תפילה , ש"את דעת הרא" יש אומרי�"וב, ה ביחיד יתפלל רק בלשו� הקודששאד� המתפלל תפיל, �"הרי
כל השואל צרכיו בלשו� , ר יוחנ�"א): "ב"שבת יב ע(מקור הדברי� הוא בסוגיה .  אבל כל שפה אחרת שאיננה לשו� הקודש מותרת–בלשו� ארמית 

ונראה לומר שבהזכרת ש� לועזי אי� בעיה של תפילה בלשו� ".  מלאכי השרת מכירי� בלשו� ארמישאי�, ארמי אי� מלאכי השרת נזקקי� לו
שסת� כמותו המחבר , �"ואפילו לפי הרי. כל שפה שאינה ארמית מותרת, "יש אומרי�"שהביאו המחבר בלשו� , ש"כי לפי דעת הרא, לועזית

ורק ש� החולה , שהתפילה כולה נאמרת בלשו� הקודש, מה שאי� כ� כא�, ועזיתיש לומר שהוא רק כאשר התפילה עצמה נאמרת בלשו� ל, ע"בשו
  . או הוריו נאמרי� בלעז

כאשר אד� הנדרש להתפלל או לבר� , לכ�. ולכ� אי� באמירת ש� לועזי דיבור שאיננו בלשו� הקודש, ועוד יש לומר שש� הוא דבר שאינו מיתרג�
. ואי� אפשרות אחרת לקרוא בש� הזה בלי מרכיב הלעז, הש� הלועזי הוא שמו, לו ש� נוס� עבריכל עוד לא ידוע שיש , עבור אד� ששמו לועזי

כי ג� א� ידוע שיש לה� ש� עברי אלא שאי� יודעי� מהו עדי� לקרוא בש� , "ב� חוה"ונראה לומר שעדי� לקרוא בש� הלועזי מאשר לומר 
 .וזה ודאי שאינו כ�, שאי� לה� ייחוס, וא בגרי�ה' וכד" ב� חוה"וכל מה שמצינו בדיני קריאה בש� , המסוי�

4
בש� ) ש בהערה' ג עמ" (שערי הלכה ומנהג"וכ� בספר , ד בצרי"א נבנצל והגר"הגר, מ אליהו"בש� הגר, )178' עמ" (קוראי שמו"כ� כתב בספר  

 .הרבי מליובאוויטש
5

כתב הרב יהודה שמואל אשכנזי שיש להיזהר מאוד בקריאת ש� ש� , )קצד' ג עמ"ליוורנו תר" (בית עובד"נביא אחד מ� המקורות בסידור  
והוא כנראה דבר הנודע ליודעי ..." כי הש� פועל והוא פוג� פג� גדול כנודע, משמות שרגילי� בה� אומות העול�"שלא לקרוא לו באחד , לתינוק

 .�"ח
6
 .ולא תקצר מלהושיע ומלדעת מיהו החולה שמתפללי� עלי' וסברה פשוטה היא שיד ה 



  61                                                                                                                        במראה הבזק

 

     New York, USA              ב"ארה, ניו יורק

               ד"תשרי תשס
   

  שינוי מנהגי הבעל לפי מנהגי האישה . כד
  

  :שאלה

. וכ� יתחנכו הילדי�, היא רוצה שהבית ינהג לפי מנהג הספרדי�. ת� ע� בחורה ספרדייהעומד להתח, אשכנזי, בוגר ישיבתנו
בטענה שזה כמו  , )וג� אביו לא מתנגד(ה� לחומרה וה� לקולא , וג� רוצה לקבל על עצמו כל מנהגי הספרדי�, הוא מסכי�

  ? הוא רשאי לנהוג כ�הא� אכ�. שמותר לכתחילה, די� אחר�אד� המשנה את מנהגיו בהגירתו לעיר ע� בית
  

  :תשובה

א� זו קהילה הנוהגת . בני זוג מעדות שונות צריכי� לקבוע את המנהג בבית� לפי המנהג בקהילה שבה ה� חיי� ומתפללי�
  .וא� זו קהילה הנוהגת כמנהגי האישה עליה� לנהוג כמנהגיה, כמנהגי הבעל עליה� לנהוג כמנהגי� אלו

 .על האישה לנהוג כמנהגי בעלה, ת שונות או קהילה מגוונת ללא מנהג אחידא� ה� חיי� במקו� שבו ישנ� קהילו
ה� יכולי� לקבוע את מקומ� בקהילה הנוהגת כמנהגי , שהאישה חפצה שבעלה ינהג כמותה וג� הוא חפ� בכ�, בנדו� דיד�

  .1ואז הוא יכול לעבור למנהגיה, האישה

                                                 
 –ואחריו בפוסקי� נוספי� ) קעט' ג סי(� "ת התשב"דבר זה מופיע כבר בשו. בנישואי� של בני זוג מעדות שונות יש צור� לקבוע מנהג אחיד בבית 1

וכ� ) 301' טו עמ" תחומי�("במאמרו של הרב אברה� וסרמ� , )קמה' כג עמ" נוע�("ראה סיכו� השיטות בעניי� במאמרו של הרב מנח� סליי 
ואי� ספק שהאישה היא נכללת ע� בעלה בכל : "כותב) ש�(� "התשב. יש לכ� כמה נימוקי� בפוסקי�). לז' ח סי"ה או" (יביע אומר"ת "ובש

ואי� בו ספק שלא יהיו שני� מסובי� על שלח� אחד , ודבר זה מילתא דפשיטא היא. דאשתו כגופו בכל הדברי� ונפטרת מקהילת בית אביה, חיובו
  ".האסור לזה מותר לזה, יה�חלוקי� בעיסות

כותב ) ב' ח סי"ב או" (אדמת קודש"ת "בשו. כשיש לה ילדי� נשארת במנהגי בעלה, ל"בהמש� הדברי� הוא קובע שג� א� האישה מתאלמנת ר
ולכ� , גיושההול� ממקו� למקו� משנה מנה, )א"נא ע(הוא מביא בתשובתו את הסוגיה בפסחי� . שתנהג כמנהג בעלה ואל תשנה מפני המחלוקת

כותב שאישה תשנה למנהג ) קנח' ח א סי"או" (אגרות משה"מסיבה זו ג� ה.  כיוו� שהולכת למקו� בעלה–ג� האישה צריכה לשנות את מנהגיה 
  . בעלה

י� בבית בחילוק מנהג" לא תתגודדו"כתב שיש בעיה של ") דברי יהודה זרחיה" וכ� בספרו 207' ב עמ" צומת התורה והמדינה"ב(הרב יהודה סגל 
והרב סגל הוכיחו מכמה " אגרות משה"ה. וג� הוא כתב שיש עדיפות למנהגי הבעל, )ל"הנ" תחומי�" כ� טע� ב–� כיוו� לזה "ייתכ� שג� התשב(

שמנהגי הבעל ה� , וכ� בהפרת נדרי� הבעל מפר במקו� האב, שהאישה נפטרת מכיבוד הוריה לאחר הנישואי�, כמו כיבוד הורי�, הלכות
וכשה� , עליה� לנהוג כמנהגי הבעל, על כ� כתבנו שבמקו� שבו אי� קהילה ברורה שבה הזוג חי. בבית והאישה צריכה לנהוג כמנהגיוהקובעי� 

עירובי� מא (מקרה כזה נמצא בגמרא . עליה� לנהוג כמנהגי האישה –קובעי� את מגוריה� או את תפילת� בקהילה הנוהגת כמנהגי האישה 
. הוא יו� חג קרב� עצי� למשפחתו, באב' י, באב שנדחתה ליו� ראשו� מפני שיו� זה' י צדוק לא השלי� תענית טשרבי אלעזר ב� רב, )א"ע

או חתנ� היה והיה , שמא אמו היתה מבנימי�: "ומתר�, והחג הוא של משפחה משבט בנימי�, התוספות מעיר שרבי אלעזר ב� רבי צדוק היה כה�
א� א� נוגעי� , הוכיח ממקרה זה שההול� ממקו� למקו� משנה את כל מנהגיו) קפח' מ סי"לחוהשמטות " (חת� סופר"ה". עמה� בסיעת�

חת� "וא� שבמנהגי איסור והיתר הסתפק ה. באב משו� שבמקומו לא נהגו כ�' שהרי רבי אלעזר ב� רבי צדוק לא השלי� צו� ט, לאיסורי�
  .מה שאי� כ� בנישואי� –וייתכ� שהייתה זו התאחדות זמנית , עטוש� מדובר בשתי קהילות שהתאחדו מפני שהתמ, באותה תשובה" סופר

שהעיקר הוא שיהיה מנהג אחד , "לא תתגודדו"וזאת לטעמי� של מניעת מחלוקת ו, יש אמנ� מקו� לצדד שהבעל יוכל לנהוג כמנהגי האישה
הול� ממקו� "תכ� לומר שאפילו לאלו שדנו משו� ויי. וכשיש הסכמה בי� בני הזוג לנהוג כמנהגי האישה לכאורה אפשר היה לנהוג כ�, בבית

  . והראיות שהביאו אינ� נוגעות בהכרח לתחו� המנהגי�, אי� לקביעה זו מקורות מוכרחי�, והגדירו שהבעל הוא המקו� הקובע" למקו�
ת שהבעל הול� למקו� "א� שיטת ר, שהולכי� אחר הבעל, � לשיטתו בקביעת מקו� המגורי�"חידש שהתשב) כט' ג סי" (בני בני�"ת "שו

על כ� נקט שאינה חייבת לקבל את מנהגי הבעל . א כתב שאי� כופי� אותה ליל� אחריו"והרמ, � מרוטנבורג והמרדכי"וחשו לדעתו המהר, האישה
 לאחד את בצירו� הנימוק שיש, א� כ� לשיטת�). 79' ו עמ" תחומי�("ד הלוי "וקדמו במסקנה זו הרב ח, באות� ענייני� שאינ� בינו לבינה

על כ� , וכיוו� שפוסקי� רבי� נקטו שיש לקבוע ליסוד הבית את מנהגי הבעל. יש מקו� לשקול שהבעל יקבל את מנהגי האישה, המנהגי� בבית
הדר� היחידה שיש בידי הזוג החפצי� במנהג האישה היא לקבוע את מקומ� בבית כנסת . מ אליהו"וכ� הורה הגר, כתבנו שכ� ראוי לעשות

, שיש לדבר זה משמעות לגבי מעבר למנהגי� אחרי�, ובפרט שישנה הסכמה מצד הורי הבעל לכ�; ואז יוכלו לנהוג ג� ה� כ�, מנהגיההנוהג כ
שא� ההורי� מוחלי� על הצור� להמשי� במנהג� יש פחות בעיה , ז אויערב�"בשמו של הגרש) 30' עמ" (ועלהו לא יבול"כפי שמופיע בספר 

  ". ימ�אל תטוש תורת א"מבחינת 
שכ� בחומרות , וא� היה לה צור� להתיר ייתכ� שלא היה מועיל, שאי� לאישה צור� להתיר) ל"הנ" (אגרות משה"לגבי התרת נדרי� כותב ה

ב " נוע�) ("אזרחי(מ בירג "עיי� במאמרו של הרב ב –וייתכ� שרק האבות עצמ� יוכלו להתיר , שמקור� בהנהגת העיר רק העיר כולה יכולה להתיר
זו ג� נקודה נוספת שבגללה . שאי� לבעל צור� להתיר, ומסתבר שהוא הדי� א� קבעו את מקומ� בקהילה שנוהגת כמנהגי האישה).  רמח'עמ

אדמת "כתבו על כ� ה, וא� שהאישה יכולה לשנות, שכ� ישנ� דברי� שא� התרת נדרי� אינה מועילה בה�, ראוי שהבעל לא ישנה למנהגי אשתו
כיוו� שידעו שעומדות להינשא א� לאנשי� ,  שייתכ� שלגבי הנשי� לא קיבלו הקהילות את המנהגי� באופ� מחייב"אגרות משה"וה" קודש

  . מה שאי� כ� לגבי הגברי� –מקהילות אחרות 
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      Jerusalem, Israel             ישראל, ירושלי	

              ה"אלול תשס
  

  לחולי�" מי שבר�"בזמ
 אמירת " טירחא דציבורא. "כה
   :שאלה

כאשר מגיעי� לשלב של הזכרות , לחולי� בשבת" מי שבר�"בזמ� אמירת : בזמ� האחרו� נהגו בכמה בתי כנסת בדר� הבאה
בעבור "ואז ממשיכי� , במקו� מושבושותקי� במש� כמה שניות וכל אחד שיש לו חולה מתבקש לאמרו בפה , שמות חולי�

  " …שהציבור
על , הא� בכלל חידוש כזה ראוי? הא� מה שהגבאי אומר בתחילה ובסו� מתקשר ע� מה שהיחידי� אומרי� את הש� בעצמ�

  ?"טירחא דציבורא"א� הבנת הצור� בעניי� 
  

  :תשובה

לשאר חולי� יש . 1לא לחולה שיש בו סכנהובמקורה לא הותרה א, צ� אמירת תפילה עבור חולה בשבת איננה דבר פשוטע
  .3כאשר הדבר גור� להארכת זמ� התפילה בבית הכנסת, וג� משו� טירחא דציבורא, 2לחוש משו� גרימת צער בשבת

יש שכתבו שכיוו� שמוסיפי� . וניתנו לכ� כמה טעמי� בדברי הפוסקי�, 4"מי שבר� לחולי�"הגו בכל קהילות ישראל לומר נ
וא� א� זו , ויש שכתבו שאי� זו תחינה אלא ברכה לחולה, 5המותרי� בשבת, הרי זה כצרכי רבי�" ישראלבתו� שאר חולי "

 .6שאי� חשש שיעורר צער ובכי,  לא הותרה אלא בשל הנוסח הקבוע שבו היא נאמרת–תפילה 
לתפילה אישית ולהפכו " מי שבר�"ידי המתפללי� עלול לפגוע באופיו של ה�ראה שהמעבר להזכרת שמות החולי� עלנ

כולל , "מי שבר�"� יאמר לבדו את ה" שהש–דהיינו , ומשו� כ� יש עדיפות מסוימת בהשארת המנהג הקיי�, לרפואת החולה
 .7שמות החולי�

מ� הראוי שבכל בית כנסת יכינו ד� ע� שמות , הנו שיקול נכו� כשלעצמו" טירחא דציבורא"שכיוו� שהשיקול של , וסי�נ
 .8בכ� ייחס� זמ� רבו, החולי� מבעוד יו�

, א� כאמור. 9נראה שיש מקו� לומר שאכ� נית� לצר�, נוגע לשאלה א� אמירת החז� ואמירת הציבור יכולי� להצטר� יחדב
ומכל מקו� מ� הראוי לציי� שישנ� מקומות שבה� נוהגי� כפי ההצעה שהוצעה בימי� שבה� , ראוי לנהוג כמנהג המקורי

 . בימי� נוראי�כגו�, הברכה עלולה להתאר� מאוד

                                                 
, "�עיר שהקיפוה גוי� או נהר ועל ספינה המטורפת בי"נחלקו התנאי� א� מותר להתפלל בשבת על ) א"ד� יט ע, ז"ג מ"תענית פ( במשנה  1

אפשר "והוסי� ש, � שכתב להתיר"הביא את דברי ר) רפח' ח בסו� סי"טור או" (בית יוס�). "האוסר(וטור ) המתיר(� "ולהלכה נחלקו בכ� רמב
וכ� הובא ". 'מ דוקא בדבר שיש בו סכנת חיי� וכדו"ומ, בשבת) נוסח התפילה(שעל זה סמכו בהרבה מקומות שאומרי� על החולי� מצלאי� 

  ".וכ� מותר לבר� החולה המסוכ� בו ביו�): "רפח' ש� בסו� סי(א "להלכה ברמ
פסק ) רפז' ח סי"או(ע "ובשו, "מפני שמצטער: "י"ופירש רש, "בקושי התירו לנח� אבלי� ולבקר חולי� בשבת: "נאמר) ב"שבת יב ע(בגמרא  2

דאסור , דמצטער ומעורר הבכי): "ק ב"ש� ס" (משנה ברורה"ופירש , מר� המחבר שהמבקר את החולה לא יאמר לו כדר� שאומר לו בחול
  ".בשבת

משו� שנצטוינו ", לחולי�" מי שבר�"שכתב שראוי לבטל את המנהג שמאריכי� באמירת , )סד' סי" (שאילת יעב�"ת "שיקול זה הועלה בשו 3
אלא , "…ר� טעות הוא בידי חזני�לכ� אותו מנהג שנהגו לב… האי הוא טרחא דציבורא, ושלא נארי� בבקשתינו כמו בחול, לענג את השבת

  . יעוי� ש�". שאי� כוחנו יפה למחות מאחר שנהגו משני� קדמוניות: "שכתב בדבריו
', יכולה היא שתרח�'מ אומר "ור', שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא'הנכנס לבקר את החולה אומר , ר"ת: "נאמר) א"שבת יב ע(בגמרא  4
שבנא איש ירושלי� בכניסתו אומר ', המקו� ירח� עלי� בתו� חולי ישראל'יוסי אומר ' ר', � ועל חולי ישראלהמקו� ירח� עלי'יהודה אומר ' ר

  ".'שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא'שלו� וביציאתו אומר 
) ק יד"רפח ס' סי" (�מג� אברה"לאור זאת תמה . שאי� לבר� את החולה כדר� שאומר בחול, פסק כתנא קמא) רפז' ח סי"ע או"שו(ומר� המחבר 

שבת (הסובר בגמרא , יוסי' שפסק כר) א"תו' בס(� "וכתב שאולי סומכי� על דעת רמב, על המנהג הנהוג כיו� להתפלל ולבקש רפואה על החולה
ובה שבת היא מלזעוק ורפואה קר"שיש לומר ג� " מג� אברה�"והוסי� ". המקו� ירח� עלי� בתו� חולי ישראל: "שמותר לומר לחולה) ש�

  ).ק כח"ש� ס" (משנה ברורה"וכ� פסק , "לבוא
א� אי� , דהיינו לא להזכיר לשו� של בקשה ותפילה לרפואה, "ירפאהו ויחלימהו" "מי שבר�"כתב שאי� לומר ב) רפז' סי(ע הרב "ויש להעיר שבשו

  .מנהגנו כ�
המותרי� , הנה הוא כצרכי רבי�" בתו� חולי ישראל"החולה שלפי שכולל את , )שבת ש�(יוסי בגמרא ' את דעת ר) קיב' סי" (כלבו" כ� ביאר  5

  .שהוא צרכי רבי�, לחולי�" מי שבר�"לבאר את מנהגנו לומר בבתי הכנסת ) קג' ד סי"ח" (באר משה"ת "פי דבריו כתב בשו� על. בשבת
ל "ונ, ראינו מי שפקפק בדבר מעול�ולא … ס"לבר� ג� חולה שאב(וכ� פשט המנהג ): "יב' סי" (אבקת רוכל"ת "בשו" בית יוס�"כ� כתב  6

מי 'אבל כשאומרי� … שהטע� מפני שלא מנעו חכמי� להתפלל על החולה אלא כשהוא בעני� שמאותה התפילה ימש� צער לחולה או למבקר
ו רפואה ובזכות זה ירפאה', תזכרנה לפני ה… אי� הכוונה להתפלל עליו בדר� תפילה ממש אלא לומר שירצה הש� פעליו וצדקותיו' שבר�

' ועוד דאפי, ואי� דברי� אלו מעוררי� צער ובכי אלא מחזקי� לב החולה ולב אוהביו ומיודעיו להבטיח� שינצל מחוליו בשכר המצוה הזו, שלימה
  ".'כיו� שהוא נוסח קבוע וכו, הוא דר� תפילה אי� בכ� כלו�' מי שבר�'א� ה

  .ראה להל� בהמש� התשובה, ל עדיפות השיקול של טירחא דציבוראבגל, א רבינובי� יש להעדי� את המנהג החדש" לדעת הגרנ 7
שלפי , )ש� אות נד" (שער הציו�"ועיי� ב, )ש�" (משנה ברורה"וב) יג�יב' שז סע' ח סי"או(ע "ביחס לגזרת קריאה בשטרי הדיוטות עיי� בשו  8
ירפא את החולי� המוזכרי� …: "ינובי� הגבאי אומרא רב"פי הוראת הגרנ�על, "ברכת משה"ובישיבת . יש לצדד להקל בזה" שערי אפרי�"

  .ואי� מזכירי� את שמות החולי� במפורש" ברשימה
עקיבא ' ר. דהיינו שהשומע ישמע חלק מהברכה ויאמר בעצמו את החלק השני, א� נית� לקיימו בחצי ברכה,  האחרוני� דנו בדי� שומע כעונה 9

" חזו� איש"ראה ב, וסביב דבריו דנו האחרוני�, כתב שהדבר אפשרי) ברכות ד� כ(חידושיו וב) ז' ק סי"ח מהדו"ת או"שו(אייגר בתשובותיו 
, ובנדו� דיד� מסתבר לומר שיודו כול� שהדבר אפשרי). ט' ברכות סי" (קהילות יעקב", )ברכות ד� כ במהדורה החדשה" (הר צבי", )כט' ח סי"או(

שכ� מסתבר שתפילת , אלא שהבדל זה מהווה ג� סיבה לחומרה. א רק עונה לתפילת החז�אלא הו, "שומע כעונה"כיוו� שאי� הציבור יוצא מדי� 
וא� , )כמו חלקי� נוספי� שהחז� אומר במעמד הציבור(ידו �מכוח שמיעת הציבור ועניית אמ� על, החז� נחשבת לתפילת הציבור מבחינת מעלתה

  .ידי כל יחיד ויחיד גורעת�כ� ייתכ� שאמירת השמות על
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           New Jersey, USA                                                                                                ב"ארה, רסי'ניו ג

                     ג"תשרי תשס
  
  תפילות הקשורות להקמת מדינת ישראל. כו
  

  :שאלה

אבל ה� , רוב חברי הקהילה ה� ציוניי�. ציוניי�� התקבל רב חוזר בתשובה שלמד אצל רבני� אנטיבבית הכנסת החדש שלנו
  .מעריכי� את תורתו של רב בית הכנסת

  :לאחרונה התעוררו מספר בעיות
  .למדינת ישראל" מי שבר�"רב אינו מסכי� שיאמרו ה. א
חיילי צבא הגנה "ולא , "חיילי ישראל"פשרה שיאמרו הוא הסכי� ל. ל"לחיילי צה" מי שבר�"רב אינו מסכי� שיגידו ה. ב

 ".לישראל
ידי אנשי� שרצו �והוא עזב את בית הכנסת בטענה שהשיר נכתב על, "התקווה"סו� ההקפות הציבור שר ספונטנית את ב. ג

 .לעקור את שורשי האמונה של היהודי�
הא� עלינו ? ל"לחיילי צה" מי שבר�" לאמירת ומה הרקע ההלכתי, מה הרקע ההלכתי לאמירת תפילה לשלו� מדינת ישראל

  ?ובאיזה נוסח, לעמוד על כ� שתפילות אלו ייאמרו
  ).ספרדי�(פי פסקי המחבר �אנחנו קהילה הנוהגת על

  
  :תשובה

, וה� מבחינה רוחנית, ייסורי� ופוגרומי�, ברדיפות –שפגעה בע� ישראל ה� בגו� , אחרי אלפיי� שנות גלות רוחנית וגשמית
  .פורחת ומצליחה משתי הבחינות, וע� ישראל שב לארצו והקי� מדינה ריבוניתזכינו 

ל כשבר "ידי חז�אבל יש לזכור שעצ� המציאות של הע� בגלות הוגדרה על, את הסבל הנורא מבחינה פיזית אי� צור� להסביר
דעי� כמה יהודי� איבדו כל קשר קל וחומר כשאנו יו. 10" אי� ל� ביטול תורה גדול מזה–כיוו� שגלו ישראל ממקומ� : "רוחני

  .ע� המקורות והלכו לאיבוד במהל� הדורות מאז החורב�
שהרי המציאות שבה אנו חיי� במדינת ישראל כיו� , ה בכל הזדמנות על כל הטובה שגמל עמנו"לכ� אנו חייבי� להודות לקב

: ל אחד מגדולי הפוסקי� של דורנווזו לשונו ש. 11"היינו כחולמי�"היא בבחינת מה שמשורר תהלי� קרא ברוח הקודש 
ממש כחולמי� . ציו� והחזרת אר� נחלתו לע� קדשו' עלינו וברחמיו הגדולי� זכינו לחזות לאחרונה עי� בעי� בשוב ד' בחסד ד"

אשר ישלטו היהודי� המה , ונהפו� הוא'היינו על הגאולה ועל התמורה לראות אי� שבמש� ימי� ספורי� קוי� בנו 
  .12"ע תפילה שמע וקיבל קול שועת עמו ויצאנו משעבוד לגאולה ומאפילה לאור גדולשומ'; בשונאיה�

בניי� המקדש וחידוש הסנהדרי� והקמתה , חזרת כל הע� לאר� ישראל, הגאולה השלמה כוללת חזרה בתשובה של כל הע�
  . לכ� ברור שהיא עדיי� לא התקיימה–מחדש של מלכות בית דוד 

  :� שסימני גאולה מובהקי� מופיעי�אי אפשר להתעל� מכ, מצד שני
�זו תופעה שלמעלה מ. שמקי� כיו� כמעט מחצית מהע�, מאה השני� האחרונות מתרחש לעינינו קיבו� גלויות מסיביב. א

  ).מאז גלויות ממלכת ישראל( שנה לא התקיימה 2700
: ואמר רבי אבא: "כמאמר הגמרא. הזכינו ליישב את אר� ישראל ולהפריח את שממותי, בזכות מדינת ישראל, דור שלנוב. ב

וא� כ� . 13"''ואת� הרי ישראל ענפכ� תתנו ופריכ� תשאו לעמי ישראל וגו') יחזקאל לו(שנאמר , אי� ל� ק� מגולה מזה
 .זכינו לסימ� נוס� של גאולה

  .14ישובה של אר� ישראל בימינו הוא מצווהי. ג
כ� הרבה �מעול� לא היו כל. רה הגדול ביותר שהיה אי פע�מדינת ישראל היא מרכז התו, עול� התורה פורח בימינו .ד

ללא המסגרת המדינית . ג� בתמיכה כספית של מדינת ישראל, נשואי� ונשואות שיושבי� ולומדי� תורה, בחורות, בחורי�
  .אי אפשר היה לקיי� את עול� התורה מכל הבחינות

�יש משמעות דתית" מדינת ישראל"מסגרת המדינית שנקראת אבל מי אמר של, כל זה טוב ויפה: יבוא הטוע� ויטע�, לכאורה
נביא לכ� . וג� הוא בוודאי סימ� גאולה, לשלטו� עצמאי יהודי יש משמעות רוחנית: משמעית�ג� על כ� יש תשובה חד? רוחנית

  :כמה ראיות
  . 15"אי� בי� העול� הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד: דאמר שמואל"גמרא מובא ב. א
ג� א� אי� מדובר , � רואה חשיבות רוחנית ממדרגה ראשונה בהחזרתו של שלטו� עצמאי לע� ישראל באר� ישראל"מב ר.ב

ועל חלק מה� יש שאלות , פי שחלק גדול מה� היו רשעי� גמורי��על�וא�(כ� מוכח מדבריו על בית חשמונאי . בבית דוד
 .16"עד החורב� השני, יי� שנהוחזרה מלכות לישראל יתר על מאת): "קשות מבחינת ייחוס�

                                                                                                                                                                           
  

10
  ).ב"ה ע (חגיגה 
11
 .א, תהלי� קכו 
12
  ).'ה בחסד ד"א ד' י סי" (צי� אליעזר"ת "שו 
13
 .א"סנהדרי� צח ע 
14

על " פתחי תשובה"כדברי , ידי כל הפוסקי��כ� ג� נפסק להלכה על). ד, "מצוות ששכח הרב"ב(� "� בהשגות לספר המצוות של רמב"רמב 
  ".וכ� מבואר מכל הפוסקי� ראשוני� ואחרוני�", המוכיח זאת מהלכות כתובות, )ק ו"עה ס' סי(ע "ע אבה"שו
15

ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיה� וחכמיה� ): "ב' פרק ט הל(וזו לשונו בהלכות תשובה , � פעמיי�"והובא להלכה ברמב). ב"קנא ע(שבת  
וע וירבו בחכמה כדי שיזכו לחיי העול� וימצאו לה� מרג, לימות המשיח כדי שינוחו ממלכיות שאינ� מניחות לה� לעסוק בתורה ובמצוות כהוג�

וכבר אמרו , ועול� כמנהגו הול� אלא שהמלכות תחזור לישראל, אבל ימות המשיח הוא העול� הזה... לפי שבאות� הימי� תרבה הדעה, הבא
אי� בי� : אמרו חכמי� "):ב' פרק יב הל(ובהלכות מלכי� ". 'אי� בי� העול� הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד': חכמי� הראשוני�

 ".העול� הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד
16
 ).א' מגילה וחנוכה פרק ג הל(� "רמב 
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אבל גאולת בית ,  כמו שקנא� ממצרי� שהיתה גאולת� ברורה מאי� שעבוד–שנית : "וזה לשונו, �"י סובר כרמב"� רשג. ג
 .י היא שאי� גאולה ללא עצמאות מדינית"רואי� במפורש שדעת רש. 17"שהרי משועבדי� היו לכורש, שני אינה מ� המני�

ה� ) שרוב� לא היו שומרי מצוות(בשאלה א� האנשי� הללו , רות התנועה הציונית המדיניתהוויכוח שהחל ע� התעור
ג� הציבור , והיו� רובו ככולו של הציבור בישראל, הוכרע ללא כל צל של ספק, ה"או של הקב" סיטרא אחרא"שליחי� של ה

הוויכוח היחיד הוא א� להגדיר . להמקבל תקציבי� ממנה ושות� לכנסת ולממש, משת� פעולה ע� מוסדות המדינה, החרדי
או רק כפרק מוצלח מבחינות רבות בהיסטוריה הארוכה " אתחלתא דגאולה"כ, "ראשית צמיחת גאולתנו"את מצבנו כעת כ

  .של ע� ישראל
, מאיד� גיסא. היא מידת הכרת הטוב, שכל יהודי מחויב בה ומחויב ג� לחנ� את ילדיו לאורה, אחת המידות היסודיות ביותר

  .חת המידות המכוערות ביותר היא כפיות הטובהא
כמו שהדריכנו הנביא ,  להתפלל לשלומה של מלכותהחובתנו היית, ג� א� השלטו� במדינת ישראל היה שלטו� של גויי�

וכ� לימדונו ". כי בשלומה יהיה לכ� שלו�', ודרשו את שלו� העיר אשר הגליתי אתכ� שמה והתפללו בעדה אל ה: "18ירמיה
והנה ": "מרכבת המשנה"ונציי� עוד לדבריו של בעל . 19"הוי מתפלל בשלומה של מלכות: רבי חנינא סג� הכהני� אומר": ל"חז

ג� השרי� . וא� יש עושקי� יעשה בה� משפט, לפי שיחקור על ענייני מלכותו, שלו� המלכות הוא עניי� עצו� לקיו� הישוב
, ואפילו מלכי האומות', הוי מתפלל בשלומה של מלכות'ועל כ� אמר . ..ולא יעשו עול מפחד� מעונש המלכות, יהיו נכנעי�

, ירמיהו כט(' כי בשלומה יהיה לכ� שלו�' ודרשו את שלו� העיר אשר הגליתי אתכ� שמה והתפללו בעדה אל ה'וכמו שכתוב 
נס בצרכי הציבור ולהתפלל ולהכ, בי� ביחיד בי� ציבור, וג� כא� זה המאמר כולל שראוי לאד� להתפלל על שלו� כל העול�). ז

דר� החסידי� הראשוני� להתפלל א� על המרעי� . 'לעול� ישתת� האד� ע� הציבור') א"ברכות ל ע(ל "וכ� אז. 'בעד� אל ה
  .20"לה�

ועוד שברור וידוע . והרי לא יגרע חלקה של ממשלת ישראל משלטו� רשע של גויי�, כ� נהגו כל קהילות ישראל בכל הדורות
ה� מבחינה פיזית וה� , עת כי חוזקה וקיומה של מדינת ישראל משפיע לטובה על היהודי� בכל מקו� בעול�לכל אד� בר ד
  .ואי אפשר שלא להתפלל לשלומה של מלכות זו, מבחינה רוחנית

וכל המשנה ידו על ", נוהגות לומר תפילה לשלו� מדינת ישראל, באר� ישראל ובתפוצות, רוב� הגדול של קהילות הספרדי�
פשוט השמיטו מילי� אלה מ� , א� לאו" בראשית צמיחת גאולתנו"וא� אינכ� רוצי� להכריע בשאלה א� מדובר ". חתונההת

  . התפילה
אבל הוא מבטא את כמיהת� של אחינו בני ישראל לחזור ולחיות באר� , אי� בו קדושה" התקווה"המנו� מדינת ישראל 

  .ולכ� אי� שו� מניעה מלשיר אותו בזמ� ההקפות,  ברגשי קודשרגשות אלה מקור�. ישראל אחרי אלפיי� שנות גלות
וכל המחלוקות האלה חייבות לבוא על מקומ� , נחזור ונדגיש כי הנכ� מחויבי� בכבודו של רב בית הכנסת, אחרי כל זאת

  .בדרכי נוע� ומתו� כבוד הדדי
. נו אומר הלל ביו� העצמאות וביו� ירושלי�אינ, רבה של העיר העתיקה בירושלי�, הרב אביגדור נבנצל: נית� דוגמה אחת

ביו� : הוא התנה עמ� בחוזה שיומיי� בשנה הוא בחופשה, ה"כיוו� שאנשי קהילתו מרגישי� צור� עמוק להודות לקב
  .העצמאות וביו� ירושלי�

  .לגאולה שלמה, ציו�' הבה נתפלל כולנו שנזכה לחזות בשוב ד

                                                 
17
 ).יא, ישעיהו יא(י "רש 
18
 .ז, ירמיהו כט  
19
  .ועוד) א"ד ע(עבודה זרה , )ב"ג מ"פ(אבות  
20
 ).ב"ג מ"פ(על אבות  
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   New York, USA                 ב"ארה, ניו יורק
             ג"תשרי תשס

  
  והתעטפות בטלית בזמ
 תפילה, חבישת כובע בזמ
 תפילה ובזמני� אחרי�. כז
  

  :שאלה

  '?טקס חתונה וכדו, ברכת המזו�, כגו� תפילה, הא� יש לחבוש כובע באירועי� או זמני� שוני�
ההלכה שונה במקרה שאד� אינו נוהג לחבוש כובע וכ� א� , אני מבקש להבחי� בבירור מה דורשת ההלכה ומה התקבל כמנהג

  .כלל במש� השבוע
  .אני רוצה להבחי� בי� הלכה ומנהג, שוב? מה הרעיו� בלבישת הטלית על הראש בזמ� התפילה

  
  :תשובה

צרי� , או לכל הפחות בשעה שהוא הול� ברחוב, ד� הרגיל לחבוש כובע על ראשו בשעה שהוא נפגש ע� אנשי� מכובדי�א
א� מי שאינו נוהג כלל לחבוש כובע אינו צרי� לעשות זאת אפילו בשעת . ה להתפלל ולבר� ברכת המזו� חבוש כובעלכתחיל
 .1התפילה

ראוי שיחבוש אותו ג� , ועל כ� מי שחובש כובע בשבת,  המנהג הוא ללבוש בגדי שבת לכבוד החת�–לגבי טקס החתונה 
  .2אול� אי� בכ� חובה הלכתית, בחתונה לכבוד החת�

ומעיקר הדי� נית� להסתפק בכ� שיכסה , א� אי� בכ� חיוב גמור, כתחילה ראוי שאד� יכסה את ראשו בטלית בזמ� התפילהל
" ברכו"ויש שנהגו מ. ובפרט א� כיסוי הראש בטלית מפריע לו להתרכז בתפילה, 3אמות' את ראשו בשעת העיטו� כדי הילו� ד

 . ויש שהתעטפו רק בזמ� תפילת עמידה, 4ואיל�
  .5רווקי� לא יכסו את ראש� בטלית

                                                 
שאומר , )ד"ו ז ד� קמח ע"ני(בדברי רבנו ירוח� ) ק ה"קפג ס' ח סי"טור או(ח "סבר הבהמקור לחבישת כובע מעל הכיפה בברכת המזו� הוא ה 1

אלא ,  שזה אסור לא רק בברכת המזו�–ח שאי� הכוונה גילוי ראש ממש "ומסביר ב. שאסור לבר� בגילוי הראש, שצרי� לתת סודר על ראשו
מג� "א� ה, מוכח שהוא הבי� שמדובר בגילוי ראש ממש) ש�" (כי משהדר"ואמנ� מדברי . הכוונה שצרי� לשי� כיסוי ראש נוס� מעל הכיפה

  . שראוי לכל ירא שמי� לחבוש כובע בברכת המזו�, ח"הביאו להלכה את דברי הב) ק יא"ש� ס" (משנה ברורה"וה) ק ה"ש� ס" (אברה�
ע "אמנ� מקור� הוא מדברי השו. י� לחבוש כובעשצר) ק יב"צא ס' סי" (משנה ברורה"וה) כלל כב אות ח" (חיי אד�"ג� לגבי תפילה כותבי� ה

 ובזמנ� היה הנוהג לחבוש ברחוב –א� אי� דר� אנשי המקו� לעמוד כ� לפני הגדולי� , האומר שאי� להתפלל ברגליי� מגולות, )ש� סעי� ה(
לכ� אד� , וי בצורת הלבוש הכלליתעצמ� שהדבר תל" משנה ברורה"וה" חיי אד�"וכ� מוכח מלשו� ה. וכל שכ� בפגישה ע� אנשי� חשובי�, כובע

  . 'אינו צרי� לחבשו בשעה שהוא מתפלל וכד, שאינו נוהג כלל לחבוש כובע
ה לגבי ' צא סע' ח סי"ע או"שו(אלא רק כיסוי ראש , )בניגוד לעיטו� הראש בטלית(יש לציי� שמר� המחבר עצמו לא הזכיר כלל חבישת כובע 

, המחייב למי שחובש כובע בפני גדולי� לחבשו בתפילה ג� כשח� מאוד, )יג' יג סי" (צי� אליעזר"דברי הג� מ). קפג לא הזכיר כלל' ובסי, תפילה
  . עולה שמי שאינו נוהג כלל לחבוש כובע אינו צרי� לעשות זאת בתפילה

א� כבר , מכוסה כולואמות א� הראש אינו ' רצה לדקדק מסוגיית הגמרא שיש איסור ללכת ד) ג' ח סי"או" (האל� ל� שלמה"ת "אמנ� בשו
שכתב שראוי שמי שנכנס , )ש�" (יביע אומר"ועיי� ב). טו אות ה' ח סי"ו או" (יביע אומר"וה) א' א סי"ח ח"או" (אגרות משה"האריכו לדחותו ה

  .לבית כנסת יל� בכיפה גדולה שמכסה את רוב ראשו
, וא� כ�, אול� לגבי כובע אי� אזכור בפוסקי�, י שבת לכבוד החת�מש� משמע המנהג ללבוש בגד, )באב אות ט' ט' הל(ל "עיי� במנהגי מהרי 2

  . הדבר תלוי בשאלה א� כובע נחשב חלק מבגדי השבת של הלובש
אלא , שאי� הכוונה לגילוי ראש ממש" בית יוס�"ופירש ". שלא יהא בגילוי הראש, ומכסה ראשו: "על העיטו� בטלית) ח' ח סי"או(כתב הטור  3

והסיבה לכ� היא שכיסוי זה מכניע את לב האד� ומביאו לידי , דר� הצנועי� להטיל סודר או טלית על ראש�, ראשו מכוסהפי ש� על�לומר שא�
" בית יוס�"א� הוא כותב שמצווה לשמוע אל דברי מר� ב, מביא פירוש אחר" דרכי משה"וג� , בהמש� הוא מביא פירוש נוס�. יראת שמי�

) ק ג"ס" (באר היטב"דעת . ונחלקו הפוסקי� מתי צרי� לכסות". נכו� שיכסה ראשו בטלית"הלכה שנפסק ל) ב' ח סע' ח סי"או(ע "ובשו, ופירושו
אמות ' כותב שלאחר זמ� הילו� ד) ק ג"ס" אשל אברה�" ("פרי מגדי�"א� , כדי שיתפלל באימה, שצרי� לעשות זאת מתחילת התפילה ועד סופה

, שמי שאינו תלמיד חכ� לא יכסה את ראשו בטלית) ב"ח ע(מדקדק מהגמרא בקידושי� ) ק ב"ס(" מג� אברה�. "יכול לגלות את ראשו א� ירצה
' ולפחות כדי הילו� ד, הביאו שלכתחילה צרי� כל התפילה) ק ד"ש� ס" (משנה ברורה"ו) כלל יב אות ג" (חיי אד�. "א� הפוסקי� לא הביאוהו

א� נכו� לכסות , שמעיקר הדי� רשאי להוריד הטלית מראשו לאחר העיטו�, )כח' עח ס' א סי" שארית יוס�" ("ילקוט יוס�"וכ� כתב ב, אמות
א אינו מקפיד לכסות את "הוא מביא שאביו הרב עובדיה יוס� שליט, לאחר הדיו� בנושא, )אות לה(ובהערה ש� . הראש בטלית עד סו� התפילה

באר "מפשטות דברי ,  באלו חלקי� של התפילה המנהג לכסות הראשלגבי השאלה. כיוו� שהדבר מפריע לו להתרכז, ראשו בטלית בשעת התפילה
  .נראה שהכוונה לכל חלקי התפילה" משנה ברורה"ו" היטב

  .נ גולדברג"בש� הגרז 4
" משנה ברורה"וכ� פסק , שרווק אינו צרי� לכסות ראשו בטלית) ב"כט ע(הביא מהגמרא בקידושי� ) ק ב"ש� ס" (מג� אברה�", לגבי רווקי� 5
וא� ). ואי� בכ� משו� יוהרא, שבזה רבי� מכסי� את ראש�, בניגוד לנשואי�(שיש בכ� משו� יוהרא ) אות ה" (ש"ילקוט שמ"ונכתב ב).  דק"ס(

את דבריו מדברת על " מג� אברה�"והגמרא שממנה הוכיח (מובא שראוי שג� בחורי� יכסו את ראש� בטלית ) ש� אות כט" (שארית יוס�"שב
וכ� המנהג הרווח שאי� , כיוו� שא� לנשואי� אי� כא� די� גמור ודעת רוב הפוסקי� שאי� לרווקי� לכסות ראש�, )יציתעיטו� בסודר ולא בצ

  .קיי� כא� חשש גדול של יוהרא ולכ� לא יכסו, הרווקי� מכסי� ראש� בטלית
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             ד"כסלו תשס
  

   של אח לא יהודי המתקיימת בבית כנסת רפורמיההשתתפות גר בחגיגת בר מצוו. כח
  

   :שאלה

כמו (שמסתמא לא נתגייר כהלכה ,  אחיושל" בר מצווה"נדרש לבוא ולהשתת� ב, הלומד בישיבה, בחור גר צדק וירא שמי�
הבחור מתפרנס מאביו . והוא מחזיק במקומו בית כנסת רפורמי עבור שלושי� משפחות של יהודי�, האב רופא חילוני). אמו

אי� מדובר . ש�" בר המצווה"ושואל א� יש אופ� להתיר לו שיהיה נוכח בחגיגת , החילוני ומאוד לא רוצה לקלקל את היחסי�
  . וכל השאלה היא א� מותר להופיע במקו� ולהיראות ש�, שלה�" תפילה"ות בבהשתתפ

, אי� מניי� כשר: ומאיד� גיסא היה נראה לומר שבכלל אי� חל ָש� ֵש� בית כנסת פסול, מצד אחד זה נקרא בש� בית כנסת
, רפורמי" תפילה"בנוסח  אלא יש ש� בית דירה שמשתמשי� בו לקרוא –אי� נוסח תפילה , אי� קריאת התורה, אי� מחיצה

כיוו� , ג� אולי אי� חשש מראית עי�. שהנוכחי� מתכווני� לקבל ש� איזה רגש של רוחניות, ומתקבצי� לשמוע דבר מוסר
  .והרי זה כחו� לתחו� היישוב היהודי האמיתי,  שיכיר שהבחור עושה שלא כשורההשאי� א� אחד שומר מצוו

לכאורה נראה שא� גוי רוצה ": בר המצווה"כ� על הברכות שמלמדי� את הבחור ובאותו עניי� אוסי� לשאול מה חוות דעת
אשר קדשנו "אי� אפשר להתיר לו לומר , וכ�; להביע ברכה לבורא יתבר� אסור לו להשתמש בנוסח ובמטבע הברכות שלנו

  '?וכו" אשר בחר בנו"ו, "במצוותיו וציוונו
  

  :תשובה

 אול� במקרה המתואר ; מתקיימת ש� תפילהי� א� בשעה שא,פילה רפורמייש להימנע ככל שנית� מלהיכנס לבית ת. א
  . 2 בכ�1 יש להקל,והו בר המצחגיגתאשר יחסי הב� ואביו עלולי� להתקלקל כתוצאה מאי השתתפות בכ, בשאלה

  .3היש חשש איסור להשתת� בכיוו� ש, "תפילה"אי� להשתת� ב
אשר : "וממילא אי� לו לבר� במקרה כזה,  חושב שהוא מצווה בהוה המיועדת לישראל א� הואואסור לגוי לקיי� מצ. ב

 שאינו מצווה ורוצה לקיימה מצד מעלה פ" שתורת אמת נתנה לישראל ואעא� הוא מודע לכ�. 4"קדשנו במצוותיו וציוונו
, )לו מברכי� על מצוות אי�אלא שא(יש מעלה ' צדקה וכד, במצוות שבי� אד� לחברו כגו� כיבוד הורי�הרי ש. בלבד

. 5פי שאינו מצווה�על� א� שייכת ברכה לגוי א�–וא� יש ,  מעלהכ�ובמצוות שבי� אד� למקו� נחלקו האחרוני� א� יש ב

                                                 
1

זת מקו� הבימה וכלה בנגינת עוגב  החל מהז–תה בשינוי סדרי התפילה בבית הכנסת י תחילת מעשיה� של ראשי התנועה הרפורמית הי
אפילו אד� רוד� אחריו  ":)א"שבת קטז ע( שעליה� נאמר , דינ� כמיני�שהרפורמי�) ל' ד ג סי"יו" (מחנה חיי�"דעת . ובתערובת נשי� וגברי�
 לדעתו אי� ,כלומר".  וכופרי�והללו אי� מכירי�, שהללו מכירי� וכופרי�, ז ואי� נכנס לבתיה� של אלו"נכנס לבית ע, להורגו ונחש ר� להכישו

, "מחולת המחניי�"דוחה דברי� דומי� שהובאו בספר ) עא' ח סי"או(� שיק "א� מהר. נפש להיכנס לבתי תפילת� אפילו במקרי� של פיקוח
 ,)ג'  רמד סע'ח סי"או(ע " כמובא בשו,א� מכל מקו� ראוי להחמיר בכ�, ומסיק שאי� איסור להיכנס לבית תפילת� בשעה שאינ� מתפללי� בו

� "נית� לסמו� על מהר, משפחהב שמדובר בשלו� ,ונראה שבנדו� דיד�. ראוי להחמיר שלא להיכנס אליו, י גוי באיסוריד�לשבית שנבנה בשבת ע
 "בורל יעביהרג וי"טע� שיש כא� איסור של " מחנה חיי�" וא� ש.)הרי כא� יש צור� גדול, וא� שג� לדעתו ראוי להימנע מלהיכנס(שיק להקל 

והסיבה שה� חמורי� , רהזבודה מפרש שמיני� ה� המשרתי� לע) ה שאפילו רוד�"ה ספרי מיני� וד" דא"שבת קטז ע (י"שרשמפני , דבריו קשי�
וא� כ� אי� להביא ראיה מסוגיה זו ;  רגילי� עושי� זאת משו� שכ� למדו מאבותיה�רהזבודה  היא משו� שעובדי ערהזבודה משאר עובדי ע

יתכ� שהיא יותר יש, אלא בדירה שהפכוה למקו� תפילה,  מדובר במבנה המיועד לתפילת�י� נוס� לכ� יש לצר� לקולא את העובדה שא.לענייננו
 הסובר שיש איסור חמור ,"מחנה חיי�"יתכ� שבזה יודה ג� י  אלא– להיכנסאפשר � שיק " לדעת מהררק לא �כ� וא, קלה מבית תפילה גמור
ובבית פרטי שיש בו ,  הוא שנראה כמודה לדת�רהזבודה משו� שיסוד האיסור בבית ע, )וא� חמור ממנו (רהזה בודהדומה לכניסה לבית ע

יתכ� שהאיסור אינו נובע ממה י �א( שיש ש� בית תפילה , גלוי כלפי חו�דבר� שאי� הוכיו,  שיי� לומר שנראה כמודה לדת�י�תכ� שאיתפילות י
" אגרות משה"ג� "). מחנה חיי�"ולפי זה אי� היתר לפי , או כלפי מי שנמצא בבית התפילה, יא כמודהאלא ממה שנראה כלפי שמ, שנראה בעול�

להיות  הוא התיר קו�מכל מ, א� שג� מדבריו ש� משמע שאי� הדבר ראוי(אומר שמדינא אי� בזה איסור אלא בשעת תפילת� ) יז' ע ב סי"הבא(
   ).ש� לצור� חתונה שנעשית כהלכתה

2
י� אלה יש להביא בחשבו� ג� את השיקול של הכרת הטוב וחילול הש� שעלול להיגר� מהתעלמות מהשמחה בביתו של האב נוס� לצדד 

 .היהודי
3

עד לפני עשרות שני� בודדות התנועה הרפורמית . עולה מחדש לדיו� בי� הפוסקי�) ד"שנת התשס( שאלת היחס לתנועה הרפורמית בימינו 
שלה� כיו� רוב רוב� של הטמפלי� .  וחלק ניכר מהכרעות הפוסקי� לקחו בחשבו� פיקוח נפש רוחני זה,הנאמנהאיימה איו� קיומי על היהדות 

ה כיו� היא להציל את דור ההמש� של בני התנועה הרפורמית והמצושיתכ� י. 'הרו�  ב,ודוקסית היא הפורחתתעומדי� שוממי� והיהדות האור
א� א� איננו ,  במקרה זה אנו רואי� שהאב היהודי משתדל לקיי� חיי� יהודיי� במקומו.בולמשו� אות� בעבותות אהבה לדר� הישר והטו

 .יביא לחזרה בתשובה ואולי א� לגיור כהלכה של שאר בני המשפחה' שבעזרת ה, ולכ� הכרענו לכיוו� של חיזוק הקשר, מסכימי� לדרכו
4

 ; אי� מונעי� אותו לעשות אותה כהלכתה– צוות התורה כדי לקבל שכרוה משאר מופסק שגוי שרצה לעשות מצ) י' י הלרק מלכי� פ(� " רמב
חושב הוא וה א� וא� אסור לו לעשות מצ, לקבל שכר מותרכדי וקא א� עשאה וז שד"ומדקדק רדב) פריימ� קמח' מהד(� "ועיי� בתשובת הרמב

יהיה גר צדק או יעמוד בתורתו בלי תוספת או "אלא ,  שהרי בהלכה קוד� הוא פסק שאי� מניחי� לגוי לעשות מצוות לעצמו,שהוא מצווה בה
לגבי  .)כה' ח ב סי"או" (אגרות משה"ו) רטו' ד סי"יו" (הר צבי"ת " וכ� פסקו שו.5עיי� דיו� ארו� בנושא לקמ� תשובה ל ובעיקר בהערה ". גרעו�

 .ינו מצווהא� מניחי� אותו לקיי� א� כשיודע שא שמסתפק) ש�( ז"ספר תורה ומזוזה ראה רדב, תפילי�
5

עירובי� , ה הא"א ד"ראש השנה לג ע(דעת תוספות .  נחלקו הראשוני� א� נשי� יכולות לבר� על מצוות עשה שהזמ� גרמא שה� פטורות ממנה
יז ' בסי שיפ�לע��א, תקפט' ח סי"או(וטור ) ה ולעניי� ברכה"� ד"רידפי הב ב"ה ט ע"ר(� "ר, )ז' ד סירק ה פ"ר(ש "רא, )ה דילמא ועוד"א ד"צו ע

) ט' ג הלרק ציצית פ(� "לעומת� סוברי� רמב. וה� אינ� מצוות" וציוונו"אומרות ה�  ש� א,שנשי� יכולות לבר�, )הוא פוסק שעדי� שלא יברכו
 ."וציוונו" מצוות ואי� יאמרו �ו� שאינוכי, �שאסור לנשי� לבר� על מצוות עשה שהזמ� גרמ) מובא בשמו בהגהות מימוניות ש� אות מ(י "ורש

  . מביא שהמנהג לבר�) ש�(א "ואילו רמ, שאסור לה� לבר�) ו' תקפט סע' סי(ע "ובמחלוקת זו פסק ש
, "שפיר יאמר וציוונו, דכיוו� שהאנשי� נצטוו וא� ה� נוטלות שכר"שהסיבה היא ) ש�(� "אומר ר, אלא שג� לדעת הסוברי� שיכולות לבר�

ה א� ה� ו אלא שהתורה הקלה לפטר� ויש לה� שייכות למצו,הנשי� ה� חלק מהציבורו, ראלוה כזאת בע� ישוומשמע מדבריו שזה כיוו� שיש מצ
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על " אמ�" יש מקו� להקל ולענות –כגו� בגוי העומד בפני גיור ומודע לכ� שאינו חייב עדיי� במצווה , ובשעת הצור�
  .6ברכותיו

כגו� (וא� הוא זקוק לסיוע משמי� , )על ברכות אלו" אמ�"ומותר לענות (כ� להתפלל מותר לגוי לבר� ברכות הנהני� ו. ג
 .7יש בכ� אפילו מצווה) להתפלל על חולה

                                                                                                                                                                           
 שברכת� על ,מה שאי� כ� בגויי�,  חלק מהציווי הכללי לע� ישראל�ו� שהומשמע שזה כי,  שנשי� יכולות לבר�,א" לשיטת הרמואפילו ;רוצות

  . וה שאינ� מצווי� בה היא ברכה לבטלהומצ
 :ל"מביא הסבר נוס� מדוע נשי� רשאיות לבר� לדעת הראשוני� הנ, �" נוס� להסבר הזה של הר,)מה ענ� ב' קידושי� סי ("דברות משה"אמנ� 

ולכ� יש ער� מסוי� לעשייה ג� של מי , מכ� שהתורה ציוותה זאת לגברי� אנו לומדי� שהדבר טוב וישר לכול�, למרות שה� לא נכללו בציווי
טוב "ולכ� צור� קט� של , שזה בתנאי שאיסור ברכה לבטלה הוא רק מדרבנ�" דברות משה"ומוסי�  (כ�ר� על  לבותולכ� יכול, שאינו מצווה

   .)ת לא יברכווו מצינ� א�וה" וציוונו"ת וו� שאומרוכי,  מדאורייתאברכה לבטלה אסורהא� א� , מתירו" וישר
כגו� בקידושי� לא (אמרו שמדובר רק במצוות שבי� אד� לחברו שמצאנו מסייג זאת ב" דברות משה"א� , לפי זה ג� גויי� יכולי� לבר� על מצוות

כמו שראינו , יתכ� שרעות לה�י ש, א� לא במצוות שבי� אד� למקו�,שיש לה� שכר על כ� כמי שאינ� מצווי� ועושי�) א לגבי כיבוד אב וא�"ע
  ). א"סנהדרי� נט ע(במפורש לגבי שבת 

 ,שיש לגוי שכר א� קיי� מצוות) דרוש ה נוסח ב(� "ומוכיח מדרשות ר,  נסתפק בשאלה זו)שיעור כ(טמ� בקונטרסי שיעורי� על קידושי� לרב גוס
א� כנראה , א שיש לגוי שכר על כיבוד הורי�"ואמנ� נאמר במפורש בקידושי� לא ע(דעתו יכול לבר� לולכ� , למעט מה שנאסר במפורש כמו שבת

 שא� יש שכר – "דברות משה"סבר כהסבר השני שהבאנו בש� הרב גוטסמ�  ונראה ש.) למקו� שיי� ג� במצוות שבי� אד�דברהוכחתו היא שה
א� , שה שהפטור הוא של הגבראיוכ� כתב במפורש לגבי א(וה ו ער� של מצכ�� שיש לוכיו, ולכ� נית� לבר� א� שאינו מצווה, מוכח שהדבר טוב

  ). נקרא מעשה מצווהדברמצד החפצא ה
 שג� ,)ה הא"א ד"ה לג ע"ר( ובמיוחד לשיטת התוספות ,לא מצאנו איסור לגוי לבר� ברכה לבטלה, ברכתו היא לבטלהשא� א� , אלא שיש לדו�

 וא ה– יתאי מדאוראיסור שהי שסוברג� למ ו,ולא מצאנו שיש איסורי דרבנ� שחלי� על גויי�, בישראל ברכה לבטלה היא איסור דרבנ� בלבד
יש , וה ועושה אותה רק כדי לקבל שכרושאינו מחויב במצ) 'כגו� גוי העומד לפני גיור וכד(למדי� אותו לכ� א� מו. וקא בישראל ולא בגויי�וד

וה והמצאת אינו מכוו� שהוא עושה " וציוונו"אי� לגוי איסור של ברכה לבטלה ובאמירת , ו� שא� א� זו ברכה לבטלהו כי,מקו� להתיר לו לבר�
  . מצד שהוא מצווה

, מצוות בני נח יכול לעסוק' ואמנ� בז, חייב מיתה שגוי העוסק בתורה) ש�(� פוסק "כיוו� שרמב ,יותר י� חמורי�לגבי ברכת התורה הדבר
שבת חידושי אגדות (א "א� הוא לומד לקראת גיור לפי המהרש .על כ�" וציוונו"שיכול ג� לבר� ) יג' א הלרק  פורהתלמוד ת" (אבי עזרי"ואומר 

 ינהשא, "אשר בחר בנו"ברכת ו" וציוונו לעסוק בדברי תורה"א� נראה שיש לחלק בי� ברכת , ורה רשאי ג� לבר�שלדעתו רשאי ללמוד ת) א"לא ע
  .שייכת כלל בגוי

6
'  ג סי;נ' ח ב סי"או(" אגרות משה" ו)ב' רטו סע' ח סי"או(ע " ראה שו–" אמ�"יה אחראי� לענות ,  כנזכר לעיל,ו� שזה ספק ברכה לבטלהו כי
 ,ז"ת טוא) ק יב"סש� " (משנה ברורה" מביא ,יתכ� שאי� כא� ברכה לבטלהי וא� שראינו ש".אמ�" ש� ברכה עליה אי� לענות שכשאי� ,)כב-כא

אלא שבמקו� צור� יש לסמו� על  , חייב ולא יענהינו יש ספק איסור ובכל מקרה א�כ� וא, "אמ�"שג� בברכה מותרת של גוי אי� חיוב לענות 
 ).ולא בסת� ברכה לבטלה, "אמ�"וקא כשהמבר� הוא כופר חל איסור לענות ונית� להבי� שד" אגרות משה"ד שג� בובמיוח(הדעות המקלות בזה 

7
 א� שמע , לאחר ברכה של גוי"אמ�" שמתיר לענות )ב' רטו סע' ח סי"או(א "ראה רמ: לגבי ברכות. )כה' ח ב סי"או(" אגרות משה: " לגבי תפילה

  ).שש� מדובר על ברכות הנהני�, ואי� מכא� ראיה לברכת המצוות(כה לבטלה את כולה מפיו ומוכח שאי� כא� בר
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      Nova Scotia, Canada          קנדה, נובה סקוטיה

  ד"סיוו� תשס
                

  תפילת� של בני נח. כט
  

   :שאלה
? יכולה להתפלל כיהודיה) ינו אינה מתגיירת א� רוצה לשמור שבע מצוות בני נחדהי(הא� אישה שיש לה גדר של גר תושב 

  '?ולכ� הא� מותר לה להתפלל עמנו בשבתות וכו, "עזרי�"ה ללא "היא מחפשת דר� להתפלל לקב
  

  :תשובה
� מחויב וא� הוא מתפלל לש� צור� מסוי� הוא א; והוא א� מקבל על כ� שכר, מותר לגוי להתפלל ולבר� ברכות הנהני�

  .2על ברכותיו" אמ�"וישראל עונה , 1בכ�
  .3גוי המקיי� שבע מצוות בני נח יכול להיכנס לבית כנסת ולהתפלל ע� ישראל

 .4או לבר� ברכות המצוות" אלוקי אבותינו ","שלא עשני גוי"כגו� ברכת , אל לגוי לומר בתפילתו דברי שקר
ה� מצד חשש חתנות וה� על מנת שלא יצרפוהו לדברי� , מתפלל אינו יהודישה) לא פוגע( באיזשהו אופ� 5רצוי לידע את הציבור

  .'שבקדושה וכד
  
  
  

                                                 
1
  ).כה' ח ב סי"או" (אגרות משה" 
2
  .שד� בשאלה א� זה חיוב או רשות, )ק יב"ש� ס" (משנה ברורה"ועיי� ב, )ב' רטו סע' ח סי"או(א "רמ 
3

שאליו נכנסי� גויי� עד החיל , קל וחומר מהר הביתב, בית כנסתש� נפסק שמותר לגוי להיכנס ל, )ה תשובה פ" (במראה הבזק"ת "עיי� בשו 
נפסק בש� ) כ' נה סע' ח סי"או(ע "אלא שבשו; )ז, ישעיהו נו" (כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמי�: "פי הפסוק�וכ� על, )ח"א מ"משנה כלי� פ(
� מפסיקי� את הצירו� "שטינו� או עכו) נו אינו מופיעובירושלמי שלפני, י אבוהב בש� הירושלמי ובש� רב אחא"הוא מהר" (יש אומרי�"

שהביא בש� ) ק ח"ש� ס" (שערי תשובה"עיי� ב, טוע� שמדובר בעבודה זרה עצמה ולא בגוי) ק טו"ש� ס" (מג� אברה�"פי ש�על�וא�. למניי�
, "גוי"ע בהוצאת מכו� ירושלי� הגרסא היא "ובשו). ק סה"ס" (משנה ברורה"ו) ק יח"ש� ס" (אליה רבה"וכ� פסקו , שג� גוי מפסיק" בית דוד"

  . � מפני הצנזורה"ונכתב ש� ששונה לעכו
אלא , "יש אומרי�"מבואר שכא� הסת� אינו חולק על ה) כז' א סי" (שבט הלוי"ת "כיוו� שבשו, "סת� ויש אומרי� הלכה כסת�"ואי� לומר ש
וכ� משמע , )ק צה"ש� ס" (כ� החיי�"וכ� כתב , � שאי� מחלוקתא" יש אומרי�"ע מביא דעה שלא נמצאה במקו� אחר בתור "ששכיח ששו

  . מסתימת הפוסקי� שהביאו זאת להלכה
שכתב ) לב' סי" (בית דוד"א� עיי� בספר ; שאל לגויי� להתפלל יחד ע� יהודי� בבית כנסת) ק ג"נט ס' ב סי" (שבט הלוי"ת "פי זה פסק בשו�ועל

 שהוא –צירו� לעשרה : ענייני� בדבר שבקדושה' וסברתו היא שישנ� ב(מצאי� באותה רשות שגוי מפסיק דווקא כשהמבר� והשומע אינ� נ
א� את , וגוי יכול להפסיק רק את היכולת לענות כשאי� צירו� לעשרה,  שזה ג� ברשות אחרת–והיכולת לענות ע� הציבור , דווקא באותה רשות

וג� , ל משמע שאינו פוסק כ�"הנ" שבט הלוי"אמנ� מדברי . אי� הגוי מפסיקא� א� ה� באותה רשות , )הצירו� לעשרה אי� אפשרות להפסיק
א� , ולכ� היה מקו� לומר שצרי� להושיב אותה מאחור, היא מפסיקה) שהיא רשות אחרת(אישה שבאה להתפלל בעזרת נשי� " בית דוד"לפי 

עוסקת בנוצרי� הבאי� לבית " שבט הלוי"וג� תשובת (לבוא מצוות בני נח אינו מונע מהשכינה ' נ גולדברג פשוט שגוי המקיי� ז"לדעת הגרז
  ). מצוות בני נח' ואי� מכא� ראיה למי שקיבל על עצמו לשמור ז, הכנסת

4
שמותר לגוי לעשות מצוות על מנת לקבל ) ש�(ז "ולעומתה ברדב) פריימ� קמח' מהד(� "ובתשובות הרמב) י' מלכי� פרק י הל(� "עיי� ברמב 

ועיי� . 5בתשובה ל ובעיקר בהערה לעיל בתשובה כח ולקמ� עיי� דיו� בכל הנושא . ושה זאת בתורת מי שאינו מצווה ועושהא� בתנאי שע, שכר
' סי(ואמנ� בקונטרסי שיעורי� על קידושי� לרב גוסטמא� . הסובר שבכל מקרה אל לגויי� לבר� על כ�, )מה ענ� ב' קידושי� סי" (דברות משה"ב
 –ורק במקו� צור� גדול ,  להורות לו שלא לבר� מקו�ולכ� יש, א� מהספק לא יצאנו, לבר� על מצווה שמותר לו לקיי�רצה לומר שגוי יכול ) כ

  .5עיי� ג� לעיל תשובה כח סו� הערה .  נית� לסמו� על כ�–כגו� גוי העומד להתגייר ולש� כ� לומד לבר� 
� "ת רמב"ויש לכ� ראיה משו, נ גולדברג שלא יבר�"דעת הגרז, " עשני גוישלא"או " אלוקי אבותינו"כגו� , בהקשר לביטויי� שקריי� אחרי�

המורה לגר שיכול לבר� במטבע הזה כיוו� שנכנס תחת כנפי השכינה והוא נחשב כבנו של ) נג יט' ח קצט ד וסי"או(ע "וכ� פסק בשו, )רצג' סי(
שעשית ", "אלוקי אבותינו"במקו� " אלוקי אבות ישראל"ויאמר , זהא� מכא� ראיה למי שלא נתגייר שאינו יכול לומר בנוסח ה; אברה� אבינו

  ).ש�(� "ובתשובת רמב) ד"א מ"פ(עיי� במשנה ביכורי� ', וכד" לאבותינו"במקו� " נסי� לע� ישראל
5

 משלנו מתו� מפני שבני אד� סבורי� עליו שהוא"הסיבה שאסור לגוי לשבות היא ). ה ב� נח"ב ד"סנהדרי� נח ע(כ� משמע מדברי המאירי  
 ".ויבואו לטעות אחריו, שרואי� אותו יודע
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 Tasmania, Australia         אוסטרליה   , טסמניה
                 ב" תמוז תשס

  
  הלכות בני נח.  ל
  

  :שאלה 

  ".ב� נח"או " נח"על הכיפה כדי להבחי� בינו לבי� היהודי� יהיה כתוב ? הא� מותר לב� נח לחבוש כיפה  .א
  ?מה� התפילות שב� נח יכול להתפלל  .ב
  ?הא� מותר לב� נח לחוג את חגי ישראל  .ג
  ?הא� יש מצוות שאסור לב� נח לקיי�  .ד
  ? בבני נחאינפורמציה בנושא ותומ�הא� יש אתר אינטרנט המספק   .ה
  

  :תשובה

  . 1"ב� נח"הוא לכתוב על הכיפה את המילי� רעיו� יפה . מותר לב� נח לחבוש כיפה כסמל ליראת שמי�  .א
: כגו�, י מי שאינו יהודי היא שקר"מותר לב� נח להתפלל את רוב התפילות ובלבד שישמיט או ישנה נוסחאות שאמירת� ע  .ב

  . 2נראה שאינו יכול להתפלל תפילת מוס�". אבות ישראל"יאמר �"אבותינו"במקו� 
  . 4לא ימנע בה� מעשיית מלאכהטוב ש  א�3מותר לב� נח לחוג את חגי ישראל  .ג
  :מלבד שני דברי�, 5ב� נח רשאי לקיי� את כל המצוות  .ד

                                                 
1

מפני שבני אד� סבורי� עליו שהוא משלנו "הסיבה שאסור לגוי לשבות היא ). ה ב� נח"ב ד"סנהדרי� נח ע( על פי העיקרו� העולה מדברי המאירי 
 ".ויבואו לטעות אחריו, מתו� שרואי� אותו יודע

2
 הוא ג� מחדש שבעת צרה יש חיוב על הנוכרי .מבאר שנכרי יכול להתפלל ויתכ� שמקיי� מצווה בכ�)  כה' סיח ב"או" (אגרות משה"ת " שו

, במשנה במסכת ביכורי� מובא כ� לגבי גר(ביחס לאבות ישראל " אבותינו"מוב� שאי� לומר שקר בתפילה ולכ� אי� נכרי יכול לומר . להתפלל
מטע� זה . וראה עוד לגבי זה בתשובה הקודמת, )נח�גרי� א� לא כ� הדבר לגבי ב�להלכה אמנ� נפסק שהאבות נחשבי� ג� אבותיה� של ה

העושה לנו ניסי� ,  אי� לומר ואנחנו ישראל עמו–אמת ואמונה , נראה שישנה או ישמיט למשל בברכת אהבת עול� המתייחסת לישראל במיוחד
קרבנות חובותינו ' התפלל מוס� שעיקרה יהי רצו� שתעלנו לארצנו וכומטע� זה נראה שאינו יכול ל. ברכה שניה של ברכת המזו� וכדומה', וכו
" כנגד קרבנות"לעומת שאר התפילות שיש בה� בצד הפ� של ,  מה עוד שעיקר חובת תפילה זו היא במקו� קרבנות הציבור שאינו שיי� בה��  'וכו

 ".  צלותא רחמי"ג� את הפ� של 
3

ט "יש לציי� בהקשר זה שאסור ליהודי להזמי� גוי אליו לסעודת יו. עיי� בסעי� הבא, ת כל המצוות כמו שהוא רשאי לקיי� א�  לגבי מצוות החג
 מראה הבזק ג � היתרפרטיו ואופני, ע לגבי איסור זה"וע, א' ב סע"ח תקי"או–ע "ב ובשו"א ע" ביצה כ� כמבואר בגמרא) בניגוד לסעודת שבת(

 .   תשובה נו
4

� לא גילה דעתו במפורש בנושא ולא הזכיר "הרמב . שאסור לב� נח לשמור שבת כ� אסור לו לשמור יו� טוב שכש�מבואר) ש�(מדברי המאירי  
חידושי� " (חת� סופר"ובצרו� הסברא שחישוב היו� והלילה שונה בי� יהודי� לנכרי� ובצרו� סברת ה, מה דינו של ב� נח ששבת ביו� טוב

בי� כ� הותרה ואי� כא�  שבע מצוות רשאי לשמור שבת ובצרו� הסברא שמלאכת אוכל נפש שגוי שקיבל על עצמו) ה ועיי�"א ד"לחולי� לג ע
) י הלכה ט"הלכות מלכי� פ(� "וברמב) ש�(בגמרא   ג� מהנאמרמאיד� כדברי המאירי משמע. יתכ� להכריע שאי� להחמיר כמאירי, שביתה

כלומר שביתה ממלאכה למעט מלאכת , ט"פי שנוהגי� ישראל ביוע א� שביתה ממלאכה כ"צו ,רי לשבות אפילו באחד מימי החולשאסור לנכ
 .אוכל נפש כלולה באיסור זה שכ� ג� היא קרויה שביתה בלשו� התורה או לא

5
". אי� מונעי� אותו לעשותה כהלכתה, ב� נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר): "י' מלכי� פרק י הל(� "כ� פוסק הרמב 

לפי שכל , מותר לישראל למול הגוי א� רוצה הגוי לכרות הערלה ולהסירה: "לגבי מצוות מילה) קמח' מהדורת פריימ� סי(שובותיו וכ� מבואר בת
המצווה זאת מפי , ובלבד שיעשנה כשהוא מודה בנבואת משה רבינו, אבל אינו כמי שהוא מצווה ועושה, מצוה שהגוי עושה נותני� לו עליה שכר

ואי� הפרש בזה ... וכמו שבארנו אנו בסו� חבורנו הגדול. אחרת ולא יעשנה בגלל מישהו אחר) לסבה(ולא שיעשנה , � בזהומאמי, אלהי� יתעלה
ע "בנושא זה של מילת גוי ע". א� על פי שהוא נשאר בגיותו, ובכל עת שיבוא אלינו שנמול אותו לש� מילה מותר לנו למולו. בי� ישמעאלי לנוצרי

ג "סקי) ש�(והפתחי תשובה , ג"סק) ש�(ז "והט) ש�(אמנ� הלבוש . ח"� ש� סק"ה ובש' רסג סע' סי) ש�(א "ט וברמ' ערסח ס' ד סי" יו�ע"שו
בנוס� לכ� יתכ� שג� האוסרי� לא אסרו אלא בסת� נכרי ולא במי שמקבל עליו . א� נראה שהעיקר להלכה הוא כדעת המתירי�, אוסרי�

ועיי� עוד . ובדעת כה� סימ� קמט) רל�ד סימ� רכט"א יו(ת רבי עזריאל הלדסהיימר "לגבי סברא כזו בשו עיי� �)ועוד(להקפיד בשבע מצוות בני נח 
  ).יט' ד סי"ב יו(ביביע אומר 

א� כפי הנראה מדבריו ש� לא הייתה , � אי� לגויי� שכר על קיו� המצוות"שהארי� להוכיח שג� לפי הרמב) ז, ד ב"יו" (אגרות משה"עיי� ב
וא� רצה לעשות באומרו שנצטוה עליה אי� מניחי� אותו ): "י, מלכי� י(� "ז בביאורו לרמב"כמו כ� עיי� ברדב. � לנגד עיניו"מבתשובה זו של הר

וא לדעתו מותר לגוי לעשות מצווה רק כאשר הוא מודע לכ� שה, כלומר". לעשותה אלא א� עשאה כדי לקבל עליה שכר כמי שאינו מצווה ועושה
  .אינו מצווה ועושה

אני חוכ� להחמיר שלא יניחו אות� , ת ומזוזה"ס, כגו� תפילי�, ומכל מקו� במצות שצריכי� קדושה וטהרה: "גבלה נוספת מופיעה בדבריוה
� עצמו בהלכה זו "בדברי הרמבא� ". קדושה וטהרה"א� גוי שרוצה לקיי� את כל המצוות מנוע מלעשות מצוות שמצריכות , לדעתו". לעשות�

, )ש�(� עולה ג� מדברי המאירי "הבנה זו ברמב. וא� מצוות מילה מותר לגוי לקיי�, נזכר החילוק בי� סוגי מצוות שוני�ל לא "ובתשובה הנ
וכ� , שהרי אמרו לקבל קרבנותיו וצדקותיו, אבל שאר מצוות אי� מונעי� ממנו: "ואלו עיקרי דבריו, �"שמסכ� את ההלכות לפי דרכו של הרמב

ומכל מקו� כל שהוא ...  אלא שליבו חפ� לירד לידיעת תורתנו ותלמודינו ראוי להיענש מצוותיהוונת קיו� עיקריהדי� א� עסק בתורה שלא לכ
 אפילו ככה� גדול שאי� כא� חשש  אותומכבדי� ,על פי שרוב גופי תורה נכללי� בה�א� , עוסק בעקרי שבע מצוות ובפרטיה� ובמה שיוצא מה�

. וכל שכ� א� חקירתו לדעת לבא עד תכלית שלימות תורתנו עד שא� ימצאנה שלימה יחזור ויתגייר. קשהרי א� בשלו הוא עוס, לטעות אחריו
  ". א� בשאר חלקי� שבה שלא לש� מצוותיה, וכל שכ� א� עוסק ומקיי� עקרי מצוותיה לשמה

ובמקרה , ללמוד את התורה לש� כ�וא� משמע מדבריו שמותר לו , � שא� הגוי מקיי� את המצוות לשמ� מותר לו לקיי�"המאירי הבי� ברמב
ואי� משמע מדבריו שהגוי צרי� לכוו� שאינו , שג� הוא פוסק כ�, �"שבה הבאנו מתשובת הרמב, 6עיי� בהערה . זה לא נאסר על הגוי ללמוד תורה

ואלו דבריו , )י לנגד עיניו� ודברי המאיר"בלי שהיו תשובת הרמב(� "הל� ג� הוא בדר� דומה בביאור דברי הרמב" חת� סופר"ה. מצווה ועושה
לבדו אזי בלי ספק ' אמנ� א� יאותו שלא לעבוד שו� שיתו� בלתי לה): "ד"ה והנלענ"א ד"נט ע" חת� סופר"חידושי סנהדרי� מהדורת מכו� (

 .ז" בש� רדב4עיי� ג� לעיל תשובה כח הערה ". 'רשות ביד� לעשות איזה מהמצוות אשר ירצו לש� ה
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  . 6אסור לב� נח לשמור שבת . 1
כמו כ� מותר לו ללמוד את ההלכות שברצונו . 8מצוות בני נח' אלא בחלקי� שנוגעי� לז, 7אסור לב� נח ללמוד תורה. 2

מותר לב� נח ללמוד תורה א� בכוונתו ללמוד כדי להתקרב . 10ה נביאי� וכתובי�יש פוסקי� שהתירו לו ללמוד תור. 9לקיי�
  .לדת היהודית

  .www.rb.org.il יש אתר התומ� בבני נח Root And Branchלארגו� . ה

                                                 
6

ביחס לגוי העומד לפני ) ב תשובה עו; א תשובה עה" (במראה הבזק"ת " ועיי� בשו). ט'פרק י הלמלכי� (� "כ� פסק הרמבו, )ב"נח ע( סנהדרי� 
 .גיור

7
מונעי� , וכאשר יד ישראל תקיפה עליה�: "כתב) קמט' מהדורת פריימ� סי(ובתשובותיו , )מלכי� ש�(� "וכ� פסק הרמב, )א"נט ע( סנהדרי� 

ומותר . לפי שאמר חייב מיתה ולא אמר כמו שאמרו על שבע מצות ב� נח נהרג, אבל לא יהרג א� עסק בתורה. יתגייראותו מתלמוד תורה עד ש
וכאשר , שתורה זו אינה מ� השמי�, לפי מה שידוע לכ� על אמונת�, ואינו מותר דבר מזה לישמעאלי�, ללמד המצות לנוצרי� ולמשכ� אל דתנו

לא תהיה זו ראיה ) הרי(מתנגד למה שבדו ה� מלב� לפי ערבוב הסיפורי� ובלבול הענייני� אשר באו לה� ) וימצאוהו(ילמדו� דבר מ� כתוביה 
ויהיה זה , אלא יפרשוה לפי הקדמותיה� המופסדות ויוכלו להשיב עלינו בזה בטענת� ויטעו כל גר וישראל שאי� לו דעת, אצל� שטעות בידיה�

ורק מגלי� בה פני� בפרוש� המופסד , מאמיני� בנוסח התורה שלא נשתנה) הנוצרי�( הערלי� אבל. מכשול לישראל האסורי� ביניה� בעונות�
לא יבוא , ואפילו לא יחזרו כשרוצי� שיחזרו, וא� יעמידו� על הפרוש הנכו� אפשר שיחזרו למוטב, ומפרשי� זאת בפירושי� שה� ידועי� בה�

   ".לנו מזה מכשול ולא ימצאו בכתוביה� דבר שונה מכתובינו
א� נראה שיסוד ? ומה היסוד להתיר לנוצרי� לימוד תורה, שהרי נאמר במפורש שיש איסור לב� נח ללמוד תורה, לכאורה דבריו אינ� מובני�

וכ� משמע מדברי המאירי , ועל כ� מותר לו ללמוד את התורה לש� כ�, שא� הגוי מקיי� מצוות לשמ� יש לו שכר עליה�, ההיתר הוא לשיטתו
ומלבד הדר� , �"הארי� הרב דוד יוס� ביישובי� שוני� בדברי הרמב) 6הערה נ ' בהוצאת מכו� ירושלי� סי" (פאר הדור"ת "בשו). 4בסו� הערה (

וכ� כתב ) וקצת צרי� עיו� הגבול בי� הגלוי לנסתר(הראשונה שהבאנו הוסי� ליישב שההיתר הוא ללמד באופ� כללי בלי לגלות לה� סתרי תורה 
עוד הוא .  לעשות את האוקימתא הזואי אפשרא� הוא עצמו מעיר שלפי הנוסח המתוק� , מצוות ב� נח'  רק בלימוד זש� שהתשובה עוסקת

שג� ) נו�נה' ד סי"יו(ועיי� ג� בשרידי אש . שהתירו לענות בדר� ויכוח כשכוונתו רק להיחל� מקושיות שמקשי� עליו, מסביר ש� בש� פוסקי�
  .לקולא) סתרי תורהשהאיסור רק ב(הוא מצר� סברא זו 

8
וכ� נפסק . מצוות ב� נח' שהעמידה את דברי רבי מאיר שגוי העוסק בתורה הוא ככה� גדול כאשר עוסק בז, )ב"סנהדרי� נח ע( כמבואר בגמרא 

 .� שהבאנו לעיל"ברמב
9

כ� משמע מדבריו של . � המצוותמסתבר שמותר לו ג� ללמוד את ההלכות הנחוצות לקיו� אות, שמותר לו לקיי� מצוות, �" לפי דברי הרמב
ובנוס� , כסברא זו  שג� הוא נוקט) ש� ("בשרידי אש"ועיי� ג�  .4וכ� עולה מדברי המאירי שהבאנו בהערה  ,6שהבאנו בהערה  � בתשובה"הרמב

א שלא התיר על אל(מותר –העלה שיש מקו� לומר שא� לומד לא בתור חובה ומצווה אלא רק מאהבת חכמה או כדי להכיר תורת� של ישראל 
 ).סמ� סברא זו בלבד כי א� צר� אותה לעוד סברות שבנידונו ש�

10
הוכיח ) ב"סוטה לה ע(� חיות "המהר. התיר ללמד רק נביאי� וכתובי�) � אות א"א בדפי הרי"עבודה זרה ו ע "בשלטי גיבורי�"הובא (ז " ריא

ועיי� ג� בשרידי אש ). עז' ב סי" (משיב דבר"ת "ובשו) ד' ח סי"או" (היהודה יעל"ת "וכ� כתבו בשו, מהגמרא ש� שמותר ללמד אות� ג� תורה
שאסר לב� נח ללמוד , "יהודה יעלה"ת "על שו") שואל ומשיב"ת "מחבר שו(ש נתנזו� " ועיי� בהגהת הרי.שג� הוא מצר� סברא זו לקולא) ל"הנ(

 .לקי� על היתר זה ומסיק שאסור ג� בתורה שבכתבשהביא חו) יז' ד סי"ב יו" (יביע אומר"ת "וכ� עיי� בשו, ג� תורה שבכתב
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       Trieste, Italy                       איטליה, טרייאסט
             ה"תשרי תשס

  
  רבית במקומות שהשבת יוצאת מאוחר מאודסעודה שלישית ותפילת ע. לא

  
   :שאלה

הא� אפשר שיתפללו ערבית של , � בקהל המתפללי� במנחה של שבת ישנ� משפחות שצריכות לעשות סעודה שלישיתא  .א
או , או שה� פטורי� מלהשתת�, ובכ� למנוע מה� מצוות סעודה שלישית, כי בלעדיה� אי� מניי�, מוצאי שבת מבעוד יו�

 ?� למרות שכבר התפללו ערבית לאכול סעודה שלישיתשה� יכולי
ולהתפלל ערבית , הא� אפשר לעשות זאת ג� בשבת, מקומות שנוהגי� להתפלל ערבית בעוד היו� גדול בגלל בעיית מניי�ב. ב

 ?"אתה חוננתנו"של מוצאי שבת שעה לפני השקיעה ע� 
  

  :תשובה

או ,  לפני שמתקבצי� להתפלל מנחה1ויש לאכול סעודה שלישית, לכתחילה ודאי שיש להימנע מלהגיע למצב בעייתי זה. א
 תפילת 2נראה שטוב יותר שיתפללו תחילה, א� כשאי� אפשרות לנהוג כ�. לחילופי� להנהיג סעודה שלישית בבית הכנסת

  .3ולאחר מכ� יאכלו סעודה שלישית, כדי שלא יתבטל המניי�, ערבית
מפלג המנחה ") אתה חוננתנו"ע� (מעיקר הדי� להתפלל ערבית של מוצאי שבת במקו� מצווה או צור� חשוב אחר נית� . ב

  .6ובפרט במקו� שהמנהג בימות החול להתפלל מנחה עד השקיעה, 5 מכ�עומכל מקו� לכתחילה ראוי להימנ, 4ולמעלה
א� ,  מבעוד יו� נית� להתפלל ערבית8 או במקו� שקיי� חשש שלא יוכלו לחזור ולקב� מניי� לתפילת ערבית7ובשעת הדחק

  .במקו� שאי� המנהג כ� בשאר ימי�

                                                 
ע " שו–ובשעת הדחק נית� לסמו� על השיטות הסוברות שמספיק לאכול כזית מחמשת מיני דג� או דגי� ופירות , לכתחילה יאכלו כביצה פת 1
  ).ה' רצא סע' ח סי"או(
וכפי שמצינו בפוסקי� שהתירו משו� , ידי כ� תפילה בציבור� לכאורה היה מקו� לומר שטוב יותר שיאכלו סעודה שלישית על א� שיפסידו על 2

אסר ) ק סז"צ ס' סי" (כ� החיי�"ו. �"למהרש" דעת תורה"והביאו ג� בספר , )ו' סי" (יד אליהו"ת "ועיי� בשו. סעודת מצווה להתפלל ביחידות
  ). וצרי� עיו�– מבואר להיפ� וש�, ל"הנ" יד אליהו"א� מקור דבריו הוא . (להתפלל ביחידות א� במקו� סעודת מצווה

שכתב שהטע� , )יז' ז אוירב� פרק ה סע"לגרש" (הליכות שלמה"ועיי� בספר . שאינה מצווה בעלמא אלא מחויב לעשותה, כל שכ� סעודה שלישית
, )ה ומצווה" נח ד'סי" (ביאור הלכה"וראה ב, שמי שרגיל להתפלל בהנ� החמה רשאי להמשי� כ� א� ביחידות א� אי� מניי� שמתפלל בשעה זו

להתפלל " נדרו"אחת להתפלל במניי� ואחת לקיי� את : וא� כ� עומדות לפניו שתי חובות. משו� שנוהג בקביעות להתפלל בהנ� החמה הוי כנדר
  .וייתכ� שעיקרו� זה ג� שיי� בנדו� דיד�.  והוא רשאי לבחור איזה מה� שירצה–בזמ� הנ� החמה 

מכל מקו� אפשר שיש להעדי� את קיו� המניי� על פני מצוות סעודה , ית מפסיד מצוות סעודה שלישיתא� ג� א� נאמר שבגלל שמתפלל ערב
והובא להלכה , אליעזר שחרר את עבדו כדי לצרפו למניי� א� ששחרור העבד כרו� באיסור' שר, )ב"ברכות מז ע(כעי� מה שמצינו בגמרא , שלישית

כיוו� שהוא מצוה , כא� ישנה סיבה נוספת להתיר,  שבשביל להתפלל בציבור הותר לעבור על איסורוא� שלא מצינו). עט' רסז סע' ד סי"יו(ע "בשו
  . שכ� אלמלא שחרר את העבד לא הייתה מתקיימת כלל תפילה בציבור וכול� היו מתפללי� ביחידות, )כמבואר בגמרא ש�(דרבי� 
, של המתפללי� אינ� מתקבצי� מחדש לתפילת ערבית" פשיעה"מחמת  כלל ואילו בנדו� דיד� חלק שבמקרה שבגמרא לא הייתה בררהונית� ל

  ).ה וכי אומרי�"א ד"שבת ד ע(ועיי� בתוספות ". חטא כדי שיזכה חבר�"ואפשר שבכגו� זה אי� אומרי� 
והובא , יהנ� לגותשכתב שכיוו� שאי� לשתות מזמ� שהתפללו מנחה עד הערב דאז הנשמות חוזר) יא' שבת סע, מנהגי�(ל "עוד מצינו במהרי

אפשר , א� כ�. משו� כ� א� לא הספיקו לאכול סעודה שלישית עד שהתפללו מנחה יותר לא יאכלו עד הערב). רצא' ח סי"או(א "להלכה ברמ
ולא , ל"ל הנ"תמה על דברי מהרי) ק ד"רצא ס' סי" (מג� אברה�"ו. וצרי� עיו�, שכדי שלא יתבטל המניי� נית� יהיה להפסיד סעודה שלישית

  .ל"נציי� כי המנהג הנפו� הוא שלא לחשוש לדעת המהרי. אה לו משו� כ� לדחות מצוות סעודה שלישיתנר
כיוו� שבמקרי� רבי� החיבור של הקהילה ליהדות נשע� במידה רבה על , ונראה שבנדו� דיד� ישנה א� חשיבות גדולה יותר לתפילה במניי�

, ומלבד זאת א� לא תתקיי� תפילה בציבור ישנ� אנשי� שלא יתפללו כלל, ילות כתקנ�וישנה חשיבות גדולה בקיו� התפ, התפילה בבית הכנסת
  .א� לא ביחידות

במה שכתב , )תיט' סי" (מג� אברה�"וקצת משמע כ� ג� מ, כל האמור הוא בהנחה שלאחר תפילת ערבית אי� שייכת יותר מצוות סעודה שלישית
ולפי זה משמע קצת שסעודה זו אינה . מזו�הבברכת " יעלה ויבוא"לא יאמר ) מבעוד יו�(שא� סעד לאחר שהתפללו ערבית של מוצאי ראש חודש 

, ועדיי� היא שבת אצלו לכל דבר, שכ� ודאי ג� לאחר תפילת ערבית עדיי� אסור במלאכה, כ��א� אי� הדבר מוכרח כל. שייכת יותר לראש חודש
ת "בשו) לאלו דברי� ערבית קובעת את תחילת הלילה(הרחבה רבה בנושא זה ועיי� ב. וא� כ� ג� הסעודה מתייחסת לשבת ועדיי� מחויב בה

  ).ה תשובה סג" (במראה הבזק"
וכ� כתב בהקשר , אפשר שמכל מקו� אסור לו לאכול מצד שכבר נתחייב בהבדלה, ג� א� נאמר שלא איבד את מצוות סעודה שלישית, לכאורה 3

א� נראה . בית במוצאי שבת מבעוד יו� כבר נתחייב בהבדלה ואסור לו לאכול עד שיבדילשמי שהתפלל ער) ק א"רצט ס' סי" (מג� אברה�"זה 
דעל ידי הקבלה הוא , וכתב שלא דמי לערב שבת, "מג� אברה�"במקו� על " פרי מגדי�"כיוו� שכבר השיג , שנית� להקל לאכול א� ללא הבדלה

ק ב וכ� "ס" (שער הציו�"וב) ק א"רצט ס' סי" (משנה ברורה"ועיי� ב, � דברשבת וחייב בקידוש מה שאי� כ� בהבדלה דעדיי� לאו חול הוא לשו
  ).ק ה"ס
  ).ג' רצג סע' ח סי"או(ע "שו 4
  ).ק ט"ש� ס" (משנה ברורה" 5
 שדעת רבנ� שמשעת צאת, ממתי נחשב לילה לעניי� תפילה) א"ברכות כו ע(יהודה ' וביאור העניי� הוא שנחלקו רבנ� ור). ש�" (משנה ברורה" 6

שאי� הכרעה במחלוקת זו ונית� לבחור לנהוג ) א"ש� כז ע(ומסקנת הגמרא . יהודה שמשעת פלג המנחה נחשב לילה' הכוכבי� הוא לילה ודעת ר
ואי� לנהוג פעמי� , ע שיש לנהוג כשיטה אחת באופ� עקבי"עוד השו) ש�(א� כתב , )א' רלג סע' ח סי"או(ע "והובא להלכה בשו. כאחת השיטות

ש מבעוד יו� כשהמנהג באותו "שאי� להתפלל ערבית של מוצ, וא� כ� כל שכ� בנדו� דיד�. יהודה כיוו� שהוא תרתי דסתרי' עמי� כרכרבנ� ופ
  .מקו� בשאר הימי� להתפלל מנחה עד השקיעה

  ).ק יא"ש� ס" (משנה ברורה"ו) א' רלג סו� סע' ח סי"או(ע "שו 7
  ).ק יא"ש� ס" (משנה ברורה" 8
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     Nova Scotia, Canada    קנדה, נובה סקוטיה
                           ג"אב תשס�מנח�

  
   במוצאי שבת קיציתהאמירה לגוי לעניי
 חימו� מי המקוו. לב

  
  :שאלה

ידי הגוי שעובד �על(לטבול אנו ממלאי� את המקווה  צריכה הברגע שאיש. בקהילה שלי ישנו מקווה ללא מערכת חימו� למי�
  .כ� שהמי� במצב ח� עד פושר בערב, הצהרי��אחר) כשרת בקהילה

  :סידור זה הוא בעייתי במוצאי שבת בגלל שתי סיבות
  .במוצאי שבת המי� יהיו קרי�, � נמלא את המקווה בערב שבתא. א
 �21:00מ(ושבת יוצאת פה בקי� די מאוחר ,  עד למילוי המקווהנצטר� לחכות כמעט שעתיי�, � נמלא רק במוצאי שבתא. ב

 ).22:00עד 
ונית� לסמו� שיש דר� היתר בכ� שימלא , הא� נית� לומר לגוי בערב שבת שידאג שהמקווה יהיה מלא וח� עד מוצאי שבת

 שישנו דר� �א� כיוו –) ערב שהעובד אינו נמצא בשעות ה�כיוו, לא מעשי(ורק יוסי� מעט מי� חמי� במוצאי שבת , ביו� שישי
  ?ידי ציווי במפורש�ולא על, "עביד לנפשיה"היתר נית� לומר במקו� טבילה דאורייתא 

מה ג� שזו הכנה מקודש , )אי� שבות דשבות(סביר שזה איסור דאורייתא ולא דרבנ� , ידי בוילר� שהמי� החמי� באי� על�כיוו
  .לחול

  
  :תשובה

  .בשבת לצור� מילוי המקווה 2יא מי� חמי� מהדוד החשמלי שיוצ1שבת מותר לרמוז לגוי בערב
  . בשבת3מותרת א� אמירה מפורשת, צור� אחרבמקרה במקרה ששכחו או 

                                                 
1

ופה אפשר , ומשמע שא� אי� הנאה שאי אפשר להסתדר בלעדיה אי� איסור הנאה ממעשה שבת, )ד' רעו סע'  סי;ב' שז סע' סיח "או(ע "שו 
  .שחולק) טו' ב סי" (מנחת שלמה"בועיי� . לטבול במי� קרי�

2
 .ור מדרבנ� מצד גרמאסובר שאס) לה' ח סי"ד או( "יביע אומר"בע יוס� "הגר :הוצאת מי� חמי� מדוד חשמלי בשבת נחלקו הפוסקי�ב 
שהמי� החמי� יוצאי� ואוטומטית , מצד פסיק רישא,  איסור דאורייתאוסוברי� שזה) יח' ב סי" (צי� אליעזר" ו)לג' ד ב סי"יו" (אגרות משה"

  .והוא פסיק רישא של בישול בתולדת האור והוי איסור דאורייתא, נכנסי� מי� קרי� ומתבשלי� במי� החמי�
3

  :ת כא� יש כמה קולו
ח "אוע "שו(א "רמ לדעת כרי בפסיק רישאוומותרת אמירה לנ, הרי זו פסיק רישא, � לסוברי� שהוצאת מי� חמי� מהדוד אסורה מהתורהא. א

" משנה ברורה"א� ,  ומתיר רק בפסיק רישא דלא ניחא ליה,א שחולק" בהגהות הגר�ש�  ועיי).סו' סי( "תרומת הדש�" פי� על, )ה' רנג סע' סי
  .א"פסק כרמ) טק צ"סש� (

  . הוכרי באיסור תורה מפני צור� מצוו שיש מתירי� אמירה לנ)א"רמבב ' רעו סע' ח סי"או(ע "ועיי� שו, והוור� מצצ. ב
  . בגלל השעה המאוחרתוטבלי נשי� שלא יהיוש, לילהח, יתכ�י) 1( :וכא� יש שני ענייני�

  ".לא נענש יהושע אלא שביטל את ישראל לילה אחד מפריה ורביה", )ב" עסג עירובי�( רא הגמיפ� ל וע, מאוחר מאוד לבית�ועיגינשי� ש) 2(
  .מקו�ברב הולפי ראות עיניו של , אלה תלויי� במציאותהחששות הני שמוב� ש
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   Rome, Italy                         איטליה , רומא

                     ג"אדר תשס
  

  כדי למנוע הלנת המת עד ליו� שני, אמירה לגוי בשבת. לג
  

  :שאלה

, ובתוכ� הסעת המת לבית קברות, שתפקיד� לסדר את כל צרכי הקבורה, ידי סוכנויות�כלל סידורי הקבורה נעשי� על, איטליהב
  . לקבורת המתהבתו� פעילויות הסוכנות דואג בא כוחה לאישור מתאי� מהעיריי. הבאת איש דת מתאי� וכריית קבר

נציג הסוכנות מגיע למשרדי הקהילה ונוטל אישור . יצל� מת אד� משורותיההקהילה היהודית מודיעה לסוכנות שרחמנא ל, לענייננו
שמאפשר לו , וכ� הוא משיג את רישיו� הקבורה, ידו� עלהמסמ� זה מובא לעיריי. שאי� עיכוב מצד הקהילה לקבור את פלוני

  . להמשי� בעבודתו ולסיי� את ארגו� כל צרכי המת והלווייתו
ה� , ביו� ראשו�, א� למחרת,  בצהרי�12:00 פתוחי� בשבת עד המשרדי העיריי.  יהודי בשבתשאלתנו נוגעת למקרה שבו נפטר

  .כ� שעד כה נותר המת ללא קבורה עד יו� שני, סגורי�
  ?כיצד עלינו לנהוג כדי לפתור בעיה זו

  
  :תשובה

  : הצעתנו היא לפעול בדר� הבאה
  .הילהשנפטר יהודי בק) ללא חילול שבת(להודיע לסוכנות בשבת   .א
, יקח אישור, )כדי שלא יכנס למשרדי הקהילה בשבת(בא כוח הסוכנות יגיע למקו� שבו ייקבע מראש להניח את האישורי�   .ב

 כיוו� שזו עבודתו והוא רגיל בזה–ללא שנאמר לו ) את ש� הנפטר ואת התארי�(והוא עצמו ימלא אותו 
1

.  
 וישיג אישורההוא יל� לעיריי  .ג

2
  . חרתוהקבורה תתבצע למ, 

"קעבידאדעתיה דנפשיה "שהרי , י ג� א� הגוי יגיע במכוניתכ� אי� בעיה של אמירה לנוכר
3

.  
שהרי הוא לא עשה כדי שייהנה מזה ישראל בשבת, ידי גוי בשבת� הנאה מדבר שנעשה לצור� ישראל עלתאי� ג� בעי

4
, ביו� ראשו�. 

"כדי שיעשו " שיעור זמ�הרי עבר, כשתתבצע הקבורה
5

 .  
  .  בצנעאה מתבצע במשרדי העיריי�כיוו� שכל העניי, � חשש לחילול הש�אי� כא

                                                 
1
  .דחה דעה זו כדעה יחידאית) יא' שו סע' סי" (ביאור הלכה" אמנ� ה.ז הוא מדרבנ� לחלק מהפוסקי�"מה עוד שאיסור כתיבה בלע 
2

איננו אומרי� לו לעשות זאת דווקא , ועוד. כיוו� שכא� השכר קצו� וידוע מראש, )ד' רנב סע' ש� סי(שר שדומה הדבר למה שפסק המחבר עוד אפ 

ת "ובשו, )ק טו"שז ס' סי" (משנה ברורה"ואפשר לדמות למה שפסק , פי שידוע שיעשה זאת היו�� על� וא�. כהרגלו, אלא כדר� עבודתו יעשה זאת, בשבת

התיר לבקש מרופא ) כט, ד' פרק ב סע" (שמירת שבת כהלכתה"ונוסי� עוד כי . דעתו נוטה להתיר" שבת"העלה שכל שלא הזכיר ) יז' סי" (דעתיחוה "

  .אסר) י זילברשטיי� פרק י הערה ו"לגר" (מלכי� אומני�"וב, נוכרי לכתוב תעודת פטירה בשבת כדי למנוע איחור בקבורה
3
  ). ק כז"ש� ס" (משנה ברורה"ו, )ג' רעו סע' ח סי"או(ע "שו 
4

ומצאנו . משו� שהשלטונות אינ� מתירי� לקבור ללא אישור, "מבריח ארי"ואי� זה אלא מעי� , ההלא הקהילה כלל אינה זקוקה לאישור מהעיריי 

לא הוי הנאה א� " דמבריח ארי"צד  הנאה ממעשה שבת ציינו שיש מקו� להקל מ�שלעניי, )נח' ג עמ" (ילקוט יוס�"וב) קס' עמ" (תורת היולדת"בספר 

   .א� מותר להיכנס, ידי הפסקת קר� אור בחילול שבת�ועיי� ש� בדיו� לגבי דלת אוטומטית שנפתחת על.  מעשה שבת�לעני

):  כא בהגה'סע, שז' ח סי"או(ע "שדימה זאת למה שמופיע בשו,  משמו של הרב דוד שמידלרשהביא להית) עג' ב סי" (נשמת שבת"ומצאנו להדיא בספר 

והעיר עליו המחבר שא� אנו נהני� מכ� שסידרו לנו אפשרות . שכ� כל האישור נצר� מדינא דמלכותא ולצרכ�, "מותר לומר לגוי עשה מלאכה לעצמ�"

 לסדר מקו� שהרי ללא אישור לא יוכל להמשי� בפעולתו, "עבידה אדעתא דנפשי"ובמיוחד שכא� הגוי ממש , אבל נראה להקל כדעת הרב שמידל. לקברו

  .ופעולות אלו יבוצעו במוצאי שבת כמוב�, הקבר ולארג� רב מהקהילה
5
 ".בכדי שיעשו"ואי אפשר לומר שהמתנו וכ� ביו� ראשו� כיוו� שבלילה המשרד סגור ,  זהר אלא שיש לפקפק בהית 
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  Kosica, Slovakia                  סלובקיה, קושיצה
         ה"תשס' אדר ב

  
  חימו� אוכל בשבת עבור ליל הסדר שחל במוצאי שבת. לד
  

  :שאלה

מספר הסועדי� בליל הסדר יהיה , לות קירוב רבותבעקבות פעו', ברו� ה. ליל הסדר השנה ייער� במוצאי שבת, כידוע לכ�
נצטר� .  מינימו� שעתיי�–הזמ� הדרוש לחימו� האוכל לסדר . 20:29השבת יוצאת בעירנו בשעה . כ� ירבו,  איש100-130

וא� כ� , הא� מותר לנו לחמ� את האוכל כבר אז. 21:40להפעיל את כל האמצעי� כדי לחמ� את הארוחה שתוגש בשעה 
  ?כיצד

  
  :תשובה

נראה , כשיש צור� לחמ� תבשילי� משבת ליו� טוב ואי� אפשרות לעשות זאת בצאת השבת, במקרה שלכ� ובמקו� כשלכ�
  .1ידי גוי ואחרי השקיעה�א� הדבר יעשה על, שנית� להקל לחמ� אפילו תבשילי� לחי� שנצטננו

                                                 
1
  :נראה שעומדי� לפנינו האיסורי� הבאי�,  בבואנו לדו� במקרה זה 
  .שכ� בתבשיל לח שנצטנ� חימומו הוא בישולו, ב"דובר במרק וכיובמקרה שמ, איסור בישול .א
 . ג� א� הוא מבושל כל צרכו, הקיי� בכל תבשיל שמניחי� אותו על גבי האש בשבת, "מיחזי כמבשל"איסור  .ב
כמבואר בתחילת ,  הכנהיש בזה איסור, א� א� כלל לא התערבה כא� יד אד� והוכ� בידי שמי�. וכ� להיפ�, "ט מכי� לשבת"קיימא ל� שאי� יו" .ג

 .מסכת ביצה לגבי ביצה שנולדה ביו� טוב שלאחר שבת
 .כש� שאסור להכי� משבת לחול כ� אסור להכי� משבת ליו� טוב .ד
 .�"בישול עכו .ה

פי הלוחות � על(א� עושה כ� אחרי השקיעה , ידי גוי�נראה שישנו מקו� להקל לחמ� את התבשילי� על, למרות האיסורי� המנויי� לעיל
ורצוי להשאיר את התנור או את הכיריי� דולקי� כבר , )21:40זמ� השקיעה הנו מספיק מוקד� כדי שהתבשילי� יתחממו עד , מצאי� בידינוהנ

  ").שעו� שבת"או לחילופי� להשתמש ב(מלפני שבת 
  :להל� טעמי ההיתר

א� , מותר לעשות פעולות שאסורות מדרבנ�) כוכבי�כלומר בי� השקיעה לצאת ה(נפסק שבי� השמשות של שבת ) א' שמב סע' ח סי"או(ע "בשו
וא� . בבי� השמשות) א� מדאורייתא(� לעשות איסורי� "ע שבכלל היתר זה נית� ג� לומר לעכו"ומבואר ש� בשו, "מצווה או דוחק"הוא לצור� 

א� שהדבר נוגע ,  לחמ� את התבשילי��"נית� לאחר השקיעה לומר לעכו, שהמצב דחוק והוא ג� לצור� מצוות עונג יו� טוב, כ� בנדו� דיד�
וכ� אי� לחשוש לעשות בשבת פעולות ). שאינו אלא מדרבנ�" (מיחזי מבשל"� לעבור על איסור "ידי עכו� וכל שכ� שמותר על, באיסור דאורייתא

  .א� שאינ� נצרכות לשבת עצמה, �"ידי עכו� על
א� , ל של בי� השמשות נאמר רק בבי� השמשות שבי� שישי לשבת"יתר הנשיש אחרוני� הסוברי� שכל הה, )ק ב"ש� ס" (משנה ברורה"ועיי� ב

נראה שא� למחמירי� עדיי� יש מקו� , א� מלבד שרבו המקלי� בדבר א� בבי� השמשות של צאת שבת. לא בבי� השמשות שלקראת צאת שבת
ואי� , להניח מרק שנצטנ� על גבי האש בשבת עצמהשיש המקלי� לומר לגוי , )ה להח� הקדירה"רנג ד' ש� סי" (ביאור הלכה"וכמבואר ב, להקל

ע "וא� שהכריע שו. כיוו� שראשוני� רבי� סוברי� שתבשיל לח שמבושל כל צרכו אי� בו איסור בישול א� א� נצטנ�, לחשוש משו� איסור בישול
, המקלי� שאי� בישול אחר בישול בלח שנצטנ�ונית� לסמו� על , � הדבר קל יותר"ידי עכו�מכל מקו� על, בדבר זה לחומרה) ד' שיח סע' ח סי"או(

  ". מצטמק ויפה לו"א ש� הזכיר ג� את דעת המקלי� לחמ� תבשיל לח שנצטנ� א� אינו "ובפרט שרמ
כיוו� שהוא , � מותר"ידי עכו�ועל, כיוו� שאי� האיסור אלא מדרבנ�, בהנחת התבשיל על האש" מיחזי כמבשל"וכתב עוד שאי� לחשוש ג� לאיסור 

  ).ה' שז סע' סי(ע "ועיי� בשו, דשבות במקו� מצוות עונג יו� טובשבות 
עונג יו� (� מותרת א� באיסורי� דאורייתא א� הוא לצור� מצווה "הסובר שאמירה לעכו, "עיטור"ל ג� את שיטת ה"ונראה שנית� לצר� לכל הנ

  ".משנה ברורה"� בועיי� ש, שנית� לסמו� עליו במקו� צור� גדול) ב' רעו סע' סי(א "וכתב רמ). טוב
א� שהכל (שכ� סו� סו� נעשתה הכנה בשבת לצור� יו� טוב , )'איסור ג(א� כל האמור לעיל עדיי� אינו מיישב את איסור ההכנה משבת ליו� טוב 

, וגדרי� כהכנהשהביא מחלוקת ראשוני� א� בישול ואפיית המאכל מ, )י עירוב"ה וע"תקכז ד' סי" (ביאור הלכה"לעניי� זה עיי� ב). נעשה בהיתר
כמבואר בריש ( ומשו� כ� א� נגמרה יצירתה ביו� טוב אסורה בשבת שאחריו –שנוצר דבר חדש ממש , או שמא דווקא בביצה שהוטלה וכדומה

  .א� אפייה ובישול של מאכל שכבר קיי� אינ� אלא תיקו� בעלמא, )מסכת ביצה
וכ� מדובר בתבשיל שכבר , שאז נחשב רק כספק שבת, בר במבשל לאחר השקיעהובפרט בנדו� דיד� שמדו, נית� לסמו� על המקלי� בדבר, א� כ�

  .ואפשר שבכהאי גוונא לכולי עלמא אינו נחשב הכנה אלא תיקו� בעלמא. מבושל כל צרכו ורק נצטנ�
ו ישראל עד שיעור מאכל ב� שא� היה תבשיל שבישל) ח' קיג סע' ד סי"יו(כיוו� שמבואר בטור , נראה שהדבר אינו שיי� כא�, �"לגבי בישולי עכו

, נראה שהוא הדי� בנדו� דיד�, וא� כ�. � את בישולו"א� א� יגמור העכו, �"כבר אי� שיי� בו איסור בישולי עכו) שליש או חצי בישול(דורסאי 
 כדבר שאינו מבושל שנחשב, כאמור, ונראה שאי� לדמות את הדבר לאיסור בישול בשבת שלגביו נפסק. שהתבשיל כבר מבושל לגמרי ורק נצטנ�

, ומלבד כל זאת. ועוד שרבי� הפוסקי� הסוברי� שג� לעניי� שבת נחשב מבושל; עיי� ש�, )ק ס"ש� ס" (דרכי תשובה"וכפי שמשמע מדברי , כלל
בישולי וכלל לא תהיה כא� שאלת איסור , ידי ישראל�וא� כ� נית� להדליק את האש על, רצוי להשאיר את האש דלוקה כבר מערב שבת, כאמור

  ).נד' ה סי" (יחוה דעה"ת "ועיי� עוד בשו. בנדו� דיד� נראה שיכולי� להקל, שלא מספיקה הדלקת האש, וא� לנוהגי� כשיטת המחבר. �"עכו
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         Antwerp, Belgium              בלגיה, אנטוורפ�

             ד"סיוו� תשס
  

  על ידי גויי�, אספקת סחורה באמצעות גוי לחנויות שמוכרות בשבת. לה
  

  :שאלה

ל קונה או מקבלת "החברה הנ. חברה פלונית באמריקה אחראית לספק את כל הסחורות עבור חנויות של ספינות ונופש
חברה פלונית אינה . התכשיטי� באוניותנבחרה לספק את התכשיטי� עבור  חנויות ' החברה של מר ב. סחורות מספקי משנה

  .וזוכה באחוזי�' קונה את התכשיטי� אלא מקבלת הכל ומוכרת עבור החברה של מר ב
  .אחראית ג� על הפרסו� של התכשיטי� באונייה' החברה של מר ב

 החברה אלא, והוא אינו משל� את שכר המוכרי� או את אחזקת החנות', החנות על האונייה אינה בבעלותו של מר ב
  . א� כי הוא רשאי לתת אחוזי� ג� למוכר בחנות ולהיות שות� בבחירתו–המפעילה את האוניות 

ייתכ� שאפשר לראות בו שות� . וש� מועסק גוי שיקבל אחוזי� מהמכירות, �יש נציגות בניו יורק שתטפל בכל העניי' למר ב
  .ולהורות שכל הרווחי� מהמכירות בשבת יהיו הרווחי� שלו

  :הבעיה
  .'הסחורה נשארת כל הזמ� בבעלותו של מר ב

 .שג� ה� בעלי אינטרס מובהק, כל מי שמתעסק בה לאור� כל הדר� ה� נוכריי�
 .לאור� כל המסלול הנסיעה באונייה במש� השבוע, הסחורה נמכרת ג� בשבת

 .כלל גויי��הקוני� ה� בדר�
ידי החברה הראשית המספקת את �עלל האונייה בשבת ות סחורות חדשות עועל כ� יש צור� להעל, האוניות עוגנות בשבת

 .הסחורות לאונייה
 .בפעמי� הראשונות הגוי שמקבל אחוזי� יצטר� לנסיעה שמתחילה בשבת על מנת לפקח על העסק

וסוחרי המשנה , יצוי� כי שיטת העבודה של כל הסוחרי� הגדולי� היא שה� מספקי� סחורה לסוחרי משנה בלא תשלו�
כאשר ה� מוכרי� ה� משלמי� . א� כי הספק אינו דורש זאת וה� עושי� לטובת עצמ�, כולל בשבת, רצומוכרי� מתי שי

  .כולל מה שנמכר בשבת, אחוזי� על כל מכירה ומכירה
  

  :תשובה

א� , מותר לבעל חברה יהודי לספק תכשיטי� לחברה שאינה בבעלות יהודית המספקת את הסחורות לחנויות שעל האוניות
  :אי� הבאי�יתקיימו התנ

 א� א� –וכל מה שימכרו הגויי� בשבת יהיה על דעת� ולטובת� , אי� כל התחייבות של החברה המשווקת לעבוד בשבת
ידי הסכ� המבוסס על �היא על, כמו שצוי� בשאלה, הדר� להבטיח זאת. כתוצאה מכ� יעלו ג� רווחיו של הספק היהודי

  .1"תקבלנו"מה שמכונה בלשו� ההלכה , אחוזי� מהרווח
כגו� שהמקובל בתחו� מסחרי זה היא שיטת , ידי הספק היהודי�שלא יהיה מקו� לחשד שהעובדי� מועסקי� על

 .2או שלא יהיה סימ� זיהוי כלשהו המקשר בי� הסחורה לבי� הספק היהודי; הקבלנות
 שהיהודי מחייב את כדי שלא יהיה כא� מצב, להעלאת הסחורה על הספינה שלא בשבת, ג� א� פחות נוחה, ישנה אפשרות

 .3הגוי לעבוד עבורו בשבת

                                                 
1

א� ישנ� כמה . משו� שנחשב כשלוחו של היהודי לעשות פעולות האסורות בשבת, אסור שגוי יתעסק במלאכת היהודי בשבת, באופ� כללי 
, "קבלנות"אחד האופני� המותרי� הוא בדר� של ). ואינו נחשב כשלוחו של ישראל(ה� התירו חכמי� שיתעסק הגוי במלאכת היהודי אופני� שב

שאז הסיבה שהגוי מחליט לעבוד בשבת אינה אלא , )וג� זאת בתנאי שאינו מכריחו לעבוד בשבת(היינו שאופ� קבלת השכר מבוסס על הספק 
והרווחי� , אופ� נוס� שהתירו הוא שישכיר את עסקיו לגוי). רמז' סי; רמד' ח סי"או(ע "עיי� בשו, ק למכור יותרכדי שיספי, לטובתו האישית

  ). רמג' עיי� ש� סי(מהמלאכה יהיו של הגוי 
ק היינו ששכר� יהיה לפי הספ, ג� במקרה שלפנינו יש לחתו� את החוזה ע� החברה המספקת לאוניות שיהיה באופ� של קבלנות, א� כ�

ומספיק להשכיר רק (היא להשכיר את העסק לחברה המספקת לאוניות , כאמור, אפשרות נוספת. כפי שציינת� שאת� נוהגי�, המכירות
רמה ' סי(עיי� ש� , א"ל מופיעי� ש� במחבר וברמ"ושני הפתרונות הנ, מובא מקרה דומה מאוד למקרה שלפנינו) ו' רמד סע' סי(ע "בשו). לשבתות

  ).ה' סע
2

שיאמרו שהיהודי ציווה את הגוי לעבוד בשבת באופ� , מכל מקו� אסרו חכמי� מצד מראית עי�, )שאינו נחשב שלוחו(ל "אופני ההיתר הנג� ב 
  :מכמה טעמי�, א� נראה שבנדו� דיד� יש מקו� להקל, )א' רמג סע' כמבואר ש� בסי(שנחשב לשלוחו 

שבמקרה שלפנינו אינו נחשב הפסד כי א� , ואמנ� נית� לחלק בי� המקרי�. ית עי�נפסק שבמקרה של הפסד התירו מרא) ו' רמד סע' סי(ע "בשו
הזדמנות , מאיד� גיסא. אפשר שש� הרווח בא לכסות את ההוצאות של קניית הזכויות, מדובר במניעת רווח) ש�(ע "וא� שג� בשו, מניעת רווח

  ).ו' שפ סע' ד סי"יו(ע "שועיי� ב, חריגה של מניעת רווח נחשבת כהפסד בהלכה בהקשרי� מסוימי�
, אי� חשש למראית עי�) או שאר האופני� שאינו נחשב כשלוחו(שכשהדר� המקובלת היא לעשות ההסכ� באופ� של קבלנות ) רמג' סי(מבואר ש� 

,  קבלנותוא� המצב המקובל הוא שלפעמי� עושי� זאת בדר� שנחשב שלוחו ולפעמי� באופ� של. שכ� יתלו שעשה הדבר כפי הדר� המקובלת
כתב שכשאי� סיבה לתלות שעשה באיסור ) אות לד" כלכלת שבת" ("תפארת ישראל"א� , שנטה להחמיר) רמג' תחילת סי" (ביאור הלכה"עיי� ב

וא� הדר� , א� כ� יש לבחו� מהי דר� המסחר המקובלת במקרי� כעי� המקרה שלפנינו. יותר משעשה בהיתר אי� לאסור מצד מראית עי�
 . לא תהיה בעיה של מראית עי�–את התכשיטי� לחברה המספקת לאוניות ) או מוכרי�(באופ� של קבלנות או שמשכירי� המקובלת היא 

פי ש� �יש להקפיד שלא יוכלו לדעת על,  בי� השאר–א� ישנה דר� ליצור מצב שכלל לא יהיה מפורס� שהבעלי� של התכשיטי� הוא יהודי 
  ). א' רמג סע' סי; ק כה"רנב ס' סי" (משנה ברורה"ועיי� במה שכתב ה. ראית עי�אי� די� מ –הפירמה שהבעלי� ה� יהודיי�

3
שכל זמ� שאינו אומר לו בפירוש שיעבוד בשבת ) ג' שז סע' סי(ע "ושו" בית יוס�"אמנ� יש שהבינו מדברי ה). ק כא"רמה ס' סי" (משנה ברורה " 

בלאו הכי רבו המחמירי� , ע"א� מלבד שכלל אינו מוכרח להבי� כ� בשיטת השו, )א פרק ד"ש" משמרת השבת" ("מנחת כה�"עיי� ב, הדבר מותר
אינו , )ק טו"שז ס' סי" (משנה ברורה"עיי� ב, א� שהיא דר� פחות נוחה, א� א� ישנה אפשרות כלשהי להעלות את הסחורה ביו� חול. בדבר
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של ) ידי גוי�על(ג� במקרה שישנה נציגות . 4ל מותר ליהנות ג� מהרווחי� שנתקבלו מהמכירות בשבת"בהתקיי� התנאי� הנ
  .דינו כדי� האמור לעיל לגבי החברה המקבלת, המקבלת החברה שבבעלות היהודי אצל החברה

 .5שעלולי� לקנות תכשיטי� בשבת, שש שמדי פע� בי� הנוסעי� יהיו ג� יהודי�כל האמור הוא א� באופ� שקיי� ח

                                                                                                                                                                           
ל אינה " המגבלה הנ– להשכיר לגוי את עסקיו לשבת – לעיל יש להעיר שא� משתמש בפתרו� השני שהוצע. נחשב כמצווה לעשות מלאכתו בשבת

  . קיימת א� א� הדר� היחידה להעלות הסחורה היא בשבת
4
  :א� ג� בזה נראה שישנ� כמה צדדי� להתיר, לכאורה היה צרי� לאסור ליהנות מהרווחי� שנעשו במהל� השבת מצד שכר שבת 

א� בקבלנות לא , כתב שאיסור שכר שבת הוא דווקא שכר על זמ� השבת, )כח' ז סי" (זרצי� אליע"ת "והביאו בשו, )סה' א סי(ג "ת מהרש"שו
  .שיי� שכר שבת

ש� " (משנה ברורה"וקצת משמע כ� ג� מה. א� שישנו רווח על כל מכירה ומכירה, כיוו� שנית� כאחד לישראל, אפשר שנחשב נתינת שכר בהבלעה
 ).ק לג"רמד ס' סי

 ).רמד' סו� סי" (ביאור הלכה"עיי� ב, ג� הותר בו שכר שבת, שאי� בו מראית עי�, כר לעיליש הסוברי� שמקו� הפסד שהוז
 .כתב שכשהגוי מדעתו החליט לעבוד בשבת אי� בזה שכר שבת) לג�לב' ד סי" (משנה הלכות"ת "שו

, בת לא קיימת בעיה של שכר שבתא� יכלול בתקופת השכירות ג� מעט זמ� מעבר לש, )וכמבואר לעיל(במקרה שמשכיר את עסקיו לגוי בשבת 
  ".הבלעה"כיוו� שהוא ב

5
  :מכמה טעמי�, נראה שאינו קיי� כא�, )במקרה שישנ� ג� קוני� יהודיי�" (לפני עיוור"לגבי איסור  

מוכרי� שהיא מוכרת לחנויות שבאוניות וה� , שכ� החברה היהודית מוכרת לחברה המספקת לאוניות, נראה שכיוו� שהמכשול נעשה באופ� עקי�
לגבי יהודי שמוכר לבונה לגוי באופ� שמ� הסת� הגוי ) א"עבודה זרה יד ע(הרי זה בכלל מה שכתבה הגמרא , )א� אכ� קיי� ש� יהודי(ליהודי 

, מפקידנ�] עיור[' לפני'א "–ואומרת הגמרא שא� שאפשר שימכור לגוי אחר שישתמש בזה לעבודה זרה , עצמו לא ישתמש בזה לעבודה זרה
ה "ש� ד(י "ועיי� ברש. גרמת הכשלה באיסורא� בסו� התהלי� נ, איננו אחראי� למה שקורה בעקיפי�: ופירושו". לא מפקדינ�'  דלפנילפני'א

  ).אלפני דלפני
� ועיי. בלבד" מסייע"אלא בכלל " לפני עיוור"וא� כ� ישנו מקו� לומר שאינו בכלל , בדר� כלל יוכל היהודי לקנות את התכשיטי� ג� ביו� חול

) ו"ש� סק(� "עיי� בש, וכ� באד� שעושה איסור במזיד, במומר" מסייע"וישנ� פוסקי� הסוברי� שאי� די� ). קנא' ד סי"יו(ע "לגבי כל העניי� בשו
� "הרי, שהארי� להביא ראיות לכ� שמשמעות דברי הגאוני�, )א רבינובי�"לרב נ" (מלומדי מלחמה"ועיי� בספר ). ש�" (דגול מרבבה"וב

שלא כשיטת , "לפני עיוור"וכל סיוע שהוא לעושה העברה הוא בכלל איסור , "מסייע"ו" לפני עיוור"� בנושא היא שאי� חילוק בי� "והרמב
ואי� להקל בזה א� במזיד או , "לפני עיוור"וא� כ� הנדו� דיד� הוא לכאורה בכלל ). קנא' ח סי"ע או"שו(א "ש שהוזכרו ברמ"התוספות והרא

א� כשכלל אינו , ל לא נאסר לסייע אלא כשעומד כנגד עובר העברה עצמו ומסייעו ומחזקו"� הנ" לפי שיטת הגאוני� והרמבא� אפשר שג�, מומר
וא� יחליטו , אינו נחשב כמסייע לה� לקנות בשבת,  בשבתאוג� א� ישנ� יהודי� אינ� מחויבי� לקנות דווק, יודע א� יש יהודי� על הספינה

 ).א"בבא קמא סט ע.." (.הלעיטהו" בשבת אלקנות דווק
ולכ� אי� כא� , שכ� נית� ג� למכור ולקנות תכשיטי� באופ� המותר, עצ� מכירת התכשיטי� לחברה המספקת לאוניות אינה במהותה מכשול

 ).ש�(א "ובריטב) א"עבודה זרה סג ע(ועיי� בגמרא ". לפני עיוור"איסור 
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                 New York, USA                ב"ארה, ניו יורק

                                          ה"כסלו תשס
  

  שראל שבתבזמ
 שאצל הגולש יו� חול ובי, ל באתר אינטרנט המתעדכ
 בישראל"גלישה בחו. לו
  

  :שאלה

בשעות שש� עדיי� ', ב ביו� ו"הא� מותר לאד� הנמצא בארה. ידי מחללי שבת�אתר עיתונות ישראלי מתעדכ� ג� בשבת על
כשש� מוצאי שבת ובישראל , ל במוצאי שבת בדרו� מזרח אסיה"כנ? לקרוא את הדברי� הכתובי� באתר, לא נכנסה השבת

  .עדיי� שבת
  

  :תשובה

א� א� המשתמש נמצא במקו� שש� עדיי� לא נכנסה , 1דכ� באופ� רצי� במהל� השבת אי� לעיי� בואתר אינטרנט המתע
  .נית� להקל לעיי� באתר,  א� הדברי� הכתובי� באתר נכתבו בשבת3ובמקרה שאי� ידוע. 2השבת

                                                 
וא� . שהמבשל בשבת א� במזיד מותר התבשיל לאחרי� במוצאי שבת מיד) א' שיח סעח "או(ע "היה מקו� להקל בדבר שכ� פסק השו, לכאורה 1

א� , יהיה מותר לו ליהנות ממה שנכתב) אמנ� לא מוצאי שבת אלא ערב שבת(וכיוו� שאצלו אינו שבת , כ� הרי המשתמש הוא בכלל אחרי�
  : כ� ונית� להשיג עליו מכמה פני��א� היתר זה אינו פשוט כל. שנכתב בשבת

ולא למוצאי שבת של , ייתכ� שהקנס של חכמי� לאסור את התבשיל על אחרי� עד למוצאי שבת מתייחס למוצאי שבת שאצל עובר העברה
שכ� המציאות הפשוטה הייתה שזמ� כניסת השבת ויציאתה , כמוב� קשה למצוא התייחסות מפורשות בגמרא ובראשוני� בעניי�" (אחרי�"ה

  ).שכ� היו באותו מקו�, היה זהה" �אחרי"אצל עובר העברה ואצל ה
ואינו דומה למקרה המוזכר , כיוו� שמפעיל האתר מעדכ� אותו בשבת לצור� הנכנסי� לאתר, "אחרי�"ייתכ� שהנכנס לאתר איננו מוגדר כ

שכתב שמי , )בק "שיח ס' סי" (מג� אברה�"ואכ� מצינו ב. וקל הדבר יותר כלפי האחרי�, שש� המבשל בישל לעצמו, )ש�(ע "בגמרא ובשו
' צט סע' ד סי"יו(ע "וכ� מצינו בשו. וכשנעשה האיסור במזיד נאסר התבשיל עולמית ג� למי שנתבשל בשבילו, שנתבשל בשבילו דינו כמבשל עצמו

שמשמע ) ש�" (מג� אברה�"אמנ� כתב ה. שהתערובת אסורה למבטל עצמו ולמי שנתבטל בשבילו, לגבי מבטל איסור לכתחילה במזיד) ה
שכ� כתב שהטע� שאסור למי שנתבטל בשבילו הוא מחשש שמא בפע� הבאה , שדי� זה הוא דווקא לגבי מבטל איסור) ד ש�"יו" (ית יוס�ב"מה

שכ� , שכ� א� יאמר לנוכרי לבשל בשבילו לא ירוויח בזה דבר, א� בשבת טע� זה אינו שיי�; יאמר לנוכרי לבטל בשבילו ויוכל ליהנות מהתערובת
עוד יש להעיר שייתכ� שאי� להגדיר את המקרה שלפנינו כ� שמפעיל האתר עושה זאת בשביל . להמתי� למוצאי שבת בכדי שיעשובלאו הכי צרי� 

ונחלקו בזה אחרוני� א� ג� בכהאי גוונא נחשב . שכ� מפעיל האתר עושה זאת בשביל כל מי שירצה להיכנס ולא לצור� אד� מסוי�, המשתמש
 .ואי� כא� מקו� להארי�, )עט' ג סי" (מנחת יצחק"ת "ועיי� בשו, כמלאכה שנעשתה בשביל ישראל

א� כשנוכרי עושה מלאכה בשביל ישראל קיי� , הוא דווקא כשעובר העברה הוא ישראל, שמותר לאחרי� ליהנות במוצאי שבת מהתבשיל, די� זה
ומשו� כ� אסרו חכמי� ליהנות ,  לנוכרי לבשל בשבתכיוו� שאינו חמור בעיניו האיסור לומר, חשש שלהבא הישראל יאמר לנוכרי לבשל בשבילו

, "כדי שיעשו"ומשו� כ� יכול ליהנות ממלאכת הנוכרי רק במוצאי שבת לאחר שיעור זמ� , ממלאכתו באופ� שמרוויח מהעובדה שנעשה בשבת
בנדו� , א� כ�. � זה די� מומר לדי� נוכרישהשווה לעניי, )ק ה"ס" משבצות זהב", רעו' סי" (פרי מגדי�"ועיי� ב). שכה' ח סי"או(ע "כמבואר בשו

שכ� הוא בוודאי מרוויח מ� העובדה , קיי� איסור ליהנות ממעשיה�, שמפעילי האתר הנ� יהודי� שאינ� שומרי� תורה ומצוות, דיד�
, � המומר לדי� הנוכריכ� להשוות בי� די�שלא פשיטא ליה כל) ק כב"ס" אשל אברה�", שכה' סי" (פרי מגדי�"ועיי� ב. שמעדכני� בשבת עצמה

 ".      ולפני עור לא תת� מכשול"כדי שלא יעבור על , כיוו� שהיהודי לא יבקש מהמומר לחלל השבת
ודמי למה , שכ� הנכנס לאתר אינו עושה מעשה הנאה אלא רק קורא בעיניו בלבד, לומר סברה נוספת להקל בענייננו, לכאורה, כמו כ� היה מקו�

מכל מקו� זהו ) ש�(וא� שלפי אחת האפשרויות המובאות בגמרא ; "קול מראה וריח אי� בה� משו� מעילה): "א" עפסחי� כו(שנאמר בגמרא 
ומלבד זאת הירושלמי ". מעשה שבת"א� אי� הכרח שיש להחמיר לאסור לכתחילה א� בדי� , שהיא חמורה, אפשר שזה דווקא במעילה, איסור

שאישה הייתה , שהרי מה שהובא בגמרא, שכלל אי� איסור בקול מראה וריח,  השנייה בבבליכנראה נקט להלכה את אפשרות) ג"ה ה"סוכה פ(
ומשמע , "קול מראה וריח אי� בה� משו� מעילה"ותירצו ש,  הקשו בירושלמי שלכאורה יש בזה מעילה–בוררת חיטי� לאור שמחת בית השואבה 

קול מראה "שכתב שכל ההיתר של ,  בעניי� שמיעת שידורי רדיו ממחללי שבת)קפג' ח סי"או" (הר צבי"ת "א� עיי� בשו. שא� איסור אי� בכ�
ודומה לחפ� של הקדש שאסור ליהנות , שאז החפ� עצמו שנעשה בשבת נאסר בהנאה, יכול להיות שיי� רק כאשר עובר העברה הוא ישראל" וריח
אלא שא� יהיה מותר ליהנות יש חשש , ו אסור בהנאהא� בנוכרי שעשה איסור עבור ישראל אי� איסור ליהנות מחמת שהחפ� עצמ; ממנו

והרי די� המומר שווה לנוכרי לעניי� מעשה שבת ). ג� בקול מראה וריח(וזה שיי� בכל סוגי ההנאה , שיאמר להבא לנוכרי לעשות עבורו איסור
  .קול מראה וריחוא� כ� לא תועיל העובדה שההנאה של הנכנס לאתר היא רק ב, ")פרי מגדי�"וכמבואר לעיל בש� ה(
  .מהנימוק שקול מראה וריח אי� בה� איסור, א רבינובי� נוטה לומר שיש מקו� להקל בדבר"יש להעיר שהגרנ 2
שיח ' סי" (משנה ברורה"הובאו דבריו ב" פרי מגדי�"ובדומה למה שכתב ה. ולקולא, שכיוו� שכל די� מעשה שבת הנו מדרבנ� הוי ספיקא דרבנ� 3

ולכאורה היה מקו� . כיוו� שהוא ספיקא דרבנ� ולקולא, א� עבר ועשה" מעשה שבת" בו מחלוקת הפוסקי� אי� בו איסור שכל דבר שיש, )ק ב"ס
שכ� יכול להמתי� (א� הוא דבר שיש לו מתירי� , שכ� אמנ� ספק מעשה שבת הוא ספק דרבנ�, "פרי מגדי�"לחלק בי� ספק במציאות לבי� דברי ה

, "פרי מגדי�"ומה שכתב ה). תקיג' ח סי"או(ע "ובשו, )א"ד ע(כמבואר בביצה , ירי� א� ספק דרבנ� אסורובדבר שיש לו מת, )למוצאי שבת
. שבספק בדי� אי� די� דבר שיש לו מתירי�) תצז אות ג' ח סי"או" (פרי חדש"פי מה שכתב ה�הוא על, שבמקו� ספק בדי� אי� איסור מעשה שבת

  ). סה' סי(עקיבא אייגר ' ת ר"וכ� מבואר ג� בשו
שכ� במקרי� רבי� א� ימתי� למוצאי שבת , א� נראה שנית� להקל בכל זאת. בנדו� דיד� שהוא ספק במציאות היה צרי� להחמיר בדבר, א� כ�

שד� א� די� דבר שיש לו מתירי� הוא די� ששיי� , )ק ג"קב ס' ד סי"יו" (דרכי תשובה"ומלבד זאת עיי� בספר , �העדכוני� כבר לא יהיו רלוונטיי
ועיי� ש� שתלה הדבר במחלוקת . או שזהו די� כללי שיש להשתדל תמיד להגיע לאופ� המותר ביותר, )ל"כמו בגמרא בביצה הנ(רק בתערובות 

וכל זה מלבד הטעמי� להקל . אפשר שבנדו� דיד� אי� די� דבר שיש לו מתירי�, א� כ�. � בהסבר די� דבר שיש לו מתירי� בתערובות"י והר"רש
  ).מכל מקו� חזי לאיצטרופי, וא� שמבואר לעיל שהנ� דחוקי� (1רה שהוזכרו בהע
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                Vienna, Austria                  אוסטריה, וינה

                                           ה"אלול תשס
  

  שלא בזמ
 משמרת, ידי רכז ביטחו
�טלטול אקדח בשבת וביו� טוב על. לז
  

  :שאלה

  .ברחובות הראשיי
 לא מסתובבי
 שישי
 ריבוא אנשי
. בעירנו אי� עדיי� עירוב
, לצור� הגברת הביטחו�,  של הקהילה מותר לשאת את אקדחו בשבת וביו
 טוב ג
 כאשר איננו בתפקיד�לחבר בוועדת הביטחו

פי דרישות הביטחו� שקבעו המומחי
 אי� הכרח �ועל, בכניסה לבית הכנסת ישנו שומר חמוש. כאשר הוא בא להתפלל בבית הכנסת

הא
 מותר לטלטל ג
 את , א
 מותר לשאת את האקדח. מוב� שכל נושא נשק מאומ� מוסי� לביטחו�. בנושאי נשק נוספי

ייתכ� .  אינו צמוד אליו� ג
 א
 הרישיו�א� אי� עברה פלילית בנשיאת אקדח ברישיו, וק האוסטרי לשאתוחובה על פי הח(? �הרישיו
  ).שיוטל קנס גבוה על המפר את ההוראה

  
  :תשובה

 לטלטל את אסור,  להגדיר את הצור� בנשיאת נשק שלא בתפקיד כפיקוח נפשי אפשרלפי העובדות המתוארות בשאלה אשהיות . א
 
שאי� עירוב בשבתהאקדח במקו

1
 א
 הדבר נית� , העצה היחידה היא להשאיר את האקדח בבית הכנסת במהל� השבת.

  ). כגו� שיש ש
 כספת שנית� לנעול אותו בתוכה(מבחינה בטיחותית 
ביו
 טוב שאינו שבת מותר. ב

2
  . לטלטל את האקדח ואת הרישיו�

ק במקו
 שאי� עירובנשאי� לטלטל את הרישיו� לנשיאת , שג
 במקרי
 שמותר להסתובב ע
 האקדח בשבת מחמת פיקוח נפ. ג
3

 ,
 הדבר מותראו חלק מהחגורהוא
 יכול לעשות ממנו תכשיט 

4
. 

                                                 
1

הובא ) בתשובה מו(וש� , )מח� ה תשובות מה( "מראה הבזקב"ת " שאלות ההגדרה של מצב כפיקוח נפש והטלטול במצבי� כאלו טופלו בהרחבה בשו

, לפי מה שהובהר, ואמנ�. התייחסות למצב כזה ביו� חולה יתהי הוכ� שיש לבדוק מה, שאחראי הביטחו� הוא המוסמ� להגדיר את המצב כפיקוח נפש

דואג שיהיה אינו א� עצ� העובדה שאחראי הביטחו� , ג� כאשר ביו� חול ישנה התכנסות של מספר יהודי� רב מתבקש כל מי שיש ברשותו נשק להביאו

�ולפי מה שהובהר בעל(, הוא ממילא בא שיביא ג� את נשקואלא מבקש מאיש הביטחו� שאיננו בתפקיד שא� , יותר משומר חמוש אחד בבית הכנסת

אלא א� איש הביטחו� עצמו אינו צרי� כלל לבוא לבית הכנסת כשאיננו , לא רק שאיננו דואג לאד� חמוש אחר במקרה שאיש הביטחו� איננו נמצא, פה

  . ומר חמוש אחד בבית הכנסתחושב שנחו� יותר משאינו מוכיחה שאחראי הביטחו� , )בתפקיד ויכול לנהוג כפי רצונו

 שעל מנת להגדיר מצב כפיקוח נפש בצבא צרי� לראות א� בימות החול היו עושי� מאמצי� ,)יז�  טז'פרק טז סע( "הצבא כהלכה" בספר  נפסקוכ�

, רב�עז אוי"בשמו של הגרש )249' ד עמ( "תחומי�"וכ� מופיע במאמרו של הרב יהושע ב� מאיר ב,  כגו� לעכב יציאה לחופשה,מיוחדי� להתגבר על כ�

נשארת בתוק� , כ� אפשרות להשוות ליו� חול�שאי� כל, מוב� שבנדו� דיד�. שהמפקד מתייחס למצב כפיקוח נפשוודא שקריטריו� זה נחו� על מנת ל

         .שאיננה מתקיימת כא�, הבדיקה של עיכוב היציאה לחופשה
2

' סי( "ביאור הלכה"ב עיי� ,לגבי איסור הוצאה נחלקו הראשוני�. יסור הוצאה ומצד איסור מוקצהמצד א: צדדי�'  לעניי� יו� טוב יש לדו� בשאלה מב

 מדברי המחבר .בהלכה)  א'ש� בסע(א "ונחלקו המחבר והרמ,  בהוצאה שאינה לצור� כללובט�  א� יש איסור הוצאה ביו,")מתו� שהותרה"ה "תקיח ד

 שצרי� צור� קצת על פסקא "ואילו הרמ, ר שהוא ממילא מוקצה ישנו איסור מדרבנ� ג� להוציאוורק בדב, משמע שהותרה הוצאה ג� שלא לצור� כלל

נית� ,  ורוב הפוסקי� החמירו בזה,כיוו� שהדבר נוגע בחשש איסור תורה, דאי יש להחמירו שבופסק) ש� ("ביאור הלכה"הוא� ש. מנת להתיר הוצאה

  . ולא גרע משאר צרכי� שהותרו ש�, כצור� קצת) גיע מבחינה נפשית אנשי� מסוימי�ולו משו� שהדבר מר(להגדיר את צור� הוצאת האקדח 

 כיוו� ששימושו של הנשק הוא ,לכאורה: נחלקו הפוסקי� א� נשק נחשב כלי שמלאכתו לאיסור או כלי שמלאכתו להיתר: לגבי הגדרת הנשק כמוקצה

 חלק ידי� לא� הועלו ע. יהיה הנשק כלי שמלאכתו לאיסור, )וא� פגע יש ג� איסור חובל, יה יוצרת בערהיעצ� היר( דבר הכרו� באיסורי שבת – לירות בו

ב ( "משיב מלחמה"ש גור� בספרו " הגר,ל והרב הראשי לישראל לשעבר" הרב הראשי לצה:נו נחשב כמוקצה כללנ נימוקי� מדוע נשק איהמכמהפוסקי� 

וא� כ� הוא נחשב כלי שמלאכתו , כלומר רק במצבי� שהדבר מותר ג� בשבת,  למנוע סכנה מסיק שנשק אינו מוקצה כיוו� שיורי� בו על מנת,)סא' סי

 שלכאורה הדבר תלוי פי� על� �וא. שדינו שמותר בטלטול,  וא� שיורי� בו ג� באימוני� שאסורי� בשבת הריהו כלי שמלאכתו להיתר ולאיסור;להיתר

אלא שהתרנו לעשותו ,  שהיא רק דחויה עצ� המעשה נחשב כמעשה איסור דאמרא�שלמ, ל פיקוח נפשבש "דחויה"או " הותרה"בשאלה א� שבת 

א� ". דחויה"ולא ל" הותרה"טחוני לישהופ� את הצור� הב, ואפילו בשבת" עד רדתה"ש גור� שבדיני מלחמה ישנו די� של "טוע� הגר, פיקוח נפשבמקו� 

 ש� הוא כותב על נשקו ,וכ� ג� משמע בסיכו� תשובתו, א נשק אבטחה פרטיול,  כנדו� בתשובתו ש�,נשק של צבא ישראלב רק ו תק�יתרהלכאורה 

  . האישי של חייל שאינו מוקצה

יה אלא י אינו ירבושימוש הוהוא שעיקר ,  נוטה לטעו� שנשק נחשב כלי שמלאכתו להיתר מטע� אחר)176'  ז עמ"תחומי�("הרב יהושע ב� מאיר במאמרו 

רב� עז אוי" וכ� משמע מהערת הגרש,)2פרק כא הערה ( "הצבא כהלכה" בספר פסקוכ� . מה אי� בה כל איסורוההרתעה לכשעצ', הרתעת מחבלי� וכד

 ומסתבר שלא בשעת .מ נראה דרובה ואקדח כדי להטיל בה� אימה שפיר חשיב כצור� גופו"ומ": ש� נכתב, )כ הערה כחרק פ( "שמירת שבת כהלכתה"ב

   ).ק לא אות ג"לד ס' ב סי" (מנחת שלמה"במפורש בספרו וכ� פסק , "מלחמה רוב תשמיש� רק להרתיע

 בש� הרב 26תשובה ( "המורי� בקשת"וכ� מובא בספר .  ונחשבת רוב תשמישו של הנשק בזמני� רגילי�,א� כ� יוצא שהרתעה היא פעולה המותרת

פוסקי� רבי� הגדירו את הנשק ככלי , לעומת זאת. )קלו' עמ(" ל"שבת ומועד בצה"וכ� הקל בשעת הדחק בספר , )נבנצל והרב דב ליאוראביגדור 

והערת , )304' עמ( "הלכות צבא", )לב'  ב סי"אהלה של תורה"(הרב יעקב אריאל , ) ש�"המורי� בקשת"(מ אליהו "ביניה� הגר, שמלאכתו לאיסור

ח הרתעתו של הרובה היא ו כיוו� שכל כ, טענת� היא שלא שיי� להגדיר את ההרתעה כתשמיש חדש שנחשב להיתר).ש�( "תחומי�"העור� במאמר ב

  . שהוא היוצר את ההרתעה, ולכ� עיקר התשמיש נחשב הירי, אחרת לא היה מרתיע כלל, משו� שנית� לירות בו

 כפי ,נראה שיש להקל א� לדעת האוסרי�, אלא לצור� ההרתעתי) מחמה לצל(כיוו� שבסופו של דבר נשיאת הנשק כא� לא נועדה להג� על הנשק ו

וכבר ביררנו שכא� לא נית� להגדיר את ,  וא� שהרב אריאל התיר טלטול נשק רק לצור� פיקוח נפש.)בהערה ש�( "שמירת שבת כהלכתה"במע שמש

, טחוניישכ� ישנו איזשהו צור� ב, בפרט בנדו� דיד�ו, נית� לסמו� עליה�, ויש פוסקי� המתירי� לגמרי נשק,  דרבנ�יסור כיוו� שמדובר בא– המצב ככזה

  .נית� לטלטלו כי יש צור� קל,  כ� ג� לגבי הרישיו�.פילו שהוא קלא
3

 ;"התירו סופ� משו� תחילת�"היה מקו� לדו� להתיר את הדבר מצד , תפסא� היה נאד� שנושא נשק ללא רישיו� היה נענש בעונש חמור שה קר במ

לחזור לבית� א� באיסור " הצלה"מקרי� מסוימי� נית� להתיר לאנשי  ב,)רג' א סי( "ופרס� חת"ה המסתמ� על ,)פ' ח ד סי"או ("אגרות משה"הלדעת ו

מחשש העונש , יתנו לה� לצאת ע� האישוריוא� כא� לא יהיו מוכני� להיות אנשי ביטחו� א� לא , כיוו� שאחרת לא יסכימו להתנדב לארגו�, דאורייתא

א� כאמור כיוו� , נית� להתיר לטלטל את הרישיו� כלאחר יד,  באיסור דרבנ� חלק עליו והתיר רק)ח�ז' א סי( "מנחת שלמה" וא� שב.יתפסוישיקבלו א� 
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יכול לתפרו לבגדו , במקו
 שיש פיקוח נפש וקיי
 חשש רציני להפסד כספי עקב קנס שיוטל עליו מפני שלא היה עליו רישיו�. ד
ת אתומבעוד יו
 או להניחו בתו� נעלו וכ� לצא

5
. 

                                                                                                                                                                           
 ."נמצאת מכשיל� לעתיד לבוא"חשש של אי� , במקרה הגרוע ביותר הוא צפוי לעונש קל, יתפס איש הביטחו� בלא הרישיו�ישבשאלה נתבאר שג� א� 

ש ישראלי "ר הגר"עיי� במאמרו של מו, במערכות ציבוריות" היוצאי� להצילכל "לדיו� מפורט בשאלת . ועיי� בהערות הבאות מאיזה צד נית� להתיר

  .על פעולת המשטרה בשבת) יז' סי" עמוד הימיני("
4

  . שהציע לעשות כ� לכרטיס זיהוי של חולה שאסור לו לצאת בלעדיו בשבת,)נג' ד סי"ד ח"יו( "אגרות משה"ב עיי� 
5

, )ק קכג"ש� ס" (משנה ברורה"וה, )וכא� מדובר שצרי� לצאת(במקו� הפסד כאשר צרי� לצאת מביתו שהתיר תפירה , )שא סעי� לג' ח סי"או(א " הרמ

. הקלו במקו� הפסד כי אד� בהול על ממונו, וזוהי הוצאה כלאחר יד, שהתיר ג� באופ� השני כיוו� שלדעת פוסקי� רבי� אי� לנו רשות הרבי� בזמ� הזה

ת "ועיי� עוד בשו, כיוו� שההוצאה היא על מנת להינצל מעונש, טע� שיש כא� מלאכה שאינה צריכה לגופהשהוסי� , )עט' א סי" (קול מבשר"ועיי� ב

  ).ב תשובה לד" (במראה הבזק"
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   Turin, Italy                          איטליה, טורינו

            ג"שבט תשס
      
  הסעת תינוק לבית הכנסת בשבת על ידי גוי במכוניתו. לח

  
  :שאלה

. ג תשובה לו התרת� לצור� קירוב טלטול ילדי� בשבת לבית הכנסת באמצעות אמירה לנכרי"ת במראה הבזק ח"בשו
הא� מותר להביא . ש� בתשובה לח הבאת זק� לבית הכנסת בשבת ברכב על ידי גוי במקו� של פיקוח נפש רוחניהתרת� ג� 

  ? "אדעתא דנפשיה"תינוק לבית הכנסת בשבת באמצעות גוי שיעשה זאת ברכבו 
  

  :תשובה

ג� א� עושה זאת ברכב  ו2"אדעתא דנפשיה" הסעת תינוק יהודי ברכב לבית הכנסת בשבת ג� א� הגוי עושה זאת 1אי� להתיר
  .3השיי� לו ולא לאביו של התינוק

                                                 
1

פ כללי הפסיקה " המאבק על צביונה של השבת הוא זה שצרי� להנחות את הפוסקי� ולכ� יש להיזהר מאוד ג� במקו� שנוכל למצוא היתרי� ע
  .הרגילי�

2
,  ש� אי� פגיעה באוירת השבת,"קירוב" במקו� שנוכחות הא� בבית הכנסת היא לצור� ,ה דומה להיתר לטלטל קטני� לבית הכנסת אי� ז

  .ג תשובה לו"ח" במראה הבזק"ת "כמבואר בשו
3

  .באופ� קבועהותר הדבר ההיתר מבוסס על פיקוח נפש רוחני וג� אז לא , ג תשובה לח"ח" במראה הבזק"ת " בשו
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 Vancouver, Canada            קנדה, ונקובר
        

      ג"אייר תשס
 

  במקו� שאי
 ערוב, הבאת נכה לבית הכנסת. לט
  

  :שאלה

ת הכנסת בכיסא הוא שאל א� יש איזושהי דר� להביא את בנו לבי. ל בתסמונת דאו�"בקהילתנו יש יהודי שבנו לוקה ר
  .והיו רוצי� להשתת� במניי� בשבת, ההורי� מרגישי� עצמ� מנותקי� מהקהילה). 5הב� לא יוכל ללכת עד גיל (גלגלי� 

  
  :תשובה

 ובפרט כשאינו יכול ללכת ,במקו� שאי� עירוב לכתחילה אי� לשאתו א� בכרמליתו ,אי� לשאת אד� ברשות הרבי�. א
ובפרט במקו� שקיי� חשש שלא , 2תו בכרמלית במקו� צור� גדול אי� למחות ביד� לשאהמקלי� כ��פי�על�א� .1בעצמו

                                                 
1

  .עיי� בהרחבה בהערה הבאה,  יש המתירי� לשאתו א� לכתחילה בכרמלית,י תמיכה ועזרהיד�ל א� יכול ללכת ע,מקו� ומכל 
2

 בטע� הדבר רא ומסבירה הגמ,טה מרשות היחיד לרשות הרבי� פטור על הוצאה זוימובא שהנושא אד� חי ומוציאו במ) ב"שבת צג ע( במשנה 
  המופיע בהלכות שכל פטורמא ל�קייו . כמבואר להדיא במשנה, הוצאת המיטה משו� שהיא טפלה לו ופטור א� על,"חי נושא את עצמו"משו� ש

כ� פסק . פטור אבל אסור" חי נושא את עצמו" ש,) נתיב יב"תולדות אד�"(ירוח�   רבנופסק וכ� ,)א"שבת קז ע(פטור אבל אסור  משמעותו שבת
 א� נראה שיש ,סא גלגלי�י לפי זה לכאורה יהיה אסור להוציא אד� על כ,א� כ�. פוסקי� כל ההסכימו ו,)ק קנד"שח ס' סי( "משנה ברורה"ג� ה

  . לסייג מעט די� זה
 אות� שיטות סוברות שתנאי לדי� רשות הרבי� הוא שתהיה דר� שעוברי� בה שישי� ריבוא .כ�� רשות הרבי� אינה מצויה כל,לשיטות רבות

ג " (בזקהבמראה  "ת" בשוועיי� עוד. )ש�( "ביאור הלכה" וב,)ז' שמה סע' ח סי"או(ע " ובשו הטורעל" בית יוס�"בבדיו�  עיי� בהרחבה – אנשי�
ו� שא� ברשות הרבי� אינו אסור אלא ו או שמא כי, ועלינו לדו� א� ישנו איסור לשאת אד� בכרמלית.גדרי רשות הרבי� וכרמליתעל ) לותשובה 
ישנ� מקורות לכ� שלא אסרו להוציא לכרמלית דבר שכל איסור הוצאתו אינו . וי גזרה לגזרהבכרמלית ה") חי נושא את עצמו"ו� שוכי(מדרבנ� 

  : דוגמאותכמה ולהל� ,אלא מדרבנ�
המי� אליו את מחשש שמא יביא , מובא שאסור לאד� לעמוד ברשות היחיד ולשתות ממי� הנמצאי� ברשות הרבי�) א"ט ע(עירובי� (במשנה 

" ?ואכ� ניקו� ונגזור גזירה לגזירה, אמר רבא היא גופא גזירה.  אמר אביי היא היא–? בכרמלית מאי, א להואיבעי: "רא ובגמ.לרשות היחיד
 שכ� א� א� יביא המי� , שמותר לעמוד ברשות היחיד ולשתות ממי� הנמצאי� בכרמלית,כדעת רבא) א' שנ סע' ח סי"אוע "שו (מחברופסק ה

 ,שא� אביי מודה באופ� עקרוני שלא גזרינ� גזרה לגזרה בכרמלית, )ה אלא"א ד"עירובי� צח ע( תפותוסבועיי� . אליו אינו אלא איסור מדרבנ�
  . ושאני הכא דחמיר טפי

אד� לעמוד ברשות היחיד ולקחת מפתח המונח ברשות הרבי� כדי לפתוח דלת הנמצאת  לע אוסר בי מאירמביאה שר) א"עירובי� קא ע(המשנה 
 , ושלא כדבריו, שבירושלי� היו נוהגי� לעשות כ�בי מאיר וממשיכה המשנה שאמרו לו לר.פתח אצלומחשש שמא יביא המ, ברשות הרבי�

 ,י שמשו� כ� נהגו היתר בירושלי�" ומסביר רש.)ו� שדלתותיה ננעלות בלילהוכי( הרי דינה ככרמלית ,ושואלת כיצד מביאי� ראיה מירושלי�
  .שאינו אלא גזרה לגזרה

 שעל א� שאסור לצאת לרשות הרבי� בחפ� שבידו סמו� לכניסת שבת מחשש שמא "מג� אברה�"כתב בש� ה) ק נב"רנב ס' סי ("משנה ברורה"ה
  . שאינו אלא גזרה לגזרה, מכל מקו� מותר לצאת לכרמלית בחפ� שבידו,ישכח ויוציא

 "בית נתיבות"(א "לרשב" עבודת הקודש"בו, )כז' ה וסי' א סירק שבת פ(י "הגהות אשרבוכ� , )ה ניחוש"ב ד"עירובי� צח ע( פותועיי� עוד בתוס
  .)קד' סי( "עבודת הגרשוני"ת " בש� שו)ב ק"שמז ס' סי(" באר היטב"מה שכתב הב� כ ו;)ה' שער ג סי

 גוזרי� גזרה לגזרה בכרמלית י� וכתבו שמה שמצינו שא,"חי נושא את עצמו"רבי� אוסרי� נשיאת אד� בכרמלית על א� ש, למרות האמור
 ורק חששו שמא יבוא לעשות מעשה ,)יה ממי� ברשות הרבי�יכמו שת(הוא דווקא בדבר שמצד עצמו אינו אסור כלל ) ל"קורות הנכמבואר במ(

 חכמי� החשיבוהו ,משאל אינו נחשב רייתא וא� שמדאו;המעשה אסורעצ�  ש, בניגוד לנשיאת אד� זאת– )המי� אליואת שיביא (האסור 
' סי" (מג� אברה�"בהסבר דברי ה)  כחתשובה(ת "בשו  אייגראיבעק' כ� כתב ר. אסור לשאתו א� בכרמלית ממילא ,משאלו� שנחשב וכיו .משאל

וכ� .  ופסק כ� להלכה,")שלא"ה "שח סו� ד' סי" (ביאור הלכה"כעי� חילוק זה מובא ג� ב. כרמליתב שאסר לשאת אד� חי א� ,)ק עא"שח ס
  . אסר נשיאת חי א� בכרמלית) ח, נב" (חיי אד�"ה

חי "ל עלא דיבר ש �א( שכתב לחלק כ� ,")מי שמתו מוטל לפניו"י� יענ" (תורת האד�"� ב"ונית� להביא מקור וראיה לחילוק זה מדברי הרמב
שמעו� היה אסור להוציא את המת לכרמלית אלמלא '  שמשמע מדבריה שא� לר,)ב"שבת צד ע( רא משו� שהוקשה לו מהגמ,")נושא את עצמו

ו� שעצ� ו כי,רח�ו אלא על כ? שכ� היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, הוצאת המת אינה אסורה אלא מדרבנ�מעו�ש' הרי לר ,וקשה. הבריות כבוד
 מובא "תורת האד�" וכדבריו ב;הוצאהלהוצאה חכמי� החשיבוה לאינה נחשבת הוצאה זו  א� שמדאורייתא , לפיכ�.הוצאת המת היא איסור

  ).ש�(א בחידושיו " הריטבתבכ�  וכ,)ב"שבת צד ע(בחידושיו ג� 
שכתב )  ה' סעשמט' ח סי"או(ע " וראייתו מדברי השו,כל איסור דרבנ� הותר בכרמלית )שבת' בפתיחה להל" (פרי מגדי�"דעת הל, גיסאמאיד� 

 �כ� או, אמות בבת אחת' קל יבוא לטלטל דנשב) ק א"סש� (ז " ובטע� הדבר כתב הט,אמות א� בכרמלית' שאסור לטלטל פחות פחות מד
 שכ� לפי זה א� נאמר שחצי שיעור אסור מדרבנ� יהיה מותר להוציאו , בדבריויו�ערי� וקצת צ. משמע ששאר איסור דרבנ� לא נאסר בכרמלית

א� א� נסבור שחצי שיעור ,  שאסר הוצאת חצי שיעור לכרמלית,)ב"שבת צד ע(� "וזה סותר להדיא את דברי הרמב, כפי שכתב בעצמו, לכרמלית
 זהו עקרו� כללי לאסור שבות א� ,א סובר שאדרבה" א� הגר,ע"ז בדברי השו" הטרוש ועוד יש להעיר שאי� ראייתו אלא לפי.דרבנ�אסור מ

'  וכ� דעת ר).ש�( "ביאור הלכה"בעיי� , פקפקו האחרוני�) ש�(ע " וכ� על עצ� דינו של השו;)ק יט"שמט ס' סי(" משנה ברורה"בעיי�  – בכרמלית
  .ל"א הנ"� והריטב"דברי הרמבאת ולא הזכיר , ולהתיר נשיאת חי בכרמלית" מג� אברה�"לחלוק על ה) ש�(שובה יגר בתיעקיבא א

  :עדיי� עלינו לדו� א� בנדו� דיד� אכ� יש לו די� של חי נושא את עצמוו
 ." אבל א� היה גורר אסור, בזמ� שהוא נוטל אחת ומניח אחת?יהודה אימתי' אמר ר, אשה מדדה את בנה" :מובא) ב"שבת קכח ע(גמרא ב

 שכבר יודע מעט להרי� רגליו וללכת א� ,ב"לאחוז בזרועותיו וכיו, שמותר לסייע בהילוכו של קט�) ב"נא עשבת (� " הדברי� כתב הררושובפי
 , על איסור דרבנ� שכ� ג� א� יגביהנו לא יעבור אלא, וג� לא חיישינ� שמא יגביה את הקט� בידיו;� שאינו נושאוו כיו,שהול� ברשות הרבי�

משמע שכל ו". חי נושא את עצמו" אומרי� י� א, שא� אינו יודע להרי� רגליו וללכת בכגו� זה, א� א� הוא קט� מזה".חי נושא את עצמו" הריש
 ,ר� לאיסור שאי� כוונתו שאי יכולת ההליכה היא הגו,�" וא� א� נרצה לדחוק בדברי הר".חי נושא את עצמו"שאינו יכול ללכת לא אמרינ� בו 

חי "יחשב כ, ב כבנדו� דיד� אינו יכול להל�" ומסיבה אחרת כגו� מו� וכיו,כ�� ל א� אינו קט� כהזי  ולפ,א סימ� לקטנותו של התינוקהיאלא 
 הגור� הקובע יא אלא ה,מוכח שאי יכולת ההליכה איננה רק סימ� בעלמא) ב"שבת קמא ע(א " מכל מקו� מדברי הרשב;"הנושא את עצמו
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,  לכ� במקרה שלכ�. מותר4והוידי גוי לצור� מצ�ועל. 3יהיו שוגגי� ואל יהיו מזידי�ששבכגו� זה מוטב , ישמעו להחמיר
  .זו הדר� המומלצת, כשיש חשש ניתוק מהקהילה

שאר את ויקפיד להסיר , 6ו� שהוא טפל לווכי',  וכדו5סא גלגלי�יבכג�  האד� מותר לשאתואת במקו� שמותר לשאת . ב
  .7סא ובכיסי� של האד� הנישאיחפצי� הנמצאי� בתאי� של הכ

  .9 יש המתירי� א� לכתחילה,סאי בכ8עצמואת  מסיע  האד�א�. ג
  .11אופ� ידני נית� להשתמש בו במכל מקו�ו. בשבתהפעילו  ל10ר אסו,סא גלגלי� חשמלייבמקרה שמדובר בכ. ד

                                                                                                                                                                           
� " שציי� לדברי הרמב,)ה שלא"שח ד' סי ("ביאור הלכה"לא כש, )ב"שבת קמא ע(� בחידושיו " הרמבתבכ� וכ. "חי נושא את עצמו" תבהגדר

ולא ,  שכל שאינו יודע לגמרי ללכת,להחמיר א� יותריש ) ב"שבת קכח ע(דעת המאירי ל ו. שמש� אינו מוכרח לכאורה)א דמילה"בריש פרק ר(
� "להלכה כדעת הר) ש�" (ביאור הלכה"וה) תשובה כח(  אייגראיבעק' וכ� פסקו ר. "חי נושא את עצמו" לא אמרינ� ביה ,מספיק שאפשר לדדותו

  .וכ� דעת רוב הפוסקי�, ל"א הנ"והרשב
 "את עצמוחי נושא " א� נראה שתליית הגדרת ;למאעלי  לכאורה יש לאסור לנשאו א� בכרמלית לכו, שאינו יכול ללכת בעצמו, בנדו� דיד��כ� א

  :כ�� כלת מוכרחהביכולת הליכתו אינ
האיזמל בשבת עצמה את  שא� לא הביאו איזמל של מילה מערב שבת לבית התינוק יביאו ,אליעזר' דברי ראת מביאה ) א"שבת קל ע(המשנה 

 שהרי אי� בזה ,מל ולא להיפ�שהדי� נות� שצרי� להביא התינוק אל האיז) ה רבי"דש�  (פות התוסי� ומקש,)שכ� צרכי מילה דוחי� את השבת(
 אמנ� העירו האחרוני� שלכאורה ".חי נושא את עצמו" נקרא ב� שמונה ימי� שא� תינוק מכא�משמע ו;  שהחי נושא את עצמו,איסור תורה

 שתינוק שכתב) ש�(א "וכעי� זה משמע ג� בחידושי הריטב. �ש�  עיי,א" צד עשבת(במקו� אחר  ומה שכתבאת  סותרי� ה� של התוספותדברי
א יג "נתיב א ח( ירוח� בנווכ� נראה דעת ר. "חי נושא את עצמו" ו אומרי� בי� ולפיכ� א,כל שמונה ימי� נחשב חולה מפירוק אבריו בשעת לידה

מו  דלא אמרו חי נושא את עצ,טעות הוא ביד� – דהחי נושא את עצמו ,ואות� שאומרי� שמותר לישא תינוק כשגורר שתי רגליו...: "שכתב) ג"ע
 כבר יישבו האחרוני� ,�" כדעת הר, ירוח�בנושדעת ר)  מא' סעשח' ח סי"או" (בית יוס�" ומשמע מדברי ה." אבל אסור,אלא לפוטרו מחטאת

 לדדות את בנה ברשות הרבי� דלא חיישינ� הלאיששהסביר בטע� ההיתר ) ה במקפיא נפשה"ב ד"קכח עש� (י "וכ� יש לדייק מדברי רש. דבריו
 ,"שנושאתו" ובטע� האיסור כאשר גורר רגליו כתב משו� ;"חי נושא את עצמו" שכ� ,א� א� תגביהנו אינו אסור אלא מדרבנ� ש,שתגביהנו

 ההילא אלמ לואפיוהרי , מדוע נצר� לומר שגרירה דינה כנשיאהו –" חי נושא את עצמו"שכשגורר רגליו לא אמרינ� אינו סובר י "ולכאורה רש
  ?ישינ� שמא תגביהנו ותעבור על איסור תורה חיכל מקו� מ,דינה כנשיאה

  . שיי� ג� במי שאינו יכול ללכת"חי נושא את עצמו" נראה שישנו מקו� לומר שדי� ,לאור כל האמור
 וג� נאמר שא� , מותר א� לכתחילה לטלטלו בכרמלית"חי הנושא את עצמו" היינו שנאמר שבאד� ,ל"א� ג� א� נסמו� להקל בשני הנדוני� הנ

חי נושא את " שבחולה לא אמרינ�  מבואר)ב"יומא סו ע( רא בגמ. על כ� עדיי� יש להעיר,"חי הנושא את עצמו"ו יכול להל� נחשב כמי שאינ
ו� שאינו נושא את עצמו מחמת מחלתו ו וטע� הדבר הוא כי.שאר ראשוני�הסכימו עמו  ו,)טז'  יח הלרקשבת פ(� "פסק הרמבוכ�  ,"עצמו

 ורק , שכ� במקרי� רבי� אינו מרגיש חולי ותשישות,א� נראה שישנו מקו� לחלק בי� חולה לנדו� דיד�. עצמו ואדרבה מכביד ,ותשישותו
 יש קו�מכל  ומ–) כמבואר לעיל ("חי הנושא את עצמו" וא� כ� לא גרע מתינוק שיש המחשיבי� אותו כ,אד� רגילשל התפתחותו אטית יותר מ

  .לדו� כל מקרה לגופו
 רא וכפי שמבואר בגמ,"חי הנושא את עצמו" שלכאורה בכהאי גוונא אינו נחשב כ,סאיבמקרה שקושרי� את התינוק לכובדומה לזה יש לדו� 

 ,א� ג� בזה נראה שנית� לחלק בי� סוגי קשירה שוני�). ש�(� " והובא להלכה ברמב,"חי נושא את עצמו"אי� די� של " כפות"של) א"שבת צד ע(
 סמ� . וממילא אובדת ממנו התכונה הטבעית של הנשיאה העצמית, הגורמת להגבלת התנועה של האד�,היתכ� שכוונת הגמרא לכפיתה גמוריש

ומסתבר . �ש� עיי.  שחילק בי� קשירה לכפיתה,")דבי וייאד�"ה "דש� (י "על דברי רש) א"צד עשבת (ל "לזה נית� ללמוד מדברי הגהות רש
פני "ב ו)�ש(ש " ראפותתוסב )ה שהחי" דש�( פותתוסב עיי� ,"חי נושא את עצמו"י� תלויה בטעמי הפטור השוני� שנאמרו בד" כפות"שהגדרת 

  ).ב' ד א סי" ויו;צ' ח ד סי"או(" אגרות משה"ת " בשויי�עוד וע, )�ש(" יהושע
3

  . שכתב כ� בהקשר דומה,)יח' שג סע' ח סי"או(ע "שוועיי� עוד ב. שכתב כ�) סו� תשובה כח(אייגר א יבעק' ת ר"שוב עיי� 
4

 ולא ,י גוייד�ל שקט� שאינו יכול להל� בעצמו מותר לטלטלו בכרמלית ע"די�מגרי פ" שכתב בש� ה,)ק קנד"שח ס' סי( "משנה ברורה"ב עיי� 
 לגבי תינוק ,והודיבר במקו� מצ) ק עג"שח ס'  סי"אשל אברה�"" (גדי�מרי פ" א� כבר העירו הפוסקי� שה.הוכתב שהוא דווקא במקו� מצו

  .והושכ� לא הותר שבות דשבות אלא במקו� מצ, וכ� בדי�. להשמוליכי� למי
5

 ,סאי� שדרכ� היה להוציא אנשי� חשובי� על גבי כ" וכתב הר," אחד האיש ואחד האשה,אי� יוצאי� בכסא"מובא ש) ב"ביצה כה ע( רא בגמ
סא יר הובא בפוסקי� שאי� לאסור משו� כ� כא� כב.  משו� עובדי� דחולובט�  ואסור לעשות כ� ביו,וצא בזהשלא ידחפו� האנשי� בשוק וכי

  .ובט� זילותא דיוכא�  כת שייי� את אחרלנוע בדר�ו� שזוהי דרכו ואינו יכול ו שכי,גלגלי�
6

  ).ב"שבת צג ע( כמבואר בפירוש במשנה 
7

טה י שהמ,טהיציא את החי במ ולא דמי למו; שא� מוציא תינוק וכיס תלוי לו בצווארו חייב על הוצאת הכיס,)ב"שבת קמא ע( רא כמבואר בגמ
  .�ש� עיי. משמשת את האד�היא ו� שוטפלה לו כי

8
 שכ� קט� כלל אינו מחויב , נראה שבלא כל ההיתרי� המוזכרי� בתשובה מותר לו להסיע את עצמו, במקרה שמדובר בקט� המסיע את עצמו

כשעושה ) שמג'  סי"הלכה ביאור"הובאו דבריה� ב(א "� והרשב"דעת הרל א� , אמנ� קט� שהגיע לכלל הבנה וחינו� חייב אביו לחנכו.במצוות
 וכל שכ� שאי� צור� להפרישו ,האיסור בידיי�את  מותר א� לתת לו )כרמליתבשכ� מדובר (נו � של כמו בנדו,הקט� איסור דרבנ� לצור� עצמו

,  נראה שאי� לאסור,סובל מליקוי שמדובר בקט� ש,ושלנ� מקו� בנדו  מכל,שלא קיבל זאת להלכה) שמג' סיש�  (מחברוא� לדעת ה. מהאיסור
יש לדו� כל מקרה של , וכמוב�. שבקט� שהוא חרש או שוטה אי� אביו מצווה לחנכו) ב אות ט" פתיחה כוללת" ("פרי מגדי�" המובא ביפ� לע
  . של עניי� לגופוגיעהפ
9

ביצה (ש " שכתב הרא, חיגר שאינו יכול להל� ללא מקלכמו ,נעל שלו שכתב להתיר מצד שנחשב כמ,)צ' ח ד סי"או" (אגרות משה"ת "שוב עיי� 
אלא במקרה " אגרות משה" ומכל מקו� לא הקל ה,)יז' שא סע' ח סי"או(ע " והובא להלכה בשו. ומותר לצאת בו,שנחשב כמנעל) ה' ג סיפרק 

כתבו ) קיד' ב סי" (מנחת יצחק"ת "וכ� בשו) קע' א סיח "או" (הר צבי"ת "בשו, גיסאמאיד� . ב" בעזרת מקל וכיולאשא� בביתו אינו הול� א
  .סא אינו הול� אלא נושא את עצמויי הכיד�ל א� כא� ג� ע,י המקל מצליח ללכתיד�לו� שעוכי,  למקלהמו דינושא

א� כ� כש�  ו;)ב"שבת צג ע( משנהכמבואר ב,  שכ� העגלה טפלה לאד�,שאינו נחשב הוצאה כשמסיע את עצמו) ש�" (מנחת יצחק"עוד כתב ה
 רקפ" שמירת שבת כהלכתה"הובאו דבריו ב(ז אוירב� "א� הגרש. סאי כ� ג� די� הכ,לרשות הרבי�" להוציא את עצמו"שמותר לכתחילה לאד� 

סא יאחר נושא אד� היושב בככגו� כש , שכ� כל די� טפל לא נאמר כי א� בנושא שני משאות שאחד טפל לחברו, זוהפקפק בסבר)  קגרהלד הע
יוצא טה וכידשמא דווקא במ, ידי אחרי� פקפק בדבר�וא� על.  והרי זה כנוטל משא בידו, א� כשנושא את עצמו הוא עצמו כלל אינו משא;גלגלי�

 כתב שמסתימת הפוסקי� כל מקו�ומ.  שיי� לומר שהוא טפל לאד�י�סא אי א� בכ,� שהיא כבית אחיזה לאד�ו כיו, אמרינ� שטפלה לאד�בזה
  .שב טפל לאד�משמע שבכל גוונא נח

10
  :ישנ� ארבעה איסורי� מרכזיי� הנדוני� בפוסקי�,  לגבי שימוש בחשמל בשבת

  ).ב"חוט להט בנורה וכיו, פלטה(כאשר ישנו גו� חימו� או גו� המתלהט ומאיר  – מבעיר
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 מותרסא גלגלי� חשמלי שי פיתח כ, המתמחה בפתרונות הלכתיי� בנושאי� חיוניי� כעי� אלו,12ת"צמ יש לציי� שמכו�. ה
 .13להשתמש בו בשבת

                                                                                                                                                                           
 יפ�לע, "חזו� איש"רחיב מעט בשיטת הונ. י זר� שיי� איסור זהיד�לבכל מערכת המופעלת ע, )ט, נ' סי ("חזו� איש" היפ� ל ע– מכה בפטיש  אובונה

כוונתו היא , )ש�(" � אישחזו" שכתב הפי מה�על. ז אוירב� בעניי� זה"והגרש" � אישחזו"ש� מוזכר דיו� בי� ה, )יא�ו, ט ("מנחת שלמה"ת "שו
,  הזר� נעשה כלי שימושי ויעילייד�לוע, "גרוטאה"ו� שקוד� לכ� לא היה אלא וכי, שכאשר אנו מכניסי� זר� למערכת אנו למעשה מתקני� כלי

מיועד להדלקה ולכיבוי באופ� הוא ו� שו סובר שכיא� הוא, מסכי� שהוא תיקו� כליאוירב� ז "מוב� שג� הגרש. אי� ל� תיקו� כלי גדול מזהו
סויי כלי� מותר להבריג� על שכי, ) שיג'סיח "ע או"שו(ז " ובט"ברה�אג� מ"וכ� מובא ב.  שיי� בזה איסור מתק� מנאי�וא, תדיר הרי זהו שימושו

 "ישא� חזו"ג� ה. סגירה באופ� תדירל לפתיחה וי�מיועדה� משו� ש, "מכה בפטיש" שאסורה מדי� – "תקיעה"א� שהברגה נחשבת כ, הכלי
 בתמידות שכ� קדרה שמכוסה, כליבשימוש ה חלק מ�שההיתר נובע מכ� שפירוק הכלי והרכבתו ה סוברהוא  א�, מודה לדי� זה של כיסויי כלי�

 –  שכ� בהכרח עומד ג� לפירוק מחמת עצ� השימוש בכלי,"תיקו� מנא"ה חשיבות של זממילא כשמכסה הקדרה אי� לו ,אי אפשר להשתמש בה
 , וממילא בהרכבתו נחשב כמתק� הכלי,)א"מז ע שבת( "טה של פרקי�ימ" כמו די� ,בניגוד לכלי שעצ� פירוקו אינו מהווה חלק משימושוזאת 

  .ידו יהיה שימוש טוב יותר בכלי� ולא מצד שעל,וקו אינו אלא מסיבות צדדיותשכ� פיר
 ובט� מוליד אש ביו, מוליד ריח(כש� שמצינו איסור מוליד בהקשרי� מסוימי� )  לא במפתחות'ד ב סי" יו"בית יצחק" (–איסור מוליד זר� 

שכ� מסתבר שאי� איסור מעיקר הדי� , )בניגוד לשאר האיסורי�(וני כיו�יש לציי� שהאיסור הנו חד.  כא� ישנו איסור להוליד זר�ג�, )'וכו
, )א"עיי� ביצה כג ע(שכש� שבמוליד ריח אי� איסור להוסי� ריח , )ט' סיש�  ( אוירב�ז"וכתב הגרש. שהרי אינו עושה דבר, להפסיק להוליד זר�

שאי� , )ב" וכיוח נפשלצור� פקו(לטלפו� שכבר הור� בשבת , ארבי� הש, קא מינא נפ;במערכת שכבר עובר בה זר� רשאי להוסי� זר�שהוא הדי� 
  ). מא'פרק לב הל( "שמירת שבת כהלכתה"בעיי�  – פי שמוסי� זר� בדיבורו�על�א�, כ� למעט בדיבור�צור� כל

, ו� זה נראה לעי�במקרה שאי� ניצ). איסור הבערה(חשמלי מלווה בניצו� הנראה לעי�  מעגל  פתיחה וסגירה של, במקרי� מסוימי�–ניצו� 
 וא� א� קיי� ניצו� נראה ,)א רבינובי�"הערת הרב נ( ניצו� י�מכשירי� המצויי� כיו� אבבמכונות ו, כלל�בדר�.  שיי� איסור מבעירי�מסתבר שא

" משבצות זהב("" פרי מגדי�"כמבואר ב, כיוו� שהוא אש שאינה מתקיימת, הנו מדרבנ�) כעי� זה( שכ� האיסור ליצור ניצו� ,שנית� להקל בדבר
משנה "בא ו' עשיד ס' סיח "ע או"בשועיי� (שרי באיסור דרבנ� לשיטת המחבר , א� שהוא פסיק רישא, כ� כשאינו מתכוו�  וא�.)א ק" תקב ס'סי

" שער הציו�"ב עיי� ,נית� להקל בפסיק רישא בתרי דרבנ�) ש�(א "ג� לשיטת הרמ. ע"וצ, )ק לט"שלו ס' י סש�" (שער הציו�" בעיי�ו .)ש�" ברורה
נדפסה בקוב� ( בתשובה "� השולח�ערו"דעת את  שהביא ,) לב' סיא(" דעת יחוה"ת "שוב עיי� , מדי� גרמא ג�לדו�ויש  ).ק יח" שטז ס'סיש� (
די� ג כהדלקת מתג� הוא ב שד� ,)קמג' ח א סי"או" (הר צבי"ת "שובועיי� עוד . נדו� דיד� נחשב גרמאהשבכעי� ) חוברת א, "בית ועד לחכמי�"

וכ� , שכ� זוהי דר� פעולתו הטובה ביותר ואי� ל� מעשה בידיי� גדול מזה, וא� שיש מקו� לבעל די� לחלוק שאינו נחשב גרמא בכהאי גוונא. גרמא
� נית� שכ, מי שיסמו�  נראה שבנדו� דיד� יש למקל עלובכל אופ�; גרמאדי�  שאי� לדו� מתג חשמלי כ,א רבינובי� והרב ישראל רוז�"דעת הרב נ

עב ' פרק טו סע" (שמירת שבת כהלכתה"בו, )ה כז" (אומר יביע"ת "ועיי� עוד בעניי� זה בשו. בכלל הבערה שאסרה תורהאינה  זו הדלקהלומר ש
  כיוו� שאי אפשר בלא,והוי כמתכוו� ממש, רישא ר א� מפסיקוחמשהוא ו� ו כי,ניצו�להדליק אסר ) מו' ח עמ" (משה אגרות"ת "ובשו). ובהערה

כיוו� שוודאי יתלשו (שאסר לסרוק במסרק בשבת ) כז' סעש� (ע "שכתב על דברי השו, )ק כב"שג ס' ח סי"או" (מג� אברה�"ה וראייתו מ;זה
הרי הוא בכלל פעולת ו, כיוו� שאי אפשר בלא תלישת שערות, דלא ניחא ליה מותר כא� חייב" פסיק רישא"די� זה א� למא� דאמר בש) שערות

שכ� תלישת , ולכאורה אינו דומה". פסיק רישא"ואינו רק בכלל ,  שאי אפשר לסגור מעגל חשמלי ללא ניצו�,�� הוא הדי� כאכ  וא�.הסירוק
נחשב דבר זה  משמע שרק רצה לומר ש"ברה�אג� מ"מלשו� ה, ומלבד זאת. כ� לניצו�� דומה כלהואינ, צור� הפרדת השערותלהשערות היא 

  . יו�ערי�  וצ,)ק עד"סש� ( "יו�הצר שע"ב להדיא כפי שכת, פסיק רישיה דניחא ליהל
  : החששות האפשריי� ה�, במקרה שקיי� צג אלקטרוני

  .הדלקת אור. א
  ). ג"ב מ"שבת פי" (תוספות יו� טוב" –ג� במספרי� חייב משו� כותב  – כתיבה. ב

 א� מצד .שהרי אינו מתקיי�, רישא באיסורי דרבנ� קשכ� ה� לגבי הדלקת האור וה� לגבי הכתיבה הוי פסי,  שיסמו�ל מיא� נראה שיש למקל ע
דומה לסברת הדבר  .גמריוא� מצד שהמצבר עתיד לה, ויסטיק למקומו'א� מצד שברגע שירפה אחיזתו מהקפי� יחזור הג, שדעתו לנתק�

קל בהדלקת האור הוא העובדה שבמרבית גור� נוס� לה). עיי� לעיל(וכ� יש לדו� מדי� גרמא ). 42' עמכר� ח  "תחומי� (" לגבי פנס אוירב�ז"הגרש
ואי� , כימי�תהלי� אלקטרובהפועלות , ledנורות על נורות ע� חוט להט אלא מורכבי� על  �כיוו� שאינ, �הצגי� כלל אי� איסור תורה בהדלקת

העובדה שאי� זו דר� את לצר� לקולא וכ� לגבי כתיבה יש . 'ולעתי� כלל אי� ש� נורות כמו בשעו� דיגיטלי וכד, בזה אלא איסור דרבנ� לכל היותר
יש שינוי ב וא� הדלקת האור והכתיבה נעשית , שיי� איסור כתיבה כללי�א רבינובי� שבכתיבה כגו� זו א"יש להעיר שדעת הרב נ .כ��כתיבה כל

  .שאז מצד נוס� הוא מדרבנ�, מקו� להקלעוד 
 כנהסו ב� חולה שאינחשב להנכה שאי� ברור , להתיר איסורי� מסוימי�ה יהיובשל כ� נית� , כנהסו ב� לגבי הטענה שהנכה נחשב כחולה שאי

אמנ� מצד כבוד . צור� רפואתול תנחשבהסעתו  ברור ש�משו� שאי, לא יועיל להגדירו כ�שיתכ� ג� וי, )"חולה שנפל מחמת חוליו למשכב"(
  .וכל מקרה לגופו,  להקל במקרי� מסוימי� יהיהנראה שנית�, הבריות

11
  : מכמה טעמי�,במצב הידני) מצד כלי שמלאכתו לאיסור(סא אסור בטלטול ימכל מקו� אי� הכ, סא במצב החשמליישימוש בכ ג� האוסר 

אינו נחשב ככלי , מצב החשמליב א� שרוב שימושו – ג� כשקיימת אפשרות להשתמש במצב החשמלי, א� לעתי� דר� להשתמש בו ג� באופ� ידני
  ).ה קרדו�" שח ד'סי( "כהיאור הלב"ב עיי� ,שמלאכתו לאיסור

מכל מקו� , וא� א� משו� כ� נאסר בשימוש בשבת, ")� אישחזו"א� לא נסביר כ(הנו בגדר חומרא , המבואר לעילפי �לע, איסור השימוש בכיסא
יוו� שראוי שכתב לגבי מטאטא שאינו נחשב כלי שמלאכתו לאיסור כ, )מט'  שח סע'סי ("לבוש"פי ה�על, אי� לו די� כלי שמלאכתו לאיסור

מכל מקו� לעניי� טלטול לא מקרי כלי שמלאכתו ,  על א� שנהגו לאסור לטאטא ג� בקרקע מרוצ� אטו שאינו מרוצ�–פת לטאטא קרקע מרוצ
  ). ק קסג"ס, שח' סי" (לבוש"לא כשפסק " משנה ברורה"וה. לאיסור

, ידי ככר או תינוק� ר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור עלישנה מחלוקת ראשוני� א� מות, סא ככלי שמלאכתו לאיסוריהכאת ג� א� נחשיב 
  .סאיהכאת כשהנכה נמצא בכיסא מותר לטלטל , �כ�  וא;) ה' סעשח' ש� סי(ע "והובאה שיטת המתירי� בשו

  ).ק כו"ש� ס" (משנה ברורה"ב עיי� ,'ו תבשיל בקדרה וכדכמו, ישנו מקו� לומר שנחשב כמניח בכלי דבר המיוחד לו
 .המותר בכלי שמלאכתו לאיסור, "לצור� גופו"דבר כשימוש האת יש להחשיב 

  ).אלא א� צרי� למקומו( בשעה שאינו יושב עליו  את הכיסאהטעמי� האחרוני� אי� לטלטלשלושת לפי 
12

 il.net.netvision@zomet:  דואר אלקטרוני.+9931889�2�972:  פקס,+9931442�2�972:  טלפו�. אלו� שבות גוש עציו�,ת"מכו� צמ:  כתובת�
13

ויסטיק ג� ' סידור מיוחד שבו הגישנו. ידי גרמא הלכטכנית�כ� שהמיתוג הראשי נעשה על על) באופ� כללי( הפתרונות ההלכתיי� מבוססי� 
 .מטרת� להפחית את חילול השבתועוד כמה סידורי� ש, ויסטיק'גלהבל� יבוטל הקשר בי�  ,במצבו האמצעי לא ימתג את הזר�
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            Mexico City, Mexico       מקסיקו, מקסיקו סיטי
               ג"טבת תשס

      
  טלטול אוס� אבני� בשבת. מ
  

  :שאלה

הא� מותר לטלטל . 'לבחו� אות� מקרוב וכו, אני נהנה להסתכל בה�. ותי אוס� אבני� יפות שנאספו מרחבי העול�ברש
  ?אבני� אלה בשבת

  
  :תשובה

מוקצה מחמת " או בעיית 1"מוקצה מחמת גופו"אי� כא� בעיית . מותר בשבת לטלטל אבני� שמהוות אוס� כדי ליהנות מה�
  .2"חסרו� כיס

                                                 
1

 תאול� ייחוד אבני� עולמית לתשמיש פותר את בעיי, משו� שאינ� כלי ואי� לה� שימוש בשבת" מוקצה מחמת גופו" אבני� מוגדרות כ
 ).כב' שח סע' ח סי"ע או"שו(ולכ� ג� אבני� שיוחדו עולמית לאוס� לצור� הנאה מה� אינ� בגדר מוקצה מחמת גופו , המוקצה

2
נחלקו האחרוני� א� ). ומייחדי� לו מקו�(היא דבר שמחמת חשיבותו אי� משתמשי� בו לתשמיש אחר " מוקצה מחמת חסרו� כיס"הגדרת  

שהרי ה� מיוחדי� ,  שאז אי אפשר לומר שישתמש בה� למלאכת היתר–רק בכלי� שמלאכת� לאיסור " מוקצה מחמת חסרו� כיס"יש 
הביא אחרוני� ) לט אות ג' ח סי"ז או" (יביע אומר"ב". מוקצה מחמת חסרו� כיס"כת� להיתר יש די� או שא� בכלי� שמלא, למלאכת האיסור

המשמשות להיתר משו� ההנאה , לפי זה אבני אוס�. אלא בכלי שמלאכתו לאיסור" מוקצה מחמת חסרו� כיס"ופסק שאי� די� , �הדני� בעניי
  .טול�לא ייאסר טל, שבראיית� ונחשבות לדבר שמלאכתו להיתר

ואומר , שהתיר לטלטל פמוט העומד ליופי ולא הדליקו בו נרות שבת) פרק כ הערה ריד" שמירת שבת כהלכתה("ז אויערב� "ונראה מדעת הגרש
 הוא ההנאה מיופיי� ה� נחשבי� לכלי שמלאכתו משו� ששימוש�, ומשמע ש� שלדעתו. "מוקצה מחמת חסרו� כיס"שאי� בטלטולו בעיה של 

  ". מוקצה מחמת חסרו� כיס"י� בה� די� ולכ� א, להיתר
ונראה מכא� שפוסק , "מוקצה מחמת חסרו� כיס"אסר לטלטל בשבת תמונה שעל הקיר משו� ) פרק כ אות כב" (שמירת שבת כהלכתה"אמנ� ב

 שיש לסמו� על א� למסקנה נראה". מוקצה מחמת חסרו� כיס"נחשבת ל, של הנאה מיופייה" כלי שתשמישו להיתר"שעל א� שיש לתמונה די� 
  .ולכ� יש יותר מקו� לאסור, שהרי בתמונה אי� דר� הנאתה בטלטולה אלא באי טלטולה, דברי הפוסקי� המקלי� ולהתיר את האבני� בטלטול
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   Shluchot, Israel                                                                                                   ישראל, שלוחות
               ד"כסלו תשס

   
   חדשה בשבת קוד� שהדליקו בההטלטול חנוכיי. מא

  
  :שאלה

מחשש צער , את המתנה לפני השבת או אחרי השבתכאשר אי� אפשרות לתת , הא� מותר לתת חנוכיית כס� לחת� בשבת חת�
  ?או בושה למקבל

  
  :תשובה

  .1יש לעשות מאמ� לתת את החנוכייה לפני השבת או אחריה
  :יש להקפיד על התנאי� הבאי�, וזו הדר� היחידה למנוע צער או בושה,  לתתה בשבת�במקרה שחייבי

  . 4" לאד� שלא בפניו3זכי�"משו� ש, רידי אד� אח� על2 לחת� מערב שבתהיש להקנות את החנוכיי. א
 עוד אלא הולא יטלטל, באיזה מקו�אותה  המקבל יניח יגיע לידתואחר ש, 6 רק לצור� נתינת המתנה5ההחנוכיייטלטל את . ב

  .לצור� גופו או מקומו

                                                 
1

" ס�ילקוט יו"ב, )יט' פרק כ סע" (שמירת שבת כהלכתה"כ� פסקו ב. לדעת פוסקי� רבי� יש לדו� בחנוכיית כס� כדי� מוקצה מחמת חסרו� כיס 
 .ועיי� עוד בהערה הבאה; )קנא' ח סי"חלק או" (דברי יציב"ת "ובשו, )שלד' עמ, שבת ב(
2
 ). ק טו"שו ס' ח סי"ע או"שו" (מג� אברה�"וה) יב' פרק כג הל, שבת(� " הרמב–כדי לא להיכשל בגזירת מקח וממכר  
3
 ).כט' פרק כט סע" (שמירת שבת כהלכתה" 
4

ועצ� ,  לחת� היא מצווההמשו� שיש לומר שנתינת החנוכיי,  מערב שבת יית� אותה לחת� בשבתההחנוכייאפילו א� לא הקנה את , בדיעבד 
מג� "על ה; שו' ח סי"ע או"שו, על הגיליו�" (חת� סופר" ה–" בפי� זו צדקה" לחת� נחשב כנתינה לו משו� ההאמירה שהוא מייעד את החנוכיי

 ).ה א� כ�"ק טו ד"ס" אברה�
5

ומדברי תוספות ":  שכתב,)ה וא� כ�"טו ד ק"ס" � אברה�מג"ה על ;שו' סיח "אוע "ליו� שויבג(  אייגראקיבע'  הוא דברי רטע� גדול להיתר 
אמרתי להתיר לשלוח לחת� ביו� חתונתו בשבת נרות ' ט מקרי צור� גופו"בשילוח לחבירו משו� שמחת יו': שכתבו) ה לא בסנדל"א ד"שבת ס ע(

את  התיר בדיוק  אייגראקיבע'  ולכאורה ר."דמשו� שמחת החת� מקרי צור� גופו, )לדורו� דרשה כנהוג(שבת כס� שלא הדליקו בו באותה 
  . משו� שהנתינה היא צור� גופו, המקרה שלנו

 שכיוו�  היאואולי כוונתו .מדמה פמוטות יקרי� לכלי שמלאכתו לאיסור ולא למוקצה מחמת חסרו� כיסהוא מדוע ,  סברתו אינה ברורה�א
שהרי באותה שבת מתכוו� , וא� כ� אינ� נחשבי� כמוקצה מחמת חסרו� כיס, הכלי� עומדי� למתנה הרי יש בה� תשמיש היתר באותה השבתש

) ב' ערסו ס' ד סי"יוע "שו(א " שכאשר יש מילה באותה השבת כתב הרמ, זו מדי� סכי� של מילההונית� להביא ראיה לסבר. להשתמש בה�
 היינו משו� שש� התשמיש של הסכי� –) ש�(א "הרמעל א חולקי� "ז והגר" שהטיפ� לע�� וא.ילה וכ� לאחר המילהשמותר לטלטלה לצור� המ

יש ז "א ולט"יתכ� שג� לגריולכ� , שהתשמיש הוא תשמיש היתר,  מה שאי� כ� בענייננו– אלא שהותר האיסור הזה בשבת, הוא לצור� איסור
ומשמע שעדיי� יש ,  הפמוטות הותרו רק לצור� גופ� ומקומ� אייגראקיבע' ולר, נה מוקצה כללא נראה שהסכי� אי"לדעתו של הרמ. להקל בזה

  .עליה� ש� כלי שמלאכתו לאיסור
 ; כמו לצור� גופו ומקומושהואמשו� ,  שכשמייחד את הפמוט לאותו עניי� מותר לטלטלו לצור� הדבר הזה אייגר סובראקיבע'  לפרש שרונראה

לאסור טלטול של כלי ) יג' לכד הרק שבת פ(� " שייכי� הטעמי� שמביא הרמב,קר תשמישו של הפמוט הוא לאיסור עי� סו�אבל כיוו� שסו
  .או מחמה לצל, לטלטלו סת�אסור ולכ� , תו לאיסורכשמלא

מקומות א דב"ז אויערב� שליט"אול� שמעתי מהגרש ":)ז אויערב�"פרק כ הערה ריד בש� הגרש( "שמירת שבת כהלכתה"בטע� נוס� מובא 
ונראה שטעמו הוא שכיוו� . עיי� ש�" ...יש לומר דא� לא הדליקו בה� בשבת אי� עליה� איסור מוקצה, שהפמוטות ה� כתכשיט לבית

ושוב הוי ככלי שמלאכתו , ואולי הוא אפילו עיקרי יותר מתשמיש האיסור, זהו ג� תשמיש היתר שלה�, שהפמוטות משמשי� ג� כקישוט לבית
 עיי�  בעניי� זהסיכו� השיטותל. לדעת האחרוני� המקלי� בזה, אי� עליו די� מוקצה מחמת חסרו� כיס אפילו במקפיד עליוש, לאיסור והיתר

  ). לט אות ג' ח סי"ז או( "יביע אומר"ת "בשו
 רק משמשת את אלא היא, כלי שמלאכתו לאיסור בעצמהלה אינה נחשבת י הוא שהחנוכי,)תר' עמ, שבת ב ("ילקוט יוס�" המובא ב,טע� נוס�

א כותב שהיא "והרמ; היא מותרת בטלטול) ז' שי סע' ח סי"ע או"שו(שלדעת המחבר , ולפי זה יש לדמותה למיטה העשויה למעות, האיסור
 מסביר את דעת )ש�" (רורהבה משנ"ה. ומותר לטלטלה לצור� גופה ומקומה, אלא שהיא נדונה ככלי שמלאכתו לאיסור, אסורה בטלטול

ולפי זה , משו� שהזמנה לאו מילתא, אבל א� לא השתמש בה לאיסור לא נאסרה, נו דווקא א� כבר השתמש בה לאיסור פע� אחתשהיי, א"הרמ
  .ואפשר להקל בה לדעת הסוברי� שבכלי שמלאכתו להיתר אי� די� מוקצה מחמת חסרו� כיס, ה ככלי שמלאכתו להיתרייש לדו� ג� את החנוכי

כתב שכלי שמלאכתו לאיסור שמשמש רק למלאכת איסור ואינו עומד כלל למלאכת היתר נחשב מוקצה גמור ) אות א, רעט ("ולח�ש� הערו"ו
  . וכדבריו כתבו אחרוני� רבי�, ודי� מיטה שייחדה למעות הוא רק מחמת שהמיטה אינה עשויה סת� כ� למעות אלא לשכיבה, לכולי עלמא

 כתב שפמוטות בימינו נחשבי� )כב אות כח' ח ה סי"או ("אגרות משה"הג� . סמו� היא שהמקל יש לו על מי ל"יביע אומר"מסקנת הדברי� ב
ולכ� אי אפשר להוכיח מדבריו להדיא , אלא שלא חילק ש� בי� פמוטות יקרי� לזולי�". ערו� השולח�"ושלל את דברי , כלי שמלאכתו לאיסור

 .שהוא סובר שפמוטות יקרי� אינ� נחשבי� למוקצה מחמת חסרו� כיס
6

אבל כשתכנ� לתת� במתנה ,  היינו כשלא תכנ� לתת אות� במתנה בשבת– רי יש לומר שא� הפוסקי� המחמירי� בטלטול פמוטות כס� שה
גדול כבוד הבריות "תכ� ששיי� בזה טע� להתיר מצד ישי, ובפרט א� יש בזה חשש שיתבייש. שהבאנו לעילאייגר א קיבע'  של רהשייכת ג� הסבר

  ).ב" עברכות יט" (רהשדוחה את לא תעשה שבתו
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    Colorado, USA                  ב"ארה, קולורדו

               ד"תשרי תשס
  

  יה בשבתשימוש במטרי. מב
  

  :שאלה

כמוב� כל זה ? ומה הבעיה א� המטרייה פתוחה מראש מערב שבת? והרי אי� לה דפנות, מדוע אסור להשתמש במטרייה בשבת
  .בתנאי שמדובר במקו� שאי� בעיית טלטול

  
  :תשובה

וג� א� . 2אי� לקפל� וכש� שאי� לפתח� כ� ,ובט� ה בשבת וביוי או שמשי1יהיגדר גדרו גדולי הדורות ואמרו שאי� לפתוח מטר
 שפסקו שאי� איסור בפתיחת ,ג� גדולי הדורות הקודמי�. 3ג� במקו� שיש עירוב , ה� פתוחות מבעוד יו� אי� להשתמש בה�

 כל עוד לא הסכימו , שטעמיה� נראי�יפ�לע�� א,לכ�. 4 לא מלא� לב� להתיר זאת הלכה למעשה,שימוש בה בשבתבה וימטרי
 .שצרי� להיזהר מלפגוע בו, שהרי אי שימוש במטרייה הפ� לסמל של שמירת שבת, על כ� חכמי הדור אי� לשנות

                                                 
1

 .2 המובא להל� בהערה "ישא� חזו"ב ועיי� ) טו'סעפרק כד (" שמירת שבת כהלכתה "
2

��וא. אסור לפתחה בשבת משו� עשיית אוהלש ופסק ,יה בשבתימטרשימוש בד� באיסור )  ל'מהדורא תנינא סיח "או" (נודע ביהודה"ת " בשו
וממילא אי� צור� בכל תנאי , יה נועדה להג� על האד� מפני הגשמי� ולאהיל על האד�י המטר שהרי, להקלאי�יה י שאי� מחיצות למטריפ� לע

  .יתאי שכל אוהל שיש בו טפח נחשב לאוהל קבע ואסור מדאור,�" חושש לשיטת הרי הוא ג�.האוהל
  :ימוקיו ה�ונ; תאיאיסור דאורי בשימוש במטרייה  וטע� שאי�,"נודע ביהודה"חלק על )  עב'סיח "או ("חת� סופר"ה

  . יתאיואינו אסור מדאור, סגירהלי� לשעה שנועד לפתיחה ויה מוגדרת כבני מטרי.1
  . אי� זה אוהל האוהל עמואת נושא הוא כאשר האד� בעצמו הוא המאהיל ו .2
  .צהלא כשהמחיצות מגיעות אראיתא י אי� אוהל דאור.3

ולדעתו המטרייה דומה למקרה  ,פולה שיש בה חוטי� מותר לפותחה לכתחילהטלית כשהרי ג� ,  כא�א� איסור מדרבנ� אי�" חת� סופר"לדעת ה
  . " ושומר נפשו ירחק,משנת חסידי�" זו אי� "ופרס� חת"ה עתאול� ג� לד. י גוייד�ל עהולכל הפחות מותר לפתח.  לכתחילהתומותר ,זה
וסי� עליו ה וא� "ופרס� חת"הביא את טעמי א הוה .יה בשבתי התיר פתיחת מטר) במלאכת בונהבכלכלת השבת( "תפארת ישראל"ה בעל ג�

 כותב "תפארת ישראל"הג� בעל לא שא .לא גזרו רבנ�) צער הגשמי� והפסד הבגדי�(פסד ה במקו� צער ובמקו� ,שכיוו� שהאיסור רק מדרבנ�
  .י שיפתחמותר לומר לגושעל כל פני� מורה  אבל , מבלי שיסכימו עמו חכמי דורו,שלא מלאו לבו להקל בדבר לגמרי

, "סא טרסקליכ"ה מטע� יה את ההיתר של מטריחה בשבת ודיביא את דעת האוסרי� לפתוח מטריה )ו שט'סי" ביאור הלכה" ("משנה ברורה"ה
  : מכמה נימוקי�

  . ולא מספיק לפתחה,יה צרי� לקשרהי מטר.1
  .סא טרסקלי בדבר שנועד להאהיל אי� היתר כ.2

 , בשבת אפילו בחצרה אותתאוהל גמור ואסור לשאל יא נחשבת משו� שה,יהימטרשימוש בלאסור פסק  )בסימ� שטו סעי� י" (ערו� השולח�" ג�
  . להג� ולהאהיל מפני החמה והגשמי�יתא נעשיכיוו� שה

אושא של  א� יש בעיה של תיקו� מנא וכ� ,ה משו� די� טרסקליבמטריבשימוש  שאמנ� אי� איסור אוהל פסק )ק ו" נב ס'ח סי"או( "חזו� איש"ה
זו  כי גדר ,מאיסור פרטי ליחידיותר  וזה חמור , והדבר מסור לחכמי� לגדור גדר במקו� הפרצה;חול וגור� פרצהדעובדא שהוא  וניכר בו ,מלתא

 .לע� כולו ולדורותהיא 
3

" תפארת ישראל"הנ�  אמ. משו� מראית עי�, מערב שבתוי גוי איד�ל עהנפתחייה בשבת ג� א�  מטרת אוסר לשא)ש�( "נודע ביהודה"ת " שו
  :מהנימוקי� הבאי� , טע� שאי� כלל בעיה של מראית עי�)ש�(

ולכ� אי� חשש במטרייה שנפתחה מערב שבת ,  רק להווה או לעתיד א� לא לעבר חששדרבנ� ישממראית עי� ב ו,רק מדרבנ�הוא  כל האיסור .1
  .ידי גוי�או על

  . חוששי� לחשדי� אלכ�, באיסורבזמ� השימוש שהמטרייה נפתחה  אי� הוכחה .2
  . ולכ� אי� מקו� לחשד שפתח בעצמו בשבת,י גוייד�לל לפתוח עו יכבשבת ג� .3

 שהאיסור שגדרו ,)ש� ("שמירת שבת כהלכתה"ב פסק וכ� ,ה פתוחהימטריג�  ואסר לשאת ,"נודע ביהודה"כמו ה פסק )ש�" (ערו� השולח�"
   .יה וג� נשיאתה פתוחה בשבתיהוא פתיחת המטר

4
 .2 בהערה ו הובא,"תפארת ישראל"ה ו"חת� סופר"הי� בלשונ� של   עי
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                                            ד"אדר תשס
  

  בישול וחימו� אוכל בשבת באמצעות ריאקציה כימית. מג
  

  :שאלה
הוא מצא חברה המייצרת אוכל . בקי� הקרוב לאזורי� שבה� אי� קהילה יהודית או אוכל כשריהודי מקהילתי יוצא לטיול 

לפני השימוש פותחי� את הקופסה . שנמצאת בתו� קופסה נוספת, האוכל נמצא בקופסה סגורה. La Briuteכשר תחת הש� 
מכניסי� . קציה כימית שיוצרת חו�ונוצרת ריא, שופכי� מי� על טס מגנזיו�, מוציאי� את הקופסה ע� האוכל, החיצונית

הא� מותר להשתמש . החו� שנוצר מחמ� את האוכל ומכי� אותו לאכילה. את הקופסה ע� האוכל לתו� הקופסה החיצונית
  ?בזה ג� בשבת או ביו� טוב

  
  :תשובה

יש ) 1ות בהערה עיי� באריכ(א� שיש ג� צדדי� להקל בדבר , לכ�,  בערכה זו עלול להיות כרו� בכמה איסורי שבת1שימוש
החשש הוא גדול , א� התבשיל שבערכה עדיי� לא עבר בישול. כ��כיוו� שאי� מדובר בדבר הנצר� כל, להימנע מהשימוש בה

  .  ולהתיר את השימוש א� א� התבשיל עדיי� אינו מבושל2ביו� טוב נית� להקל, לעומת זאת. יותר

                                                 
1
  ).יז" תחומי�("עיי� במאמרו הנרחב , ת"ראש מכו� צמ, לסוגיה עקרונית זו נדרש הרב ישראל רוז� 

  :שאלות הבאותבבואנו לדו� במקרה שלפנינו נראה שעלינו להתייחס ל 

 – א� לדו� יש) מנהויצירת חו� הנגרמת מ(ביציקת המי� על המגנזיו� .  א
   .מבעירעובר על איסור . 1

  .מבשלעובר על איסור . 2
 . עובר על איסור מוליד חו�. 3
 . כתוצאה מהריאקציה הכימית החומר המקורי הופ� לחומר אחרשהרי , עובר על איסור מוליד. 4
  . בטלטול משו� נולדהאסור הערכה היהתלאחר הריאקציה . 5
 ) שיוצר כלי שנית� להשתמש בו לחימו�(א  מתק� מנעובר על איסור. 6
  .עצ� יצירת ריאקציה כימיתיש איסור ב. 7

 . בכגו� זה שאינו מבושל באמצעות האש, א� עובר על איסור בישול המאכל  .ב
 .א� התבשיל לפני חימומו הוא מוקצהו,  איסור בישול או מכה בפטיש,א� שיי� בהכשרתו לאכילה, בתבשיל שכבר מוכ�  .ג
א� נחשב ו, א� הוא בכלל גזירת חתוי בגחלי�, "כמבשל מחזי" ואסור מצד ,א� נחשב הדבר כנתינה לכתחילה,  מקור החו�ביגל נת התבשיל עבנתי  .ד

 ).ע"שאסור לדעת השו(המוסי� הבל  הדבר כהטמנה במקצת בדבר
 ).הבל מוסי�  או שאינובדבר המוסי� הבל(א� יש לחוש להטמנה , הבהכנסת התבשיל בחזרה לקופס  .ה
 .הא� ישנו איסור הכרו� בפתיחת הקופס  .ו
 

  :נדו� עכשיו בכל סעי� מששת הסעיפי�

 :חימו� טס המגנזיו�. א
 ,בפרטבדבריו דנו פוסקי� רבי� . " הרי זה תולדת מבעיר וחייב,המחמ� את הברזל כדי לצרפו במי�"): א' יב הלרק שבת פ(� " כתב הרמב–מבעיר . 1

הרב הראשי לישראל וכ� במאמרו של , )סימ� כז" עמוד הימיני"(ש ישראלי " הגרר" מובמאמרו של, בי� השאר, עיי� . בכללבדי� גחלת של מתכתו

)  כט,עד' ח ד סי"או" (אגרות משה"ה, )קיז' ח סי"או" (חלקת יעקב" ה).יב' א סי" (מנחת שלמה"ת "שווב) ט"תש" סיני"( גור� הרב שלמה, לשעבר

 אי� עליה �כא ללמשא, ב" שמתאדמת וכיו,בוה מאודגקא כשמחמ� המתכת לחו� ו כדבר פשוט שאיסור זה הוא דוו פסק)מא' ג סי" (מנחת שלמה"וה

 שמשמע קצת שא� על דרגת חו� נמוכה ,)ק צא"שיח ס' ק כב וכ� בסי"רעז ס' סי(" משנה ברורה" עיי� ב�א.  ואי� כא� איסור מבעיר,כלל ש� של גחלת

  . רחוקה מכ� במקרה שלפנינונוצרתדרגת החו� ה  שכ�, להארי� בדברא� אי�, יותר חייבי� משו� מבעיר

 שכ� הבישול לא נעשה באור ,שיקול נוס� להקל בדברא�  כא� ישו,  דומה שהדברי� שנאמרו לעיל לגבי מבעיר שייכי� ג� לכא�–בישול המתכת . 2

כתב )  ט' סענ' שבת סי(" חזו� איש"האמנ� ). חבה בעניי� זה לקמ�הרבועיי� ( שמותר א� לכתחילה ,יתכ� שדומה לבישול בחמה עצמהי ו,ובתולדותיו

�  א,ונראה דכל שנעשה יד סולדת יש בו משו� מבשל): "י חשמליד� לחימו� מתכת ע לשש� ד� בהקשר ( מגיע לשיעור חיוב בישול ינובעניי� בישול שא

שאי� להעמיד קדרה ) ק יא"לז ס' סיש� (וכ� כתב ". ורה כעי� חצי שיעורואפשר דאסור מ� הת...  דלעניי� חיוב צרי� שיתבשל כמאכל ב� דרוסאיבגל ע

וא� ,  דהמחמ� את המתכת עד שנעשה גחלת הרי זה מבשל)ו' ט הלרק פשבת (� " כדאיתא ברמב,דיש לחוש לבישול" של מתכת על האש משו� הריק

וכ� , )2יא הערה ' א סי(" מנחת שלמה"בעיי� , דש ואינו מוכרח שהוא דבר מחו חלקו וטענוא� הפוסקי�". א� עדיי� לא נעשה גחלת נראה דאסור

מסתבר שנחשב כעושה חצי מלאכה בשבת וכמבשל דבר לח עד שמגיע לחו� שהוא פחות מיד , אדרבהה� נקטו ש). צא' א סי" (שבט הלוי"ת "שוב

עוד יש להעיר על .  מדי� חצי שיעור, האשביגל  להניח ע ג� קדרה מלאה של מתכת אסורי דבריוועוד כתבו שלפ.  שאינו נחשב כחצי שיעור,סולדת בו

שכ� בניגוד ,  לא דמי לבישול המתכתקו�מכל מ, סאי נחשב חצי שיעוררושג� א� נקבל שבישול עד כדי פחות ממאכל ב� ד, "ישא� חזו"הדברי 

, מות�� מסוי� משתנה סדר המולקולות והברזל אינו הדרגתי אלא שכשמגיע לחו) ו�תיהה( בישול המתכת , שבכל רגע מתבשל יותר ויותר,לתבשיל

דבריו את  כתב הוא וא� ש,נחשב כבישול בחמה, בנדו� דיד�" חזו� איש"הונראה שג� לשיטת . האי גוונאחצי שיעור בכדי�  אי� כלל רה לכאו�כ� וא

סובר שיש לדמות זאת לתולדות הוא  אפשר ש,)י האוריד�לולא ע, שהוא חו� שנוצר כתוצאה מסוג מסוי� של חיכו�(י זר� יד� לבקשר לחו� שנוצר ע

ו� שיש הסוברי� ו כי,שלא ברור שמדובר באיסור תורה עוד נוסי� ).ועיי� לקמ� הרחבה בעניי� זה( שכ� דר� בישולו בכ� ולא דמי לבישול בחמה ,האור

, שבדר� אגב השווה פחות מכשיעור לאיסור דרבנ�, )ה הא דשרא"ד, ב"שבת צד ע(� "חידושי הרמבבעיי� ו .שחצי שיעור בשבת אינו אסור מ� התורה

 .)פו' סי(" חכ� צבי"ת "שווב, )ה במסכת שבת תנ�" דב"נה ע בבא בתרא (�"וכ� עיי� ברשב
 כגו� הולדת ריח – כרו� במלאכה האסורה בשבת  אינו ג� באופ� שהדבר,ובט� יוב מצינו בכמה מקומות שנאסרה עצ� ההולדה בשבת ו–מוליד חו� . 3

ביצה לג  (ובט� וכ� נאסרה מטע� זה הולדת אש ביו, )שלח' ח סי"ע או"א ושו"עירובי� קד ע(וכ� הולדת קול בדר� של שיר ) א"ביצה כג ע(' וכדבבגד 

וכ� לא , לא מצינו שנאסר לחמ� תבשיל יבש שמבושל כל צרכו מצד שמוליד חו�, גיסאמאיד� ). תקב' ח סי"ע או"ב ושו"עא במשנה ובסוגיא לג "ע

ובפרט שיש ,  להקלאפשר אוליבדרבנ� , � שאי� מקור ברור לאיסורו כיו,לפיכ� נראה שבנדו� דיד�. הולדת קול שאינה בדר� של שיר) להלכה(רה נאס

פ " וכ� כתב הרצ)י, ורק כ פ' א סי(" צי� אליעזר"ת "שובעיי�  – גר� הולדה � ויש המתירי,חשב כגרמאתימקו� לומר שהולדת החו� בנדו� דיד� 

) לא רק במוליד(ועוד יש המתירי� זאת מטע� שאפשר שגרמא באיסור דרבנ� . ובט� לפחות לעניי� יו) ב�ד חוברת א"תרצ" קול תורה"בירחו� (נק פרא
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 ,� שהתיר מוליד כשאינו מתקיי,)טז' סי יד ו'כלל ג סי" (נת ורדי�יג"הדברי את  עוד יש לצר� ).י' סיא "ח(" מנחת שלמה"ת "שוב עיי� – אינו אסור

 .ועוד) נא' ח ב סי"או" (רב פעלי�"ת "שוב עיי� ,"נת ורדי�יג"הרבי� השיגו על דברי ו .ובנדו� דיד� החו� אינו נשאר זמ� רב
 .) כיו� שהשינוי מתקיי�, כא� חמור מעט יותרא�( ושיי� ג� לכא� ,עיי� בסעי� הקוד� –מוליד . 4
תצח ' ח סי"ע או"שווהטור ה(בטלטול מטע� נולד  אסוראפר�  ש,ובט�  לעצי� שנשרפו ביו יש מקו� לדמות זאת,בעניי� איסור טלטולו משו� נולד. 5

' שדי� זה הוא א� לר) י' א סי" פ ביצהכתש על מס" ומקור הדברי� ברא,ק לב"שי ס' סי( וכ� במה שכתב )ק עז"ש� ס ("משנה ברורה"ב ועיי� ,)טו' סע

ואמנ� יש מקו� מעט לחלק ולומר שבנדו� דיד� אינו .  להלכה נחשב מוקצה לכולי עלמא, כ�� א.� שהוא נולד גמורו דלית ליה מוקצה כיו,שמעו�

 לשיטת רק לפחות יהיה אסור לא ובט�  ביו�כ�  וא,יהודה לא יצא'  נראה שמכלל נולד של רכל מקו�מו , כמו אפר לגבי עצי�,נחשב נולד גמור

 בנולד יש כל מקו� שמבכתולי� בדבר י שהביא מק,)ש�(א "הרמלשיטת  אלא א� ,היהוד'  כרובט�  שפוסק ביו,)ד' תצה סע' ע סי"שו(המחבר 

. נו בסיס לדבר המותר והאסורי שכ� המגש ה, ע� התבשיל על גביוה אי� איסור להוציאו מהקופס,א� יש להעיר שלמרות איסור המוקצה. להחמיר

 , המגשל גבי� שאינו מניח בידיי� את המוקצה עו כיו,מהיכנו) המגש( סור מצד מבטל כליי א� לאחר מכ� לקחת את התבשיל מעל גבי המגש איג�

ועוד שאפשר שביטול כלי מהיכנו אינו אסור בכלי שייעודו ). א"שבת קמב ע( כדמוכח במאירי ,אלא לוקח את ההיתר וממילא מתבטל הכלי מהיכנו

 .ל"כמ וא,)כב הערה מורק פ(" שמירת שבת כהלכתה"ב עיי� ,שיהיה המוקצה עליוהוא 
 א� נראה שקשה לקבוע כלל ברור מתי נחשב ,)כלי ( מצינו פעמי� רבות בתלמוד ובפוסקי� שנאסרו פעולות מסוימות משו� מתק� מנא–" מתק� מנא". 6

, אורהלכ, לפי זה. וכ� קשה לקבוע מתי התיקו� אסור מדאורייתא ומתי נחשב כתיקו� רק מדרבנ�. הדבר כתיקו� מנא ומתי אינו אלא תיקו� בעלמא

 שכ�  לשעה קלהאלאזה אינו מתקיי� " כלי"ו� שו כי,רייתא א� מסתבר שאי� בזה איסור דאו.לאיסור דאורייתא יגיע שמא ,היה צרי� להחמיר בדבר

, )ל"ואכמ, ותר יל וק,ולא רק מחמת דעת האד�, אינו מתקיי� מצד עצמוהכלי ובמקרה זה  (מיד לאחר הריאקציה הכימית לא נית� להשתמש בו

 ההובאש ,)א"לד ע, ב"ביצה לג ע( ראונראה שנית� להביא סמ� להקל מהגמ. ו� שמדובר באיסור דרבנ� אפשר שרשאי� לדמות מילתא למילתאוכיו

 והטע� משו� שגור� לחיזוק� ,ב"מבואר שאסור ללב� רעפי� באש כדי לצלות עליה� לאחר מכ� דגי� וכיו�  ש.)א' תקח סע' ח סי"או(ע "להלכה בשו

 א� ולא נאסר משו� מתק� מנא, משמע שאלמלא אותו חיזוק היה מותר) ק ב"ש� ס" משנה ברורה"בעיי� ( ואסור מצד מתק� מנא ,י�של הרעפ

שאינו נחשב בזה הטע� שואפשר .  שכ� נית� לראות דמיו� גדול בי� השניי�, בנדו� דיד��נראה שהוא הדי� גו. שלמעשה יוצר כלי המשמש לצלייה

כל שכ� בנדו� דיד� שאינו נחשב , וא� אכ� זהו הטע�,  והרעפי� אינ� אלא כלי קיבול השומר על החו�,י החו�יד�לצלייה נעשית עו� שהותיקו� כלי כי

 . לחימו�מת והיא הגור,י הריאקציה הכימית משתחררת אנרגיה בצורת חו�יד�ל שכ� הוא עצמו אינו מקור החו� אלא שע,תיקו� כלי
ולא מצאנו מי שיאסור לבזוק מלח לתו� מרק  . ואל לנו לחדש איסורי� מדעתנו,שאי� מקור ברור לאסור דבר מעי� זה נראה –עצ� יצירת הריאקציה . 7

במהל� השבת המלוות בריאקציות נוספות ישנ� פעולות רבות . בא במגע ע� מי�הוא  על א� שהמלח מתפרק כש,)באופ� שאי� חשש איסור בישול(

 ).יג" תחומי�"(א רבינובי� " וכ� במאמרו של הרב נ, רוז�'הרחבה בעניי� זה במאמרו של הרב יבועיי� . ו� כ� מש אות�סר א ושו� פוסק לא,כימיות
  

   : הכימית מהריאקציה כתוצאהבישול המזו� בחו� המשתחרר. ב

 , וכ� בתולדות חמה,לבשל ואילו בחמה לא נאסר ,י תולדות האוריד�לי האור ועיד�למבואר שיש איסור מ� התורה לבשל ע) א"שבת לט ע( גמראב  

 ועלינו לדו� , כמו במקרה שלפנינו,א� ישנ� מקורות חו� נוספי� המאפשרי� בישול. " בתולדות האוראתי לאחלופי"שמא  ,מדרבנ�נאסר לבשל רק 

. נו בכלל הבישול האסור הגורמי� לכ� שאי,ולש� כ� עלינו להגדיר תחילה את מאפייני הבישול בחמה, נדוני� כבישול בחמה או כבישול באורה� א� 

 : טעמי� אפשריי� להיתר הבישול בחמההמכ מצינובפוסקי� 
 אמנ� א� נדייק בלשונו נמצא שאי� הכרח .)סב' סישבת ' הלב "ח(" אור זרוע" וכ� מובא ב,"דאי� דר� בישולו בכ�" כתב )"דשרי"ה " דש�(י "רש. 1

 ואפשר שכוונתו שאי� על בישול כזה ש� . בכ�"בישול" שאי� דר� כתב "רועזר או"הו , בכ� "בישולו"י כתב שאי� דר� " שרש,י"סובר כרשהוא ש

 שכתב ראיה לכ� שבליעה ופליטה בכלי� ,�"בהבנת דברי הרמב) מג'  סית"מהד "יו" (נודע ביהודה"ה וכ� כתב .ועיי� עוד לקמ� בעניי� זה. בישול

ודחו רבי� דברי . שהרי המולח בשבת אינו חייב משו� מבשל, נו נחשב כבישולמכ� שמצאנו שמלוח מבליע ומפליט ואי  תלויה בגדרי בישולהאינ

נודע " וכתב ה.הע ממבשל בחמי טבריו גרינואש , דלעול� אימא ל� שמליח נחשב בישול אלא שלעניי� שבת אינו חייב על בישול מעי� זה,�"הרמב

למלוח המאכל ודרכו הוא  שדבר מצוי , בניגוד למליחה,ל באופ� זהש� אי� דר� לבשש ,ה למבשל בחמי טבריהמו דינו� א"רמבה לפיש" ביהודה

). נב' ח ג סי"או" (אגרות משה"ת " וכ� נקט טע� זה כעיקר בשו;שטע� ההיתר לבישול בחמה הוא מצד שאי� דר� בישול בכ�בפירוש משמע ו. בכ�

 המזכירה דברי מאפה שהיו עושי� אות� בחמה ,)א"לז עפסחי� ( ראיש להעיר על טע� זה מהנאמר בגמו). כט' ב סי" (צי� אליעזר"ת "ובשו

מג� "הוכ� היה מי שרצה ללמוד מדברי .  מצינו מקרי� שדר� לבשל בחמה�כ�  וא;כ�� ומשמע שאינו שימוש חריג כל,)ומשו� כ� פטורי� מחלה(

 משמע שא� רהולכאו, בישול ג� אי� ליבו�ו� שאי� ו שכי,שכתב לגבי בגדי� שמייבש� בחמה שאי� בה� איסור מלב�) ק נז"שא ס' סי" (אברה�

 ואפשר שכוונתו שבייבוש הבגדי� בחמה אי� איסור בישול מצד ,א� אי� הכרח להבי� כ� בדבריו. שדר� לבשל מי� אלו בחמה אינו נחשב בישול

 מעי� אלו יתפתחו ויהפכו  במקרה ששיטות בישול".מג� אברה�"במקו� בדברי ה" מחצית השקל" וכפי שהבי� ה,שאי� היד סולדת במי� שבבגד

  .ל"ואכמ, להיות מקובלות יצטרכו הפוסקי� לדו� א� ייחשבו כבישול באור

ת "וכ� בשו, )א"פסחי� עד ע(ח "צלבעיי�  – לא מצאנו כ� במשכ� כל מקו� מ,עוד מצאנו בפוסקי� טע� אחר שא� שבישול בחמה הוא בישול גמור. 2

 נב בפירושו ' סיח ג"או" (אגרות משה"הוכעי� זה כתב ג� ). טרק  שבת פ,ט"למבי" (קרית ספר"הוכ� משמע בדברי , )א קעט"חח "או(" הר צבי"

 ,אר ענייני�של מבוססי� על חילוק בי� שבת ל"יש לציי� ששני הטעמי� הנ. )�ש� עיי.  לא נחשיב זאת כתולדהבכל זאת וג� הסביר מדוע ,הראשו�

ט רק שבת פ("  משנהמגיד" עיי� ב.ל" ומשמע דלא סברו כטעמי� הנ,בי� שבת לשאר ענייני�ומצאנו פוסקי� רבי� הנוקטי� כדבר פשוט להשוות 

 .3 בסעי�  עיי� לקמ�,)א"פסחי� מא ע( רא וכ� משמע בגמ,)ק יד"פז ס' ד סי"יוע "שו(א " וכ� בגר)ג' לה
 א� שיביא לתוצאה , וכל בישול אחר,)ת האוראו בתולדו( בישול באור הואבישול המוזכר בתורה ההסבר נוס� העולה מדברי הפוסקי� הוא ש. 3

 פסח שבשלו בחמי . המבשל בחמי טבריא בשבת פטור,אמר רב חסדא): "א"פסחי� מא ע( ראוכ� משמע מהגמ.  אינו בכלל בישול של תורה,דומה

פסח נמי לאו , אש בעינ� וליכא דתולדות ה,לאד מאי שנא שבת .) שהכוונה שחייב האוכלו מדי� פסח מבושלראבשלב זה מבינה הגמ(טבריא חייב 

מעצ� ( ראמוכח מהגמ).  אינו צליקו�מכל  א� מ,היינו שאכ� אינו נחשב פסח מבושל" (מאי חייב דקתני דקעבר משו� צלי אש! ?תולדות האש הוא

ו אחידי� בכל דיני  שיש מושג של בישול שגדרי) שאי� זה נחשב פסח מבושלראוכ� ממסקנת הגמ, י�ו שפסח ושבת שוהנקודת ההנחה של הקושי

 שכ� מה לי שבישל , דלא כטע� הקוד� שהוזכררהממקור זה משמע לכאו(י האש ותולדותיה יד� לנעשה עהדבר  והגדרתו היא דווקא כש,התורה

 בתואפילו בש: "שכתב) בפירושו השני, א"ד מ"שבת פלבפירוש המשניות (� " וכ� משמע ברמב). סו� סו� הריהו מבושל,הפסח שלא בדר� בישול

 , לפי שאי� אסור בשבת לחמ� או להוסי� חו� אלא בתולדות האש,)אי� איסור לטמו� בדבר המוסי� הבל א� שמוסי� בבישולהיה מקו� לומר ש(

) ג"ג מ"שבת פ" (תפארת ישראל"הוכ� אפשר שהוא דעת , )ה דלאו" דש�(י בפסחי� " רשרושוכ� משמע קצת בפי". וכל אלו אינ� תולדות האש

" תשביתת השב" ג� בספר � והובא פירוש זה לדי,פירושו שנתחמ� מחיכו� העגלות) שיש לו די� תולדת חמה(דרכי� המוזכר במשנה  שאבק רששפי

 שהזכיר בתו� תשובתו שאי� לאסור הדלקת חוט להט בשבת מצד ,)יב' סי" (מנחת שלמה"ת " וכ� משמע בשו,)ק מד"מלאכת מבשל אות יז ס(

 ).ש�(גור� למה טות הרב שי וכ� כתב בפש, אלא נובע מסוג מסוי� של חיכו�,תולדת האש שכ� החו� המבשל אינו ,מבשל
שכתב שאי� להגעיל כלי� שבלעו בחמי ) א"פסחי� מא ע(א " משמע מדברי הריטבכ�. שבישול בחמה שונה בתוצאתו מבישול באש, עוד יש לומר. 4

 ותר וקל י,לכתחילה ו� שיש שינוי בנפעל הוא מותרו שכי,היתר בבישול בחמה שזוהי סיבת ה,"אגלי טל"הוכ� דעת . ההאור במי� של חמי טברי

שבת ( זו נית� ללמוד ג� מדברי הירושלמי המעי� סבר). פח' סיד "יו" (אבני נזר"ת "ועיי� עוד בדבריו בשו.  אסור מדרבנ�ומכל מקו� ,נויימשאר ש

אי� "כ� בישול בסודרי� " אי� חימוצו ברור"ש� שחימו� מי פירות כ ש,)בחמהשנתחממו (שהשווה חימו� במי פירות לבישול בסודרי� , )ג"ג ה"פ
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ר "ומו) צח' ח ד סי"או" (אגרות משה"ועיי� במה שכתבו ה. הביצה בסודרי�את  להפקיע חילהיוסי מתיר א� לכת'  ומשו� כ� ר,"בישולו ברור

" מנחת חינו�"ב וכ� ,)ק ו"שיח ס'  סי"משבצות זהב"" (פרי מגדי�"ב עיי�ו. ל"דברי הירושלמי הנבעניי� ) רפג' עמ" עמוד הימיני("ש ישראלי "הגר

 . שמשמע מדבריה� שהשינוי המציאותי בי� שני אופני הבישול אינו משמעותי,)וה זומצ(
שאסרה תורה שכ� מה , יצירתו של האד�מלבי� מקור חו� הנובע מכוחו ו" טבעי" היא לחלק בי� מקור חו� �את הענייאפשרות נוספת להסביר . 5

 ובכלל זה יצירת , האד�בידיוקא בישול שנעשה מתחילתו ועד סופו ו דואה אסרשנבישול ה וא� כ� ,בשבת היא את עצ� היצירה ולא את התוצאה

, לויה מקור חו� שאינו בשליטתו של האד� וזמינותו תביגל לא אסרה לבשל עהתורה  ש,עוד נית� לומר בכיוו� מעט שונה. מקור החו� המבשל

וכ� . אי� בו משו� בישול" שחו� הטבעי שאינו מסיבת האש כמו חמי טבריא" שכתב ,)ב' לט הרק שבת פ" (אור שמח"הואפשר שזוהי כוונתו של 

יוסי ' משו� כ� סובר רו ,"דחלפי אפיתחא דגהנ�" א� ה שסוברי� שאי� איסור מ� התורה לבשל בחמי טברי,אפשר להסביר בכ� את שיטת רבנ�

י "בהסבר כוונתו של רש) י חשמליד�ל בעניי� בישול ע,ש�(ש ישראלי "הגרר "מו מעי� זו כתב ג� הסבר). א"שבת לט עבעיי� (אור שהוא תולדת ה

י האד� יד�ל שצורת ריכוזו והפקתו ע,כ בכוח החשמל"משא",  היינו שאור החמה אינו מיועד מעיקר בריאתו לבישול, שאי� דר� בישול בכ�,ל"הנ

הובאו , בכתב יד(ז אויערב� " ג� הגרש".אי� מקו� להשוותו לחמה ותולדותיה,  ובכלל זה הבישול לצורותיו השונות,כיומיועדת לשימוש לצר

שמשמע ממנה שחמי טבריה כיוו� שעוברי� , )א"שבת לט ע(פי דברי הגמרא � ודחה אותה על, העלה סברה זו) ג, שיח יג' סי" שולח� שלמה"דבריו ב

שכ� דברי� אלו נאמרו בגמרא , א� לכאורה דחייתו אינה מוכרחת. פי שאש זו לא נוצרה בידי אד�� על� א�, ות האשאפיתחא דגהנ� נחשבי� תולד

שכ� לא סביר שנחלקו , ומסתבר כ�. הסוברי� שחמי טבריה ה� תולדות חמה, ואפשר שבדיוק בנקודה זו חלוקי� עליו רבנ�, יוסי' בדעת ר

 .  וצרי� עיו�, שמדבריו נית� לדייק שהבי� שאכ� נחלקו במציאות, )ה בחמי טבריא"א ד"חולי� ח ע(ועיי� בתוספות , במציאות בלבד
ח ו ורק מכ,ודאי אי� דר� לבשל באופ� זהונראה בפשטות ש) שאינו דר� בישול(שכ� לפי הטע� הראשו� , נפקא מינא לנדו� דיד�עולה ל "הטעמי� הנמ

 �כ� אינו ש, ג� לפי הטע� השלישי נית� להתיר.  שכ� לא חיממו כ� במשכ�,י הטע� השני נראה להתירוכ� לפ. מחמ� באופ� זה) 'שאי� לפניו אש וכד(אילו

יש לציי� כא� ג� את . המקרה שלפנינו כבישול באוראת להחשיב ו לפי הטע� הרביעי והחמישי נראה שיש להחמיר בדבר ,לעומת זאת. תולדת האש

 שמשמע שסובר שבכל הדוגמאות שבמשנה לדברי� המוסיפי� הבל ישנו ,ו הראשו�שבפירו) מני� במה טורקפ(� בפירוש המשניות "משמעות דברי הרמב

יסודי "וכ� יש לציי� דברי ה, נו� של דומה הדבר מאד לנדוכל מקו� א� מ, הזכיר מדוע נחשב הדבר כבישול באור ולא כבישול בחמהא ול;איסור בישול

 וג� כא� לא ."חשוב תולדות האור וממילא חייב משו� מבשל, ורק ירתיח בהנת� עליו דבר אחרשכל דבר שהוא קר בטבעו וממקורו " שכתב ,"ישורו�

נמצא שג� בעניי� זה ישנו מקו� .  יש כא� דמיו� רב למקרה שלפנינוקו�מכל  מ–  ואולי כוונתו לפירוש החמישי,ברור מהי שיטתו בהגדרת בישול בחמה

מכל מקו� ש(הדבר כחמה עצמה ולא כתולדות חמה את קא א� נחשיב ואלא שכל זה הוא דו. הבישול באור אלא בחמכ שאינו נחשב ,לסמו� להקל

דומה הדבר מכל מקו�  , וא� שג� הטס ח�. שכ� התבשיל מתחמ� כתוצאה מהחו� המשתחרר ולא מטס המגנזיו�,כ� כ� מסתברא ו,) מדרבנ�ותאסור

 א� נגדיר את וג�.  שכ� אינה מקור החו�,י הכ�יד�לי� לומר שנחשב כמבשל עהכ� מתחממת מסתבר שלא שיש שא� ,לתבשיל המתחמ� ונשארה בו כ�

לא ו ,י האוריד� לאי� דר� להשתמש באופ� דומה לזה עשהרי , ו� שניכר שאינו תולדת האורוכימ , עדיי� ישנו סמ� להקל,כתולדת חמההחימו� בדר� זאת 

�  א. ניכר שהוח� בחמהאז ש, גג רותח מהחמהביגל  בישול ע�בעניי) ובה סאתש(ל " המהרשכ� פסק .� תולדת חמה מותרתז א וא,�חליהליבואו 

   ).ק כ"שיח ס' סי" (משנה ברורה"ה וכ� פסק ,ל"לא כמהרשסברו שפוסקי� רבי� 

 
 : איסור בישול בתבשיל כעי� זהכותשיי. ג

שכ� (כלל מדובר בתבשיל שכבר בושל כל צרכו �  בדר�,)ב בכדי להכשירו לאכילה" וכיו�שאי� צור� בחליטה ברותחי(במקרי� כמו במקרה שלפנינו   

 מחמת , וכ� התבשיל ראוי כבר לאכילה כמו שהוא,)הבישול המועט בחו� הנמו� יחסית שנעשה בשעת השימוש ודאי שאי� בכוחו לבשל בישול מהותי

�ל ערה וג� כא� לכאו,יש צלייה ואפייה אחר בישול ש,)רעד' סי" (יראי�"וא� לשיטת ה.  נראה שלא שיי� בו יותר איסור בישול� כ�א. הבישול שעבר

דאזלינ� בתר כוונתו  ,)ט הערה יח' סע,  אופהאכתמל" (אגלי טל"דעת ה. א: נראה שאינו נחשב צלייה משני טעמי�,  חימומו עושה פעולת צלייהידי

דכל שלא יבוא " שכתב ,)ק יד"לז ס' שבת סי" (� אישחזו"דברי האת עוד יש לצר� . ייה אי� איסור לחמ� לאחר שנתבשללשא� כוונתו לחימו� ולא לצ

 .)ה והוא יבש"שיח ד' סי( "ביאור הלכה" ב עיי�,לי עלמאחילוקי� אלו אינ� מוסכמי� לכוא� . אי� בו איסור צלייה אחר בישול" לטע� צלי ממש

 אי� איסור �כ�  וא,)התבשיל חיהיה אילו ( ב� דרוסאי  שאי� בכוחו לצלות עד כדי מאכל,חימו� זה הנו חימו� קל.  ב.שמשמע שאינו סובר כחילוק זה

 בחו� נמו� יתנעשהיא  שכ� מש� הריאקציה הוא קצר ו, לא שיי�התבשיל זמ� רב ויגיע לכדי מאכל ב� דרוסאיאת לגזור שמא ישכח וישהה ג� . בדבר

עי� זה אינו כ עצמו סובר שחימו� ואה, ור חצי שיעורשא� בפחות ממאכל ב� דרוסאי יש איס) ק ט"נ ס' שבת סי ("ישא� חזו"העת ד וא� ש.יחסית

 .כאמור, כצלייה
 �כ� א. )ייבוש ועוד, המלחה, פסטור, כגו� הקרנה(דבר זה תלוי בשיטת השימור שלו א�  , יש מקרי� בה� התבשיל אינו ראוי למאכל כמו שהואמנ�א  

כל : ")ד' שיח סע' סיח "ע או"שו(א "כעי� מה שכתב הרמ – אכל לאכילהמכשיר את המהחימו�  שכ� סו� סו� ,אפשר ששיי� בו עדיי� איסור בישול

  ומשמע קצת,)ק לח"סש� (" משנה ברורה"בעיי� ו ." דהוי גמר מלאכה,אסור לשרותו בשבת) בחמי�(דבר קשה שאינו ראוי לאכול כלל בלא שרייה 

י בישול אפשר ששיי� בו בישול מצד יד�להתבשיל יבש וקשה ומרככו עוכ� במקרה ש. �ש�  עיי,וקא א� הדבר הקשה הוא חי שיי� בו בישולודמדובר ש

בעניי� שריית ) כ' ורא תליתאה ב סידמה" (שואל ומשיב"ת "בשוג� .  לעניי� מתי� את הברזל)ו' ט הלרק פשבת (� "רמבב עיי� ,הרפיית גו� קשה

רב "ת "בשו ו)ה' עשיח ס'  סי"דעת תורה"(� "מהרשב עיי� , באוכלי�שאינו שיי�וטענו א� אחרוני� רבי� חלקו עליו בזה , נסתפק בכ�צנימי� במרק 

   . להקל וכ� עמא דבר,)נב' ב סי(" פעלי�

 ודבר זה הוא מחלוקת .ל"א הנ" ואפשר שזו ג� כוונת הרמ. שכ� מכשיר את התבשיל לאכילה והרי זה כמתק�,"מכה בפטיש"עוד יש לדו� לאסור מצד   

פרי "דעת האת  שהביא )ה והדחת�"שיח ד' סי( "ביאור הלכה"ב� זה יעיי� בעני. ל" ואכמ,יסור מכה בפטיש באוכלי� א� שיי� א,אחרוני�י� הגדולה ב

 כתב � הואשג) ש�" (רב פעלי�"ת "ועיי� עוד בשו.  וחלק עליה� לחלוטי�,"נשמת אד�" ושכ� מצא ב,ששיי� מכה בפטיש באוכלי�" לבוש"הו" מגדי�

שאי� מכה �  שכתב ג,)ק כ"שיח ס' סי" (תהלה לדוד"בספר  א� עיי� .)כט' שיח סע' סי( "ערו� השולח�" וכ� דעת ,�ששיי� איסור מכה בפטיש באוכלי

   ).נב' ח ג סי"או(" אגרות משה"וכ� ב, ד בעניי� זהו שהארי� מא,)"בדי השולח�"קל ב' סי(" קצות השולח�"ב ו,בפטיש באוכלי�

א� נית� , גיסאמאיד� . מוקצההוא התבשיל ,  לעבור על איסורצרי� וכדי להכשירו למאכל ,ילה כללכא� המקו� להעיר שא� התבשיל אינו ראוי לאכ  

 לעתי� חלק ,כמו כ�). א"ביצה כז ע(מדי� גמרו בידי אד� ,  א� שבכניסת השבת לא היה ראוי לאכילה אינו מוקצה,בהיתר להכשירו לאכילה

 א� בדבר יבש , שבישולו הוא כשמגיע לחו� שהיד סולדת בו,הדבר שיי� יותר בדבר לח. לשיי� כא� בישו� כ�  וא, כללי� מבושל�מהמרכיבי� אינ

אמנ� א� אינו צרי� לבישול� של מרכיבי� אלו וכלל אינו מתכוו� . וכמבואר לעיל, סאירוו� שאינו מגיע לכדי מאכל ב� דו כי,נראה שאי� איסור

שרבי� המתירי� בדבר  – שאז הוא ספק פסיק רישא ,� מרכיבי� שאינ� מבושלי�שיש שכשאי� ודאות , לבשל� ישנו מקו� להקל לחמ� התבשיל

שטז ' סיש� (ז " כמשמע בדברי הט,הדבראת  וא� אינו מחויב לברר ,)ה ולכ�"שטז ד' סי( "ביאור הלכה"בעיי� , �דבר שאינו מתכוודי� ומדמי� זאת ל

  ).ה אות ויפרשת וארא שנה שני" (ב� איש חי" וב)ג ק"ס

  

 :בהנחת התבשיל על טס המגנזיו� הח�ורי� אפשריי� הכרוכי� איס. ד
 ; כפי שהוכחנו לעיל, והרי הדבר מותר,י תוספת של מי מלחיד� ל שכ� האופ� היחיד לחתות במקרה זה הוא ע,גזרת חתויבעיה של נראה שאי� כא�   

 . ריאקציה אופטימלית  שכ� המינו� ש� הוא מדויק כדי ליצור, מי� תוספתועילתזאת מ� הסת� ג� לא  ומלבד
  ). לה�עד אות לד' ח ד סי"או(" אגרות משה"בעיי� .  שכ� ודאי שאי� דר� לבשל באופ� זה אלא רק לחמ�,נראה שאי� כא� בעיה של מיחזי כמבשלכמו כ�   
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אבל . עימיהדא ו"לא כרמש ,ההטמנלנחשבת היא ש) ח' רנז סע' סי, א' רנג סע' סיח "ע או"שו (מחבר דעת ה,לגבי הטמנה במקצת בדבר המוסי� הבל  

 שכתב ה למה ודומ,שכ� לאחר זמ� קצר חוזר ומתקרר. א:  שכ� אינו דומה להטמנה ברמ� משני טעמי�, יודה להתיר בנדו� דיד�מחברנראה שא� ה

הכירה כשאי� על גבי   שמותר להניח קדרה המכוסה בבגדי�)ק מג"רנז ס' סי" (משנה ברורה"ב והובא להלכה .)ה דזיתי�"א ד"שבת מח ע (פותהתוס

 המו וד, מוסי� הבל מצד עצמו� דיד�שכ� בנדו, אפשר לחלקשוא� . ו� שהכירה מתקררת והולכת ואינה מחזיקה חומהו כי, ולא דמי לרמ�,בה גחלי�

 אי אפשרו� כ�  שכ� מתקרר במהירות ומש, סו� סו� אינו דומה לרמ�כל מקו�מ. לרמ� יותר מכירה שאינה יוצרת חו� כלל ורק הולכת ומתקררת

� אי גוונאנחשב ג� בכה) שאז לא יספיק להתקרר(שא� כוונתו להטמי� לזמ� מועט ) ק א"רנח ס' סיש� (ז "דעת הטא� שו. להטמי� בו כמו ברמ

י� דר� א. ב. חולקי� בדבר והסכי� עמ�את השהביא ) בק "סש� " (שער הציו�"עיי� בו,  הוא הדי� בנדו� דיד��כ�  וא,הטמנה בדבר המוסי� הבל

משנה "ב ופותבתוסג� חילוק זה הובא .  שנית� בנקל להטמי� ולעטו� בה� את הקדרה, ולא דמי לרמ� או לגפת של זיתי�,ב"להטמי� בטסי מתכת וכיו

, ל חומהשאז ג� א� הקדרה נוגעת רק בצד אחד בגחלי� הדבר מספיק כדי לשמור ע,  ועוד יש לומר שיש לחלק בי� חו� גחלי�.�ש�  עיי,ל"הנ" ברורה

  . חולק) ב"שבת מז ע(א "ונראה שהרשב, )יט' לז סע' סי" (חזו� איש"סמ� לחילוק זה נית� למצוא ב. שהוא חו� מועט, לבי� החו� של טס המגנזיו�

  

 :ההכנסת התבשיל בחזרה לקופס. ה
 שכ� זוהי הטמנה גמורה בתוספת מקור ,הבל מדי� הטמנה בדבר המוסי� שיש לאסור בכהאי גוונאא ודעימיה היו צריכי� להודות " ג� הרמרהלכאו  

אסור מצד הטמנה בדבר הדבר א� עדיי� עלינו לדו� א� . הדבר כמוסי� הבלאת  א� כאמור לעיל אי� להחשיב ,)ח' רנז סע'  סיח" אוע"שובעיי� (חו� 

' סיח "או(ע "שובעיי� , כשמוליד בו חו� אסור קו�מכל  מ,)א"שבת נא ע( ולא נאסרה הטמנה של צונ� , וא� שהתבשיל עדיי� צונ�,שאינו מוסי� הבל

 מגש קלקר לעומד עהוא ו� שו כי,הו� שהתבשיל אינו נוגע בכל צדדיו בקופסו כי,וג� בזה נראה שיש מקו� להקל). ק ב"ש� ס(" משנה ברורה"ב ו)רנח

יש להעיר ו. שאינה נוגעת בדפנות אינה הטמנהשהטמנה ) ח' רנז סע'  סיח"או (ע"וכמבואר בשו, הרחב מעט יותר מרוחב הכלי שהתבשיל מונח בו

ביאור "א� עיי� ב, שראוי להחמיר א� באופ� שרק חלק מהקדרה נוגעת בדבר המטמי�) לגבי הטמנה בתנור(שכתב ) ק ו"רנז ס' סיש� (ז "מדברי הט

 לתבשיל אינו משמעותי ונחשב כנגיעה הסויר בי� הקופו של אכ��לכקט� עוד יש להעיר שאפשר שהפסק . ז"שאי� חוששי� לט) ה שרי"דש� " (הלכה

. �ש�  עיי,)ק פאט"קרא(טי יבקשר לסיר בישול א) רנז הערה יג' סי" שולח� שלמה" הובא ב,דיב בתשובה בכת(רב� עז אוי" וכפי שכתב הגרש,ממש

מקור ההיתר להטמנה שאינה נוגעת והרי זהו ,  שדר� להדביקו ממש לקדרה, מטע� שסו� סו� אינו דומה לרמ�,דבריואת ואפשר שא� א� לא נקבל 

 וא� שג� בהטמנה , לגבי הטמנה בדבר שאינו מוסי� הבל אי� האיסור כלל מחשש שמא יטמי� ברמ�כל מקו�מ, )רנז'  סיח" אוטורבעיי� (בדפנות 

כגו�  (להטמי� כ� דר�  כאשר�כ�  וא,נראה שהוא מטע� שאי� דר� הטמנה בכ�, בדבר שאינו מוסי� הבל מוסכ� שא� אינו נוגע בדפנות אינו הטמנה

 יש מקו� � כ� וא, מבעוד יו�ה שכבר היה בתו� הקופסהעוד יש לצר� את העובד. ע בכל זה"וצ. הטמנהלאפשר שנחשב ) שהוא קרוב מאוד לתבשיל

מאוד שאי� להתחשב יתכ� י,  גיסא מאיד�).א"שבת נא ע(סוגיה  כמבואר ב, ושרי בהטמנה שאינה מוסיפה הבל,לומר שאינה כתחילת הטמנה בשבת

  .הטמנהל שאינה נחשבת , הטמנת צונ� זותהיוכ� הי, ו� שלא נעשה בכוונת הטמנהו כי,סוי התבשיל שהיה מבעוד יו�יבכ

 
 ע"הובא להלכה בשוש) א"שבת קמו ע(הדבר מדי� חותלות של תמרי� את לכאורה היה מקו� ללמוד להתיר , )דבקבהסגורה  (הלגבי פתיחת הקופס. ו

 שייכת בו י� א, אלא כל מהותו הוא עטיפה ושמירה על מה שמונח בתוכו,א שכל דבר שאינו כלי מצד עצמוי ה זהדי�משמעות  ).ח'  שיד סע' סיח"או(

,  א� נראה שאינו דומה למקרה שלפנינו.)ש�( "שכל זה כמו ששובר אגוזי� או שקדי� כדי ליטול האוכל שבה� ",י� וסתירה או קריעהיחשיבות של בנ

 חשיבות � כ� וא,שמחזירי� אליו את האוכל לצור� חימומו  ג� לאחר מכ� להיות תאת רק כעטיפה אלא מיועדת משמשהאינריזה החיצונית האשכ� 

 א� עדיי� נראה ;ב"הכלי� וכיו,  לפתיחת האריזות הפנימיות שעוטפות את התבשילכל מקו�אמנ� היתר זה מועיל מ. ת בעלמאוכלי עליו ואינו כחותל

שבת ( וכמבואר במשנה ,"� מנאקמת ",יצירת כלי לאחסו�. א:  שכ� שני איסורי� אפשריי� עומדי� לפנינו, ג� באריזה החיצוניתל בדברשנית� להק

� נראה שאינו שיי� לנדו, לגבי האיסור הראשו�). הפרדת ההדבקה(קורע . ב". ובלבד שלא יתכוו� לעשות כלי... שובר אד� את החבית): "א"קמו ע

יצירת כ שמותר לפתחו ואינו נחשב ,של חבית המדובק בטיט לחביתי סוי ודומה הדבר לכ. ורק הודבק פתחו,כלי כבר היה קיי� קוד� לכ� שכ� ה,ד�יד

 . )ה זה"דש� (י "וברש) ב"מכות ג ע( ראכמבואר בגמ, כלי מחדש
מותר להתיר ד� שמשימי� " ש,)י' שיד סע' סיח "או(ע " ודמי למה שנפסק בשו,ו� שהדבקה זו לא נעשתה לקיימאו כי,ונראה שג� איסור קורע אי� כא�

 ,שמותר להפריד דפי� שנדבקו זה לזה) ק יח"שמ ס' סיש� " (מג� אברה�"ה פסק הזי פ�ל וע."שאינו עשוי לקיו�, אותו לפני התנור ושורקי� אותו בטיט

ח וא� משמע שג� ללא הטע� השני יש בכ, א ללא כוונת האד� וש� הוסי� טע� שנדבק ממיל.)ק מה"שמ ס' סיש� " (משנה ברורה"והובאו דבריו ג� ב

שמשמע ,  שכ� הדבקה היא תולדת תופר, פוסקי� שרצו לדו� הדבקה שאינה של קיימא כדי� תפירה שאינה של קיימאנ�יש. הטע� הראשו� כדי להתיר

וני� הסוברי� שבתפירה אי� חילוק א� נעשה לקיימא או כשיטת הראש –  לפחות בפני ע� האר�,לכתחילהבה להחמיר שיש ) ג' שיז סע' סיש� (א "ברמ

ו� שתפירה הופכת ו כי,ואולי אפשר לחלק שדווקא בתפירה עצמה לא חילקו בי� קיימא לשאינה של קיימא). ז'  סעש�(ע "וכ� משמע בשו, שלא לקיימא

 וכעי� מה ;כ��בניגוד להדבקה שאינו נחשב חיבור כל , כקורע בגד שמעול� לא היה קרוערי זה וכשמתיר התפירה ה,אחד ממשכאת החלקי� להיות 

 ההקופסאת  לפתוח חילהואפשר שראוי להחמיר לכת, מוכרחאינו  חילוק זה כל מקו�מ. שהוזכר לעיל לגבי כיסוי של חבית המדובק לחבית בטיט

עדיי� נית� לומר שנחשב כמפריד הדבק , ה מעט במקו� ההדבקההפרדת הדבקי� נקרעת הקופסבכא� יש להעיר שג� א� מדובר באופ� ש. מבעוד יו�

  .ל"ואכמ, �ש�  עיי,)ה הנייר"שמ ד' סי" (ביאור הלכה"היש להעיר מדברי ו). ו' טז סי" (צי� אליעזר"בעיי� , בלבד לעניי� הדבקה שאינה לקיימא

 
2

הפעולות שנעשות ו� שו כי,ובט�  אינ� קיימי� ביו חלק גדול מצדדי האיסור שהוזכרו,לעומת זאת. ובט�  כל צדדי ההיתר שהוזכרו לעיל תקפי� ג� ביו

 ).תקט' תצה וסי'  סיח"או (ע"שוב עיי� – מאתמול כמוב�� אפשר לעשות  ואי,נפש נפש או לצור� מכשירי אוכל  לצור� אוכלהנ�
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     New York, USA                ב"ארה, ניו יורק

                                            ה"ניס� תשס
  

  שימוש במיח� ע� מד גובה בשבת. מד
  

  :שאלה

  ?הא� מותר להשתמש במיח� מי� לשבת שיש בו מד המראה כמה מי� נמצאי� בו
  

  :תשובה

  :מהנימוקי� הבאי�, מותר להשתמש במיח� שכזה בשבת
, מי�לחימו� ולשמירת ההוא של המיח� עיקר תשמישו .  מדידה בשבתאי� כא� מעשה של, כיוו� שהמיח� מלא מערב שבת.א

  .היתרלהוא כלי שמלאכתו לאיסור ולכ� 
  .2שהרי השימוש בכלי הוא לצור� גופו,  להשתמש בכלי ג� א� נית� למדוד באמצעותו לצרכי� מסחריי�1מותר.ב
ע� המי� ) באופ� טבעי ( התחלפודיד כברכל המי� שבמ, כשעה לאחר רתיחת המי� שבמיח�, כלל� בדר�. חשש בישולאי�  .ג

  .3התבשלווממילא המי� כבר , שבמיח�
  

                                                 
1
  ).א' עשכג ס' סיח "או(ע "שו 
2
  .)ק מט"שח ס' סיש� ( "שערי תשובה" 
3

ג� לדעת המחבר לא , חו� שלדעת פוסקי� רבי� מוגדר כבר כיד סולדת,  מעלות צלסיוס65� ל55 בי�  המי� במדיד היארטורתכיוו� שטמפ.  א
  . שיי� איסור בישול אחר בישול

, אלא אדרבה, המי� שבמדיד אינ� חוזרי� למיח� מחמת פתיחת הברז, שהיד סולדת בושמי� אלו אינ� חמי� בחו�  ונאמר ג� א� נחמיר .ב
שיח ' סיח "אוע "שו( אי� איסור לערות מי� חמי� מכלי ראשו� על מי� קרי� המונחי� בכלי שני �כ� וא. ו� המדידמי� מ� המיח� נכנסי� לת

  ).יא' עס
וכ� . אינו מתכוו� לבשל המיח� שהרי מי שפותח את, נמצא שיש כא� לכל היותר ספק פסיק רישא,  שלא ברור שהמי� אינ� מבושלי�כיוו�. ג

י בית ההוראה של מוסדות יד�ללמעשה שנפסקו ע והוראות הלכה  פסקי די�–" פניני הוראה" שכתב בספר רהנ גולדברג בהע"התיר הגרז
  .)108-109' עמ( בירושלי� 'אריאל'
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       New Jersey, USA                 ב"ארה, רסי'ניו ג

                    ב"סיוו� תשס
  

  הוצאת ירקות ממרק באמצעות כ� מחוררת. מה
  

   :שאלה

הא� יש הבדל לדינא בי� הנוהגי� כפסקי ?  שימוש בכ� ע� חורי�הא� מותר להוציא ירקות או קניידל� ממרק בשבת תו� כדי
  ?א"המחבר לבי� הנוהגי� כפסקי הרמ

  
  :תשובה

, 2ג� בכ� ע� חורי�,  או מוצקי� אחרי� מתו� מרק1להוציא ירקות, א"בי� לפוסקי� כמחבר ובי� לפוסקי� כרמ, מותר
  :מהנימוקי� הבאי�

  .3פוסקי� אינו נחשב כברירה כללמצב של חלק מה, הברירה היא של יבש מתו� לח .א
 .4בדבר יבש גדול ודאי שאינו נחשב כמעורב, ג� לאוסרי�  .ב
 .5ולכ� אינו נחשב לברירה, כא� אינו מקפיד שיישארו הנוזלי� אלא רוצה רק להעביר את החתיכה לצלחת  .ג

                                                 
1

לפי ההסבר הראשו� בנפה וכברה אסור . מביאה שלושה הסברי� לברייתא שמחלקת בי� ברירה מותרת לברירה אסורה) א" עד עשבת( ראהגמ 
. ר לאחר זמ� אסור ולאלתר מותרוולפי ההסבר השלישי לבר , ואוכל מתו� פסולת מותרהההסבר השני פסולת מתו� אוכל אסורלפי , וביד מותר

 ע"וכ� נפסק בשו, וכל אחד מה� לבדו מספיק לאסור,  שלמעשה נפסק להחמיר כשלושת ההסברי�,ח" בש� ר)ה והתניא" דש�( פות התוססקוופ
 ).ב�א' שיט סע' ח סי"או(
2

 בכל דבר שדר� לברור בו לכ�, )ק א"ש� ס" (משנה ברורה"עיי� ב,  הפוסקי� שהוא משו� דר� ברירהרשופי, בנפה וכברה להשתמש נאסר מה ש
גמרא  (ברירהל ת נחשב,כאשר רוצה להשתמש רק באחד מה�, אחרג� ברירת אוכל המעורב באוכל  .יהיה אסור להשתמש בשבת בכל אופ� שהוא

  .)כמו הכ� ע� החורי� המיועדת לסינו� המי� מהאוכל(ברירה בכלי המיוחד לברירה היה מקו� לאסור כ� בנדו� דיד� ול, )ג' ע ש� סע"שו, ש�
משו� שהיא בדיוק אותה , בכלי קיחת מאכל בכ� שאינה נחשבת ברירה מסביר לגבי ל)קכד' ח א סי"או" אגרות משה ("משה פיינשטיי�' ר, אמנ�

לכלו� את דכל מטרת הכלי למנוע ,  יהיה מותריד�דו�  בנדג� נראה שהז ולפי,  הכלי רק שלא להתלכל�ומטרת, פעולה המתבצעת בלקיחה ביד
מגדיר ,  שהיא מעי� מסננת,אבל שימוש בכ� ע� חורי�, יתכ� שכל מה שכתב הוא בכ� בעלמאימאיד� גיסא ו.  ולא לברור בצורה טובה יותר,היד
 ובצירו� ההיתרי� האחרי� בנדו� .על כ� נראה שבכ� ע� חורי� לא היה מתיר. עשות בידילהג� א� היתה יכולה , הפעולה הנעשית כברירה את

 .דיד� הדבר מותר
3

ולא , י שימור במסננת בלבד"דר� הפרדת אוכל מפסולת בלח היא עו� שו כי,אי� ברירה בלחפסק ש) � תשובה רג"ת מהריט"שו (ט צהלו�" מהרי
הוסי� שיבש ולח בעצ� ) מלאכת בורר" (ע� חיי�"י חאגיז בספר "ומהר). ק ה"סי שיט ס" ברכי יוס�("א "וכדבריו כותב החיד, י ברירה ביד"ע

משנה "ה � פסקוכ, )ק יג ועוד"ז ש� ס"הט ( ואסרוה�חלקו על דבריש  יש פוסקי� אמנ�.והדבר היבש הוא כברור ועומד, אינ� מעורבי� כלל
כתב שבאוכל גדול הנמצא ) ק כה"ש� ס" באר רחובות"ב' ועי, מלאכת בורר סעי� יא ("שביתת השבת" בל א;)ד' ש� סע" ביאור הלכה (""ברורה

הובאה (י "כתב בתשובה בכהרב עובדיה יוס� ו. �"ואינו דומה לזבובי� קטני� שעליה� דיבר המהריט,  יודו שמותרולי עלמאכ' במרק וכדו
 .לחתו� ל ברירת יבש מ� ולהתיר בכ"פסק להקל כדברי המהריט) רפח' שבת ג עמ" ילקוט יוס�"ב
4
 .3ל בסו� הערה " כנ 
5

" שמירת שבת כהלכתה"� פסק בוכ.  ברירה אי� זו,אינו מקפיד ג� א� יישארו מעט נוזלי� ע� האוכלפסק שא�  )שו' ש� עמ ( עובדיה יוס�בהר  
 ).פרק ג סעי� נד, א(
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      New York, USA                      ב"ארה, ניו יורק

                ה"טבת תשס
  

  טיפול בפצעו של חולה סכרת בשבת. מו
  

  :שאלה

לאחר ששפשפה את עקבה ונשארה ע� חת� פתוח בעומק , ומרותקת לכיסא גלגלי� כבר כשנה וחצי, אמא שלי סובלת מסכרת
  .שמחלי� בצורה אטית מאוד ועדיי� לא ממש נסגר, מ" ס3.5 על 3.5של 

: נית� למצוא עוד מידע נוס� בנושא באתר(נייד  VACבזכות מכשיר חדש הנקרא , בזמ� האחרו� המצב השתפר
com.kcil.www .( ראשי התיבותVAC שלילי על הפצע– ה� סגירה בעזרת שאיבה �ידי כ� מזרז �ועל,  זהו מכשיר שמספק לח

  .מתו� הפצעלמכשיר זה יש ג� מיכל שאוגר את הנוזלי� שנשאבי� . את תהלי� ההחלמה והסגירה
אחד שיוצא מהמכשיר והשני : ישנ� שני צינורות. עשרה שעות�למכשיר ישנה סוללה מובנית נטענת המספיקה לשתי�

לכל צינור יש מלחצי� . ויוצרי� צינור אחד ארו�) ננעלי� יחד(ל מתחברי� "שני הצינורות הנ). בוואקו�(שמודבק לפצע 
, כמו במכשירי עירוי רגילי�(' וכדי שהפצע לא יהיה חשו� ללכלו� וכדו, לפצעמפלסטיק שנועלי� אותו כדי שלא ייכנס אוויר 

  ).רק קצת יותר גדולי�
  .כדי שהמטופלי� יוכלו להסתובב עמו, למכשיר ישנו תיק נשיאה ע� רצועת כת�

  :ישנ� שתי אפשרויות', כשהמטופל צרי� ללכת לשירותי� וכדו
  .לשאת את המכשיר אתו .1
לנעול את שני הצינורות בעזרת המלחצי� ולפתוח את ההברגה של שני , )'ליד המיטה וכו (להשאיר את המכשיר במקו� .2

ולהתנתק מהמכשיר למש� , להדביק את הקצה של הצינור שמודבק לפצע, )ובכ� להפריד� לשני צינורות נפרדי�(הצינורות 
ידי �על(מחברי� אות� יחד ו, מורידי� את הדבק מהצינורות, כשהמטופל חוזר למיטתו המלחצי� נפתחי�. זמ� מה
  .פעולה זו אינה גורמת למגע או ללחיצה על המכשיר הדיגיטלי עצמו). הברגה

המכשיר מפעיל צפצו� , דהיינו כשיש פתח לאוויר או כשמשהו אינו תקי� במיקו� או במגעי� במכשיר, כשמשהו איננו כשורה
ובחלק אחר של המקרי� צרי� לנתקו , )כיוו� הנכו�א� הבעיה היא שמכשיר לא ב(אזעקה שבחלק מהמקרי� מפסיק מעצמו 

  .דבר שיכול להיות מסוכ� למטופל ולפצע, אי� להשאיר את המכשיר מצפצ�. מ� החשמל ולהפעילו מחדש
  

  :כיצד על אמי לנהוג בשבת במקרי� הבאי�
כדי ,  אתה בתו� התיקאו שהיא חייבת לשאת אותו,  הא� מותר לה לבקש לנתק את עצמה מ� המכשיר–כשיש גוי בסביבה . 1

הא� היא חייבת להניח בתו� תיק זה דברי� , א� כ�'? ללכת לשירותי� וכו, שתוכל לאכול את ארוחות השבת ליד השולח�
  ?ולאחר מכ� לחברו מחדש, כגו� מפתחות או אוכל, שמותרי� לנשיאה בשבת

  ? הא� מותר ליהודי לעשות פעולות אלה–כשאי� גוי בסביבה . 2
לאתחל את ,  הא� מותר ליהודי לנתק את החיבור החשמלי ולחברו מחדש– מצפצ� למש� יותר מדי זמ� א� המכשיר. 3

  ? שעות ביממה כדי לקבל הנחיות24המכשיר מחדש או להתקשר לקו של החברה שפועל 
  com.woundvac.www: אפשר לפנות לאתר, למידע נוס� על המכשיר

  
  
  

  :תשובה

החשש הוא , במקרה שהחולה סובל מסכרת. מחללי� עליו את השבת, א� לא יטפלו בו, חלילה, כל פצע שיש חשש שיזדה� .א
  .גדול יותר

 .1בכל מקרה שכזה יש להשתדל למעט באיסורי שבת  .ב
כשהדבר . 2כגו� ניתוק וחיבור לזר� החשמלי והברגת הצינורות, יש להעדי� לבצע בגרמא את הפעולות האסורות בשבת  .ג

, ידי ישראל�וכשאי� גוי בנמצא הדבר מותר ג� על, 3א" לנוהגי� כרמ–יש לעשות פעולות אלו באמצעות גוי , אינו מתאפשר
 .5 בשינוי4ויעשה זאת

                                                 
1

טבל ונבילה מאכילי� אותו . מאכילי� אותו הקל הקל תחילה) רי�ביו� הכיפו(מי שאחזו בולמוס , ר"ת): "א"יומא פג ע(וכפי שמצינו בגמרא  
שיש לתת לו לאכול , לגבי האכלת מאכלות אסורי� לחולה שיש בו סכנה) יד' מאכלות אסורות פרק יד הל(� "וכ� מבואר ברמב...". נבילה

א� לסוברי� ששבת , אצל פיקוח נפש" דחויה"יא וייתכ� שדי� זה נכו� ג� לעניי� איסורי שבת רק לסוברי� ששבת ה. מהאיסורי� הקלי� יותר
במראה "ת "עיי� בהרחבה בעניי� זה בשו. כשעובר על איסור לצור� פיקוח נפש הוא בהיתר גמור כאילו אי� שבת, אצל פיקוח נפש" הותרה"

עיי� " (דחויה"� יותר לומר שנראה מדברי הפוסקי� שנוטי, ואדרבה, "הותרה"וכיוו� שאי� הכרעה ברורה שאכ� שבת ). ה תשובה מה" (הבזק
  .יש להשתדל למעט באיסורי� כשהדבר אפשרי, )יד ועוד פוסקי� רבי�' שכח סע' סי" בית יוס�"ב
2

. ונית� להיעזר בה� ג� במקרה שלפנינו, ידי מנגנו� גרמא�ישנ� מכשירי עזר שוני� העובדי� על) ישראל, באלו� שבות" (צמת" יש לציי� שלמכו� 
  .זיזי�נית� לפתור הבעיה ג� בעזרת שעו� שבת רב++]. 972�2�9931889: פקס; ++972�2�9931442: טלפו�[
3

ה "ש� ד(וכתבו התוספות ". י גדולי ישראל"אלא ע... י נכרי�"לא ע) פיקוח נפש בשבת(ואי� עושי� דברי� הללו ): "ב"יומא פד ע(מובא בגמרא  
ח "או(א "זה כתב הרמ�פי� ועל. מא הגוי לא יזדרז בדבר לכאורה ויבוא לכלל סכנהמחשש ש, ידי ישראל� שאפילו א� יש ש� גוי עושי� על, )אלא

, ידי גוי�לכ� במקרה שלפנינו יש לעשות את הדברי� על. ידי גוי�שא� חשש זה אינו קיי� יש לעשות את הפעולות האסורות על) יב' שכח סע' סי
  ).ק לה"ש� ס" (משנה ברורה" עיי� ב–ר במקרה בהול שכ� לא מדוב, כ� אי� בדבר סכנה�כיו� שג� א� הגוי לא יזדרז כל

ידי גוי מותר לטפל �ידי גוי יטעו אנשי� לומר שרק על�שישנו חשש שא� הטיפול בפיקוח הנפש יהיה על, � מבואר טע� שונה"ש ובר"א� ברא
ג� א� במקרה שלפנינו , ידי גוי� אי� לטפל עלולפי זה בכל מקרה. ובמקרה שלא יהיה גוי מצוי יתעכב הטיפול והדבר יגיע לכלל סכנה, בפיקוח נפש

  .    ל"א הנ"ע כפי שחילק הרמ"ומשו� כ� כנראה אינו מחלק בשו, הביא ג� טע� זה" בית יוס�"וה. ידי הגוי שו� חשש סכנה�אי� בטיפול על
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ואי� כא� בעיית ,  ולכ� מותר לטלטלו6איננו נחשב כלי שמלאכתו לאיסור, שמותר להשתמש בו בשבת לצרכי� אלה, כלי זה  .ד
 .שאינו מחובר לחולהמוקצה ג� בזמ� 

 .7נכו� לכתחילה להימנע מניתוק וחיבור הצינורות לצור� נוחות בלבד .ה
יש , ידי חבישתו בתחבושת סטרילית�על, בפצע שיש בו חשש סכנה א� ברור שנית� לדחות את הטיפול בו למוצאי שבת  .ו

 .9והמקל לטפל בו אי� למחות בידו. 8להימנע מטיפול במקו� שהדבר כרו� בעברות

                                                                                                                                                                           
4

"). דכמה דאפשר לשנוי משנינ�"(א� כשהדבר מתאפשר יש לעשות את הדבר בשינוי , מובא שמחללי� שבת על יולדת) ב"שבת קכח ע(בגמרא  
וזהו די� מיוחד , � לא משמע כ�"כתב שמהרמב) יא' שבת פרק ב הל" (מגיד משנה"א� ה, � שיש ללמוד מכא� לכל חולה שיש בו סכנה"וכתב הרמב

אה המחלוקת והוב" …ולפיכ� החמירו לשנות, ואי� אחת מאל� מתה מחמת לידה, שכאב היולדת וחבליה ה� כדבר טבעי לה"ביולדת משו� 
של ' ש� סי(א� מאיד� גיסא כתב רק לגבי יולדת , המחבר אמנ� לא הזכיר די� זה כלל. ללא הכרעה) יב' שכח סע' ח סי"או" (בית יוס�"ל ב"הנ
  . שיש לשנות כשאפשר) א' סע

ונראה . ע"הלכה בהגהת השווהביאו ל, שמשמע מה� שבכל פיקוח נפש יש לשנות כשאפשר, "אור זרוע"הביא את דברי ה" דרכי משה"א ב"הרמ
שכ� ; כיוו� שדומה ליולדת, יודה שיש לשנות" מגיד משנה"כיוו� שייתכ� שג� ה, שלכתחילה בנדו� דיד� טוב להחמיר בדבר א� לשיטת המחבר

שרוב� ",  לשנותשכתב שלגבי יולדת מחמירי�, עיי� במאירי על סוגיה זו. א� ג� בנדו� דיד� אחד מאל� מתי� מהפצע, "טבעי"אמנ� הפצע אינו 
  . יש לעשות כ�–כשנית� לעשות הפעולות בגרמא , ונראה שמטע� זה". דבר טבעי"ולא הזכיר שהוא ". כ� סכנה�אי� בה� כל

5
  :סדרי העדיפויות בגו� התשובה נובעי� מהשיקולי� הבאי� 

כיוו� שחליבה זו אינה אסורה , )צור� רפואתול(מותר לינוק חלב ישירות מהבהמה ) א� שאי� בו סכנה(מובא שלחולה ) א"כתובות ס ע(בגמרא 
מדוע התירו לו לינוק ) ה גרסינ�"� ד"א מדפי הרי"שבת סא ע(� "והקשה הר. ובמקו� צערא לא גזור רבנ�, שכ� נעשית כלאחר יד, אלא מדרבנ�

  .עיי� ש�.  הוא איסור קל� תיר� ששינוי"וכתב שהרמב; ותיר� שמדובר במקרה שאי� ש� גוי, ידי גוי� הרי יכול לחלוב על, בשינוי
� אי� הכרח ששינוי קל יותר ואפשר "וא� לפי תירו� הרמב, ידי ישראל�� הבי� כדבר פשוט שאמירה לגוי קלה יותר מעשייה בשינוי על"משמע שהר
משנה "שמע מדברי הוכ� מ. שכתב בפירוש שאמירה לגוי קלה יותר מעשייה בשינוי, )כה' סע, �"ליעב" (מור וקציעה"ועיי� בספר . ששווי� ה�

, שהבי� שכל מה שהותר לעשות רפואה לחולה שאי� בו סכנה בשינוי הוא דווקא כשעצ� הפעולה אינה אסורה אלא מדרבנ�, )ק נד"ש� ס" (ברורה
 כ� וא�, ידי גוי מותר לעשות א� פעולות שאסורות מדאורייתא�והרי על, א� א� הפעולה אסורה מדאורייתא אי� להתיר לעשותה א� בשינוי

  .מוכח שהוא סובר שאמירה לגוי קלה משינוי
, א� נראה שאי� מש� ראיה לנדו� דיד�, מבואר ששבות של כלאחר יד קלה משאר דרכי השבות) ה יש לו היתר"ב ד"פסחי� סו ע(י "אמנ� ברש

' ח סי" (שבט הלוי"ת "מה שכתב בשופי �עוד יש לומר על. שהוא שבות שאי� בו מעשה, שכ� אפשר שאי� כוונתו שהדבר קל א� יותר מאמירה לגוי
וא� כ� הוא היתר גמור , שאמירה לגוי קלה משינוי נובעת מכ� שחכמי� כלל לא גזרו איסור אמירה לגוי במקו� חולי) ל"הנ(� "שטעמו של הר, )פ
י מודה שבנדו� דיד� "ג� רשוא� כ� אפשר ש. שינוי קל יותר מאמירה לגוי, אדרבה) שאינ� של חולי(א� בהקשרי� אחרי� ; )בניגוד לשינוי(

  .שאמירה לגוי עדיפה מעשייה בשינוי
גרמא "שבעניי� גרמא הביטוי הוא , וכפשטות לשו� הגמרא, שהארי� להוכיח שגרמא קלה מאמירה לגוי, )י' א סי" (מנחת שלמה"ת "ועיי� בשו

כמבואר , וממילא היא קלה משינוי). ב"וכ� בגיטי� ח ע, א"עיי� בשבת קנ ע" (אמירה לנכרי שבות"ולגבי אמירה לגוי מובא ש, )ב"שבת קכ ע" (שרי
  . שמשמע שהבי� כדבר פשוט שאמירה לגוי קלה מגרמא, )א' ה סי(� "ת מהרש"ועיי� בשו. לעיל

6
, "בנ�כחול שויוהו ר"שלגבי מת (שהיוצאי� לקבור את המת ביו� טוב שני , )ו' תקכו סע' ח סי"או" (בית יוס�"והובאו דבריו ב, �"כתב הרמב 

 שקבורת המת דוחה יו� –כיוו� שנחשבי� לכלי שמלאכתו להיתר , מותרי� להחזיר את כלי הקבורה למקומ�) ד' תקכו סע' ע סי"כמבואר בשו
  .א� שמלאכת החפירה כשלעצמה ודאי אסורה, טוב שני

ולא מסתבר לחלק ולומר דשאני מת ביו� . רשכלי הותר להשתמש בו מצד פיקוח נפש ייחשב ככלי שמלאכתו להית, א� כ� הוא הדי� בנדו� דיד�
כללו של דבר שבת לגבי חולה שיש ): "ב' שבת פרק ב הל(� "שכ� ג� לגבי פיקוח נפש מצינו ברמב, שאז הוא היתר גמור, טוב שני שעשאוהו כחול

שהשווה לעניי� זה בי� די� טיפול במת , )ק יד"תקכו ס' ח סי"או" (מג� אברה�"ועיי� עוד ב". בו סכנה הרי הוא כחול לכל הדברי� שהוא צרי� לה�
  . ומשמע שסובר שאינו די� מיוחד במת ביו� טוב שני, ביו� טוב שני לדי� מילה הדוחה שבת

אינו נחשב למוקצה כשיש , )א' שח סע' ח סי"ע או"כמבואר בשו(שלמרות שהוא מצד עצמו מוקצה מחמת חסרו� כיס , וכ� מצינו בסכי� של מילה
' ש� סע(א "וברמ) רסו' ד סי"יו" (בית יוס�"עיי� בעניי� זה ב. ק באותה שבת ומותר לטלטלו ג� מעבר לנדרש לצור� המילה עצמהצור� למול תינו

ומכל מקו� א� המחמירי� שלא לטלטל את הסכי� לאחר המילה מודי� שכל , )שהוזכר לעיל" (מג� אברה�"וב) ק א"ש� ס(ז "ועיי� עוד בט, )ב
שכיוו� שראוי במהל� כל ראש השנה להוציא אנשי� ידי חובת תקיעה אינו , כפי שמצינו לגבי שופר,  אינו נחשב למוקצהזמ� שהסכי� נצר� למילה

  .אינו נחשב למוקצה, שהמכשיר נצר� לטיפול באופ� תמידי, וא� כ� ג� בנדו� דיד�, )ק ג"תקצו ס' סי" משנה ברורה"עיי� ב(נחשב למוקצה 
7

ידי כ� בונה למעשה �א� שעל, וא� כ� לא היתה אמורה להיות בעיה הלכתית בהרכבת הצינורות זה לזה, " בכלי�אי� בניי� וסתירה"קיימא ל� ש 
היינו כגו� שהחיבור , שכלל זה נכו� דווקא כאשר אינו בניי� ממש) א' שיד סע' ח סי"ע או"שו(אמנ� להלכה פסק המחבר . את המכשיר בשלמותו
וא� כ� בהברגת הצינורות זה לזה , )שיג אות לב' סי" שער הציו�"עיי� ב( העניי� הברגה נחשבת כחיבור ממש לצור�. ב"וכיו, בי� החלקי� הוא רפוי

, אינו תמיד בכלל איסור בונה") תקיעה("אלא שג� חיבור טוב . ל"ואכמ, "מכה בפטיש"ולחלק מהשיטות הדבר אסור משו� . שיי� איסור בונה
א� שהברגה , שכלי� שיש לה� מכסה המתחבר אליה� בהברגה, )ק יב"ש� ס" (מג� אברה�" וכעי� זה ב,)ק ז"שיג ס' ע סי"שו(ז "וכפי שמובא בט

ז שטע� ההיתר הוא מצד "דעת הט. אלא שא� נדקדק בדבריה� נראה שישנו חילוק ביניה� לגבי טע� הדבר. אי� בזה איסור" תקיעה"דינה כ
שכ� פירוק הצינורות זה מזה ודאי שאינו מעיקר , י טע� זה בנדו� דיד� יש לאסורולפ, "י פירוק תמיד לא מקרי גמר מלאכה"שעיקר תשמישו ע"

  .ורק מחמת צור� טכני צדדי יש צור� מדי פע� לנתק את הצינורות זה מזה, שימוש הכלי
תר של כיסויי כלי� כתב בטע� ההי" מג� אברה�"ה, לעומת זאת. ז"שכתב סברה כעי� דברי הט, )ט' נ סע' ח סי"או" (חזו� איש"ועיי� בדברי ה

ועיי� . ומשמע מדבריו שכל חיבור אינו עשוי לקיו� כלל). י' שיד סע' ח סי"או" (רק לפותח� ולסוגר� תמיד, אי� עשויי� לקיו�"שהוא משו� ש
ר לחברו אי� איסו. שכתב בהקשר זה שכל חיבור שמיועד לפירוק במהל� השבת נחשב שאינו עשוי לקיו� כלל, )כא' שיג סע' סי(ע הרב "בשו

  .יהיה מותר לחבר ולנתק את הצינורות זה מזה בשבת, שג� כ� לא נעשה לקיו�, וא� כ� בנדו� דיד�, ולנתקו בשבת
8

שאז יש צור� לחלל עליו שתי , שהרופאי� קבעו בשבת שיש לטפל בו במש� שמונה ימי�, מובא שחולה שיש בו סכנה) ב"יומא פד ע(בגמרא  
אלא כיוו� שכבר בשבת הוא חולה שיש בו סכנה נית� מיד , כדי שיחללו עליו רק שבת אחת, � לתחילת הטיפולאי� ממתיני� ליו� ראשו, שבתות

שדי� זה שיי� דווקא במקרה  –) קלד' ד בסו� סי"יו" (בית יוס�" והובאו דבריו ב–) ריד' סי, ג(א בתשובה "וכתב הרשב. לחלל עליו מיד שבת
וכ� הדי� בנדו� . רה שנית� לדחות את הטיפול ללא חשש סכנה ודאי שאי� שו� היתר לחלל את השבתא� במק, שקיי� חשש סכנה בדחיית הטיפול

א שא� ישנו חולה שיש בו סכנה שציוו עליו הרופאי� "� והרשב"שכתב בש� הרמב, )ה שממתי�"שכח ד' סי" (ביאור הלכה"ועיי� עוד ב. דיד�
 והדמיו� לנדו� דיד� – לא ישתה בשבת שכ� לא יסתכ� א� רק בשבת לא ישתה חלב ,והדבר כרו� באיסורי� מדאורייתא, לשתות חלב בכל יו�

  .נראה ברור
אבל … מכה של חלל אינה צריכה אומד): "�"פי הרמב�על(שכתב , )ד' שכח סע' ח סי"או(ע "עוד יש לציי� בעניי� זה את דברי המחבר בשו

שכל שנית� לדחות ) �"והרמב(ולכאורה מוכח שדעת המחבר ". ר לחלל עליואסו, כשיודעי� ומכירי� באותו חולי שממתי� ואי� צרי� חילול
כ� �שאיננו קשה כל, היא לגבי החולי" ממתי�"א� מאיד� גיסא אפשר לפרש שכוונת המילה . הטיפול ולהמתי� לצאת השבת מחויבי� לעשות כ�
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 .11ולטפל בו במוצאי שבת, 10"אגד מדבק"מותר לכסותו ב, שאי� בו סכנה כללפצע   .ז

                                                                                                                                                                           
מיירי בחולי שאי� בו "ש, שכתב כ� להדיא) שכח' קוטי� לסיבלי" (פרי חדש"ואכ� מצאנו ב). ואי� הכוונה שממתי� לצאת השבת(ואי� בו סכנה 

  ".סכנה
9

ח "פירוש המשניות יומא פ(� "והרמב, )� על הסוגיה"� ובר"וכ� ברי, ד על סוגיה זו"עיי� בפסקי רי(רבו הפירושי� ) יומא ש�(בהבנת הגמרא  
שהחולה עדיי� , � מתמהמהי� ואפילו בשבת הראשונה לחליוואי, לזרז� על המהירות בכ�, ואמרו כל ספק נפשות דוחה את השבת: "כתב) ד"מ

וכ� כתב המאירי על ". נניח אותו היו� כדי שלא לחלל עליו שתי שבתות, ואי� אומרי� הרי צרי� לחלל עליו שבת הבאה, יכול לשאת את חליו
היה מותר ג� בנדו� דיד� להמשי� את הטיפול א� כ� מסתבר שי. עיי� ש�. שמשמע שמותר לחלל שבת על החולה א� שהדבר סובל דיחוי, הסוגיה

  . למרות שישנו מקו� מעט לחלק שבמקרה שלפנינו אי� עדיי� סכנה אלא רק חשש שמא יזדה� ויבוא לידי סכנה, א� בשבת
ל שהחמיר "א הנ"והרשב; א� שהטיפול סובל דיחוי, בפיקוח נפש אי� כא� שו� איסור שבת" הותרה"כמו כ� ישנו מקו� לומר שלסוברי� ששבת 

שכיוו� שעסוק בפיקוח נפש אי� כא� שו� איסור ) תרפט' א סי(כפי שכתב בתשובותיו , אצל פיקוח נפש" דחויה"בדבר הוא משו� שסובר ששבת 
ת שכ� נית� לומר שכל זמ� שאי� סכנה בדחיי, א� אינו מוכרח. ומה שנית� לטפל בפיקוח נפש ג� ביו� חול אינו מעלה ואינו מוריד, שבת לפנינו

שכתב שא� נית� לדחות , )יג' שכח סע' סי(ע הרב "וכ� משמע בשו. וממילא לא נית� לחלל עליו את השבת, החולה אינו נחשב למסוכ�, הטיפול
א� , "הותרה"מוכח שמי שגורס , "לפי שהשבת דחויה היא אצל פיקוח נפש ולא הותרה לגמרי", הטיפול מבלי שיסתכ� כלל אסור לחלל את השבת

  .  מותר לחלל את השבתבמקרה כזה
10

�פרק לה הערות סג" (שמירת שבת כהלכתה"לגבי אופ� הדבקתו עיי� ב. ורק שומר על המכה, שכ� אינו מרפא, שאינו בכלל איסור רפואה בשבת 
  ).סד

11
' סי(ע "אר בשווכמבו, גזרה שמא ישחק סממני� לרפואה, )א� שהטיפול אינו כרו� באיסורי� כלל( ישנו איסור בעצ� עשיית הרפואה בשבת 

  .וא� כ� כאשר אי� בפצע חשש סכנה או חשש סכנת איבר אסור לעשות לרפואתו בשבת). א' שכח סע
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  Israel                                                                                                                                          ישראל

                          ה"תשס שבט
    

  תפירת פצע בשבת. מז
  

  :שאלה
כיוו� , אני מעוניי� לקנות ערכה לתפירת פצעי� עבור אנשי השכונה. אני רופא דתי המתגורר בישראל בקהילה קטנה יחסית

  .שהמקו� היחיד באזורנו שנות� שירות כזה מעסיק רופאי� שאינ� מקפידי� על הלכות שבת
רוב הפצעי� אינ� מצריכי� תפירה .  במקו� שאי� חיוב וצור� לעשות זאת בשבתאני חושש מלח� חברתי לתפור ג�, מאיד� גיסא

הצור� לתפור הוא צור� אסתטי או , ברוב המקרי�; ידי לח� על המקו� לפני התפירה�עצירת הד� מושגת על. כדי לעצור את הד�
  .בגלל מיקומו של הפצע

כאשר איני יכול להשתמש , יות ההלכתיות של עשיית קשר בשבתבהתחשב בבע) הכוללת דבק לעור(הא� אני רשאי לקנות ערכה כזו 
 ? בדבק

 ?מה ייחשב כשינוי, כאשר מותר לי לתפור
ולא , כדי שלפחות יעשו מלאכה בשבת בהיתר לצור� רפואה, הא� יש לאפשר לרופא שאינו מגדיר עצמו כדתי שיתפור במקומי

 ?יחללו סת� שבת
  ?)פלסטר" (פרפר"חוט ומחט ובי� הדבקה בדבק או בהא� יש הבדל בחומרת האיסור בי� תפירה ב

  :תשובה
נחלקו הפוסקי� א� יש איסור תופר בשבת.א

12
יש שמתירי� בכל דר�.  בגו� האד�

13
יש שאוסרי� בכל דר�, 

14
 ויש שאוסרי� תפירה 

"פרפר"בחוט ומחט א� מתירי� הדבקה בדבק או ב
15

.  
 מותר לתפור–ואפילו ספק פיקוח נפש , א� המקרה שלפני� הוא פיקוח נפש.ב

16
וא� הדבר אפשרי רפואית עדי� להדביק בדבק או , 

"פרפר"ב
17

. 
יש להימנע מלתפור או להדביק, והצור� בתפירה הוא אסתטי, א� אי� חשש סכנה כלל.ג

18
ויש מי שפוסק שכל פצע המצרי� תפירה . 

ולכ� מותר א� לתפור, וממילא הוא מגדיר את המצב כספק פיקוח נפש, יש בו חשש זיהו�
19

 .אי אפשר להדביק א� 
כ� שתמיד תוכל לשקול את המקרה לגופו ולמעט בחילול שבת ככל , שתעמוד לרשות� בעת הצור�, כדאי ל� לרכוש ערכה כזו.ד

 .שנית�
במקרה של פיקוח נפש יש להעדי� טיפול של רופא שומר תורה ומצוות מטיפול של רופא שאינו מגדיר עצמו כשומר תורה .ה

ומצוות
20

.  

                                                 
12

כיוו
 שהיא , קשירה זו היא אינה קשירה של קיימא. העירו הפוסקי� ג� על בעיית הקשירה המתבצעת בכל תפר ותפר, מלבד הדיו
 במלאכת תופר 

היא  –) שיז' סי" (משנה ברורה"עיי
 בתמצית שיטותיה� בהקדמת ה –ש "י והרא"� ובי
 לדעת רש"� והרמב"עת הריבי
 לד, לכ
. נעשית רק לכמה ימי�


' לד סע' במהדורה קמא ב סי" (מנחת שלמה"וב) כ תשובה יח" (צי� אליעזר"עיי
 עוד ב. שיש להתירו במקו� חולי ואפילו אינו של סכנה, איסור דרבנ

  ). לב
13

אלא , וציי
 ש� שג� הרב יחזקאל אברמסקי הסכי� לכ�, )פרק לד הערה לח" (תורת היולדת"הרב יצחק זילברשטיי
 ב, )ש� ("צי� אליעזר"ת "שו 


 אלא שלדעתו יש איסור קושר –) כז' ח סי" (אב
 ישראל"ת "ושו) פרק לה הערה סב" (שמירת שבת כהלכתה", שהמחבר עצמו נשאר ש� בצרי� עיו

  :להל
 רשימת הנימוקי� של המתירי�. שאי
 איסור תופר בגו� האד�, א רבינובי� מצדד בדעה זו"ג� הגרנ. 1רה וראה לעיל בהע, בתפירת פצע

  . אי
 דר� תפירה בכ�. א

) ג' שיז סע' ש� סי(א "וכפי שפסק הרמ, ולכ
 זו תפירה שאינה של קיימא, היא עשויה על מנת להתקיי� רק כמה ימי�, ג� א� יש דר� תפירה בכ�. ב

  .במקרה זה שהוא במקו� חולי או צער יש להתיר, א� כ
". אי
 להתיר בפני ע� האר�"ו, תירי� תפירה שאינה של קיימאשיש מ

  .ואילו התפירה רק סייעה לפעולת ההחלמה, בסופו של תהלי� הגו� הוא שמרפא ומחבר את עצמו בחזרה. ג
14

אלא שנשאר בצרי� עיו
 , )עד' ט סי" (שבט הלוי"טה ג� דעת הרב שמואל וואזנר בולכ� נו, )סא' ד עמ" נשמת אברה�"הובאו דבריו ב(ש אלישיב "הגרי 

ויש ,  כגו
 כיבוס–יש המותרות לכתחילה , )טז' � שבת פרק יא הל"רמב( כגו
 כתיבה –ישנ
 מלאכות שוודאי אסורות בגו� האד� : נימוק�. למעשה

 .או בפלסטר" פרפר"יסור תורה בתפירה וג� בהדבקה בולכ
 יש להחמיר בספק א;  כגו
 תופר–מלאכות שאי
 בה
 הכרעה 
15

א� , )עיי
 ש�(אמנ� נית
 להעלות סברות להקל בתפירה : נימוקיה�. וכ
 מורה לשואלי� הרב יהושע נויבירט, )ש�" מנחת שלמה("ז אוירב� " הגרש

  ".ורק מונעי� הפרדה, אי
 כא
 מעשה תפירה: "ז אוירב�"כתב הגרש" פרפר"ולעניי
 שימוש ב. אי
 לעשות זאת מסברה בעלמא ויש לחשוש לאיסור תורה

הרי זו תולדת תופר , המדבק ניירות עורות בקול
 של סופרי� וכיוצא בו: "פסק) יא' שבת פרק י הל(� "שהרי הרמב, ולכאורה יש להקשות על שיטה זו

" פרפר"מה מקו� יש לחלק בי
 תפירה בחוט ומחט להדבקת , ופרכיוו
 שמדבק הוא תולדה של ת). יד' שמ סע' ח סי"ע או"שו(וכ
 פסק המחבר , "וחייב

אלא שיש לשאול , ט אבות המלאכה שנאסרו בשבת כוללת ג� תולדות שאסורות ג� ה
 מ
 התורה"כל אחת מל: אולי נית
 ליישב בדר� זו? או פלסטר

כל פעולה שתדמה אל האב במעשה . אכה ותכלית המלאכהמעשה המל: ויש לומר שכל אב מלאכה מתאפיי
 בשני דברי�. מהו ההבדל בי
 התולדה לאב

העושה ): "יד' ש� הל(� פסק "הרמב. אי
 בפעולה זו איסור תורה, וא� אינה זהה לאב בא� אחת משתי הבחינות, המלאכה או בתכליתה הריהי תולדה

והיא תולדת בונה כיוו
 שהיא , ת נקב מועילה ודאי לבניי
פעולה זו של עשיי". נקב כל שהוא בלול של תרנגולי� כדי שיכנס לה
 האורה חייב משו� בונה

ש� " ( הרי זה תולדת בונה–המגב
 את הגבינה "ג� . שעל פניו נעשית כא
 פעולת הריסה, למרות שמעשה המלאכה אינו דומה כלל, דומה לאב בתכלית

מפני שהוא אוס� ומלקט חלקי� , אבל מעשה המלאכה זהה לבונה, כיוו
 שהוא יוצר גבינה ולא בניי
, המגב
 אינו דומה לאב בתכלית המלאכה; )יג' הל

בעוד . אבל לא בתכלית, היא אמנ� זהה לאב במעשה המלאכה. נראה שפוסקי� אלו סוברי� שתפירה באד� היא תולדה ולא אב. נפרדי� לדבר אחד

ג� . ידי הגו� עצמו� שייגמר בעתיד על,  תחילתו של תהלי�בתפירה באד� זוהי רק, התפירה מחברת שני חלקי� לאחד באופ
 מוחלט וסופי" תופר"שבאב 

אבל הדבקה בגו� האד� אינה דומה . א� לא במעשה המלאכה,  חיבור מוחלט וסופי–בגלל הדמיו
 בתכלית המלאכה , מדבק ניירות הוא תולדה ולא אב

 .עיו
ועדיי
 צרי� , ואי
 בדבר איסור תורה, לא במעשה ולא בתכלית, כלל )מלאכת תופר(לאב 
16
 .הרי זה בכלל ספק פיקוח נפש, נוסי� עוד כי בכל מקו� שיש ג� חשש זיהו� א� לא יתפור). שכט' ח סי"או(ע "שו 
17

ולחלק מהפוסקי� הדבקה , "לא שבקי התירא ונעשה באיסור, דכל מה דנוכל לעשות בהיתר): "ק לה"ס" (משנה ברורה"וב, )יב' שכח סע' סי(עיי
 ש�  

 .עדיפה מתפירה
18 

  .5י
 בהערה עי
19
  .פה�בעל") אגרות משה"מעורכי ה(א רבינובי� והרב שבתי רפפורט "הגרנ 
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  Torremolinos, Spain              ספרד, טורמולינוס
                     ד"כסלו תשס

   
  שימוש בשבת בערכה לבדיקת מועד הביו�. מח

  
  :שאלה

על : נעשה כ�" ניסוי"ה. שאמור לציי� א� הביו� כבר התחיל או עוד לא, )Felcontrolהנקרא (בספרד קיי� מעי� מכשיר 
ושטח קט� על ,  דקות5מחכי� . ושמי� טיפה אחת או שתיי� על מקלו�, ליי�האישה לקלוט במיכל קט� כמות של מי רג

  .ולהופעת שני פסי� בזמ� הביו�, גור� לשינוי צבע) המעיד על תקופת הביו�(המקלו� שיש עליו חומר הרגיש להורמו� 
חשוב . ה הסבירה לביו�שה� התקופ,  ימי�5אחד לכל יו� למש� ,  מקלוני�5בכל קופסה ישנ� ? מה לעניי� שבת: הבעיה היא

כמו (ל לפעמי� הוא סמו� ליו� טוב "כא� בחו, פי שלעתי� נית� לעשות את הבדיקה במוצאי שבת�על�שא�, לציי� מצד אחד
  . וחשוב לדעת בדיוק מתי חל הביו�, )השנה בשבועות

  
  :תשובה

 או , כאשר חלי� שבת וחג ברצ�,22חגב הביו� בשבת או 21לבדוק את מועד, פי המלצת רופא�על, מותר לאישה הזקוקה לכ�
 .24אפילו בשבת רגילה או חג יש מקו� להתיר את הבדיקה. 23כאשר יש יומיי� חג

                                                                                                                                                                           
20

שבת ד " (ילקוט יוס�"ב, )לה' ש� סע" (מנחת שלמה"עיי
 ב. ולא יעשה דברי� שאינ� לצור�, רופא שומר תורה ומצוות ימעט ככל שיוכל בחילול שבת 


 ש� בטע� הנוס� ועיי–) נו אות ח' יג סי" (צי� אליעזר"וב) רטו' עמ.  

 
פי �על, עקרו� פעולתה. Clear Planהערכה שבדקנו נקראת . ואנו מניחי� שהיא פועלת באותו אופ�, בדקנו ערכה הדומה לזו שהזכרת בשאלת� 21

 הבדיקה בא כאשר מקלו�.  כמותו של הורמו� מסוי� בגו� האישה עולה בצורה משמעותית כיו� או יומיי� לפני הביו�:הוא כדלהל�, ררנוימה שב
, כאשר חלה עלייה בכמות ההורמו�. הורמו� ה בהתא� לכמותוצרפס נוס� נ". פס בקרה"המכונה , מיד נוצר על המכשיר פס אחד, במגע ע� שת�

  . זהו סימ� לכ� שהביו� מתקרבו, מנומ כהה  הופ�או אפילו" פס הבקרה"הצבע של הפס הנוס� משתווה לזה של 
על מקלו� הבדיקה מצויי� נוגדני� המתחברי� ): בלי להיכנס לכל הפרטי� הכימיי�מ ,הסבר כללי(לי� הבא מה שגור� להופעת הפס הוא התה

ביכולת� . שינוי הצבעה� שגורמי� ל, אנזימי� אלו. בזמ� הבדיקה משתחררי� אנזימי� לתו� התרכובת. ע� ההורמו� שאליו מכוונת הבדיקה
ככל שכמות , לכ�. ידי ההורמו� ה� לא ינטרלו את האנזימי��על" מועסקי�"הנוגדני�  א� א� ,של הנוגדני� לנטרל את פעולת האנזימי�

  .  יותריועסקו יותר נוגדני� וכ� ינוטרלו פחות אנזימי� ויתקבל צבע חזק, ההורמו� גדלה
) ה ויש לעיי�"ב ד" ה עכתובות" (חת� סופר" ה".צובע"השאלה ההלכתית המתעוררת לגבי בדיקה זו בשבת היא א� אי� בכ� עברה על איסור  22

 דניחא ליה לצבוע הסדיני� ,ויש לעיי� אמאי לא מחייב הכא משו� צביעה" : לשונוו וז,"צובע"ד� א� בצביעת סדי� בד� בתולי� יש חשש איסור 
" ?י ולזבני שהרי לכ� מכניסי� מפה ושושביני� ועדי� מבית השחיטה דניחא ליה דליתווס כי היכא דליחזי אינש,בד� לראות שהיא בתולה

א� כ� על ידי ,  שעל ידי זה יראו שנשחט היו�, כגו� בית השחיטה,מכא� נראה דלא שיי� צביעה אלא כשהוא לצור� דבר הנצבע"ומוכיח מכא� כי 
ועיי� . רק לפרס� שהיא בתולה וזה לא מקרי צובע,  לכלו� הוא לו, אדרבא.מה שאי� כ� צביעת הסדי� איננו לצור� הסדי�, הצביעה נרפא הבשר

  ".ז" בש� הרדב)ק כד"שכ ס' ח סי"ע או"שו(" מג� אברה�"מה שכתב 
זה היה במשכ� כאשר צבעו " צובע. "ידי שינוי צבעו� היא רק כאשר אד� מעוניי� לתק� חפ� מסוי� על"צובע "מגדיר כי מלאכת" חת� סופר"ה

מלאכה שאינה "כלומר פטור מטע� דהוי (חייב על מלאכת צובע לא בלבד שאיננו , א� כל שמטרת צביעתו איננה לש� תיקו� הדבר הנצבע. חוטי�
 א� "חת� סופר"ה מותר לדעת , שמותר לבעול בתולה בשבתכיוו�.  ועל כ� מותר לכתחילה,אלא איננו נחשב כצובע, )או מקלקל" צריכה לגופה

  . כיוו� שאי� זה בכלל מלאכת צובע, סדי� על מנת שיצבעשלכתחילה לפרו
צרי� ליזהר שלא , יש מי שאומר שהאוכל תותי� או שאר פירות הצבועי�. " א:בשני מקומות  המחבריחילה הוא כנגד פסקלכאורה היתרו לכת

).  כ' שכ סע'ח סי"אוע "שו" (דאי� צביעה באוכלי�, אבל א� צובע פתו במשקה הפירות לית ל� בה, יגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה משו� צובע
  ).  מח' שכח סע' סיש�(" מפני שהד� יצבע אותו, כה שיוצא ממנו ד�אסור להניח בגד על מ. "ב

 שהרי מקור השיטה ,"פטור אבל אסור" אלא לכל היותר איסור דרבנ� מדי� ,ע הסבירו שג� לשיטתו אי� כא� איסור צובע"אבל כבר מפרשי השו
הלכ� נדיבי ע� אלהינו א� שותי� " :ל" וז,)ני המקומותע בש"על השו"באר הגולה"בעיי� " (יראי�"האוסרת הוא דעת רבי אליעזר ממי� בספר 

 יזהרו שלא יצבעו ,ז וה� שחורות"ש בלע" כגו� פרי שקורי� צריי, כגו� יי� אדו� או מי תותי� או כלי� צבועי� שתי�,בשבת משקי� צובעי�
פ שהוא מקלקל וכל המקלקלי� " שאע,צובע וכ� אד� שחת� אצבעו יזהר שלא ית� עליו שו� דבר מפני ש.מפותיה� וסדיניה� ובגדי לבושיה�

  ).  קב–דפוס יש� ,  רעד'סי" (פטורי� איסורא דרבנ� איכא
, שתכליתה לתיקו� הדבר הנצבע, "צובע"מלאכת לגבי " חת� סופר" ובפסק המחבר כדי לסתור את עצ� הגדרת ה"יראי�"אי� בדברי ה, א� כ�

  .  ככל המקלקלי�,וא� א� אי� תיקו� כלל עדיי� היא אסורה,  נעשית לש� תכליתהינהא כמו בכל מלאכה ש, היא שעדיי� אסור דרבנ��אלא טענת
 דכל זה אינו אלא דר� ,דאי� לחוש לדברי� אלו" וכתב "יראי�"חלק על ה" אגור"הביא שה) ק ב"שכ ס' ח סי"טור או" (דרכי משה"האול� 

 כגו� תותי� ,רי� אד� ליזהר בשעה שאוכל בשבת פירות הצובעי�שאלה שאלת א� צ" ): קלא'ת ד סי"שו( ז"וכ� דעת הרדב". לכלו� ושרי
ג " ואע,ל כל המקלקלי� פטורי� אבל איסורא מיהא איכא"ג שהוא דר� קלקול קי" ואע, שלא יקנח ידו במפה לפי שהוא צובע,ואפרסקו� ורמוני�

 ואנחנו .�"כ� נמצא בדברי רבי אליעזר ממי –סיק רישיה שמעו� בפסיק רישיה והכא הוי פ'  מודה ר,ל כרבי שמעו� דדבר שאי� מתכוי� מותר"דקי
תדע .  כי הא דאמרינ� גבי עובר אד� במי�, דאי� זה דר� צביעה אלא דר� לכלו�, ובודאי דחומרא יתירה היא,לא ראינו מימינו מי שנזהר בזה

  ".  והמחמיר תבוא עליו ברכה,ותא אי� לחוש וכיו� דאיכא תלת לטיב,שהוא דר� לכלו� שהרי אינו צובע כל הבגד אלא נעשה כתמי� כתמי�
) ק כד"ש� ס" (אליה רבה" ועיי� ב;שהובאו דבריו לעיל" חת� סופר"ה ורמז לזה ,ז"דבר הרדבאת הביא ) ק כד" סש�" (מג� אברה�"ג� ה

  .הקל בשעת הדחק) ק קמו" שכח ס'ק נט וסי"ש� ס" (משנה ברורה"הג� ". אגור"ז ג� על סמ� ה"שהכריע כרדב
 שהחיוב על ,מה שאי� כ� בצובע ":)ק א" קעב ס'סי" (אבני נזר"וכ� משמע ב, ) מ'שבת סי" (קהילות יעקב"הדרה זו במלאכת צובע כתב ג� וכהג

מלאכת הצביעה ברובה היא להכשיר חומרי גל� ולייפות� ): "יג' לט הרק שבת פ ("יד פשוטה"א רבינובי� ב"וכ� כתב הגרנ". תיקו� הצמר
בר� ג� , יתכ� לצבוע ג� בגדי� שלמי�יאמנ� . או בד לתפירה, או חוטי� לאריגה, כגו� סיבי� לטוויה, כות אחרותשישתמשו בה� למלא

  ."עיקר המגמה היא לייפות אות�, במקרי� אלה
י� על במקרה שלא נעשה למראה א, כגו� מלב� וצובע, ")חזותא("מחדש שבמלאכות הנעשות למראה ) ק א"שב ס' קונטרס אחרו� סי(ע הרב "שו

חת� "ה וזה ממש כדברי ,"שאני חזותא דלאו מילתא היא כלל כשאי� לו חפ� בה כלל וג� אי� דר� העול� לחפו� בה כלל: "זה ש� מלאכה כלל
 ואילו היה , היינו משו� שהמפה דרכה בצביעה,והא דאסור ליגע בידיו צבועות במפה: "יודה לזה" יראי�"ממשי� וטוע� שג� ההוא . "סופר

 , ועכשיו הוא ג� כ� עושה המלאכה עצמה באותה מפה עצמה אלא שהוא מקלקל,כשלא כדר� לכלו� היתה מלאכה גמורה והיה מתק�עושה כ� 
 ותדע דא� לא כ� אסור לאשה שפרסה נדה ... לכ� אסור מדברי סופרי� אבל משמרת אי� דרכה בליבו� כלל,ומכל מקו� מעי� מלאכה הוא עושה
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".  ועל כרח� משו� דתנ� במו� שהתקינה לנדתה שהוא מיוחד לכ�... כמו שאסור לית� בגד על המכה, משו� צובעלית� שו� מו� שהתקינה לנדתה

אי� בו משו� ש ,הוא הדי� בנדו� דיד�כ�  וא� ,"יראי�"ז נראה שכל שהוא מיוחד לכ� אי� בו משו� צביעה א� לדעת ה"שלשיטת הגר, א� כ�
  ."יראי�"צביעה א� לדעת ה

א� בנדו� דיד� האד� חפ� בשינוי , שכ� בכל המקרי� שצוינו האד� אינו חפ� כלל בשינוי הצבע בנפעל, � הנדו� דומה לראיה איכאורהאול� ל
 ד� בתולי� על המפה הוא איננו מעוניי� לשנות את צבעה גור� להופעתכאשר אד� . אלא שאי� לו צור� שהנפעל יהיה צבוע, הצבע שיחול בנפעל

אלא שאי� לו צור� בכ� ,  ישתנה צבעועל גבי המקלו�המשטח ש האד� חפ� יד�א� בנדו� ד. שמש כלי להצגת הד�אלא רק שהמפה ת, של המפה
דלא שיי� צביעה אלא כשהוא לצור� דבר "שכ� כתב , קצת משמע שא� מקרה כזה יתיר" חת� סופר"וא� כי מלשו� ה. שהמשטח יהיה צבוע

  .פה לקבל את ד� הבתולי� אי� לנומכל מקו� ראיה מגו� הדי� שמותר לפרוש מ, "הנצבע
שרוצי� רק לראות , דשאני מהא דלעיל הערה פא): " פרק לג הערה פג"שמירת שבת כהלכתה"בהובאו דבריו (ז אויערב� "וכ� דחה ראיה זו הגרש

 הרי ,מה שאי� כ� הכא, א כדי לדעת על ידו א� יש ד� או ל,לכ� עושי� על ידי בד, ורק מפני שאי אפשר להוציא הד� באצבע, א� יש ד� או לא
  ."ומכיו� כ� אפשר דשפיר חשיב צובע, מעונייני� לראות השתנות הצבע הנעשה על ידי השת�

וטעמא דנדה בודקת עצמה ג� בשבת לראות א� יש בו ד� הוא מפני שהעד אינו אלא ): " ד,לא ,כש' סי( "שלח� שלמה"במקו� אחר וכ� כתב 
כפי שהזכרנו אי� לו תועלת , אלא שסו� סו�. ולפי זה אי� לנו ראיה להקל. " ולא כדי לצבוע את העד,כבית אחיזה להוציא ולראות א� יש ד�

  . אלא הוא רק רוצה בשינוי הצבע, בהיות הדבר הצבוע
מלאכה שאינה רק או שמא תהיה כא� , כלל מלאכת צביעהמז א� מקרה זה יוצא "הסתפק הגרש)  ש�,"שמירת שבת כהלכתה("בהמש� דבריו 

 ,"אי� זה דומה כלל לצביעה שהיתה במשכ�, רק למע� דעת דבר אחר, דכיו� שאי� רוצי� כלל בצביעת הקיס�, א� יש להסתפק: "כה לגופהצרי
  ".דחשיב רק גרמא, טוב לעשותו באופ� שהשת� יתקרב מאליו אל הקיס� ":מכריע להלכההוא ולכ� 

המשנה , אלא גור� לפעילות כימית, כי השת� אינו צובע את המשטח במכשירסבר  הו1בהערה . מכיוו� אחר, להקלנוס�  יתכ� למצוא פתחאול� י
א� א� אד� פועל לשנות את ; והנה בכל מה שנדו� במקורות לגבי צביעה הוא לקיחת צבע ובאמצעותו צביעת דבר אחר. את צבעו של המשטח

. וא� לשו� צביעה איננה נופלת על מקרה כזה, ת צביעהמקרה כזה כלל לא הוזכר במלאכ, ידי צבע אלא באופ� אחר�צבעו של דבר שלא על
וכ� חומרי� . הוא גר� לצנו� להחלי� צבעי�, לא? הא� נאמר כי האד� צבע את הצנו�. כאשר שמי� חומ� על צנו� הוא הופ� לאדו�, לדוגמה

. תנה בבוא� במגע ע� דברי� אחרי�ובכלל המציאות מלאה בדברי� שצבע� מש, רבי� צבע� משתנה כאשר ה� באי� במגע ע� דברי� חומציי�
  ? הא� כל זה הוא בכלל מלאכת צביעה. וישנ� שמשתני� בטמפרטורות שונות, ישנ� דברי� שצבע� משתנה באור

, משקפיי� אשר צבע הזגוגיות שלה� משתנה בהתא� לקרני אור השמש: " נשאל ש�,)מז' ב סי ("יחוה דעת"ת "העלה בשוסברה זו עי� כ
הא� יש בזה איסור בשבת משו� . רגילה וכשחוזר בה� הביתה חוזרות ומתבהרות כזכוכית, ו אל הרחוב נעשות כהותיוצא מבית שכשאד�

שהרי כל , מקו� נראה שבנדו� שלנו אי� בו איסור כלל ומכל: "ובמהל� תשובתו כתב" ?קרני האור בגלל שינוי צבע� ע� בוא� במגע ע�, צביעה
שאינו מתקיי� גזירה  וכל דתקו� רבנ� כעי� דאורייתא תקו� לאסור א� בדבר, )ב"שבת מט ע( המשכ� ממלאכת המלאכות האסורות בשבת למדנו

כגו� צביעת חוטי צמר בצבע תכלת או , צביעה בחומר ממשי הנית� על גו� אחר והרי הצביעה שהיתה במשכ� היתה על ידי, משו� דבר המתקיי�
קרב� 'ועיי� ב. משרבטי� בבהמה בעורות אלי� מאדמי� שהיו, מה צביעה היתה במשכ�, )פרק כלל גדול הלכה ב(או אליבא דהירושלמי  .ארגמ�
כ� בצביעת הזגוגיות  מה שאי�. ש" ע,)ב"במלאכת הצובע ד� נו ע ('חמדת ישראל'ובספר ).  כב'ח סי"או(' בית אפרי�'ת " בשו,)ש�( 'העדה

שאי� לזה כל דמיו� למלאכת הצביעה שהיתה , ונעשות כהות או בהירות, מאליו העשויות מחומר הרגיש לקרני האור ועל ידי כ� צבע� משתנה
  ".בזה אי� לאסור אפילו מדרבנ� ,במשכ�

פי �א� על, וא� נעשית כלאחר יד, וכמו כ� אי� בה כשיעור, צביעה זו אינה מתקיימת וא� אי� בכוונת האד� לקיימהשיתכ� ייש להוסי� כי 
  . עהכצביכלל  מוגדר דברהטעמי� לעיל אי� ה

י� זה של בדיקת יהקל בענ)  קכה' עמ"עטרת שלמה("א� הרב יהושע נויבירט , ש אלישיב לאסור"כתב בש� הגרי) עמוד מג" (ישיב משה"ובספר 
שמותר להשתמש , כי אני בעצמי בנוכחות עדי� נאמני� שמענו מפה הקדוש של מר� דעה הפוכה, כעת נברר א� נכונה השמועה ": והעיד,ביו�

   ."על כל פני� בשעת הצור�, אלהבקיסמי� ה
וא� כ� הוא ,  הביו�את מועדלמדוד חו� כדי לדעת ) מד' יב סי" (צי� אליעזר"התיר הול� כבר א, לכאורה היה מקו� לדו� ג� מצד איסור מדידה

  .הדי� כא�
 ,י� באריכותירב ישראל רוז� שד� בענ במאמרו של ה)135'  עמיג(" תחומי�"עיי� ב, לגבי השאלה א� בעצ� יצירת ריאקציה כימית ישנו איסור

  .�שי�  עי,היתרו בכ� שלא נעשות מלאכות אחרותאת  והגביל ,אקציהיוהוכיח כי אי� איסור בעצ� יצירת הר
, א� ישנה אפשרות לכ�, כמו כ�. רב� היה מתירעז אוי" נראה שג� הגרש, שאי� אפשרות לדחות את הבדיקה למוצאי שבת או חג,במקרה כזה 23

 שכתב שעצ� הצביעה באופ� הנעשה במכשיר זה נחשבת ,) כג'ח סי" (באר משה"ת "שובא� עיי� . ז הציע"ות באופ� של גרמא כפי שהגרשיש לעש
   ."כלאחר יד בדר� גרמא"

עד� הוא הזמ� המו) מיד לאחר הקימה( לכ� זמ� הבוקר , הבדיקה אפקטיבית לאחר ארבע שעות שלא הטילה מי רגלי�,פי הוראות היצר�� על 24
א� בהמלצת הרופא ולפי ראות עיני הרב הדחייה לערב יכולה , לכ�. כמו כ� כתוב בהוראות כי יש לבצע את הבדיקה באותה שעה כל יו�. לבדיקה

 'יב סי ("צי� אליעזר"הובחשיבות הצור� של בדיקת מועד הביו� כתב . יש לסמו� על דעת המתירי� שאי� בזה כלל איסור צביעה, ליצור שיבושי�
,  שא� לא נתיר זאת יגרו� הדבר בודאי לצער ועגמת נפש לזוג שעוד לא זכה להבנות ויפריע לה� מנוחת ועונג השבת,כ בנדוננו"וא ":)דמ

מעשה "ת " כמו כ� עיי� בשו."לכ� אפשר שפיר להתיר לה� למדוד החו� ג� בשבת, ז יזכו להבנות"והמדידה הא לש� מצוה היא כדי שאולי עי
עצות ע� ילאחר התי (של מניעת הריו�, מטרת הבדיקה היא לצור� ההפו�שג� במקרה .  שהארי� בחשיבות בדיקה כעי� זו,) יג' סי גחלק" (חושב

  . שלו�יה בבדיקה זו והצלת הזוג מכו יש מצו,)רופא וקבלת היתר מפוסק
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     Nova Scotia, Canada      קנדה , נובה סקוטיה

                ד"אדר תשס
  

  חלב בפסח מבהמה שהאכילוה חמ�. מט
  

  : שאלה
כי אז החמ� , הא� אנו חייבי� לקנות את כל החלב לפני החג? מ�הא� מותר להשתמש בפסח בחלב של בהמות שאכלו ח

  .אי� כל אפשרות במקומנו להשיג חלב מפרות שאכלו רק מאכלי� שאינ� חמ�? יתבטל
  

  :תשובה
�  .1לכתחילה יש להשתמש בפסח בחלב של בהמה שניזונה מאוכל שאיננו חמ

  .4 שכל מאכל� יהיה מדברי� שאינ� חמ�3קפידו לצרו� חלב ג� מפרות שלא ה2מותר, שאי� אפשרות כזו, במקומכ�
� .מוב� שכל זה במקו� שאי� חשש שעירבו בחלב חמ

                                                 
כמו (שהרי זו הנאה מאיסורי הנאה , באכילהש� מבואר שבהמה שניזונה מצמחי� של עבודה זרה בשרה וחלבה נאסרי� , )א"מט ע( עבודה זרה 1

' ד סי"ע יו"שו( כ� פסקו המחבר –" זה וזה גור�"מדי� , א� בהמה זו אכלה ג� דברי� אחרי� בשרה וחלבה מותרי� בהנאה, אמנ�). חמ� בפסח
  .ש�" פרי מגדי�"וה) ק ה"ש� ס(� "הש, )א' ס סע' ש� סי(א "הרמ, )א' קמב סע

   .וג� הגרעיני� ששרו אות� במי� לא ברור שכול� נתחמצו, כלו ג� דברי� שאינ� חמ� כיוו� שברור שהבהמות א2
שהתיר , )ק יז"תמח ס' ח סי"ע או"שו" (שערי תשובה"נית� בדיעבד לסמו� על דעת ה,  ג� א� יש חשש רחוק שכל המאכלי� שאכלו היו חמ�3

   .רי החמ� איננו איסור הנאהכיוו� שלגבי הנוכ, לצרו� חלב של בהמת נוכרי שהאכילה רק חמ� בפסח
  .שהארי� לדו� בנושא זה והתיר, )קמז' ח א סי"או" (אגרות משה" עיי� עוד ב4
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  New York, USA                ב"ארה, ניו יורק
     ג"טבת תשס

      
  הלכות יו� העצמאות ויו� ירושלי�. נ
 

  :שאלה
אודה לכ� א� תואילו לסכ� .  ביו� העצמאותהעלית� את השאלה בדבר גילוח והשמעת מוזיקה) ד" (במראה הבזק"ת "בשו

  :את כל פרטי הדיני� בקשר ליו� העצמאות ויו� ירושלי� בנושאי�
  .עריכת נישואי� .א
 ?הא� ראוי לשלוח אבל כשליח ציבור בימי� אלה. די� הלל בבית אבל ודיני אבלות בחג, אמירת צידוק הדי�  .ב
 ?"קצת חג"יו� חול רגיל או כ) ח באייר"וכ(באייר ' די� ה, בשני� שמקדימי� את החג  .ג
  ?הא� צריכי� להפסיק מיד בצאת הכוכבי�, כשמתחילי� החגיגה בו ביו�  .ד
  

  :תשובה
  .3המקל יש לו על מי לסמו�ו.  הוא שלא לערו�2 א� ביו� העצמאות המנהג, חופה וקידושי�1ביו� ירושלי� מותר לערו�. א
  .א אי� לאמרו"לדעת הרמ יש לאמרו ו4 המחברדעת ל,הדי� י� אמירת צידוקיענ. 1  .ב

    ולכ� לא זזה אבלות ,לגבי אבלות לא מצינו תקנה מפורשת של הרבנות הראשית. 2
  .שבעה ממקומה    
  יש אומרי� שהאבל יצא לחדר אחר ואז יוכלו ציבור המתפללי� בבית  5י� הלליבענ. 3

   ויש אומרי� שאי� לקרוא ש� אלא יקראהו כל אחד בשובו, 6האבל לקרוא הלל    
  .לביתו    

  . ביו� העצמאות בבית האבל7     ספרדי� יקראו הלל 
  אלא א� הוא , 8ביו� העצמאות וביו� ירושלי� אי� ראוי לשלוח אבל לפני התיבה. 4

  . 9והציבור מעוניי� לשמוע אותו דווקא, צ הקבוע בימי� אלה"הש     
  .10ג בעומר מותר לאבל לעבור לפני התיבה"בל. 5

  .הוקד� ג� א�  , 11 והזכרת נשמות"צדקת�", י� אי אמירת תחנו�ילענ" קצת חג"באייר נשאר ' ה. 1.   ג
 בשני� האחרונות חל שינוי .12לא הקדימוהושני� רבות  וכשחל ביו� שישי ,בשבתלעול� יו� ירושלי� אינו חל . 2

  . 13'וג� כשחל ביו� א' והחליטו להקדימו כשחל ביו� ו
,  בסעודה ובשמחה בלילה14 מותר להמשי�,אייר לפני השקיעהבח "חופה נערכה בככגו� שה , א� מדובר בסעודת חתונה. ד

  .ט באייר"ליל כ

                                                 
  .)תשובה נטג (" במראה הבזק"ת "שועיי� ב  1
ו ("  עבדיישכיל"ת "שוב הדאיה נקט לאסור  עובדיה הרבא� ,)רמט' יא עמ' ב סי(" יי� הטוב"ת "שוזאת בנסי� התיר יצחק  הרב ראשו� לציו�  ה2

 וכתב שמוטב להימנע ממחלוקת ולא לפסוע פסיעה גסה ,אונטרמ� נטה לאסוראיסר יהודה  הרב  לישראל לשעבר וא� הרב הראשי;)י' סי
 ביו� חתונותשלא לערו� הוא בפועל המנהג ,  בירור ע� כמה מועצות דתיותפי�לע. )קה�קד' ס עמ' סי(" שבט מיהודה"ת "שו – יני� כאלהיבענ

  .העצמאות
  .א רבינובי� יש מקו� א� לעודד חתונות ביו� זה כדי לחזקו" ולדעת הרב נ,שהרי סו� סו� היו� נקבע כיו� הודאה והלל  3
  .נוניינלעודו� מינה  , בו תחנו�י� אומרי�א א� אומרי� צידוק הדי� ביו� שא" נחלקו המחבר והרמ)ו' עתא ס' ד סי"יו(ע "  בשו4
ומסקנתו , הדבר נתו� במחלוקתובחנוכה ,  אי� אומרי� הלל בבית האבלודשחאש  כתב שבר)י ק"קלא ס' ח סי"ע או"שו" (מג� אברה�"ה  5

יעקב ' של ר" דר� החיי�"בהגהות לסידור (א "ואמנ� לדעת הרעק. שבחנוכה טוב שיקרא כל אחד הלל בביתו בשובו מהתפילה בבית האבל
רז ' סי" (קיצור שולח� ערו�"בפתרו� יציאת האבל לחדר אחר הובא ". אליה רבה"בוהביא שכ� פסק , יש לומר הלל בחנוכה בבית האבל) מליסא
נראה לנו לדמות את ההלל של יו� ). הררי עמוד קט הערה מא' מקראי קודש להרב מ(ל לגבי חנוכה "ש ישראלי זצ"וכ� הורה הגר. )סעי� ו

  .)סח' כא עמ' סי(" קול מבשר"ת "שוב עיי� ; שא� הוא נתק� על ההצלה ממיתה לחיי�,העצמאות להלל בחנוכה
 ).קלא סעי� ה' סי(ושולח� ערו� הרב ) 206אות ריד עמוד ' חלק ו(שדי חמד '  עי� בחנוכה ל יש שכתבו שא� האבל בעצמו יאמר הל 6
על " דרכי הלכה"ערות בה(וכ� ג� דעת הראשו� לציו� הרב מרדכי אליהו )  סעי� יא242 מועדי� עמוד" (ילקוט יוס�" בספר כ� נפסק לגבי חנוכה 7

 ).רז אות ה' סי הקיצור שולח� ערו�
שיירי כנסת "ואמנ� ה. א� שאי� בדבר איסור, שנהגו שבשבת וביו� טוב אבל אינו עובר לפני התיבה, )ד' שעו סע' ד סי"ע יו"שו(א "עיי� ברמ 8

וברוב הקהילות , אלא בראש חודש בלבד, הג אינו כ�א� המנ, בחנוכה ובפורי� מותר להעלותו עד הלל, פסק שבראש חודש) שצא' סי" (הגדולה
וא� יעבור אבל לפני , שה� ימי שמחה, א� כ� הוא הדי� ליו� העצמאות וליו� ירושלי�. בחנוכה ובפורי� אי� שולחי� אבל לפני התיבה כלל

נראה שאי� להחמיר ג� ביו� , רי�ובמקו� שנהגו שאבל עובר לפני התיבה ג� בחנוכה ובפו. התיבה עלול הדבר לגרו� לזלזול בימי� אלה
 .שלא יהיו חמורי� משאר חגי� דרבנ�, העצמאות וביו� ירושלי�

 .י וייל"בש� מהר) ק יד"שעו ס' ד סי"ע יו"שו(� " הש–אז ג� בחגי� מותר  9
 ).ק ז"תקפא ס' סי" (באר היטב"עיי� ב 10
 גור�  שלמההרבלשעבר  דעת הרב הראשי ,לגבי אמירת הלל בברכה. )262-269' עג עמ' ב סי(לרב יעקב אריאל " באהלה של תורה"ת "שועיי� ב 11

 וכ� המנהג ,אול� שאר הרבני� הראשיי� הורו לקרוא במועד המוקד� בלבד, שבמועד המוקד� אי� לקרוא בברכה אלא רק במועד המקורי
  .  שנעקרה קריאת ההלל למועד המוקד�,הפשוט בבתי הכנסת

  .ואמירת ההלל ביו� שישי לא תגרו� לחילול שבת, ו� שהטקסי� נערכי� בלאו הכי ביו� חמישיוכיהוא   וטעמו,)ש� ( כ� כתב הרב אריאל12
' וכדי למנעו הוחלט להקדי� ג� יו� ירושלי� שחל ביו� א, חייבו חילול שבת' ההכנות לטקסי� של מוצאי שבת ויו� א, מסיבות ביטחוניות 13

  .ראל פועלת למניעת חילול שבתויש קידוש הש� בכ� שמדינת יש; שלפניו' ליו� ה
 ומאחר שלגבי החת� ,ו� שכבר התחייבו בשמחהו כי, ונקטו להיתר,ד"ג בעומר הממשיכה בליל ל" באחרוני� דנו לגבי שאלה דומה בחתונה בל14

' ע א סי"הבא(" שהאגרות מ"ת "שוב ,)סעי� אתצג ' סי(� "למהרש" דעת תורה"ב עיי� ;ימי המשתה'  וחלי� עליה� זובט� והכלה כבר נקבע יו
  .)קסז' א סי(" שאילת שלמה"ת "שווב )צז
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 15ביו� העצמאות מותר, א� מדובר בסעודת הודיה משפחתית או ציבורית של יו� העצמאות או של יו� ירושלי�
ביו� ירושלי� ; 16י� ומחולותויש אומרי� שמותר א� בריקוד, ללא ריקודי� ומחולות, להמשי� את הסעודה בלילה

  .17הדבר תלוי במנהגי ספירת העומר

                                                 
משנה "ב עיי� ;מחולותב שכ� האיסור בספירה הוא דווקא בריקודי� ו,יקה מותרתזוסעודה ללא מו, כא� לא שיי� היתר של שמחת חת� וכלה  15

  ). נד תשובהד(" במראה הבזק"ת " ובשו)ג ק"תצג ס' סי( "ברורה
 כמו שממשיכי� סעודה שלישית למוצאי שבת ללא כל , כולל כל גינוני השמחה, אפשר ג� להמשי� את הסעודה,א רבינובי�" לדעת הרב נ16

 .יתה בו מוזיקהיפי שה� על� א�, ישראלי השתת� בטקס חלוקת פרסי ישראל במוצאי יו� העצמאותש"גרמר� הג�  .הגבלה בימי הספירה
 – ח אייר וא� מפני שנוהגי� עד שלושת ימי ההגבלה"א� מפני שהתחילו בר –גי� ג� אחרי לנוהו, ג בעומר אי� כל בעיה"  לנוהגי� אבלות עד ל17

  .יתירו א� כא�] 14כדלעיל הערה [אמנ� פשוט שהמתירי� . אסור
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   Rome, Italy                             איטליה, רומא

                          ג"אלול תשס
   

  ברומא בימי הסליחות והרחמי�" מסירת המודעה"נוסח . נא
  

   :שאלה
, נוסח זה נוהגי� לקראו בבית הכנסת האיטלקי והספרדי ברומא". דעהמסירת מו"הנני מצר� לכבודכ� בזה את הנוסח של 

פי �על. ובמיוחד בסו� תפילת מנחה בערב יו� כיפור, )מראש חודש אלול עד יו� כיפור(בסליחות שקוראי� באשמורת הבוקר 
) ה"ויניציא תס, נגומאת הרב שמואל דוד אוטול, ה"פירוש השל" (מעיל שמואל"הנוסח הודפס לראשונה בספר , מה שידוע לי

ולא ברור לי א� עוד קוראי� אותו במקו� אחר חו� מברומא ובבית הכנסת האיטלקי , ומש� במחזורי� וסידורי� שוני�
  .בירושלי�

שבמקרה שבסו� חייו יתפתה לכפור ביוצרו , בראשו� העיקר הוא מסירת מודעה מאת שליח הציבור. הנוסח מכיל שני חלקי�
שהוא מפרט , ג עיקרי�"בחלק השני שליח הציבור מצהיר את האמונה האישית שלו בי. פיתוי ההואהוא מבטל מעכשיו את ה

  .אות� וחוזר עליה�
הרב מנח� . ושמעתי שבבית הכנסת האיטלקי בירושלי� יש מי שיוצא בעת קריאתו, נגד נוסח זה רבו הערעורי� אצלנו

שלדעתו רצוי להימנע מלקרוא ) 57' כר� ג עמ, ח"ני רומא תשמבהוצאה שלו של מחזור מנהג איטליא(ל כתב "עמנואל הרטו� ז
  :מהטעמי� האלה, אותו

 חכאילו הוא יתבר� לא ייק, הוא כתב שיש בזה חוסר אמונה ברחמי שופט כל האר�, על הבקשה שהכפירה תהיה בטלה .1
  .בחשבו� הנכו� את מה שהאד� עושה כשדעתו מטורפת

 .שאנו חייבי� לשמור את המצוות ולא להאמי� בה�הוא טע� " אני מאמי� במצוות"על ההצהרה  .2
 .וא� אי� מאמיני� בה� הוי זה כעדות שקר, ג עיקרי� הוא טע� שא� מאמיני� בה� אי� צור� להצהיר"על האמונה בי .3

  .ל שהסגנו� הוא מגומג� ופעמי� רבות הקשר בי� חלק לחלק אינו מוב�"והוסי� עוד הרב ז
  :מצדי הייתי מוסי� עוד שאלות

מדובר בהצהרה ; מתנות וגיטי�, ידה בתנאי� מסוימי� אפשר לבטל מכירות�שעל, ר� הלכתי חשוב לעניי� המודעהיש ע .1
אפשר לבטל , )לפי כמה נוסחאות" כל נדרי"וזה ערכו של ה(כמו כ� . מוקדמת על הרצו� לוותר באמת על בעלות מסוימת

מקרה שלנו קשה מאוד להניח שהמודעה תועיל לבטל אבל ב. שייעשו בתנאי� מיוחדי�' מלכתחילה נדרי� ושבועות וכו
הדגיש את אחריותו של האד� ) כד, יח(וכבר הנביא יחזקאל ', לעתיד את הבחירה החופשית בשמירת המצוות ובאמונה בה

 איזה צור�, "מתו� צער ובלבול וטרו� הדעת"וא� מדובר בבחירות שייעשו ). א"ועיי� בברכות כט ע(ג� בסו� חייו , בכל רגע
  ? יש לבטל אות�

אבל בצורה כה , ברור שיש נוסח המודפס במחזורי� האשכנזיי� לאמרו לאחר התפילה, "אני מאמי�"בקשר לאמירת  .2
הנהגות (ל התנגד לאומרו "כבר הרש). ק ו"א סו� ס" שערי תשובה"מצאתי רק ציו� חלקי ב(רשמית וציבורית לא שמעתי 

, ובטענה אחרת. בטענה שאסור להדגיש חלק או עיקר אחד מכל המצוות, )קלג' ח סי"או" לבוש"הובא ב, מב' ל סי"מהרש
יש בו משו� , הכולל בתוכו כל עיקרי האמונה, המנו� כזה": "יגדל"ל התנגד לאמירת "יק ז'בזמנינו הרב יוס� דוב סולובייצ

ל לא היה אומר "י ז"רוג� הא). רלג' ד עמ"ירושלי� תשנ, "נפש הרב" ("שכ� נהוג בתפילה אצל קתולי�, �"חוקות עכו
לפי דעת כמה " יגדל"כדאי לציי� דר� אגב ש. י' ח סי"ו או" יביע אומר"הובא ב, ג"ד� נ סו� ע" שער הכוונות" ("יגדל"

בעניי� זה הרוש� "). אני מאמי�"אבל לא נאמר בו , ולמרות הספקות שרי� אותו בכל מקו�, חוקרי� נכתב דווקא ברומא
וקל וחומר , אבל מסופקני א� השיג את מטרתו בזמנו, גד סכנת פיתוי הנצרות וכפירות שונותשלי הוא שכל הנוסח נוסד כנ

 .בזמננו
וה� עצמ� מרגישי� אי נוחות , לפעמי� צעירי� מאוד, עוד יש לומר שאצלנו קריאת הנוסח נתונה בידי חזני� מקצועיי�

  .תפילה במקו� אחרבכובד האחריות שיש בהצהרת אישיות כה חזקות שאינ� נמצאות בסידורי 
ושלמרות הכול , וביטולו קשה ויכול לגרו� לאי הבנות, ד שהיות שהנוסח מקובל מזמ�"נראה לענ, ע� כל הספקות והבעיות

והריני מציע לפניכ� כמה תיקוני� , כדאי לנסות לפתור את הבעיות שהוצעו בתיקוני� קלי�, יש בו דברי� יפי� ויקרי�
היות שהנוסח הוא חדש יחסית ולא התפשט בכלל , התיקוני� אפשריי� וא� עדיפי�ד ש"ונראה לענ. שניסיתי להכי�

  .ואודה לכ� מאוד על תשובתכ�, על זה באתי לשאול את דעתכ�. ישראל
  :בקיצור" מודעה"להל� נוסח ה

 למסר הנה אני בא, לש� יחוד קודשא ברי� הוא ושכינתיה בדחימו ורחילו ורחילו ורחימו ביחודא שלי� בש� כל ישראל"
בכל מיני מסירות מודעא , בעדי ובעד כל הקהל הקדוש הזה הסומכי� עלי שאני שליח שלה�, מודעא בפניכ� עדה קדושה

הבורא יתבר� שמו )אני מאמי� בשלש עשרה עיקרי� בכלל ובפרט ש: (וברשות שמי� אתחיל ואומר. ל"שתקנו חכמינו ז
ושיש תחית . ר טוב לצדיקי� לעול� הבא ועונש רע ומר לרשעי�ושיש שכ. הוא ראשו� והוא אחרו� ומבלעדיו אי� אלהי�
והבורא יתבר� שמו אינו גו� ולא . ובביאת המשיח. ובידו להמית ולהחיות. המתי� בעת שיעלה רצו� הבורא יתבר� שמו

 ונעל� אור והוא אור גדול ונורא מאד אור קדוש וטהור אור קדמו� אור צח אור מצוחצח אור ז� ונקי אור טמיר. דמות הגו�
ואת� הדבקי� : "ויקוי� בי מקרא שכתוב. וממנו תוצאות חיי�. ' מקור חיי� ה�והוא חי וקיי. אי� סו� ברו� הוא. פשוט

לחיי� טובי� ולשלו� תכתבני , "כי בי ירבו ימי� ויוסיפו ל� שנות חיי�: "ונאמר". אלהיכ� חיי� כלכ� היו�' בה
  .צורי וגואלי' יהיו לרצו� אמרי פי והגיו� לבי לפני� ה. אמ� כ� יהי רצו�, ותחתמיני אלהי� חיי�

  .ברו� תהיה: הציבור אומר
  .ברוכי� תהיו: החז� עונה

אלהי ישראל ' בי ואני שואל מחילה מה) אני מתחרט וחוזר(וא� עלה בדעתי איזה הרהור נגד עיקר הדת ותורה שבעל פה ... 
  .הזהמסרתי המודעא בעדי ובעד כל הקהל הקדוש ). ומתורתו(

בצרו� קודשא ברי� הוא ושכינתיה קבלנו מסירת המודעא אשר מסר השליח צבור בעדו ובעד כל הקהל : ראש העדה עונה
וכל מה שיעשו מהיו� נגד מסירת המודעא . הקדוש הזה גופ� נפש� רוח� ונשמת� לעילת כל העילות וסיבת כל הסיבות
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אותו המעשה או הדיבור או המחשבה בצרו� קודשא ברי� הוא אנחנו מבטלי� , ה� במעשה ה� בדיבור ה� במחשבה, הזאת
  .ג� אני מוסר המודעה הזאת בעדי ובעד העדה הזאת הסומכי� עלי שאני שליח שלה�. ולא יעשו שו� רוש� כלל, ושכינתיה

� בצרו� קודשא ברי� הוא ושכינתיה קבלנו מסירת המודעא הזאת אשר מסרו אנשי העדה הקדושה ההיא גופ: החז� אומר
ה� במעשה , וכל מה שיעשו מהיו� נגד מסירת המודעא הזאת. נפש� רוח� ונשמת� לעילת כל הסיבות וסיבת כל הסיבות

ולא יעשו , אנחנו מבטלי� אותו המעשה או הדיבור או המחשבה בצרו� קודשא ברי� הוא ושכינתיה, ה� בדבור ה� במחשבה
  . בה� שו� רוש� כלל

  

  :תשובה
חו יהודי� לעשות מעשי� שמשמעות� כפירה יבו הכרשמצב נורא , כנראה, בקהילת רומא משקפתהנהוגה " מסירת המודעה"

  .באלוקי ישראל ובמסורת החכמי�
�וא�. 1"זכור ימות עול� בינו שנות דור ודור": כמאמר הפסוק,  חשיבות מרובה בשימור המנהג מ� הבחינה ההיסטוריתנהיש
 שהרי יש בזה יתרו� ,"שב ואל תעשה עדי�"כי ג� בזה נאמר , המנהגאת לשנות אל לכ� , פי שיש בנוסח בעייתיות מסוימת�על

 על כ� עצתנו היא שתמשיכו במנהג .ומצד שני ג� השינויי� עלולי� להיות שנויי� במחלוקת, מבחינת שימור המסורת
 .בלי להוסי� או לגרועמאבותיכ� שבידכ� 

                                                 
 .ב ז"דברי� ל 1
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  Texas, USA                                   ב"ארה, טקסס
                               ה"אלול תשס

  
  דרשת הרב בי
 תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד במקו� צור�. נב

  
  :שאלה

וה זמ� לקשר והדרשה מה. מעט מאוד אנשי� יהיו נוכחי�, א� אדבר לפני תקיעות השופר: י� הדרשה שלי בראש השנהיבענ
הא� מותר לומר את הדרשה לאחר . יותר ע� יהדות� בשנה הקרובהעמוק � לקשר  בתקווה שאוכל לעורר,ביני ובי� הקהילה

  ?שלושי� התקיעות הראשונות
  

  :תשובה
ואפילו להמלי� על כ� במקו� שזה האופ� היחיד שבו יגיעו הדברי� לאוזני , יש מקו� להתיר לדרוש לאחר תקיעות דמיושב

  .וונה בתפילה ובתקיעות ולחיזוק חייה� כיהודי�לכ, וזאת ההזדמנות לעורר אות� לתשובה,  מהאנשי�י�רב
מ� הראוי שהרב , כדי שלא יבואו לזלזל בכ� ולהתיר ג� דברי� בטלי�,  מאחר שמקובל שאסור לדבר בי� התקיעות,ע� זאת

  .דרשתוב הסיבות להחלטתוידגיש לציבור את 
  :ולהל� הטעמי� להתיר

 כמה ראשוני� סוברי� שמעיקר הדי� .וי במחלוקת ראשוני�האיסור לדבר בי� התקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד שנ  .א
ל נראה "אבל לאור הנ, הלחומר 3פסק המחברלהלכה . 2תוקע הלע וחלק� מתירי� לציבור ואוסרי� רק ,1מותר לדבר

  .שעת הדחק וכדומה ודאי שיש לסמו� על המקלי�בוה או ושבמקו� שיש צור� מצ
 אותפילה יותר כוונה בדרשה תתרו� לא� ה יש מקו� לומר שה מסברלכ�, 4י� התפילות והתקיעותימותר לדבר בענ  .ב

  .5י� התפילותיחשב כדיבור בענייכולה לההיא , להרהורי תשובה וכדומה
" פסקי� ותקנות"וכ� הובא בספר ,  התיר לאד� חלש לאכול בי� תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד6"אשל אברה�"ה  .ג

 – תה מגיפה בפוזנא והיה צור� להקדי� ולאכוליגר ובית דינו בשעה שהייאי שכ� הורו רבי עקיבא ,7גרילרבי עקיבא אי
  . אכילה וברכות בי� תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד על אכילה לפני התקיעות בכללשל העדיפו הפסקה , כלומר

פי �על .8ה� יותר וממילא יתכוו� ב,כדי שתהיה דעתו מיושבת בתקיעות ובתפילות, תקיעותההיו� נהגו להקל באכילה קוד� 
ובפרט , קל וחומר שיש להתיר דיבור בי� התקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד כדי שהתפילה והתקיעות יהיו יותר בכוונה, זה

  .מהברכות של האכילה שהדיבור שבדרשה קשור לכוונה זו בקשר ישיר יותר
דברי� " שדווקא 11"שולח� ערו� הרב"מלשו� ודייק , 10 את ניגוני התפילה ע� החז�ומר הצדיק את המנהג ל9"הליכות שלמה"

 לפי .מותר) ל"הניגוני� הנ(ולכ� כל מה ששיי� לסדר התפילה , אסור לדבר בי� התקיעות דמיושב לתקיעות דמעומד" בטלי�
 12"יסוד ושורש העבודה"ש� בעוד הביא . תומותר" דברי� בטלי�" יש לומר שדרשת התעוררות וכדומה אינה  זהדיוקו

אמירת תהלי� ג� היא אינה חלק ). ולא בתפילה עצמה( כשהחז� מארי� בניגוני� ,�"תהלי� בשעת חזרת הששמותר לומר 
  .וא� כ� יש לומר שהוא הדי� לדרשה, ובכל אופ� התיר, מתפילת מוס� עצמה או מהתקיעות

                                                 
 .)שופר פרק ג הלכה יאהלכות " (מגיד משנה"ה, )� עמוד א"א מדפי הרי"ש� ד� י (�"רה, )� עמוד א"ראש השנה ד� יב מדפי הרי" (המאור בעל" 1
 .�"ל מדייק כ� מהרמב" הנ"מגיד משנה"ה  2
 .) ג' תקצב סע'סיח "או(ע "שו  3
 .)ש�(א "רמה  4
ג� כשמדובר , פיוטי� הנאמרי� בהה� ומ"שר ע� החז� קטעי� מסוימי� מחזרת הש או  זו על המנהג הפשוט שהציבור אומרה יש לבסס סבר5

 מלבד בפיוטי� בודדי� שמנוסח� משתמע שהאומר הוא ,הפוסקי� לא שללו מנהג זה. ה של הציבורבפיוטי� שלא תוקנו מלכתחילה כאמיר
וכ� , "ה"קיצור של"כ� כתב ב(י הציבור איסור של שקר או חשש של הוצאת ש� שמי� לבטלה יד�ל ולכ� יש שראו באמירת� ע,שליח הציבור

 ).א התכוו� לומר אלא שהיחיד לא יאמר פיוטי� אלה בתפילת הלחש עצמהיתכ� שהאבודרה� ליא� ש, אבודרה�המודפס במחזורי� רבי� בש� 
ה� למרות ש, קטעי תפילות ומכ� שהעירו דווקא על אמירת פיוטי� אלה משמע שלא ראו פסול במנהג שהציבור שר ע� החז� את שאר הפיוטי�

   . חלק מתפילת הציבורנ�אי
אנו מתעוררי� "ידה � שהסביר שאי� איסור של הוצאת ש� שמי� לבטלה באמירה שעל,)ק ב" תרכא ס'סי(ז "נראה שההסבר לכ� מצוי בדברי הט

זכרת חלקי� מתפילת הכה� הגדול ביו� כיפור ד� בהז " הט. א� שהאמירה עצמה אינה תפילה שלנו,"ומתפללי� ומכווני� למה שאנו צריכי�
קל וחומר שיש ,  זו באיסור הוצאת ש� שמי� לבטלהה על סברמסתבר שא� יש לסמו� .רלוונטיות לגבינואלה אינ� א� שתפילות , בתפילתנו

 . ל"ולכ� התקבל המנהג הנ, י� הפסק בי� תקיעות דמיושב לתקיעות דמעומדילסמו� עליה לענ
 .)ג ק" תקפט ס'סיח "או(ע "בשו ,  בוטשאטש6
, ז אוירב�"לגרש" (הליכות שלמה"הובאו ג� ב" אברה�אשל "ה דבריו ודברי . וראה ש� בהערות,) יב עמוד עג' כ סע'סי(" הנהגות ותקנות"  פרק 7

ע� הרב ) "אברה� אשל" והייגראיבא עקבי של ר( שנושא ונות� בעניי� הוראה זו ,) כא'ח סי( "צי� אליעזר"בוראה עוד  .)10מועדי� פרק ב הערה 
 .ר משה אויערב�"ד
, ז אויערב�"לגרש" (הליכות שלמה"ב ,) ב' תקפח סע'סי(" רי�מטה אפ"בעיי� . חלשי� בלבדל שבמקור הקולא היתה לחולי� ויפ�לע� �  א8

צי� "ב ו"א"פסקי� ותקנות לרעק"וכ� בהערות בספר ; )�10 ו4הערות (" ההלכה רחותוא" ו)א(" דבר הלכה" וש� ב)ג� א ו'פרק ב סע, מועדי�
 .� חולי� וכדומה ובהתרתו לצור,גדריו ותוקפו,  מקורו– שדנו באיסור זה, )ל בהערה הקודמת"הנ( "אליעזר

 ).64הערה ( "אורחות ההלכה" ו)כה(" דבר הלכה",   מועדי� פרק ב9
 .5 הערהב  כמובא לעיל 10
 .ב סעי� ז"תקצ' סי 11
  .סדר שופרות, פרק ד,  שער האיתו��שער יא . חלק ג חובת המועדות 12
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   New York, USA                       ב"ארה, ניו יורק

                               ד"תמוז תשס
  

  ביצוע עבודה בידי גוי על דעתו בראש השנה. נג
  

  :שאלה
ב כיצד למכור ביתר "תפקידו של הגוי הוא ללמד חנויות תכשיטי� בארה. בחברה אמריקאית בבעלותו של יהודי עובד גוי

 לש� הדרכה ל"ומתא� תאריכי� שבה� הוא מגיע לחנויות הנ, לש� כ� קובע העובד הגוי באופ� עצמאי פגישות. יעילות
  .ל מועבר לחברה האמריקאית בבעלותו של היהודי"התשלו� בגי� העבודה הנ. ולימוד השיטה

" ימי איד�"לקראת עונת , העובד הגוי קבע לעצמו תאריכי� להדרכת רשת חנויות גדולה מאוד בבעלות גויי� בימי ראש השנה
  .א מציי� בפניו עובדה זו ושואל אותו א� זה בסדרומתו� כוונה טובה שלח לבעל החברה היהודי הודעה ובה הו, הקרבה

  .מדובר בחברה גדולה מאוד ובהפסד מרובה? מה על בעל החברה היהודי לעשות
  

  :תשובה
כאשר הגוי לא היה מחויב לקבוע , נית� לאפשר לעובד הגוי לקיי� פגישות בראש השנה ע� חברות של גויי�, 1מעיקר הדי�

בפרט כשהיהודי מקבל שכר , 2לכתחילה ראוי לנסות לדחות את הפגישה ליו� חול, מקו�ומכל . הפגישה דווקא בתארי� זה
  .3עבור הפגישות שהתבצעו בשבת

                                                 
אי� בזה , לעשות מלאכה בשבת) על דעתו" (אדעתא דנפשיה"שכאשר גוי מחליט ) רמז ועוד' סי, רמד' ח סי"ע או"שו(כלל מפורס� בהלכות שבת  1

כיוו� שאי� , א� נראה שהמקרה שלפנינו הוא חמור יותר. וא� כ� בנדו� דיד� לכאורה פשוט הדבר להיתר, איסור ג� א� בעל הבית הוא יהודי
אלא זהו תפקידו הקבוע של הגוי , )ב"וכיוכגו� שהיהודי מבקש מהגוי שיתפור לו בגד (מדובר בעבודה אקראית קצובה שקיבל הגוי לעשות 

, � להתיר א� בכגו� זה"דעת הרמב. ל שעושה אדעתא דנפשיה"ד א� ג� כא� שיי� ההיתר הנ"� והראב"ונחלקו הרמב, להדרי� חנויות תכשיטי�
ג� למחרת יתבקש הגוי לעשות וייתכ� ש; ונמצא שכשהוא עושהו בשבת יש ג� רווח ליהודי, שזהו תפקידו היומיומימשו� , ד לאסור"ודעת הראב

במקרה שברור שיהיו לו מלאכות (ואלמלא היה עושה את המלאכה בשבת היה פנוי לעשות את המלאכה החדשה שנתבקש לעשות , מלאכה
בסת� ) ה' רמד סע' ש� סי(ופסק המחבר ). � מודה שהדבר אסור"ג� הרמב, ויועיל הדבר שיעשה את המלאכה בשבת, אחרות לעשות ביו� חול

ובפרט שבעצ� המלאכה שעושה , �"ונמצא שוודאי נית� לסמו� על דעת הרמב". יש מי שאוסר"ד כדעת "והביא את דעת הראב, �"כדעת הרמב
  . אי� איסור ברור) להדרי� חנויות תכשיטי�(הגוי 

 עי� וחילול הש� ג� כשהדבר מותר שנשאל בעניי� מעי� זה וכתב שלפעמי� ראוי להחמיר משו� מראית) סא, ח א"או" (חת� סופר"ת "עיי� בשו 2
כשהדבר , לכתחילה יש לדחות את הפגישה, שעושה רוש� שהגוי בעצמו הרגיש בבעייתיות הקיימת בדבר, ונראה שבמקרה שלפנינו; מעיקר הדי�
  .אפשרי בנקל

חילה מצב שהשכר יהיה ג� על ולפיכ� יש ליצור לכת, לכאורה קיי� איסור לבעלי� היהודי לקבל שכר עבור מלאכת הגוי שנעשתה בשבת 3
קיימי� צדדי היתר נוספי� בעניי� " הבלעה"מלבד היתר זה של ). ב"הטרחה הכרוכה בפגישות וכיו, ארגו� הפגישה(מלאכות שלא נעשו בשבת 

  ).ה תשובה לז" (במראה הבזק"ת "ראה הרחבה בעניי� בשו, שכר שבת
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  Rome, Italy                            איטליה, רומא
          ב"אלול תשס

   
  פתיחת מסעדה כשרה ביו� טוב ג� עבור גויי�. נד
  

  : שאלה
וייתכ� שיבואו לא רק , )בשבוע' יו� א( רוצה לפתוח את שעריה ביו� השני של ראש השנה אחת המסעדות הכשרות בעירנו

הא� ובאלו תנאי� יהיה : נשאלת השאלה. �"ע� כל הזהירות בבישולי עכו, במטבח עובדי� ג� גויי�. יהודי� אלא ג� גויי�
  ?ידי הטבח הגוי ביו� טוב�מותר לבשל בשביל הגוי על

  
  :תשובה

  :פעלת המסעדה היא לפי סדר העדיפויות הבאהדר� הנכונה לה
הדבר מותר שתכ� יי,  יהודי� ושאינ� יהודי�–מנות רבות יחד לכל מי שיבוא ) אפילו ביו� טוב(א� אפשר לבשל מראש   .א

  .1ודאי יש להתירוי גוי ביד�לוע. יהודיי יד�לא� ע
אחת עבור הגוי והשאר עבור , חד בקדרה אחת כמה מנות יגוי ידי�עליבשלו , ובורלבשל עויש צור�  גוי למסעדהא� מגיע   .ב

  .�2כ�ריהודי� שיגיעו אח
  .4הגויעבור לגוי שיבשל  3מותר לומר,  ולמריבההש�ויש חשש שהדבר יביא לחילול , י אפשרא� א  .ג

 5הטבח הקבוע וא� . מותר להאכילו– אבל א� בא ,ואי� להזמינו למסעדה, אי� לאפשר לגוי להזמי� מראש מקו� במסעדה
  .6י מותר לכתחילה לגוי להזמי� אוכל עבור עצמו מערב יו� טובגוהוא 

  
  : הערה

שהמסעדה כלומר , התשלו� מראשאת ר יסדה יש ל;מפני דרכי שלו�שלא הותרה  ,7לא טיפלנו כא� בבעיית גביית התשלו�
 ובט� יובשכר הבעיית  ,כ� תיפתר בעיית ההזמנה. שיהיו תקפי� לתקופה שבתוכה החג,  לארוחהמראש" כרטיסי�"תמכור 

  . וג� בעיית הגבייה

                                                 
שהואיל " (הואיל"סברת ). א"ביצה כא ע(� "ולא לעכו" לכ�"שנאמר , י אסור מ� התורהידי יהודי ביו� טוב לצור� גו� בישול אוכל לא כשר על 1

" הואיל"סברת . ונחלקו בכ� ראשוני�, יכולה להועיל להורדת האיסור מדאורייתא) ג� א� באו גויי� מותר להאכיל�, ובישל עבור יהודי�
יו� (� "בדעת הרמב". הואיל"משו� סברת , בר שהאיסור הוא רק מדרבנ�סו) �"ש� בדפי הרי(� "הר. רלוונטית רק א� האוכל המבושל הוא כשר

וכ� סת� , וכ� סברו אחרוני� נוספי�. פי שאי� חיוב מלקות�על�א�, האיסור הוא מהתורה" לח� משנה"לפי ה: נחלקו הדעות) טז' טוב פרק א הל
� אי� אפילו איסור דרבנ� "מסביר שלפי הרמב) ב' סי" (מילואי�אבני "ת "שו, לעומת�"). ביאור הלכה"ועיי� ש� ב, תקיב' סי" (משנה ברורה"ה

  .בכהאי גוונא
. אוסר) ש�(א "והרמ, )א' תקיב סע' ח סי"ע או"שו(לפי דעת המחבר מותר , ידי יהודי עבור גוי ויהודי בקדרה אחת� של אוכל כשר על בישול 2

ויש שתמהו . ה אחת ליהודי ולגוי נחשב כאילו מבשל רק עבור הגויהחמיר שבתבשיל המצרי� טרחה ג� א� מבשל בקדר) ש�" (ביאור הלכה"וב
ייתכ� , ובמקרה של ספק א� יבואו גויי�. כפי שצוי� בשאלה, לכ� יש להשתמש בטבח הגוי). ק ה"ש� ס(ז "עיי� בדרישה ובט, א"על פסק הרמ

  . ידי יהודי�א היה מתיר ג� על"שא� הרמ
ב "ח( "מנחת יצחק"עיי� ב, ואפילו לדעת האוסרי�, תו אמירה לגוי לבשל ביו� טוב איננה אסורה כללולדע, )ק ד"תצד ס' סי" (ישועות יעקב"ה 3

  .שהותרה מפני דרכי שלו�, המתירי� זאת רק בשבות דשבות) קיח' סי
אי� להסתמ� על פתרו� א רבינובי� "א� לדעת הגרנ. או לכל גוי אחר, והיא למכור את החלק של הגויי� ביו� טוב לטבח הגוי, ישנה עצה נוספת 4

  . ולכ� עדי� להסתמ� על הפתרונות ההלכתיי� שהצענו, דבר הגור� לזילות בכבוד יו� טוב, משו� שהוא נעשה בדר� כלל בעורמה, זה לכתחילה
 .ג� א� הוא קבוע רק לחגי� 5
במראה "ת "עיי� בשו. ידי גוי אי� חשש כזה�ועל, כגו� שיבשל עבורו אוכל טר�, שהרי החשש הוא שמא ירבה בשבילו ויבוא לאיסור דאורייתא 6

 ).ג תשובה נו" (הבזק
  ).ק לה"ש� ס" (שער הציו�"וב) ק לה"ש� ס" (משנה ברורה"ב, )רמד' ח סו� סי"או(ע "בשו, )סד' ח ב סי"או" (אגרות משה"עיי� ב 7
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          Haifa, Israel                           ישראל, חיפה

          ג"אלול תשס
   

  שימוש במחצלת כסכ� ושימוש באזיקוני� לחיזוק הסכ�. נה
  

   :שאלה
  : בשני מישורי�השאלה שלי מתייחסת. שאי� לקשור את הסכ� לכלונסאות" משנה ברורה"בהלכות סוכה כותב ה

  .הלייסטי� מחוברי� וקשורי� בחוט,  מחצלת–" סכ� לנצח"ב .1
  ?הא� מותר לקשור את סכ� הנצח לעמודי הסוכה או לקורות העליונות בחוט ניילו� .2
  

  :תשובה
  .1לסכ� בו את הסוכהכדי " בסכ� נצח"מותר להשתמש ב  .א
 כגו� ,דברי� שאינ� ראויי� לסיכו�בסוכה  יש להימנע מלקשור את הסכ� ל,א� הסכ� אינו יכול לעמוד ברוח מצויה  .ב

 .2'חוטי ברזל וכדו, אזיקוני� מפלסטיק
, כ� שהסכ� יוכל לעמוד ברוח מצויה, כמה קורות) המחצלת(הדר� הטובה ביותר לפתרו� העניי� היא לשי� על הסכ�   .ג

  .וכנגד רוח שאינה מצויה לקשור את הסכ� באזיקוני�

                                                 
  : בשימוש במחצלאות כסכ�חששותכמה חלק מ� הפוסקי� העלו  1

ובמקו� שאי� דר� ,  א� א� המחצלת נעשית לצור� סיכו� בלבד, מחצלת שנעשית לצור� שכיבה מקבלת טומאה– דבר המקבל טומאהסיכו� ב. א
  ).ה עומדת" דתרכט' סי" (ביאור הלכה "– ה� אינ� מקבלות טומאה ומותרות לסיכו� ,לשכב על מחצלאות כאלו

)  ו' סעתרכט' ש� סי(א " ברמוהובאה, )א"טו ע(מסכת סוכה נזכרת ב גזרה זו . כל דבר שדר� לעשות ממנו תקרה פסול לסכ�– גזרת תקרה. ב
 שאינו משמש ,המקובל באר�" סכ� נצח" ועל כ� ה, לעשות תקרהוהגי�בה� נששל הדברי� בשטח גזרה זו תלויה במציאות . "כלבו"בש� ה

  ).ל"הנ" לכההאור בי"ג� בזה ד� ה ( זו נכלל בגזרהו אינ,לתקרה באר�
ח "או(ע " ונפסק בשו,)א"יד עסוכה ( כמבואר במשנה ,טפחי� פסול לסכ�' ו� שנסר של דוכי. גזרת נסרי�, שש נוס�ש אלישיב העלה ח"הגרי. ג 

 וביחד יש ,מסמרי�בלאסור ג� נסרי� קטני� שחוברו א� הסתפק ) תרכט' סיש� " ית יוס�ב"הובאה ב(א בתשובה " והרשב.) יח' סעתרכט' סי
 א� כשה� ,וקא כשיש רווח בי� הנסרי�ו שהיינו דלישיבא ש" טע� הגרי,מחות ביד המסככי�א פסק שלא ל"וא� שהרשב. טפחי�' בה� ד

אינו תלוי טפחי� ' פסול זה של נסר ד.  על כ� נקט שג� מחצלאות קני� יהיו פסולות מסיבה זו, בה�דאי אוסר לסכ�וא בו"מהודקי� הרשב
  .סכ� פסול מדרבנ�ה ו,במנהג לעשות תקרה

י "כיו� דלא נעשה שטח אחד ע: "כתב)  עד' סיו ("ט הלוישב". כתבו שיש לחלק בי� נסרי� למחצלאות שלנוו, לכ� לא חששו הפוסקי�רוב 
 במיוחד לסיכו� ו שנעש�כתב שבקרשי� דקי� כעי� דיקטי) לה, יב" (אז נדברו"וב".  ואי� זה בגדר גזירת נסר, דהא מתקפל כמו דבר ר�,החיבור

  ". דמותר... רק הוי כמו מחצלאות של קני�, דומה לנסרי� כלל דאינו,ולא שיי� בזה גזירת תקרה"
 וא� המחצלת אינה עומדת ללא החיבור יש לחשוש , צרי� לברר מה המציאות של החיבור,חוטי� שאינ� כשרי� לסיכו�בלגבי חיבור הקני� 

  ). עד'ו סי(" שבט הלוי"ת " וכ� בשו, ועיי� בהערה הבאה.לכתחילה לדי� מעמיד
 נחלקו הראשוני� א� הלכה .הסברי� של האמוראי� לדעתו של רבי יהודה במשנהה כאחד משני )ב" כא עסוכה( מופיע בגמרא "דמעמי" די� 2

  .נפסק להלכה וכ� איזה טע� בדעת רבי יהודה ,כרבנ� או כרבי יהודה
תרומת "הביא את דעת ו)  יג'תרל סע 'סי( פסק כהסבר השני בדעת רבי יהודה שהרי הוא :ע נראה שלא חש לגזרת מעמיד"שוהמחבר במדברי 

 שיש מהמפרשי� שלמדו ממנו שלא הכריע , ספקמחבר הביא ה) ז'סע(ש� אמנ� . ) ח' תרכט סע'סי" (מעמיד" שפסק שלא לחשוש לדי� ,"הדש�
 המחבר ש,"לבוש" האחת בש� ה:מחבראפשרויות לבאר את דעת ה' העלה ב) ט' סעתרכט ' סי ("מג� אברה�" ה.זהמשמעית להקל בדי� �חד

 וכ� , וכשרבל טומאהא� הוא מקבל טומאה ופסול או לא מק – והספק הוא בפסול של דבר שעשוי לקיבול ,מתיר להעמיד בדבר שפסול לסכ� בו
 שהספק בסעי� ז הוא א� מותר להעמיד בדבר היא" מג� אברה�"הה שהעלה יהאפשרות השני; )ע" השועתק יא בד"סש� (א " הגרמדעתמשמע 

 ' תרל סע'סי(ומשמע . ידי דברי� פסולי�� דהיינו שאינו מעמיד את הסכ� באופ� ישיר על, ואילו בסעי� ח מדובר בהעמדת הדפנות,�שפסול לסכ
.  דבר פסולידי�לבדיעבד יש להכשיר א� א� העמיד עשמתר� שהיינו הוא , "מעמיד" שיש גזרה ב, אינו חושש לטע� שמופיע בגמראמחבר שה)יג
בדעת " מג� אברה�"ר הנמצא שלמעשה נכו� לחוש לביאוו.  ומקשה עליו,א שאוסר להעמיד בדבר פסול" דייק מהרמ)ק יג"סש� (א "בביאור הגרו

  .ובפרט שכמה מגדולי הראשוני� נקטו שהלכה כשיטה שאוסרת להעמיד, ע ולאסור לכתחילה להעמיד את הסכ� בדבר פסול" בשוהמחבר
ויש לדו� בזה . � שיטות הראשוני� בעניי�וסיכל )ק ס"ס  תרל'סיש� (" שער הציו�"עיי� ב. למעשה בדיעבד אפשר להקל ולהכשיר את הסוכהו

  : נוספותבכמה נקודות
 והקל , אפילו באופ� עקי�,דייק מדברי הראשוני� שמעמיד כולל כל דבר שמעמיד את הסכ�) קמג' סיח "או ("חזו� איש"ה – מעמיד דמעמיד. א

מג� "ההוא חולק בכ� על ו , לכתחילה ג� במעמיד דמעמיד יש להחמירלדעתו .יכה כשהיא עומדת בלאו הכרק כאשר החיבור נועד לחזק את הסו
הביא מגדולי הפוסקי� שלא ) 50שכז הערה ' עמ ("פסקי תשובות"ה ו,ראיותיואת הארי� לדחות ) רכא' ח סי"או" (חלקת יעקב"ת "שו. "אברה�

  . ועל כ� אי� להוסי� בה עוד חומרות,)ח"מלבד הב( היא לרוב הדעות די� דרבנ� "מעמיד"די�  שהחומרה במה עוד. "חזו� איש"הקיבלו את חומרת 
ע "שו ( המחבר וכ� פסק,מבואר שהדפנות צריכות לעמוד ברוח מצויה) ב"כד עסוכה ( בגמרא –  שלא יעו� ברוח מצויהנתמל קשירת הסכ� ע. ב

ובספר .  ולא הכריע,הסתפק בשאלה זו) ה והנה"א ד"סוכה כג ע ("שפת אמת"ה. ורש א� לגבי הסכ� לא נמצא כתוב במפ,) ב' סעתרכח' ח סי"או
שהרי , דעתו קשה . ימי�' והסתמ� על הכלל שצרי� סוכה הראויה לז, שצרי� הסכ� לעמוד ברוח מצויהכתב) 5שכ הערה ' עמ ("פסקי תשובות"

י בכמה "רש( וביארו הראשוני� , ימי�'לסכ� בירקות שיתייבשו תו� זשלא )  יב' סעתרכט' ש� סי (המחברפסק בו) ב"יג עסוכה  (ראמצאנו בגמ
אוצר מפרשי " בעיי�.  מהתורההופסולימי� '  ויש להקשות מדוע לא כתבו שזו סוכה שאינה ראויה לז,שזוהי רק גזרה דרבנ�) א"ריטבמקומות וה

 נראה שכש� שמחיצה ה א� כי מסבר,בסכ�' ש די� סוכה הראויה לז א� ייו�ערי� צעל כ� ).  ב' סענב' סיד ( "יביע אומר"ת " ובשו)ש�( "התלמוד
דברי� בלכ� הידוק הסכ� .  כשאינו עומד ברוח מצויה אינו סכ�, שהוא עיקר הסוכה, כ� ג� הסכ�,שאינה עומדת ברוח מצויה אינה מחיצה

 .) ז'סו� סע, תרכט' ש� סי(א " וכ� משמע קצת מהרמ,פסולי� יהיה אסור לכתחילה משו� מעמיד
כ� נקטו האחרוני� ו, בדבר המקבל טומאהרק למרות שבגמרא נקטו מעמיד , כתבנו שג� דברי� שאינ� גידולי קרקע אסורי� משו� מעמיד. ג

כמו כ� ד� ש� להקל . )ז,  אסיפת דיני� מערכת סוכה אות ב,"שדי חמד"פי ה�ל ע,פרק ט אות סט( "ספר הסוכה"מילואי� לב עיי� ,שאי� לחלק
  ). סז'מילואי� לפרק ט סי, ש�(' יתכ� שג� נית� להקל מסיבה זו ג� באזיקוני� וכדוי ו,נ� עשויי� להיות סכ� כללבמסמרי� שאי
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               Pardes Chana, Israel         ישראל, פרדס חנה
            ד"תשרי תשס

  
  חתונה בתענית אסתר. נו
  

  : שאלה
  ?)כמה חודשי�(במקרה שתשובה שלילית תדחה את החתונה לזמ� רב , הא� מותר להתחת� בתענית אסתר

  
  :תשובה

  . 1 להתחת� ביו� זהלכ� מותר, אלא תענית לזכר מה שהתענו בימי מרדכי ואסתר, תענית אסתר אינה יו� של אבל וצער .א
 אי� –א� מדובר בחתונה ביו� תענית אסתר ביו� . אי� בעיה ג� בעניי� הסעודה, א� מדובר בשאלה בליל תענית אסתר  .ב

 .2אלא בליל פורי�, לעשות את הסעודה בתענית
 .3לחת� ולכלה מותר לאכול מיד לאחר החופה  .ג

 

                                                 
הוזכר רק כדר� אגב כאשר הדיו� הוא א� מותר להתחת� בפורי� עצמו או . כדבר פשוט) תרצו' ח סו� סי"ע או"שו" (מג� אברה�"מפורש ב 1

  ".ג"שיעשה החופה ביו� י...: "ל"וז, "אי� מערבי� שמחה בשמחה"ש
ובוודאי כשהאפשרות האחרת היא דחייה של , להלכה יש להקל). ש�" (דרכי משה" ראה ב–וא� שיש אוסרי� משו� עירוב שמחה בשמחה  2

 עוד ועיי�; א מתירי� אפילו את החתונה עצמה בפורי�"ובפרט שמר� המחבר והרמ, ל"הנ" מג� אברה�"וכ� משמע מדברי ה, החתונה לזמ� רב
 ).לט' א סי" (מנחת יצחק"ת "בשו

ובסו� דבריו כתב שיש מקו� להתיר לבעל הברית לאכול בתענית , שמשמע שמשווה חת� לבעל ברית, )תרפו אות טז' ש� סי" (שער הציו�"עיי� ב 3
  .ובוודאי לאחר מנחה, אסתר בכל מקרה
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   Sydney, Australia                אוסטרליה , סידני

            ה"בת תשסט
   

   בשעת הדחק   , ב באדר"הקדמת פורי� לי. נז
  

  : שאלה
לכ� כל בתי הספר באוסטרליה יהיו סגורי� ". פסחא"שהוא יו� איד� המכונה ,  במר� למניינ��25השנה חל פורי� דפרזי� ב

הא� . יימו את שאר מצוות היו�לא ישמעו מגילה ולא יק, התוצאה תהיה שרוב התלמידי� לא יחגגו את פורי�. בתארי� זה
כמו , ולקיי� אז ג� את מצוות החג האחרות, ב באדר"בי –לארג� קריאת מגילה יומיי� קוד� , בבית הספר היהודי, מותר לנו

  .נציי� רק כי חלק קט� מהתלמידי� יחגוג את החג בזמנו? משלוח מנות ומתנות לאביוני�
  

  :תשובה
א� אי� כל אפשרות לעשות .  ביו� הפורי� עצמו לתפילה ולקיו� מצוות היו�יש לעשות כל מאמ� לכנס את התלמידי� .א

  :אפשר להשתמש בפתרונות הבאי�, זאת
א� א� אי� ,  בשעת קריאה זו2רצוי שיהיה מניי�. 1ב אדר ולקרוא את המגילה בלי ברכה"נית� לקיי� מסיבת פורי� בי  .ב

 יש לדאוג למניי� הכולל ילדי� – אי� ג� אפשרות כזו וא�, 3אפשרות אחרת יש מקו� להסתפק במניי� הכולל ג� נשי�
 .4מתחת לגיל בר מצווה

כדי שלא יחשבו , וראוי להסביר זאת לילדי�. 6בברכה, 5כל מי שיוכל חייב לשמוע שוב קריאת מגילה בזמנה, בכל מקרה  .ג
 .שבקריאה המוקדמת יצאו ידי חובה לגמרי

ומוב� שאי� איסור לעשות� ; 7ני יו� פורי� עצמו אי� יוצאי� ידי חובה לפ–משלוח מנות ומתנות לאביוני� , בסעודת פורי�  .ד
,  שתפקידו לחזק את האחווה–וג� משלוח מנות , במתנות לאביוני� בוודאי יש מצווה כל השנה. כאמצעי חינוכי חווייתי

 .ה� דברי� רצויי� תמיד, על נסיו'  שהיא לש� שמחה והודיה לה–וסעודה 
) או לאד� אחר(וני� הוא שהתלמידי� ייתנו את כספי הצדקה לפני פורי� למורה מבית הספר הפתרו� לגבי מתנות לאבי .ה

 .8"שלוחו של אד� כמותו"ו, והוא יעשה זאת בשליחות� בפורי�, בתור שליח להעברת� לעניי�
העברת שני שכ� די ב, דבר שאינו מסוב�, יש לעודד את התלמידי� לקיי� מצווה זו בעצמ� בזמנה, לגבי משלוח מנות.  ו

כשליח שיעביר עבור� בפורי� , במקרה הצור� ייתנו את משלוח המנות קוד� פורי� לחבר. שכ� וכדומה, מאכלי� לחבר
  .9עצמו את המשלוח

                                                 
ב "י, א"יכול להקדי� לי, פ� שבפורי� לא יוכל לקרוא או לשמוע מגילהבאו, הביא מחלוקת א� מי שנאל� לצאת לדר�) תרפח' ח סי"או(בטור  1

  . לא לבר� עליה–ומחמת המחלוקת , שיש להקדי� את הקריאה) ז' ש� סע(להלכה פסק המחבר . ג באדר"או י
מגילה ה ..." (בעשרה... נהשלא בזמ, מגילה בזמנה קורי� אותה אפילו ביחיד"שכ� , ציי� שיש להקפיד על מניי�) ק כ"ש� ס" (משנה ברורה"ה 2
  ). א"ע
  .שהרי כא� העניי� הוא פרסומי ניסא, )יח' תרצ סע' ח סי"ע או"שו(לעניי� זה " מניי�"א הסתפק א� יועיל צירו� נשי� ל"הרמ 3
ב שאינ� כת) ק סג"תרצ ס' סי (3ל בהערה "א הנ"א� בהתייחסו לדברי הרמ, כתב שייתכ� שמצטרפי�) ק כ"תרפח ס' סי" (משנה ברורה"ה 4

  .מצטרפי�
ושכיוו� שבלאו , הביא דבריו) ק כ"תרפח ס' סי" (משנה ברורה"ה. בנדו� דיד� יש לצר� את דעת המאירי שבדיעבד יוצאי� ידי חובה בלי מניי� כלל

  . מקו� יותר להקליש, אי� כא� חשש של ברכה לבטלה, הכי אי� מברכי�
 חייב –ד באדר "שא� לבסו� יוכל לקרוא בי, כתבו כ� לגבי אד� שנאל� לצאת לדר�) ע ש�"בשו(א "והרמ) תרפח' ח סי"או" (בית יוס�"ה 5

כיוו� שעיקר הזמ� הוא בפורי� , אלא ג� לפי הדעות שיכול לקרוא לפני פורי� בברכה) 1הערה (ל "וחיוב זה אינו רק מחמת המחלוקת הנ, לקרוא
  . מחויב לקרוא שוב א� יוכל–
  .�5 שהובא בהערה מהטע, )ק כב"ש� ס" (משנה ברורה"6
  ).ק כ"ש� סו� ס" (משנה ברורה"7
  
  
  
וא� שיש חולקי� ; שזו דעת רוב הפוסקי�, )תרצד אות ח' סי" (פסקי תשובות"וראה עוד בעניי� זה ב). ק ז"תרצה ס' סי" (באר היטב"פי ה� על8

ייתכ� שג� החולקי� יסכימו שכאשר השליח עושה , זאת ועוד. בפרט בהעדר אפשרות אחרת, יש לסמו� על רוב הפוסקי�, כפי שציי� ש�, על כ�
לפני ) במשלוח מנות, או למקבל המנה(וכוונת� מלכתחילה היא לא לזכות לעני , בפורי� עצמו את מעשה הנתינה בשליחות המשלח ולש� מצווה

וה בכוונה לקיו� המצווה בפורי�  זה כשלא נעשה מעשה המצו–ומה שכתבו שאי� לנהוג כ� ". שלוחו של אד� כמותו"קיי� כא� הכלל ש, פורי�
; ב' תרצד סע' סי" (ערו� השולח�"ונראה שזאת כוונת , שאז יש להחשיב את שעת מסירת המשלוח לשליח כשעת המעשה, )למשל משלוח בדואר(

המנות עבור שצרי� שהשליח יעשה מעשה הפרשה של הכס� או משלוח , )47ש� הערה " (פסקי תשובות"ולא כפי שהבי� ה) טז' תרצה סע' סי
  .המשלח בפורי� עצמו

כתב "עיי� ב. ואי� אפשרות לאסו� מכול� ולחלק לכול� באופ� אקראי,  ישנ� דעות שבמשלוח מנות יש צור� שהמקבל ידע בדיוק ממי קיבל9
  ,)טז' תרצה סע' סי" (ערו� השולח�"וב) קמא' סי" (סופר

מה עוד שהדבר עלול להיות כרו� . אינו ישי� כא�) כמו לגבי מתנות לאביוני�(, ולכ� הפתרו� של איסו� המשלוחי� במרוכז בבית הספר וכדומה
  .ג� בקושי טכני של איחסו�
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      Jerusalem, Israel                 ישראל, ירושלי	
                           ה" תשסאדר

  
  פורי� משולשדיני מוק� ופרוז ששינו את מקומ� ב. נח

  
  : שאלה

 :כיצד לנהוג במקרי� הבאי�
  .השנה כשחל די� פורי� משולש בירושלי�, ירושלמי שרוצה לנסוע לשפלה

  .ביו� ראשו� ש או"� במוצרושליוחזרה לי )או ביו� שישי בבוקר(נסיעה לרעננה לאחר הקריאה  ,�רושליקריאת מגילה בי .א
   .ש או ביו� ראשו�"� במוצירושלחזרה לי, ברעננה 'סעודה וכו ,קריאת מגילה  .ב

  ?לא לצאת ממנה עד מוצאי יו� ראשו�ש ראוי ,�רושליהא� יש אמת באמירה שא� שומעי� מגילה בי
  

  :תשובה
ד בכל דיני "נוהג בי, כ� לערי הפרזות�ונוסע אחר, ד בירושלי�"ירושלמי שנמצא השנה בזמ� קריאת המגילה של ליל י. א

 .דר� זו היא המומלצת לגבי מועד הנסיעה. 2ז אי� עליו כל חיוב" וטו" וביו� ט1פורי� כבני ערי הפרזות

                                                 
נחלקו ". פרוז ב� יומו קרוי פרוז"ו" מוק� ב� יומו קרוי מוק�"ש) ה' תרפח סע' ח סי"או(ע "ונפסק להלכה בשו, )א"מגילה יט ע(מבואר בגמרא  1

  :לעניינינו חשוב לציי�. ב� יומו" מוק�"או כ" פרוז" כהראשוני� מה קובע את הגדרת האד�
מי : ד"שהנקודה הקובעת ה� לפרזי� וה� למוקפי� היא ליל י, ")בית יוס�"ועיי� ש� ב, תרפח' סי(והטור ) ג' מגילה פרק ב סי(ש "דעת הרא. א

אבל הפוסקי� , אמנ� דעת� לא נתקבלה להלכה. ק�ד בערי המוקפי� דינו כמו"ומי שנמצא בליל י, ד בערי הפרזות דינו כפרוז"שנמצא בליל י
קכח ' סי(ובסיכו� להלכה , ש"שהארי� לבסס את שיטת הרא, )קיח' ח ב סי"או" (הר צבי"ת "עיי� למשל בשו; התחשבו בה לענייני� שוני�

  .ש"שחשש לשיטת הרא) קפד אות ג ואות ח' סי" (מועדי� וזמני�"וכ� ב, חשש לה למעשה) אות יב
נובעת ) עלות השחר(התלות בסו� הלילה . ו למוקפי�"ל בט"וכנ, לפרזי�) עלות השחר(ד " מקובל שהנקודה הקובעת היא סו� ליל ילהלכה.  ב 

ו "וליל ט). תרפח' ש� סי" (בית יוס�"וכ� מבואר בטור וב,  עד סו� הלילה–י "כלומר כפירוש רש, "ד"א� עתיד לחזור בליל י: "מלשו� הגמרא
תרפח ' סי" (משנה ברורה"וב) ש�" (בית יוס�"כמבואר ב, �"� וברמב"י בסוגיא ולהבנת רוב המפרשי� ברי" לשיטת רש,הוא הקובע למוקפי�

 .ע"בביאור דברי השו) ק יב"ס
שהנקודה המשמעותית היא מה היה בדעתו של אד� בליל פורי� או בשעת יציאתו ממקומו לגבי עלות ) א� כי לא מוסכ�(כמו כ� מקובל להלכה 

ובאותה דר� לגבי הלילה , דינו כפרוז –ד "ד ובשעה שיצא ממקומו חשב להיות בעיר פרזות בעלות השחר של י"מי שבתחילת ליל י: כלומר, השחר
 הפוסקי� נחלקו א� הדי� תלוי –לגבי הדי� א� השתנתה דעתו בי� שתי נקודות זמ� אלה .  דינו כמוק�–ו לגבי ערי מוקפי� "ועלות השחר של ט

שער "עיי� ב, שהדי� תלוי בשעת יציאתו) ש�" (משנה ברורה"להלכה נקט ה). ו"ד או של ט"של י(יצא ממקומו או בתחילת הלילה בדעתו בשעה ש
, א� מאיד� גיסא; והכריע בראיות שהדי� תלוי בתחילת ליל פורי�, דחה את דבריו) קיט' ש� סי" (הר צבי"פ פרנק ב"הגרצ). ק טז"ש� ס" (הציו�

' ח סי"או" (חזו� איש"דעת ה. וצרי� עיו�, נראה מדבריו שהדי� תלוי בדעתו בשעת יציאתו ממקומו) יד� קכח אות יג' סי (בסיכו� ההלכות שכתב
א� יצא , פי דעתו בשעת יציאתו�א� עיקר כוונתו והסברות שכתב באו לשלול את הקביעה על. שהדי� תלוי בדעתו בתחילת הלילה) קנב אות ו
ויש לעיי� מה יהיה הדי� . כפי שיבואר בהמש�, בכל מקרה אי� לו די� פרוז ב� יומו או מוק� ב� יומו, כ��ק אחרא� יצא ר, ולשיטתו; קוד� לכ�
  . לשאר הפוסקי�, במצב כזה

יש להתייחס לכ� כאל ספק ולשקול את ההכרעה , ונראה שא� השתנתה דעתו ביניה�. הצרכנו את דעתו בשתי נקודות זמ� אלה, למעשה, לכ�
  .בכל מקרה לגופו) א� קיימי�( בצירו� שאר הספקות –לכ� למעשה בהתא� 

  ). בי� א� נשתנו תכניותיו מרצונו או נתבטלו שלא מרצונו(היכ� היה האד� בפועל ) לסברה זו(אי� הדבר חשוב , ג� א� לבסו� השתהה יותר
' ח סי"או(ע "פשטות לשו� השו. תחילת הלילהשיש משמעות למיקומו של האד� בפועל בעלות השחר או ב, בניגוד לאמור, ישנ� פוסקי� שסברו

שבמקרה שהייתה דעתו להישאר עד עלות , בשמו) ש�" (משנה ברורה"וה) ק ו"ש� ס(ז "דעת הט. שתלוי רק במה שהיה בדעתו) ה' תרפח סע
לבסו� או שהתעכב יותר א� ג� לדעת� א� היתה דעתו לחזור קוד� אי� משמעות לשאלה א� כ� היה (השחר צרי� שאכ� יהיה ש� בפועל לבסו� 

שהארי� לבאר את שיטות , )קיט' ח ב סי"או" (הר צבי"ת "ועיי� עוד בשו. חולק על כ�) קנב סו� אות ה' ח סי"או" (חזו� איש"ה). מהמתוכנ�
חוש ג� כשהיה שיש ל, )קכח' סי(ולמעשה סובר כפי שסיכ� , א� ומתי תלוי הדי� בדעתו של האד� או ג� במה שהיה בפועל, הראשוני� בשאלה זו

  . ע"בניגוד למשמעות הדברי� הפשוטה בשו, שייתכ� שנקבע דינו לפי מקומו בפועל בעלות השחר, בדעתו לחזור לפני עלות השחר ולבסו� התעכב
ל בתחילת שלדעתו גדר פרוז או מוק� ב� יומו מותנה בהימצאות באותו מקו� בפוע, )קנב אות ב' ח סי"או" (חזו� איש"עיי� ב, לגבי תחילת הלילה

ג� לדעתו הדברי� אמורי� רק כשהמקו� שבו הוא חושב להיות בעלות השחר . שתהיה דעתו להישאר ש� כל הלילה: ואז ישנו תנאי נוס�, הלילה
א אל, כיוו� שאי� צור� להגדירו כפרוז או כמוק� ב� יומו, אבל א� חושב לחזור למקומו הקבוע בעלות השחר נדו� כמקו� זה, אינו מקומו הקבוע

  ).עיי� ש� אות ו(רק לא לעקור ממנו את מעמדו הקבוע כפרוז או כמוק� 
כס� "� וב"� בדעת הרי"בר, י" כמבואר ברש–דינו , ו"ד א� לפני עלות השחר של ט"פרוז שיצא למוקפי� על מנת לחזור אחר עלות השחר של י

, שהביאור בכ� הוא כיוו� שלפי מחשבתו" חזו� איש"ונראה מה.  כפרוז–ל "הנ" משנה ברורה"וב" בית יוס�"זה ב�פי� ועל, �"בדעת הרמב" משנה
ורק א� תכנ� לשהות ש� עד עלות , אי� די� פרוז נעקר ממנו כלל, לא יתחייב ולא יחול עליו די� מוק� ב� יומו, ו"בהנחה שתתקיי� ג� בליל ט

ו יהיה בערי פרזות ויהיה בדעתו להיות ש� עד עלות "ל טכ� שבכניסת לי, וא� לבסו� ישתנו מקומו ודעתו. ד"ו נפטר מחובת יו� י"השחר של ט
  .וכתב שאי� לעשות כ�; ו"ד בבוקר על מנת לשהות ש� בעלות השחר של ט"כמוק� גמור שיסע לערי פרזות לאחר י, ו"ייפטר ג� בט, השחר

ומי שעוקר מפרזי� , בשני הימי�מבואר שאד� שעוקר את דירתו ממוקפי� לפרזי� עשוי להיפטר מפורי� ) ג"ב ה"מגילה פ(בירושלמי   .ג
וכ� א� הדברי� אמורי� רק במי שעוקר דירתו , הפוסקי� דנו א� דברי הירושלמי הללו נפסקו להלכה או לא.  להתחייב בשניה�–למוקפי� 

א "יאור הגרבב, )ג' מגילה פרק ב סי(ש "על הרא" קרב� נתנאל" עיי� ב–א� ההלכה כדברי הירושלמי : או א� במי שנוסע ליו� אחד, ממש
 .שפסקו כירושלמי, )ב"ש� סקי" (משנה ברורה"וב) ק יא"תרפח ס' ח סי"ע או"שו(
מגילה (שהוכיח מהמאירי , )ש�" (הר צבי"ת "ובשו) א"מגילה יט ע(א " עיי� בריטב–א� כוונת הירושלמי דווקא למי שעקר את דירתו לגמרי   

שנקט בפשטות שאי� הלכה , )א סימ� מו" (אור לציו�"ועיי� עוד ב, שנקטו כ�)  וק"ח ס"סימ� תרפ" משבצות זהב" ("פרי מגדי�"ומה) א"יט ע
" כ� החיי�"וב" מחזיק ברכה"שדבריו הובאו ב, ע מפאנו"לעומת זאת משמע מהרמ; או שהירושלמי מדבר רק בעקר לגמרי דירתו, כירושלמי

ע וג� "שחולק על זה ותיר� דברי הרמ) ז, כג אותיות ג' א סי" (מנחת שלמה"ועיי� ג� ב; הקשה עליו" הר צבי"וב, שהוא חולק, )ק כט"ש� ס(
" חזו� איש"ועיי� עוד ב. מ הרשלר על המאירי שבמהדורתו"ועיי� ג� בהערות ר". פרי מגדי�"א ומהמאירי ומה"דחה את הדיוקי� מהריטב

וחשש , שעקר פירושו לגמרי) כפשוט�( הבינ� וג� הוא, א"א� הביא את דברי הריטב, לאו דווקא לגמרי" עקר"שמסברה צידד ש, )ש� אות ב(
  ). עיי� ש� אות ו(לזה למעשה 
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 .3ז"ישלח מנות ויאכל סעודת פורי� ג� בט, א� רצונו להחמיר
 .4ויקרא בה בלחש ע� הקורא, ד מגילה כשרה"רצוי שתהיה בידו בקריאה שבליל י  

 .5הדר� הפחות מומלצתוזו , ד בבוקר לאחר קריאת המגילה"מותר לצאת מירושלי� לערי הפרזות בי  .ב
ויש (ז "אלא בט) 'יו� ו(ד "ד בבוקר לערי הפרזות אינו צרי� לשלוח מנות ולאכול סעודת פורי� בי"ירושלמי שיצא בי  

ג� א� נמצא . 7בערי הפרזות ובי� א� יחזור לירושלי�) 'יו� א(ז "בי� א� יימצא בט, )6 בשבת–ו "הנוהגי� להחמיר ג� בט

                                                                                                                                                                           
שמשנה , "קרב� העדה"ועיי� עוד ב). ש�" (פני משה"עיי� ב –בדר� של שאלה ולא בדר� של מסקנה ) בירושלמי(כמו כ� יש שפירשו את הדברי�   

שנית� לפרש , מ הרשלר בהערות על המאירי שבמהדורתו"והר) באות " (חזו� איש"וכ� כתבו ה, את הגרסה בירושלמי ומפרש ג� הוא כשאלה
 . כ�

שהנקודה המשמעותית היא מה היה בדעתו של אד� בליל פורי� או בשעת יציאתו ממקומו לגבי , א� כי לא מוסכ�, ל שמקובל להלכה"כנ 2
 .דינו כפרוז –ד " של יד ובשעה שיצא ממקומו חשב להיות בעיר בעלות השחר"מי שבתחילת ליל י, כלומר. עלות השחר

ד בדיני "ולדעות אלה במצב זה לא יתחייב האד� ביו� י, ישנ� שיטות שלפיה� יש משמעות ג� למיקומו של אד� בפועל בתחילת הלילה, כאמור 3
אבל כיוו� . מי�אד� זה פטור מפורי� בשני הי – א� ההלכה כירושלמי וא� הדי� אינו רק בעוקר דירתו אלא ג� בנוסע ליו� אחד –ואז , פרזי�

  .כיוו� שמצטרפי� לכ� הספקות הנוספי� הללו, נראה שבנדו� דיד� אי� צור� לחוש לה� אפילו לכתחילה, שהעיקר להלכה אינו כשיטות אלה
  לפי השיטות שהדי� תלוי–יוצא שאד� זה מחויב בפורי� , או שדברי הירושלמי אמורי� רק במי שעקר דירתו ממש, א� ההלכה אינה כירושלמי

כדי� ', ומי שרוצה לחוש לדעות אלה ישלח מנות ויעשה סעודה ג� ביו� א, ו" כפי מקו� דירתו העיקרי בט–ג� במיקומו בתחילת הלילה 
ויש בה חשש הפסק , שכ� אמירה זו אינה חיוב גמור מחד גיסא(בשבת " על הנסי�"לא יאמר , על כל פני�. כמוב�, א� אי� זה חיוב; "מוקפי�"ה

כיוו� , בשבת" ויבא עמלק"כמו כ� אי� צרי� לחוש למה שאינו שומע קריאת . שמעיקר הדי� דינו כפרוז מאיד� גיסא)  כמות�שהלכה(לדעות 
 .והיא חובה המוטלת בעיקר על הציבור ולא על היחיד, שקריאת התורה אינה מעיקר מצוות היו�

ד נחשב "כיוו� שחיוב� של המוקפי� בי, גילה ששומע בלילה ממוק�אינו יוצא חובה בקריאת המ, כאמור,  יש מקו� לומר שמי שדינו כפרוז 4
, )א"מגילה ה ע" (טורי אב� "–" דברי קבלה"ד הוא חיוב מעיקר הדי� ומ"ואילו חיובו של הפרוז בי, "חיוב מדברי סופרי�"או כ, "תשלומי�"כ

וזה סני� , העלה שלא כסברה זו) קכה' ח סי"או" (הר צבי"וב) אנ' בסי(אבל ש� ). כט' פורי� סי, פ פרנק"לגרצ" (מקראי קודש"והובאו דבריו ג� ב
  .ד מאד� שדינו כפרוז"בליל י) בירושלי�(לפי זה יצטר� אד� זה לשמוע את הקריאה . לקולא בענייננו

ריאת המגילה של ל לחומרה אינ� ברורות ומוסכמות וכשמדובר בק"כיוו� שהסברות הנ, כ��אול� נראה שאי� צור� לטרוח ולהחמיר בעניי� זה כל
טורי "עיי� ב; שאומר שקריאה זו אינה עיקר) �"א מדפי הרי"ד� א ע(� "ר. בלאו הכי החיוב הוא מדברי סופרי� ולא מדברי קבלה, ליל פורי�

ת "� בשווחזר על דבריו אלה ג, שביו� החיוב הוא מדברי קבלה ובלילה דרבנ� בעלמא, שביאר את החילוק) א"כא ע; א"ה ע; א"מגילה ד ע" (אב�
וג� א� , "תרי דרבנ�"ד "ושל המוק� בי,  כ� שלכל היותר נית� לומר שחיובו של הפרוז הוא בגדר דרבנ�–) מא' ח סי"או, קמא" (נודע ביהודה"

ול יכ" תרי דרבנ�"מי שחיובו הוא , לדעות רבות, ועדיי�). וג� זה אינו פשוט(מחויב מדרבנ� אינו יכול להוציא את מי שמחויב מדברי קבלה 
 חיוב של אביו –מלבד קט� שחיובו מטע� חינו� (א שאפילו מחוייב דרבנ� "י בברכות מח ע" שיטת רש–" חד דרבנ�"להוציא את מי שחיובו שהוא 

בי� " תרי דרבנ�"שמציע לחלק לגבי , )א"בהמש� דבריו במגילה ה ע, ש�" (טורי אב�"ועיי� ב. יכול להוציא את המחויב מ� התורה) הוא ולא שלו
שמי , א� הארי� להקשות על שיטת התוספות) ב"ש� יט ע(ובדבריו ". חד דרבנ�"מוציא " תרי דרבנ�"ולומר שגדול שהוא , ט� לדרבנ� אחרק

שא� שהוא תרי , כתבו לגבי סומא) ה מי"א סו� ד"מגילה כד ע(והתוספות עצמ� ". חד דרבנ�"אינו יכול להוציא מי שחיובו " תרי דרבנ�"שחיובו 
כמו כ� יש ראשוני� שפוסקי� שאפילו קט� שהגיע לחינו� מוציא גדולי� במגילה . ו� שהוא בר דעת מוציא את האחרי� שחיוב� דרבנ�כיו, דרבנ�

וש� הובאה ; לגבי נר חנוכה) תרעה' ש� סי(ומחלוקת מקבילה , )תרפט' ח סי"או" (בית יוס�" עיי� בטור וב–) ב"מגילה יט ע, י במשנה"כדעת ר(
ראוי במקרה זה לקרוא בלחש ע� , ואינו צרי� לטרוח, ע� זאת א� יש לו מגילה כשרה". יש מי שאומר"בש� ) ג' סע(ע " בשודעת המתירי� א�

  .כדי לצאת ידי כל הדעות, הקורא
� שפטור יוצא שבמצב כזה ייתכ, והוא הדי� בנוסע ליו� אחד, לאו דווקא" עקר דירתו" כיוו� שלפי הפוסקי� שפסקו כדעת הירושלמי ופירשו ש 5

שנעשות השנה , וה� אפילו מקריאת מגילה ומתנות לאביוני�) ז"ו וט"ט('  ה� מהמצוות שמקיימי� במוקפי� בשבת וביו� א–מפורי� בשני הימי� 
  .ו באדר אינו נחשב למוק� אי� מקו� לתשלומי� אלו"וא� בט, ו באדר"כיוו� שחיוב זה במוקפי� הוא בגדר תשלומי� לט, ד בכל מקו�"בי

ל על מי שהול� בבגדי� "וכמו שאמרו חז, שכ� אל לאד� להפקיע את עצמו מחיובי מצוות, יש מקו� לומר שראוי להימנע ממצב כזה, זהלפי 
אלא רק , כיוו� שאי� מדובר בעברה או בביטול מצווה, ע� זאת). א"מנחות מא ע(נענשי� על כ� " עידנא דריתחא"שב, שאינ� חייבי� בציצית

א� , ואפילו א� כ�,  א� ההלכה כירושלמי–וכיוו� שיש כא� כמה ספקות , והמצווה המדוברת אינה דאורייתא,  מחיובבחשש של הפקעת עצמו
ולפי זה ברור שאי�  –ד "שלפיה הכול נקבע בליל י, ש"ויש לצר� לכ� ג� את דעת הרא. דברי הירושלמי נאמרו ג� במי שלא עקר דירתו ממש

שלפיה בשנה , )ש� אות ב" דבר הלכה"ועיי� ב, א' מועדי� פרק כא סע, "הליכות שלמה("ז אוירב� " הגרשוכ� ישנה סברה של. פוסקי� כירושלמי
ו אי� שו� מצווה ממצוותיו "ובט, כיוו� שביו� זה מתקיימות עיקר מצוות הפורי�, ד"והזמ� הקובע הוא י, זו לכולי עלמא אי� פוסקי� כירושלמי

  .ומותר לנסוע לשבת לערי הפרזות, לכ� נראה שאי� חיוב לחשוש לדעות אלה, ")על הנסי�"אלא רק קריאה בתורה ואמירת (
דינו בדר� כלל , ו"ד ולפני עלות השחר של ט"שיצא למוקפי� על מנת לחזור אחר עלות השחר של י אבל לעומתו פרוז, כל זה לגבי אד� מהמוקפי�

ו יתחייב " ג� פרוז שיצא למוקפי� על מנת לחזור אחר עלות השחר של טיש לעיי� א� לסברתו בשנה זו, ז אוירב�"א� לפי דברי הגרש. כפרוז
או שאי� דבריו אמורי� אלא לגבי ; ד"ז אוירב� נקבע הכול לפי סו� ליל י"כיוו� שבשנה כזו לסברת הגרש, ודי� כפרוז נעקר ממנו, בפורי� משולש

ולכ� שינוי מעמד� , שרוב דינ� כפרזי�, של מוקפי� קלוש בשנה זוכיוו� שמעמד� המיוחד , שבזה יש יותר מקו� לסברתו, הפיכת מוק� לפרוז
אולי כדי להסיר ממנו די� זה צרי� שיהיה בדעתו לשהות , א� לגבי מי שעיקר דינו כפרוז. כמוק� ראוי שיהיה תלוי ביו� שבו נוהגי� רוב דיניה�

  . ו כבכל שנה"במוקפי� ג� בט
, דא� הוא ב� עיר שחוזר לעירו אי� לחייבו: "בעניי� זה) הערה נד(� בקונטרס דיני פורי� המשולש ז אוירב� המובאי"ואולי זהו ביאור דברי הגרש

ד "תמהו על זה שלסברתו נקבע דינו בשנה זו כבר בי") אורחות הלכה"ש� ב" (הליכות שלמה"וב". ו פטור משניה�"וכהירושלמי דבעקר דירתו בט
אלא שמהירושלמי , שאי� סברה ומקור לומר כ�, למי אי� כוונתו שג� כא� פטור מפורי� לגמריומה שכתב כהירוש. ל"ואולי הביאור כנ, כב� כר�

ו בעיר פטור "ד בכר� ובט"שא� היה בי(, במוקפי� בשני הימי�) או לתכנ� להיות(ו צרי� להיות "רואי� שישנה מציאות שכדי להתחייב בט
וצרי� , וכמו כ� כא� די� מוק� ב� יומו תלוי בשני הימי�)  די� פרוז ונקבע בדי� מוק�ד נעקר ממנו"ואי� אומרי� שכיוו� שלא היה בעיר בי, משניה�

  .עיו�
ייקבע החיוב כמוק� , ש"א� על כל פני� פוסקי� שלא כדעת הרא, ומכל מקו� לדינא באופ� זה אי� צירו� של הסברה שא� אי� הלכה כירושלמי

. ולכ� נראה לדינא שינהג כפרוז, שהרי במקרה זה מקומו העיקרי הוא בפרזות, העיקרימפני שזה מקומו , ו"ד ובפרזות בט"כשנמצא במוקפי� בי
ואולי ג� שלא יהיה הוא הקורא ', ולהחמיר בסעודה ובמשלוח מנות א� ביו� א, ש" מצד סברה זו ומצד שיטת הרא–א� יש מקו� לדונו כספק 

  .במגילה להוציא פרזי� ידי חובת�
על כל פני� הוא ,  כבשאר שני�–ו "כי ג� א� דינו נקבע השנה לפי יו� ט( לחשוש שאינו חייב כלל בפורי� השנה ועל כל פני� לגבי פרוז זה אי�

 ).ולא שכוונתו שפטור לגמרי, ל"נראה שביאורו כנ" עקר דירתו"שקשר את דינו לירושלמי של , ז אוירב�"וג� בדברי הגרש, מחויב בפורי�
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ידי שליח �או על, כלומר לאד� אחר שבא מירושלי� כמוהו, 8ראוי לשלוח למוק� כמותו, מנותבערי הפרזות בזמ� ששולח 
) מראש או בטלפו�(ודי למנות , אי� צור� כמוב� לתת בפועל מנות לשליח שייסע לירושלי�. למי שנמצא בפועל בירושלי�

  .9שיית� מנות בשליחותו לירושלמי אחר, שליח הנמצא בירושלי� בלאו הכי

                                                                                                                                                                           
ובלוח ). ק יח"ש� ס" (משנה ברורה"וב) ק ז"ש� ס" (שערי תשובה"ב, )ק י"תרפח ס' ח סי"או" (מג� אברה�"ועיי� ב; )לב' סי(ח "  כדעת המהרלב6

אי� צור� , ג� א� חוששי� לשיטה זו,  לרוב הדעות–לגבי סעודה . ח"כתב שיש שחוששי� לשיטת המהרלב) ינסקי'של הרב טיקוצ(אר� ישראל 
  . בפירוט המקורות לכ�) הערה לו" (קיצור דיני פורי� המשולש" בעיי�. ודי בתוספת בסעודת השבת, בסעודה מיוחדת

) א"מגילה ה ע(וכ� לשיטת המאירי ',  ביו� ו–ד "לשלוח מנות ג� בי) תרצה' סי" (כנסת הגדולה"יש לציי� שיש ג� יחידי� שחוששי� לשיטת ה
 א� –ורוב בני ירושלי� ,  האחרוני� לא חששו לשיטות אלהכיוו� שרוב הפוסקי�, א� לא ציינו מנהג זה בגו� התשובה, לאכול בו סעודת פורי�

 .לא נהגו בדר� כלל לחשוש לשיטות אלה –ח "המדקדקי� לחשוש לשיטת מהרלב
יו� (ז "אלא בט, ד בסעודה ובמשלוח מנות"ולכ� איננו חייב בי, "מוק�"נחשב אד� זה כ, ד"שהכול נקבע לפי ליל י,  לפי האמור לפסוק בענייננו 7

, ק ח"ז ש� ס"הט(וכ� ישלח אז מנות , ג� א� יימצא אז בערי פרזות) ו' תרפח סע' ח סי"ע או"שו(במקו� שיימצא בו ' שה סעודה ביו� אויע, )'א
ולכ� אי� לגביה� נפקא מינא השנה , )ע ש�"כמבואר בשו(ד "ידי מוקפי� בי� מתנות לאביוני� ניתנות בשנה זו ג� על). ק יח"ס" משנה ברורה"ה

 .וז או מוק� ב� יומו ודיניובשאלה של פר
ועיי� , )ק כד"לו ס' סי" (ט"עקרי הד "–כשהמקבל הוא פרוז) ז"או השנה בט(ו "כיוו� שלדעות רבות אי� יוצאי� ידי חובה במשלח מנות בט 8

 ).פז' ד סי" (משנה הלכות"ת "בשו
נית� למנות שליח מראש או בטלפו� . לירושלי� למסרוושהשליח ייסע ) במקו� שבו ה� נמצאי�(אי� צור� לתת לשליח את המשלוח בו ביו�  9

, הביא שיש חולקי� וסוברי� שאי אפשר למנות שליח מראש) 46סימ� תרצד הערה " (פסקי תשובות"אמנ� בספר . ולתת לו את המשלוח מראש
, נראה דלא יצא...  ויגיעו לו בפורי�קוד� פורי�... כששלח מנות): "יז' תרצה סע' סי" (ערו� השולח�"שהביא את דברי ) 47הערה (ועיי� ש� 

וג� החולקי� יסכימו שא� השליח עושה בפורי� את כל מעשה הנתינה בשליחות , אבל נראה שאי� זה נכו�". דבעינ� משלוח מנות בפורי� עצמו
 יוצא ידי – לפני פורי� )במשלוח מנות, או למקבל המנות(וכוונת� של השליח והמשלח מלכתחילה היא שלא לזכות לעני , המשלח ולש� מצווה

למשל במשלוח ( מדובר כשלא נעשה מעשה המצווה בכוונה לקיו� המצווה בפורי� –ומה שכתבו שאי� לנהוג כ� . ששלוחו של אד� כמותו, חובה
' סי(" ערו� השולח�"ונראה שזאת ג� כוונת . שאז יש להחשיב את שעת המסירה של משלוח המנות לשליח כשעת המעשה של המשלח, )בדואר

' סי(וקוד� לכ� ". דשלוחו של אד� כמותו, וא� העמיד שליח קוד� פורי� שביו� הפורי� ישלח בעדו מנות לפלוני יצא: "שכתב, )טז' תרצה סע
דזהו , אבל קוד� פורי� אפילו נת� מפורש על פורי� אינו מועיל, בפורי� עצמו... וחייב: "כתב בדומה לזה לגבי מתנות לאביוני�) ב' תרצד סע

, בדבריו" פסקי תשובות"ואי� בסיס להבנת ה". ויכול להעמיד שליח קוד� פורי� שית� בשבילו בפורי� מתנות לאביוני�... חובת היו� דווקא
  .עבור המשלח בפורי� עצמו" מעשה הפרשה"שצרי� שהשליח יעשה 

קידושי� ז (לפי מה שמוגדר בגמרא , נחשב שהוא נות�, אלא שהשליח יית� עבורו ובשליחותו, וכ� נראה שא� א� לא יית� את המשלוח לשליח ממש
  .י ש� שנחשב ששמעו� נת� בעצמו מממונו"כמבואר ברש; שכשראוב� נות� ממו� משלו עבור שמעו� ובשליחותו, "די� עבד כנעני) "א"ע

וג� בלי סברה זו ייתכ� שאי� . ותזו נקראת נתינה ג� בדיני ממונ, )שכנראה הייתה לו גרסה שונה בגמרא(� "מלבד הרמב, ולדעת רוב הפוסקי�
וג� לפי הטעמי� שנאמרו במצווה , "לכ�"שהרי לא נאמר על משלוח מנות די� ,  יהיו ממונו ממש– הוא או שליחו עבורו –צור� שהמנות ששולח 

. ולאו דווקא מממונו, לחדי בכ� שהמקבל יקבל מכוחו של השו, או כדי שיוכל המקבל להשתמש במנות אלה לסעודת פורי�,  להרבות באחווה–זו 
שיוצא דכשהשני קיבל ... אודות משלוח מנות לחבירו בדר� הזמנה בחנות דר� הטלפו�: "שכתב, )סז אות ד' יט סי" (צי� אליעזר"ת "א� עיי� בשו

ואז , י אחר המצוי ש�"העצה בזה היא שיבקש מבעל החנות שיזכה לו ע... דלא שיל� א� יצא בזה ידי משלוח מנות, זה עדיי� הנות� לא זכה בזה
שמשמעותו ', ונת�'בדומה להיכא דכתיב , מרכוש האיש לרעהו" איש לרעהו"ובאופ� כזה יצא איפוא בזה ידי משלוח מנות ... זוכה בזה המשלח

  ".ל"ואכמ) ק א"ס" (פתחי תשובה"ו) ש�" (פרי חדש"וכ� ב) ק ב"ס(ז "וט) א' קכ סע' ע סי"אבה(ע "עיי� שו', משלו'
עצמה מחייבת תמיד נתינה מממונו של הנות� אינה " נת�ו"וג� ההנחה שלשו� , היא מחודשת" נת�"ללשו� " איש לרעהו" לשו� אבל השוואת

קידושי� כו (וא� קניי� שדה מבואר בתוספות , "נתתי כס�"שנאמר בו , שהרי קניי� כס� בקידושי אישה נלמד מגזרה שווה משדה עפרו�, מחויבת
" ונת�"י ש� שנלמד מ" מבואר ברש–יוחנ� '  לר–וכ� קניי� כס� למטלטלי� ,  נית� ללמוד מש� לולי היה עפרו� גוישנית� היה) ה אמר"א ד"ע

  ". עבד כנעני"ובקניי� כס� קיי� די� , ")פני יהושע"ועיי� בסוגיה ב(שנאמר בפודה הקדש 
 יש לומר ,)ל"וג� זה אינו מוסכ� ואכמ(משלו י� לתת א� א� בגט זו הסיבה שצרו, היינו ממונו דווקא" נת�" לא בכל מקו� שנאמר ,א� כ�

אינה נחשבת נתינה מ� הנות� אלא מכוח היציאה , )שהרי השטר אינו חייב להיות שווה פרוטה(שאי� עיקרה ריבוי ממונו של המקבל , שנתינת שטר
  .וצרי� עיו�, ל כל פני� בנתינה מדי� עבד כנעניעל ידי הנות� די ע, שעיקרה שמתווס� ממו� המקבל, אבל בנתינת כס�, מבעלותו לבעלות המקבל

) אות כב" (דבר הלכה"וביאר ש� ב, שיוצא ידי חובה") צי� אליעזר"של (שכתב על אופ� כזה , )יד' מועדי� פרק יט סע" (הליכות שלמה"ועיי� עוד ב
ונראה שלסברת ". צי� אליעזר"ה שלא כדברי וז, נחשב כשולח בעצמו) פי אותה סוגיה בקידושי��על(שכיוו� שמתחייב בתשלומי� מדי� ערב 

וא� , הרי סו� סו� אי� זה קניי�, שא� זה בדווקא לא ברור במה הדבר מועיל –מה שכתב שמתחייב בתשלומי� אינו בדווקא , ז אוירב�"הגרש
לא מוב� מה שכתב ש� , ברווג� כא� ייחשב שקיבל את המשלוח מנות ונתנו לח, נחשב שקיבל בעצמו את הממו� ונת� ללווה" ערב"כוונתו ש

שהרי א� נחשב שהוא קיבל את משלוח המנות מבעל החנות או שליחו ונת� , ידי שליח דווקא�שמרוויח באופ� זה את המעלה של משלוח מנות על
דרי ותנאי מינוי ידי זה נחשב משלוח המנות מכוחו ג� בלי ג�אלא כוונתו שעל, ידי שליח� ולא על,  הרי זו נתינה ישירות ממנו לחברו–לחברו 

או א� השליח גוי או קט� וג� אינו יודע ואינו חושב להיות , "אי� שליח עושה שליח"אי� בעיה של , וג� א� בעל החנות עושה שליח אחר(שליחות 
 כבר כתב כי לעניי� זה, ידי שליח דווקא�ומכל מקו� אי� זה סותר למה שכתב שמרוויח באופ� זה את המעלה של משלוח מנות על) שליח שלו

ל בר שליחות כמותו או "ל פלוני בר שליחות או אינו בר שליחות היינו ר"דע והב� כל מה שאמרו חז): "ב"גיטי� כב ע(בחידושיו " חת� סופר"ה
שה היכא שהקפידה תורה שהבעל דבר בעצמו יע' נפקא מיני. אלא שאינו כמותו, קו� יכול להיות שליח' אבל שליח אפי, אינו בר שליחות כמותו

כגו� משלוח , אבל היכא שאמרה תורה שישלח שליח, די� שליחות דא� לא הכי לא הוה כמותו' לזה בעי. אלא שאנו אומרי� שלוחו הוה כמו עצמו
מעשה "ומספיק א� , כתב שבזה אי� צור� בגדרי שליחות) רד' סי" (יהודה יעלה"ת "וכ� בשו". והב� זה, י קו� וכל הפסולי�"ע' זה סגי אפי, מנות
עקיבא אייגר ' שר, "חת� סופר"בש� ה) ש�" יהודה יעלה"הערות לספר , ליקוטי� והערות, א" (ליקוטי חבר ב� חיי�"ועיי� במה שכתב ב" (קו�

ידי � אלא שיכול היה לתת על, השיב לו שאילו הייתה המצווה לתת את משלוח המנות בעצמו" חת� סופר"הסתפק א� צרי� גדרי שליחות וה
במה " ליקוטי חבר ב� חיי�"ועיי� ש� ב. אבל כיוו� שהמצווה היא במשלוח לא משנה אי� ישלח, קו� להצרי� גדרי שליחותאכ� היה מ, שליח

" חת� סופר"שג� ש� הביא את דברי ה) קמח' א סי" (פסקי תשובה"שהועתק ג� ב) 92' א עמ" (תל תלפיות"וכ� במכתבו לקוב� , שהעיר על זה
ז "ונראה שיש ראיה שלדעת הגרש. שבלי גדרי שליחות אי� לו שו� שייכות אליו,  המנות משלו או מכוחו כללמה שאי� כ� א� אי� משלוח, ל"הנ
ולא הצרי� שייקנה לה את משלוח , שאשה יוצאת ידי חובה על ידי ששולחת ברשות בעלה) ז' ש� סע(ממה שכתב , צ שישלח מממונו דווקא"א

שאי� צור� בזה מפני שאי� במשלוח , אות כז" דבר הלכה"וביאר ש� ב, )75תרצה הערה ' סי" תפסקי תשובו"וג� זה בניגוד למה שכתב ב(המנות 
או משו� " עבד כנעני"ובזה ודאי שאי� לה קניי� אלא שמועיל או מדי� , )ויאמר לה זאת(וכתב שיכול ג� הבעל לשלוח עבורה , "לכ�"מנות די� 

לפטור אשה ממשלוח מנות ולומר ) מא' א סי" (שבות יעקב"אי� להוכיח מסברת הו. ל"וכנ, שאי� המשלוח מנות צרי� להיות מממונה כלל
ולא , בכמה טענות) ח"תרצה סק' סי" (ברכי יוס�"וממה שהתווכח עמו ה, "אי� סיפק בידה לעשות"שמעיקר התקנה לא חייבוה בכ� משו� ש
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צ "לא יהיה ש, כיוו� שהוא נמצא במקו� שבו הציבור אינו אומר על הנסי� ביו� זה. 10יאמר במצב כזה בשבת" הנסי�על "  
  . לכתחילה

  .11 מפסיד–במצב כזה " ויבוא עמלק"את קריאת   
  .12בערב ובבוקר, ד"ראוי שלא הוא יקרא מגילה לציבור ולא יבר� עליה בעצמו בי, במצב זה  

לכל היותר יש מקו� לדו� בהמלצה להישאר בירושלי� . 'אוי שלא לצאת מירושלי� עד מוצאי יו� אאי� זה נכו� לומר שר  .ג
  .13בשבת עצמה

                                                                                                                                                                           
, מקו� כ� המציאות בסתמא�מכל, � א� אי� צרי� להיות כ�כי ג. שסוברי� שצרי� להיות מממו� המשלח, אמרו שאי� זה צרי� להיות מממונה

 .כש� שאי� לחייבה על סמ� זה שיכול לתת לה במתנה, ואי אפשר לחייבה על סמ� זה שבעלה ית� לה רשות או ית� עבורה
 ).ו' תרפח סע' ח סי"או(ע " שו10
נראה שאי , והיא בעיקרה חובת הציבור ולא היחיד,  המצוותא� כיוו� שקריאה זו אינה מעיקר,  שהרי במקו� שבו יימצא לא יקראו קריאה זו11

 .כמוב�, הדבר עדי�) האפשרות הראשונה שצוינה בשאלה ובתשובה(ד "א� נית� לנסוע כבר בליל י, ע� זאת. אפשר לאסור נסיעה זו משו� כ�
בכל אופ� לגבי חשש , הפקעת עצמו מ� המצווהוא� שאי� להחמיר לגבי החשש של , מאחר שישנ� דעות שהוא פטור מפורי� לחלוטי� במצב כזה 12

ובפרט שג� א� הוא מקל ורשאי ; ראוי להחמיר) א� הוא אינו חייב(לא יצאו ידי חובה בקריאתו ) שחייבי�(ברכה לבטלה או חשש שהשומעי� 
מציבור השומעי� אינו מעוניי� ואולי חלק , כ� אינו יכול לכו� את קולותיו, הרי כש� שאי� אד� יכול לכו� את חומרותיו על אחרי�, להקל

 .להסתמ� על מה שפסקנו כא� להקל
ידי שליח לאד� �וישלח מנות לאד� במצבו או על, בי� א� יהיה אז בירושלי� או במקו� אחר, יקיי� את הסעודה ואת משלוח המנות' וביו� א 13

 .ירושלמי הנמצא בירושלי�
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     New York, USA                   ב"ארה, ניו יורק

             ב"סיוו� תשס
  

  מסחר בדגי� שאינ� כשרי�. נט
 

  :שאלה
הא� יש בעיה . ל" החווה תגדל דגי� שאינ� כשרי� לשיווק בחו.פנו אלי בבקשה לסייע להקמת חוות דגי� באר� ישראל

  ?הלכתית בנושא זה
  .הלכתית" הערמה"אינני מעוניי� בפתרונות שיש בה� 

  
  :תשובה

  .1אסור לסחור בדברי� האסורי� באכילה דר� קבע
  .2ראשוני� א� איסור זה הוא מ� התורה או מדרבנ�נחלקו 

  .3 וכדומה"הערמות"אי� זה מ� הראוי להסתמ� על , שציינת בשאלת�וכמו , לכ� יש איסור להשתת� במפעל זה
  .5שלא ליטול חלק במפעל זהראוי עוד יותר ועל כ� , 4יש חשש סביר שתוצרת זו תחדור לשוק המקומי, כמו כ�

                                                 
  .)קיז' ד סי"יו(ע "ושהטור וה, )כלות אסורות פרק חאמ(� "רמבה, )א"פסחי� כג ע( ראגמ, )ד"ז מ"עות פישב(משנה  1
 במצב זה לכל הדעות האיסור הוא השלפי, יש ישראל"בדעתו של מר� הגרבמיוחד , ) ש�13הערה וב ,תשובה סזה ( "מראה הבזקב" ת"עיי� בשו 2

  .מדאורייתא
באכילה האסורי� ו הבעלי� על הדברי� ננאיהוא אמנ� במקו� ש.  הצד להחמיר קיי� ג� פה.ובצדדי� לקולא ולחומרה, 16הערה ב )ש�( עיי� 3

וג� לפי שיטה זו לא נפתרה .  א� לכתחילה לא כדאי להיכנס למצב זה,)קח�קה' ד סי"יו" (חת� סופר"ת " שו– מצינו שיש פוסקי� המקלי�
  .בעיית המסייע

  ".לפני עיוור" ואז אנו עלולי� להיכשל באיסור 4
א� יש מקו� מהסיבות האחרות , "דבר אחר" אמנ� לאיסור ש� יש סיבה הקיימת רק ב.)ב"בבא קמא עט ע" (דבר אחר"שמצינו לגבי מה  כעי� 5

  .י�מאכלות האסורהלהחמיר בכל 
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  Jerusalem, Israel               ישראל, ירושלי	

              ה"שבט תשס

  
  מונת דאו
 ממאכלות אסורותהחיוב להפריש את הלוקי� בתס. ס

 
  :שאלה

הא� יש נפקא ? הא� יש חיוב על המטפלת באנשי� הלוקי� בתסמונת דאו� להפריש� מאכילת מאכלות אסורי� בדירת�
א� אי אפשר להפריש� באופ� ? מינא להלכה א� המטופלי� באי� ממשפחות שאינ� מקפידות על הימנעות מאכילת איסורי�

  ?בוד בעבודה זוהא� מותר להמשי� ולע, מלא
  

  :תשובה
ויודע , א� הוא מבי� ויש לו דעת כמו פעוטות. פי רמת הדעת שיש לו�חיובי תורה ומצוות של אד� חריג נקבעי� על  .א

לכ� בקטנותו חייבי� .  הוא נחשב כב� דעת לעניי� קיו� המצוות–ה נת� לנו תורה ואנחנו מקיימי� את מצוותיו "שהקב
 . ג שנה נחשב כגדול לעניי� קיו� מצוות"יובהגיעו לגיל , לחנכו למצוות

דחס רחמנא , כקט� מחשב"אזי אפילו א� הוא גדול בשני� , א� דעתו הנה רק כדעת הפעוטות, אמנ� לחיוב עונשי�
  .1"עליה

 . 5וא� שאינו בנו, 4אפילו תינוק ב� יומו, 3 או להביאו לידי איסור בידיי�2אסור להאכיל קט� איסור  .ב
משהגיע להיות בר הבנה , יש אומרי� שרק אביו מצווה להפרישו. ת קט� מאיסורי� נחלקו הפוסקי�בעניי� חובת הפרש  .ג

, ויש אומרי� שאי� חיוב כלל להפרישו מאיסורי�, 7יש אומרי� שבקט� שהגיע לגיל חינו� כל אחד מצווה להפרישו, 6קצת
 .9בנ� רק אביוובאיסור דר, והכריעו שבאיסור דאורייתא כל אחד מצווה. 8לא האב ולא אחר

                                                 
  ).לד' א סי" (מנחת שלמה"ת "שו 1
" לא תאכילו�: "ל"שו חזודר, )שרצי� וטומאת כהני�, לגבי ד�" (לא תאכלו�"מביאה שלושה פסוקי� שכתוב בה� ) א"יבמות קיד ע(הגמרא  2
א� למסקנה סיכמה הגמרא ששלושת , די� מצווי� להפריש קט� מאיסור�בתחילה ניסתה הגמרא להוכיח שבית.  להזהיר גדולי� על הקטני�–

ת "בשו. א� בכל אופ� אי� להאכיל הקטני� איסור בידיי�, לכ� אי� ללמוד מה� חובת הפרשת קט� מאיסורי�, ל אינ� מלמדי�"הפסוקי� הנ
רוב הפוסקי� סוברי� שאיסור זה חל על כל איסורי� ". לפני עוור לא תת� מכשול"כתב שהאיסור הוא מטע� ) ט' ד ב סי"יו" (אגרות משה"

סובר ששלושת הפסוקי� ה� ) שמג' ח סי"או" בית יוס�("אמנ� מר� המחבר . ל"ולא רק בשלושת הנושאי� שהוזכרו בפסוקי� הנ, שבתורה
  .ולכ� בשאר האיסורי� אסור רק מדרבנ�,  כאחד ואינ� מלמדי�שלושה כתובי� הבאי�

יבמות (א " כ� כתבו הריטב–או להניח לפניו בצורה שיבוא לאכלו , אלא ג� לומר לו קו� אכול, היינו שלא רק להאכילו בתחיבה לתו� פיו אסור 3
שאי� ) ש�" (משנה ברורה"והוסי� ה). ק ד"שמג ס' סי" (ורהמשנה בר"כ� פסק הו) א, ויקרא כא(� "הרמב, )א"שבת קנג ע(א "הרשב, )ב"קיד ע

ב "שבת קנה ע(י "א� מרש). ש�" מג� אברה�"ומקורו ב(דהוי כמאכילו בידיי� , שמא יאכלנו, לתת לקט� דבר מאכל של איסור אפילו לשחק בו
מסיק שהכנסת ) פג' ח סי"או" (חת� סופר"ת "ובשו". ספיה"משמע דדווקא בכהאי גוונא נחשב ל, "תוחבו לתו� פיו"שכתב , )ה דספי בידיי�"ד

כ� כתב בסו� דבריו שזהו מעיקר �פי�על�א�. א� אינו אומר לגויי� בפירוש להאכילו איסור, שוטה למוסד של גויי� אינה נחשבת כהאכלה בידיי�
 עדיי� אני אומר מוטב שיהיה שוטה ,ל שעל ידי מאכלות אסורות בנערות מטמט� הלב ומוליד לו טבע רע"א� מאחר שהעידו קדמונינו ז", הדי�

  ".ה"כל ימיו ואל יהי רשע שעה אחת לפני המקו� ב
והא דאייתי קרא דאסרה תורה דלא : "שכתב, )סב' סי" פסקי� וכתבי�" ("תרומת הדש�"הביא את דעת ) פג' ח סי"או" (חת� סופר"ת "שו 4

שמשמע " חת� סופר"ודייק מכ� ה". עבירות וכשיגדיל יבקש לימודול הטע� דקפיד רחמנא שלא ירגיל אותו לעבור "נ, ליספי ליה בידיי�
והסיק שאי� , "דלא דרשינ� טעמא דקרא, מ זה אינו עיקר"מ "–א� הוא דחה דעה זו . מותר ליספי ליה בידיי�, שלא יבוא לכלל דעת, שבשוטה

 אסור –שאפילו א� התינוק אינו ב� הבנה כלל ) ק ד"שמג ס' סי" (משנה ברורה"וכ� פסק ה. דלא ליספא ליה בידיי�, חילוק בי� חרש ושוטה לקט�
  ). שמג' ח סי"או(ע הרב "ושו) פב' סי" (אבני מילואי�"וכ� פסקו ה). ק ו"ש� ס" שער הציו�"ועיי� ג� ב(להאכילו איסור בידיי� 

שאז (ור ספיה אינו משו� מצוות חינו� משו� שאיס, )ש�" (משנה ברורה"כפי שכתב ה, לא רק לאביו, להאכילו איסור בידיי� אסור לכל אד� 5
  .אלא הוא איסור תורה עצמאי, )היה שיי� רק באב

, ז' שבת פרק יב הל(� בכמה מקומות "כ� פסק הרמב. די� מצווי� להפרישו�שקט� האוכל נבלות אי� בית) ב"יבמות קיד ע(מסקנת הגמרא  6
� "כפי שפסקו הרמב, א� האב מצווה להפרישו מדי� חינו�; )שמג' ח סי"או(ע "ומר� בשו, )יב' אבל פרק ג הל, כז' מאכלות אסורות פרק יז הל

וכ� פסקו ). י"ה בנו בש� ר"ב סד"נזיר כח ע(ובתוספות , )ה ב� שמונה בתירו� השני"א ד"יומא פב ע(וכ� איתא בתוספות ישני� ). ש�(ע "והשו
שא� מצווה לחנכו במצוות כל שכ� שמצווה למנוע ממנו לעבור עברות , והסברה בדבר). ז' יבמות סי(ש "והיש) ר' ק סי"ד(� מרוטנבורג "המהר

כתב שהגיל שממנו מחויב האב בחינו� בנו לאיסורי� הוא משעה שמבי� ) ק ג"שמג ס' סי" (משנה ברורה"ה). ק ב"ש� ס" משנה ברורה"ראה ב(
" שמירת שבת כהלכתה"וב. ו מצווה להפרישו מאיסור אי� אבי–אבל קט� שאינו בר הבנה כלל , שאומרי� לו שאסור לעשות או לאכול משהו

  .שלוש ואיל��כתב שהוא מגיל שנתיי�) לב' ק פרק לב סע"מהדו(
ולכ� , די� מצווי� להפרישו או לא�שסוברי� שלא איפשיטא הבעיא א� בית, ש"� והרא"כותב בדעת הרי) שמג' ח סי"או" (בית יוס�"מר� ה 7

הבי� בדעתו ) שמג' ח סי"או" (בית יוס�"ומר� ה, סובר שבטומאת כהני� מצווי� להפרישו) שעג'  סיד"יו(הטור . פוסקי� שחייבי� להפרישו
) ה שמע מינה"א ד"שבת קכא ע(התוספות ). 2ראה לעיל הערה (כי בשלושת הענייני� הללו ישנו ריבוי מיוחד בפסוק , שהוא הדי� בד� ובשרצי�

שמירת שבת "כמו שכתב , שבע� והיינו מגיל שש, )שמג' סי(א את דעת� "והביא הרמ, שודי� מצווי� להפרי�פסקו שבקט� שהגיע לחינו� בית
די� ה� �אלא שבית, וכל אחד מישראל מצווה בכ�, די�� אי� הכוונה דווקא לבית" בית די� מצווי� להפרישו"ומה שכתוב בגמרא ). ש�" (כהלכתה

  ).קעז' מ סי"חו" (חת� סופר"ת "ובשו) כ�יח' ב סי(� "ת מהרי" כ� כתוב בשו–שלוחי� של ישראל 
לא לאפרושי , א ממי� כתבו שחינו� אינו שיי� אלא שיעשה מצווה"בש� ר) ה ב� שמונה בתירו� הראשו�"א ד"יומא פב ע(תוספות ישני�  8

" תרומת הדש�"ב והסברה לזה כת). א"יבמות קיד ע(ד "המאירי והתוספות רי, י"נמו, א"רשב, )קכח' א סי(א "ת הרשב"וכ� כתבו שו. מאיסורא
כתב שהטע� הוא לפי שמצוות חינו� ) ע' סי" (חקרי לב"ת "ובשו. שמצוות עשה צריכה אזהרה יותר מאיסור לאו שהוא בשב ואל תעשה) צד' סי(

  .שה� מצוות עשה, תיקנו חכמי� כעי� של תורה שחייבה האב למולו ולפדותו וללמדו תורה
  ).ש�" (שמירת שבת כהלכתה"וכ� פסק ה, )ק ז"ש� ס(" משנה ברורה"המובא ב" חיי אד�"כ� פסק ה 9
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 ישנו 10 למי שסובר שה� נחשבי� כגדולי�–שיש לה� הבנה כפעוטות , 13על כ� אנשי� הלוקי� בתסמונת דאו� מעל גיל . ד
, חובה על כל אד� להפריש� מאיסורי תורה, ג� א� נחשיב� כקטני�. ואפילו איסורי� מדרבנ�, חיוב להפריש� מאיסורי�

  .ובאיסורי דרבנ� אי� חובה להפריש�
 . אי� כל חובה להפריש� מאיסור–וא� מצב� חמור ועדיי� אי� בה� דעת של פעוטות 

ומצווה ,  יש לדונ� כציבור ששגג או כתינוקות שנשבו11רוב האנשי� שאינ� מקפידי� על הימנעות מאכילת איסורי�  .ה
 .13יסורויש מי שכתב שאי� חיוב להפריש� מא. 12ובוודאי שאי� לסייע�, להפריש� מאיסורי� במידת האפשר

ואפילו א� אינה . על המטפלת לעשות כמיטב יכולתה למנוע מהאנשי� הפגועי� הללו לעבור על איסורי�, לאור כל האמור  .ו
היות שיש לה על מי לסמו� ג� . יש להניח שמטפלת אחרת לא תיטיב את המצב אלא תחמיר אותו, מצליחה בכ� לגמרי

ותעשה חיל בעבודת חסד חשובה ,  במקו� עבודתה הנוכחירתישאיש לשקול בחיוב ש, במקרה שלא תצליח למנע� מאיסור
 .זו

                                                 
  .1ז אויערב� המובאת לעיל בהערה "דעת הגרש 10
חד "פסק שב) ק ו"קנא ס' ד סי"ע יו"שו(� "הש: ומותר אפילו לסייעו,  יש אומרי� שאי� חובה למחות בו– בעניי� הפרשת מומר מאיסורי� 11

' ג סי"ח" (מנחת יצחק"וה) טו' ח סי"ב או" (יביע אומר"והסבירו ה). ה להפרישו מאיסורוכל שכ� שאי� חוב(מותר לסייע למומר " עברא דנהרא
 לעמית� שהוא אוהב� ושהוא עמ� בתורה ומצוות אתה –' הוכח תוכיח את עמית�'): "פרק יח" (תנא דבי אליהו רבה"פי �� על"את דברי הש) עט

" ביאור הלכה"וכ� פסק ה". 'וכו' יוסר ל�'שנאמר , וג� אי אתה רשאי, כיח אותואבל לרשע שהוא שונא� אי� אתה חייב להו, חייב להוכיח אותו
". ואינו מחויב להוכיחו' עמית�'כבר יצא מכלל , כגו� מחלל שבת בפרהסיא או אוכל נבלות להכעיס, אלו הפורקי עול לגמרי): "ה אבל"תרח ד' סי(

' ב סי" (יד יצחק"ובספר ). מח' ח סי"או" (מחזה אברה�"ת "וכ� כתב בשו. ת במומר� שאי� ערבו"צידד בדעת הש) קכו' ד סי"יו" (אבני נזר"וג� ה
א� במחלל שבת , שמשוקע לגמרי באיסורי� ואי� תקווה שיחזור בתשובה, שכוונתו רק למומר לעבודה זרה, � עצמו"חילק בדעת הש) צה

ערוגת "וכ� פסק . ור בתשובה דינו כישראל לעניי� מסייע ותוכחהמכל מקו� כיוו� שאפשר שיחז, פי שנחשב למומר בכל דיניו�על� א�–בפרהסיא 
פי שחטא ישראל � על�ישראל א�"דהרי , � לחלק בי� מומר לאחר"ביאר שאי� כוונת הש, )� ש�"על הש" (דגול מרבבה"וב). נד' ח סי"או" (הבוש�

ומומר סתמו עושה , לא במזיד, ה שייכת רק בעושה בשוגגהיינו שמצוות תוכח; אלא כוונתו לחלק בי� העובר עברה בשוגג לעוברה במזיד, "הוא
  . להל�13בהערה " בית יצחק"ועיי� עוד בדעתו של ה. � לשו� זו"לכ� נקט הש, במזיד

, )שג' ח סי"או(� שיק "המהר, א כמותו"ופסק הרמ) ש�" (ביאור הלכה"המובא ב" עיטור"בעל ה: ויש אומרי� שג� במומר קיימת מצוות תוכחה
  ).ש�" (מנחת יצחק"ת "ושו) ז"שמז סק' סי" (ורהמשנה בר"ה

, ובי� א� אינ� יכולי�, דאז פשוט שהוא כ�,  בי� א� החולי� מסוגלי� לעזור לעצמ� בהכנת אוכל–" חד עברא דנהרא"ובנדו� דיד� נחשב הדבר כ
ש לברר א� נית� להזמי� מטפל נוכרי לצור� אלא שהוסי� שי; נ גולדברג ע� סברה זו"והסכי� הגרז. עדיי� נית� להזמי� מטפל אחר שיסייע לה�

עדיי� נחשב , הסובר שא� ישנ� רק יהודי� היכולי� להמציא לו את האיסור, )ב' הלוה פרק ד הל" (משנה למל�"כי אחרת יש לחוש לדעת ה, זה
  . דאורייתא" לפני עיוור"והוי , הדבר כתרי עברי דנהרא

וא� יש חובה , בתינוקות שנשבו קיי� האיסור, שאי� איסור מסייע במומר, � ודעימיה"דעת השפסק שאפילו ל) כג' ג סי" (להורות נת�"ת "שו 12
שמדובר , א� במציאות שבשאלה, כלל אי� בידינו למחות בעוברי עברה שה� בבחינת תינוקות שנשבו�וא� שבדר�. לנסות להפרישו מאיסורי�

; כמיטב יכולתה, כמוב�, כל זאת. נראה שמחויבת לעשות כ�, בור� אוכל כשר שיש ביכולתה להשיג ע–במטפלת באנשי� הלוקי� בתסמונת דאו� 
היא פטורה ממצוות תוכחה ומחובת , ואי� ביכולתה לעכב על יד�, או שישנ� מטפלי� אחרי� שאינ� מקפידי�, א� א� ההורי� מוחי� בה

  ". דבר שאינו נשמע"מדי� , אפרושי מאיסורא
ועליו , שאי� לנו ערבות כלפיו, �"ר שאפילו לגבי מי שאינו שומר תורה ומצוות בימינו קיי� הדי� של השהסוב, )כט' ח סי"או" (בית יצחק"ה 13

  ".הלעיטהו"נאמר 



  117                                                                                                                        במראה הבזק

 

   Victoria, Australia      אוסטרליה, ויקטוריה

             ג"אב תשס�מנח�

  

  השתתפות בטקסי� של בני דתות אחרות. סא

 
  :שאלה

בותיי� ג� ע� בני דתות ולבני הקהילה היהודית באופ� טבעי קשרי� תר, התרבותית באופיי�החברה באוסטרליה היא רב
? מסגדי� ומקדשי� בודהיסטיי� והינדוניסטיי�, כנסיות: הא� ובאיזה תנאי� מותר להיכנס לבתי תפילה שלה�. אחרות

  ?והא� מותר לאכול באירועי� שלה� אוכל כשר, הא� מותר להשתת� פסיבית בטקסיה�
  

  :תשובה
בטקסי� וההשתתפות ושאלת הנוכחות , ה של דתות אחרות שאלת הכניסה לבתי תפיל:חלקי�' חלקת לבנהתשובה לשאלת� 

  .שלה�
  .3למעט במקרי� של פיקוח נפש, 2וא� לא משו� איבה, 1אי� להיכנס לבית עבודה זרה לשו� מטרה. 1 .א

  .6י�ייסטנוהינדו �5יוכ� מקדשי� בודהיסטי, 4בגדר בית עבודה זרה נכללי� כנסיות נוצריות. 2
 כשאי� בזה בעיה של דרכי ,ראוי להימנע ג� מכ�ש ויש אומרי�, 7בו משו� בית עבודה זרהואי� , מותר להיכנס למסגד. 3

  .8שלו�
א� א� ', כגו� הטבלה לנצרות וכדו, אי� להשתת� או לצפות בטקסי� של דתות אחרות הכוללי� אלמנטי� של עבודה זרה. 1 .ב

  .9 משתתפי� בפועל בטקסי�א
  .10כאשר אי� בו אלמנטי� של עבודה זרה, חה או אבל של ב� דת אחרתאי� מניעה להיות נוכח באירוע שמ .2    

 וג� במקו� . או שיש ש� אוכל כשרוא� א� מביא את האוכל מהבית, אי� לאכול בסעודת חתונה של גוי, בכל מקרה. 3
  .12 במקו� איבה מותרא� לשתות משקי� שאי� בה� חשש כשרות, 11איבה אסור הדבר

החל מאבות האומה דר� תקופת הכנסת הגדולה ולאור� תקופת הגלות גזרו גזרות , י ישראלנוסי� בשולי התשובה כי גדול
מנהיגי הקהילות בימינו . כתריס כנגד ההתבוללות, ותיקנו תקנות שמטרת� להבדיל חברתית בי� ישראל לאומות העול�

 .13צריכי� לקחת בחשבו� ג� שיקול חשוב זה בכל החלטה שכזו

                                                 
מבאר בפירוש � "הרמבו, בודה זרהעיר שיש בה עב  עוסקת המשנה.) א'קמט סע' ד סי"יו(ע "נפסק להלכה בשוכ�  ו,)ב"ע  יארהזבודה ע( משנה 1

מצווה להתרחק מדר� ש)  א'קנ סע' ש� סי(ע " וכ� נפסק בשו, שאסורדאי ורהזבודה א� להיכנס לבית ע, גור בעיר כזאתהמשניות שאנו אנוסי� ל
  .וכ� עיי� בתשובה הבאה). ה תשובה עה; קיד, ג תשובות קיב; ס� נטותא תשוב" (במראה הבזק"ת "וראה עוד בשו. אלילי�

  ).ג תשובה קיד" (במראה הבזק"ת " ועיי� עוד בשו.)מה' ד סי" ( דעתיחוה"ת "ושו) יא' ד סי"ב יו" (יביע אומר"ת " שו2
  .) ג' קנ סע'ע ש� סי"שו(א "הרמ 3
ת " ועיי� בשו;)ש�" (יחוה דעת"וה) יב' ד סי"ז יוכ� ש� ו" (יביע אומר"ה, ) צא'יד סי" (צי� אליעזר"ה, ) ו'קכט סע' ד ג סי"יו" (אגרות משה"ה 4
  .עדיי� אסור להיכנס לבתי תפילת�,  גמורי�רהזבודה � א� אי� לנוצרי� די� עובדי עשג, )א תשובה נט" (במראה הבזק"
 מפי –בפועל ההמוני� עובדי� את פסל מייסד דת� ,  שיש ממאמיני דת זו הטועני� שאי� בה פולח� עבודה זרה אלא אורח חיי� בלבדיפ�לע�� א5

  .ות בניו יורק ומשמש עכשיו ברבנ שכיה� כרב בהונג קונג,קרמאייריעקב הרב 
  .ל" מפי הרב קרמאייר הנ– דת זו הנה עבודת אלילי� גמורה 6
שהישמעאלי� ) ז' יא הלרק מאכלות אסורות פ(� "דברי הרמבבויסוד� , )יב' ד סי"ז יו" (יביע אומר"ת "ושו) יא' ח סי"או" (עי� יצחק"ת " שו7

' יד סי" (צי� אליעזר"וה. ) ה'ש� סע(א "רמהו) קמו' ש� סי ("ת יוס�יב"בר מר� המחב ,)קכד' ד סי"יו( הטור פסקו וכ� ;רהזבודה עובדי עאינ� 
יביע "א� כבר השיג עליו ב. רהזבודה  שג� למוסלמי� יש די� עובדי ע)ב"סנהדרי� סא ע(� "דברי הרבויסודו , פסק שאי� להיכנס למסגד) צא

 נכנסי� �כ�יפ�לע��וא, ו� מערת המכפלה הקימו הערבי� מסגדוהוסי� שהמציאות היא שבת, �"� ולא כר" שנפסק להלכה כרמב,)ש�(" אומר
עשה "ת "בשוד הלוי " הגרח וכ� פסק להיתר. א� אי� זה עיקר ראייתו,יתכ� שיש לחלקי ש, מראיה זויו�ערי� וצ. לש� גאוני� וצדיקי� להתפלל

  ).נט' א סי" (ל� רב
ו� וכי, רהזבודה  א� שאינה ע,היכנס לשו� בית תפילה של דת הכופרת בתורהשאי� ל) 11, א, עח" צידה לדר�"מובאת בספר  (ר דעת הרב מ� הה8

, ולפי דבריו אי� ראיה ממערת המכפלה. אי� לתת כבוד לדת הכופרת בתורהו,  הוא מצד שנות� לה כבודרהזבודה סוד האיסור להיכנס לבית עיש
  .מקודש ליהודי�האלא כניסה למקו� , שש� אי� בכניסה מת� כבוד למסגד

  ).א תשובה ס" (במראה הבזק"ת "ועיי� בשו 9
 וא� ,שמותר א� לנח� מתיה�)  יב'קנא סע' ד סי"יו(ע " והובא בשו."קוברי� עניי גויי� ע� עניי ישראל מפני דרכי שלו� ":)א"סא ע( גיטי� 10

ת "לגבי תפילה משותפת עיי� בשו. משמע שלהיות נוכח מותר, ולגבי שמחה ראה לקמ� שאסרו רק לאכול בסעודת חתונת�, כשאי� עניי ישראל
  .א� לפי דבריו ש� דינ� שונה מגויי�, לגבי קראי�) נז' סי(� "ת הרא"ועיי� בשו). ג תשובה קיב" (במראה הבזק"

) ש�(� "והש) ש� ("פרישה"וא� שה, שאפילו במקו� איבה אסור) ש�(ז "ודעת הט).  א'קנב סע' ד סי"יו(ע "ונפסק בשו, )א"ח ע (רהזבודה  ע11
 מכ� שהתיר – )קיז' ד ב סי"יו" (אגרות משה"ה לאסור א� במקו� איבה ווכ� הכריע. ג� ה� לא הכריעו להיתר, תפקו מה הדי� במקו� איבהנס

  ).קיח' ז סי" (משנה הלכות"ה ו, שהיא עראי,הירק שתי
  .עראי ולא נאסרה במקו� איבהלה נחשבת ישהשתי, )ש�" (אגרות משה"ה 12
  ).מד, ויקרא כו" (מש� חכמה"בעל העיי� במסתו החשובה של  13
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        Antwerp, Belgium   בלגיה, אנטוורפ�

            ג"טבת תשס

   
  מתנות וברכות לקראת תחילת השנה האזרחית. סב

  
  : שאלה

 מהתושבי� 90%בבלגיה , למשל? כיו� לכל האירועי� הקשורי� לשנה האזרחית החדשה" יו� איד�"הא� יש תוק� של  .א
ע� הדת בכל אורח חייה� ואינ� הולכי� כלל אבל דבר אי� לה� , מוטבלי� בלידת� בכנסייה הקתולית וג� מתחתני� ש�

  .לבית עבודה זרה שלה�
 ?אלא תחילת שנה אזרחית רגילה,  כאל יו� שאי� לו כלל קשר ע� טקס או אירוע דתיס אפשר להתייח1/1הא� ליו� ה  .ב

  :הדבר נוגע למעשה
קראת השנה האזרחית נהוג פה ג� אצל אנשי� יראי שמי� לשלוח מתנות לאנשי� שה� קשורי� עמ� מבחינה עסקית ל .1

 ?)ה' קמח סע' ד סי"יו(ע "המוזכר בשו" איבה"פרט להיתר של , הא� יש מקור להתיר זאת כיו� באופ� כללי. החדשה
נוהגי� לתת ג� מתנות . א� למעשה לא ינהגו כ�, כתב לתת את המתנה בתארי� אחר ובהקשר אחר" צידה לדר�"בספר 

  .מעי� אלו לעוזרות הבית
 ?או לא" שנה טובה"הא� מותר לבר� ב .2
  

  :תשובה
אי� זה אלא מסיבות ו ,היא� שפעמי� רחוקות הול� לכנסי,  אינו קשור לחיי� דתיי�א�, שהוטבל לנצרות(נוצרי חילוני . א

  .2 אסור– מתנה לכבוד חג המולד תלתו .1מותר לתת לו מתנה לכבוד השנה האזרחית החדשה, )חברתיות
אסורה " חג שמח" וברכת .3 מכוער הדבר–א� בי� יהודי ליהודי , "שנה טובה"וצרי בבתחילת השנה האזרחית מותר לבר� נ. ב

  .בכל חגיה�
 

                                                 
 ).ב"ב עש� ( �"רה ו,)ה אסור"ד א"ע   ברהזבודה ע (ספותתוהפי �  על)יב' א ש� בסע"וברמ, ה' ועיי� עוד בסע, ח' קמח סע' ד סי"יו(ע "שו 1 
 בזה משו� ש וי,נתינת מתנותב הוא לחגוג את חג המולד �מנהגהרי ש, יחוד בנתינת מתנות לחג המולדי וב,� שבזה נראה כמשתת� בחג�ו  כיו2
  ".אגרות משה"ת " בש� שו3 בהערה  לקמ�ודעיי� וע,  ולפחות משו� מראית עי� יש לאסור."ובחקותיה� לא תלכו"
כיוו� שכוונתו לתארי� הכללי שהעול� משתמש בו ולא , שהעלה שאי� איסור להשתמש בתארי� נוצרי, )ט' ד ג סי"יו" (יביע אומר"ת "עיי� בשו 3

שאסר חגיגת נישואי� , )שכו' ע ב עמ"אבה" (אגרות משה"ת "ועיי� בשו. שמניי� השני� אינו מכוו� ללידת אותו האיש, ועוד, ת עבודה זרהלכוונ
על המנהג שלא ) קכה(א "ת הרמ"בש� שו) ק ד"סד ס' ע סי"אבה" (פתחי תשובה"ועיי� ב, ביו� איד� משו� מראית עי� שישראל שמחי� ביו� זה

 Thanks) "חג ההודיה"וכ� ב, א� ביו� ראשו� של השנה האזרחית. כדר� הגויי� העושי� נישואי� דווקא ביו� חג�, ו� ראשו�לשאת אישה בי
Giving)ונראה מדבריו שראה בזה יו� אזרחי ולא דתי. עיי� ש�,  הקל יותר.  
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   Toronto, Canada                קנדה , טורונטו

             ד"ניס� תשס

  
  השתתפות בהלוויה של חבר קתולי לעבודה. סג
  

  : שאלה
חו� מיהודי אחד , וכל העובדי� השתתפו בהלווייתו, י� נפטר חבר צוותלפני כשנתי. בחברתנו עובדי� אנשי� בני דתות שונות

ע והיא "חברה אחרת בצוות חלתה בסרט� ל, לצערנו. כיוו� שרבו אמר לו שאסור להשתת� בהלוויה של נוצרי�, שחזר בתשובה
  .ושניה� משתייכי� לכנסייה הקתולית, בעלה ג� הוא עובד בחברתנו. במצב סופני

  ?הא� האיסור קיי� ג� במקו� שאי� חשש שנושפע לרעה מדעותיה�? ור לי להשתת� בהלוויההא� אכ� יהיה אס
  .אציי� שוב שא� לא אשתת� בהלוויה זו תהיה פגיעה קשה בבעל

  
  :תשובה

 או 3כולל צעידה אחרי צורת צלב, 2 1ישנו איסור להשתת� או לצפות בטקס דתי הכולל בתוכו אלמנטי� של עבודה זרה .א
  .איש ולצלמיותפילה לאותו ה

  .4המוגדרת כבית עבודה זרה, חל איסור להיכנס לכנסייה, כמו כ�  .ב
וה� אסורי� אפילו , אלא כדי שלא לחלוק כבוד לעבודה זרה, איסורי� אלו אינ� נובעי� מפחד שמא נימש� אחר דת�  .ג

 .5מפני דרכי שלו�
א� בזמ� שלפני תחילת , נושייש לעשות כל מאמ� להשתת� בצער האבלי� ולבטא את ההשתתפות בצער מ� הפ� הא  .ד

  . 6הטקסי� וא� בניחו� האבלי� לאחר תו� הטקסי�
 . צעידה אחר הארו� כאשר אי� אלמנטי� של עבודה זרה מותרת מפני דרכי שלו� .ה

                                                 
ועיי� ג� לעיל , תשובה עהה ; קיד,  תשובות קיבג; ס� תשובות נטא " (במראה הבזק"ת "שאלות מסוג זה נדונו בעבר כמה פעמי� במסגרת שו 1

  ).תשובה סא
  .וקל וחומר לענייננו, )א' קמט סע' ד סי"יו(ע "ושו) ב"עבודה זרה יא ע(משנה  2
קמא ' ד סי"יו(א "וברמ) קצו' סי" (תרומת הדש�"ת "ועיי� עוד בשו,  והמקורות המצויני� ש� לגבי הגדרת הנצרות כעבודה זרה4ראה הערה  3

לבי� צלב , שדינו כעבודה זרה לכל דבר, על הגדרת הצלב כעבודה זרה ועל החילוק שיש בי� צלב גדול) סה' ג סי"ח" (יחוה דעת"ת "וכ� בשו, ) א'סע
עיי� ג� בספר , פה שבהלוויה קתולית צועדי� המשתתפי� במסע הלוויה מאחורי צלב גדול שנושא הכומר�נמסר לנו בעל. שעונדי� על הצוואר

וש� ניתנה עצה טובה להתנצל ולהסביר שאי� זה הגו� להשתת� בטקס דתי כאשר אי� הזדהות נפשית מלאה ע� , )1 ח 192' עמ" (דר�צידה ל"
  . ושאולי יש בזה אפילו ביזיו� המת, הדת

  ).מה' סי" (יחוה דעת"ו)  יב'ד סי"ז יו; יא' ד סי"ב יו" (יביע אומר"ה, )צא' יד סי" (צי� אליעזר"ה, )ו' קכט סע' ד ג סי"יו" (אגרות משה"ה 4
  ).ש�" (יחוה דעת"ו" יביע אומר" 5
והוא הדי� בעניי� הספד� וניחומ� , )יב' קנא סע' ד סי"יו(ע "והובא בשו, "קוברי� עניי גויי� ע� עניי ישראל מפני דרכי שלו�): "א"סא ע(גיטי�  6
הביא שמותר להשתת� ) 2 ח 192' עמ" (צידה לדר�"ובספר , בהלוויהשהוא הדי� בהשתתפות ) שסז' ד סי"יו" (בית יוס�"ועיי� ב). ע ש�"שו(

שנחלקו א� שיי� להתיר את האיסור לאכול , )א' קנב סע' ד סי"ע יו"שו(� "ז ובש"וכ� עיי� בט, שבה אי� מעשה פולח�, בהלוויה פרוטנסטנטית
ומשמע שבמקרה שאי� . טוע� שזה אסור משו� גזרת חתנותכיוו� שהוא , ז"ודווקא לעניי� אכילה אסר הט, בסעודת חתונה של גוי משו� איבה

  .יהיה מותר משו� איבה לכולי עלמא, כשאי� בה� איסורי� של עבודה זרה, כגו� להיות בחתונה בלי לאכול או בהלוויה, בעיה כזו
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                   Enschede, Holland       הולנד , נסחדהא

          ד"שבט תשס

  
  שימוש בבית הספדי� של בית קברות נוצרי. סד

  
   :שאלה

ועד שיתוק� יעברו לפחות , אול� זה נמצא כיו� בסכנת התמוטטות. ובו ג� אול� התכנסות להספדי�, לקהילתנו בית עלמי�
ולאנשי הקהילה המבוגרי� , גשו� או מושלג,  בהולנד הנו קררמזג האווי, כידוע. בינתיי� נערכי� ההספדי� בחצר. כשנתיי�

בצמוד לבית העלמי� היהודי . ויש חשש שלא יגיעו או שיחלו, בחו� במזג אוויר כזההמשתתפי� בהלוויה קשה מאוד לעמוד 
ולא של כנסייה , בית קברות זה הנו בבעלות פרטית. שכבר אינו בשימוש לקבורה כי הוא מלא, ישנו בית קברות של גויי�

שאלתי היא א� ). ניתני� להסרהצלבי� שתלויי� לפי דרישה (ובו ג� חימו� , בבית קברות זה ישנו אול� מסודר. כלשהי
הדר� מש� לבית העלמי� היהודי אינה עוברת דר� ? הא� מותר לערו� ש� הספדי�,  קררכשמזג האווי, בשעת צור� או דחק

  .בית הקברות הנוצרי אלא דר� רחוב מרחובות העיר
  

  :תשובה
אול� ההספדי� גדיר את  שיש מקו� לה נמצא,)ג� לאותו האיש( שמנהג הנוצרי� להתפלל בשעת ההספד וההלוויה כיוו� .א

  .1יהי אסור להיכנס לאול� זה כש� שאסור להיכנס לכנסזאו, כמקו� תפילה
לקיי� את מותר  –  רק שפעמי� משתמשי� בו לצור� הספד,דברי� נוספי� אלא הוא משמש ל, א� האול� אינו עומד לכ�.ב

  .2י�ובתנאי שיסירו מש� את הצלב, ההספדי� של הקהילה היהודית ש�
  :המסודרות לפי סדר עדיפות�, הפתרו� לבעייתכ� הוא אחת ההצעות הבאות .ג

  .3 עצמוית הכנסתאבל לא בב, לבית הכנסת של הקהילהלערו� את ההספדי� באול� הסמו�  .1
 .4 ויתיר את המקו� בהנאהרהזבודה חשב כביטול עי� ייהקני. אול� ההספדי� של הנוצרי�לקנות את  .2
 .5מותר לערו� את ההספדי� שלכ� ש�, שאינ� משמשי� לתפילת�, חדרי� נוספי�א� יש בצמוד או בסמו�  .3

                                                 
י� איסור כניסה י לענ) קכט אות ו'סיד ג "יו( "אגרות משה"ת "שובעיי� כמו כ� ". במראה הבזק"ת "עיי� בתשובות הקודמות ובהפניות ש� לשו 1

 'יד סי( "צי� אליעזר"ת " ושו, א� א� אי� ש� פסלי�רהזבודה תפילה שלה� נחשב לבית עה מבאר שבית ) ד'ב סי( "פרי שדה"ת "שו .הילכנסי
  .) יב'ד סי" יו; יא'ד סי"יו( "יביע אומר"ת "בשוו)  סג'א סי( "בני� ציו�"ת "עיי� בשועוד .  א� שאי� בו צלמי�, כניסה למנזר ג�סרוא) צא

א י והתפילה שבהספד ה,אולי יש לחלק ולומר שבית הספדי� עיקרו להספדש מאחר ,יהילא כתבנו בצורה החלטית שדי� בית ההספד כדי� כנס
להלכה כתבנו . וק זה א� יש מקו� לחיליו�ערי� וצ, ) ג' קמה סע'ד סי"ע יו"שו( ולא הוקצה לכ� רהזבודה בית שהכניסו בו עכמו  ,שנימי� יענ

  ).א"ז עעבודה זרה י(" זו המינות –הרחק מעליה דרכ� ואל תקרב אל פתח ביתה " מצד , גולדברגנ"גרזפי המלצתו של ה� על,הלחומר
  . האול� שיי� לאד� פרטיא�  ובייחוד , יש לבחו� אפשרות זו היטב).תשובה נהב ( "מראה הבזקב"ת " שו2
  .) יב, ביות ז אות'סיאשו� פרק ר( "כל בו על אבלות" ספר 3
 אלא רהזבודה ביטול על נחשב ינו שא)ב" ע נגרהזבודה ע( שכ� מבואר בגמרא , את המקו�שכורואי� עצה ל. ) ח' קמו סע'ד סי"יוע "שו(א " הרמ4

  .  מרשותו לצמיתותרהזבודה בזמ� שהגוי מוציא את הע
  חידושיהמהדיר עלרת  אול� בהע;רהזבודה תרחק ארבע אמות ממקו� ע פסק להלכה שיש מצווה לה) א' סענ ק'סיד " יוע"שו(המחבר  5

 "משנה הלכות"ת "עיי� בשוו.  מותרא שבמקו� הפסד ממו�" דייק מדברי הריטב)373מוסד הרב קוק הערה ' מהד, ב" ע יארהזבודה ע(א "הריטב
 ,'א רבינובי�" נב עצתו של הריפ� ל לקולא עפסקנולכה לה. ל"יה לצור� בחירות מהטע� הניסמו� לכנסה שלא התיר שימוש באול� ) קלט'ו סי(

  . 1 כפי שביארנו בהערה ,תמאחר שעצ� הגדרת אול� ההספדי� כמקו� תפילה מסופק
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   Nova Scotia, Canada    קנדה, נובה סקוטיה

          ה"אייר תשס

  

  שכירת דירה בבניי
 הבנוי על שטח השיי� לכנסייה. סה

 
  :שאלה

מציעה את ) שאיננה קשורה לכנסייה( אחרת חברה. בעירנו נבנה בניי� דירות חדש על גבי שטח השיי� לכנסייה אנגליקנית
? אלא לחברה אחרת, בהתחשב בעובדה שאינו משל� ישר לכנסייה, הא� מותר ליהודי לשכור ש� דירה. הדירות להשכרה

  ?הא� יש בכ� אביזרי עבודה זרה. הכנסייה בהחלט נהנית מכספו, מאיד� גיסא
  

  :תשובה
  :ל בתנאי� הבאי�"מותר לשכור את הדירה הנ, דא� אי� אפשרות לשכור דירה אחרת או במקו� הפס

  .1 ללא תלות במספר הדירות שהיא משכירה,היא� החברה המשכירה משלמת סכו� כס� קבוע לכנסי. א
 ידוע ומפורס� לא א� כ�א, יה סכו� כס� ביחס למספר הדירות שהיא משכירהיא� החברה המשכירה משלמת לכנס. ב

תקופת תו� כדי ג� א� . 2 ותקרובתה)יה וכדומהיכגו� שיפו� מבנה הכנס(יה יה צריכה כיו� כס� לצור� נוישהכנס

                                                 
 א� על פי שה� עושי� לצור� , וא� היו מעלי� שכר למדינה,חלילי� של עבודה זרה אסור לספוד בה� ":מצינו )א"ז ה"פעבודה זרה (תוספתא ב  1

 א� היו מעלות שכר למדינה א� על פי שה� עושות לצור� עבודה זרה מותר . חנויות של עבודה זרה אסור לשכור מה�. מותר לספוד בה�עבודה זרה
  ." זרה מותר לית� לה�דה א� היו מעלי� שכר למדינה א� על פי שה� לצור� עבו. גבאי� של עבודה זרה אסור לית� לה�.לשכור מה�

 , שגובי� לאליל מותר לית� לה�א� על פי ,וא� היו מעלי� שכר למדינה: ")ה, קמג' ד סי"יו ( מותר כתב הטורבטע� הדבר שא� משל� למדינה
 ומה שנותני� לאליל כאילו , כיו� שא� ירצו יקחו לעצמ� כל מה שגבו,פירוש שבני המדינה לוקחי� לעצמ� מה שגובי� ומספיקי� צרכי האליל מותר

 א� ,רהזבודה  שהבי� בדבריו שכוונתו היא שאי� בני המדינה חייבי� לשל� דבר לע) יז'ז הלרק  פרהזבודה ע( "משנה למל�"בועיי� ". נתנו מכיס�
 בי� רב בי� ,רהזבודה  והסיק שבתוספתא מיירי שבני המדינה מחויבי� לתת צרכי ע, לא קיבל פירוש זה"משנה למל�"ה. ה� עושי� כ� מרצונ�

  אתאול� קשה מה דחק.  אלא הנאת בני המדינה) מקבלת חלק ברווחי�נ�איה� שכ� (� " הנאת עכווטע� ההיתר הוא משו� דאי� כא�, מועט
כגו� שליש (חייבי� לתת חלק אינ� ר להבי� שכוונת הטור היא לומר שבני המדינה שפשהרי א,  לפרש את דברי הטור כפי שפירש�"משנה למל�"ה

 ומוכח .הממו� מכיס�את  וממלא נחשב הדבר כאילו ה� מוציאי� ,בי� רב בי� מועט אלא ה� מספקי� צרכיה ,רהזבודה  מהרווחי� לע)או רבע
 תרשה לה� רהזבודה  קשה להבי� למה שהע,רהזבודה צרכי העאת  שבני המדינה אינ� מחויבי� לספק רמא נ�אש ,להבי� כ� בדברי הטור

  . ) ה' קמג סע'סיד "ע יו"שו(א " הרמ ג�רי הטור פסקכדב. "ל�למשנה מ" שהטור מסכי� לפירושו של העל כורחנואלא ,  בנכסיהתמשלהש
 א� , וכ� שאסור לשכור מה� חנויות, דהיינו שאסור לשכור מה� חלילי�, העתיק רק את תחילת דברי התוספתא) יב'ט הלרק פש� (� "אול� הרמב

 "חסדי דוד"ב ,) קמג הגה יח'סי( "דולההגסת  כנשיירי"ב ).ה�ד' קמג סע' ע סי"שו(פסק מר� המחבר  וכ� ;לא כתב שא� מעלי� שכר למדינה מותר
 לתוספתא שסבירא ליה "צפנת פענח"אר היוב. להלכהאינו  שדי� זה שסבראהוא משו� ש� כתבו " על הרמב"צפנת פענח"וב ) ש�על התוספתא(

 שא� בר� ס" הרמב,לפי הבנה זו. רהזבודה  ואינו נחשב למהנה לע,� כבר אי� שמו עליו"והמדינה נותנת ממו� זה לעכו, כשנות� ממו� למדינהש
די� את � דחה את הסיפא של התוספתא משו� שהשווה '' שכתב שהרמב,"חסדי דוד"ועיי� ב. נתינה לאחר לא בטל שמו של הנות� הראשו�ב

� "מבואר שהרמב "חסדי דוד"לפי דברי ה.  נפסק שאסור לקנות בה�גמרא שב,)א" ע יגרהזבודה ע(� "התוספתא לדי� חנויות המעלות מכס לעכו
תכ� לומר ייו. חנויות הנותנות מכסב כמו,  ובגלל זה אסר,רהזבודה  מהרווחי� לע)שליש או רבע(הבי� שבתוספתא מיירי שהמדינה נותנת חלק 

ה אי� זש� "יודה הרמב,  או לתת לה דבר קבוערהזבודה  של ע� שהיא מחויבת לספק צרכיאלא, נותנת חלק מהרווחי�אינה שבמקרה שהמדינה 
 יסכימו לדינא שמותר לשכור בית או חנות מבני המדינה המספקי� צרכיה של המחברא ו" הרמ,לפי זה. � אלא מהנה למדינה"נקרא מהנה לעכו

  .  בי� רב בי� מועט,רהזבודה ע
 לרווחי� שה�  ללא קשר,רהזבודה צרכי העאת � הבי� שהתוספתא מיירי במקרה שבני המדינה מחויבי� לספק "לפרש שהרמבהיה עוד אפשר 

 שהכהני� ,)ועיי� בסמו�, ב" ע נארהזבודה ע(יתה לה גינה ומרח� י שהרהזבודה של עבמקרה  האת הסוגיכ� � יפרש " הרמבג�. מפיקי�
בודה כפי שפסק בע( רהזבודה זה נחשב כמהנה לעש ,ומטע� זה אסור לתת לה� שכר, רהזבודה צרכי העאת העוסקי� במרח� ובגינה מספקי� 

  . ממילא נדחו דברי התוספתא,  נאסרה נתינת שכר לכמרי�גמראומאחר שב. )יז'  הלז רה פרקז
 שא� המכס נית� לצור� ,) קמט'סיש� ( מר� המחברפי מה שפסק � אול� עדיי� יש מקו� להתיר על,דברי המחבראת � כפי הבנה זו נית� לפרש ג

  . וכפי שיבואר בסמו�, � לתלות בכ כתב שכיו� יש לנו"מנחת יצחק"ה ו;יה של הכהני� מותריאכילה ושת
יה צריכה עכשיו לכספי� לצור� נויה ותקרובתה י א� שידוע שהכנס,והיא שלפי ההבנה הראשונה, ע"ויש נפקא מינה בי� שתי ההבנות בדברי השו

איסור מהנה הנו  מספק מאחר ש,להלכה יש להקלש ונראה .יה אסורי בעוד שלפי ההבנה השנ, מותר כשהוא משל� למדינהרהזבודה של הע
  . ל" הנ"חסדי דוד"האר י וכפי שב,דרבנ�

 היה שלה .ואי� נהני� מה� בטובה,  נהני� מה� שלא בטובה–עבודת כוכבי� שהיה לה גינה או מרח� . 'מתני "):ב" ע נארהזבודה ע( הגמרא שו�ל  2
אמר . 'גמ.  אי� אסורה עד שתיעבד–ושל ישראל , יד עבודת כוכבי� של עובד כוכבי� אסורה מ. נהני� מה� בטובה ושלא בטובה–ושל אחרי� 

 –היה שלה ושל אחרי� : איכא דמתני לה אסיפא. לאפוקי טובת עובדיה דשרי,  שלא בטובת כומרי�–שלא בטובה ,  בטובת כומרי�–בטובה : אביי
ומא� , ש ארישא"מא� דמתני אסיפא כ. � שלא בטובת כומרי–שלא בטובה ,  בטובת אחרי�–בטובה : אמר אביי; נהני� מה� בטובה ושלא בטובה

  ."בטובת כומרי� נמי שפיר דמי' אפי, אבל אסיפא כיו� דאיכא אחרי� בהדה, דמתני ארישא
  :)א"ז ה" פרהזבודה ע(על תוספתא " חסדי דוד" וב)יז'  הלזעבודה זרה פרק ( "משנה למל�" עיי� באריכות ב,הונחלקו ראשוני� בביאור הסוגי

נתינת שכר בנראה דטעמו הוא שא� ש. ולדבריו אסור לתת שכר לכמרי� עבור הרחיצה, הכוונה בשכר" בטובה" פירש ש)ב" עאנעבודה זרה (י "רש
  . עצמהרהזבודה קיומה של העאת  מפני שזה מאפשר , אסוררהזבודה הנות לכמרי� של עיג� ל,  עצמהרהזבודה אינו מהנה לע

טע� ו( שהכניסו למרח� בחינ� ,הכוונה היא שמחזיק טובה לכומר משו� דעשה לו טובה" הבטוב" כתב ש)ה נהני�" דב" עמדתוספות ש� (ת "ר
. ושרי, שנות� שכר לכומר אינו מחזיק לו טובהמי  כל ,לפי זה. )�" או משו� דזה נחשב כמכבד לעכו,האיסור הוא שמא אטו למימשכיה בתריהו

שאני הת� שעושי� מ� המכס , רהזבודה  שאסור לקנות ממנו כשמעלה מכס לע,י� בדי� יריד של עובדי כוכב)א" ע יגש�(מה שמצינו מוא� תקשה 
  .  אבל הכא אי� עושי� אלא הנאת הכמרי�,)תקרובתה ונויה(צרכי עבודת כוכבי� עצמה 

ל שנות� שכר  שכוברסהוא ת "בניגוד לרש אלא ,פות כפי שפירשו התוס,היינו בחינ�" בטובה" עולה שפירש ש)יז'  הלזש� פרק (� "מדברי הרמב
  . אסור לקנות ממנורהזבודה  שכל שהתגר מעלה מכס לע) יד' ט הלש� פרק(וכתב . אסור
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נית� , )כנסייהשיפוצי� גדולי� בכגו� במקרה של (ה זקוקה לסכו� גדול עבור נויה ותקרובתה יהשכירות יתפרס� שהכנסי
  .ואי� צור� להפסיק את השכירות, 4 שהשכירות המגיעה מהיהודי תל� למטרות אחרות3לתלות

                                                                                                                                                                           
 הוא דווקא כשלא היו קוני� אחרי� האלא שמפרש שכל האמור בסוגי, היינו בשכר" בטובה" שבור ס) תתמד' סי, ש�הובא במרדכי(ה "הראבי

, �כ�ל נחשב להנאה כינואזה � קוני� אחרי� שאבל א� היו .  שהישראל מהנה לכמרי�ובזה נחשב,  או שלא היו רוחצי� אחרי�,לפירות הכמרי�
  .ושרי

 .ת"ש פסק כדברי ר" וסיי� שהרא,ת"י ור"דברי רשאת  ולאחר מכ� ציי� , בשינוי לשו�)א" עז נא"ע( העתיק את המשנה )ג' סעקמג ' סיד "יו(הטור 
ת וכתב "דברי ראת א ציי� "הרמ.  יש לפרש את ההלכהצד א� לא הכריע כי,משנהלשו� האת  העתיק את מה שהטור כתב במקו� מר� המחבר

אבל ,  עצמה אסוררהזבודה  שא� המכס הול� לע, שיש לחלק פסק בדי� חנויות המעלות מכס)קמט'  סיע"שו( מר� המחבר. שיש להקל כדבריו
  .א� הול� להנאת הכמרי� מותר

 שישנו שהוא סובר ) ג' קמג סע'סיד "יו(מדברי המחבר הבינו  )ש�( "כ� החיי�"ו ) ד'תרמט סע 'סי( "משנה ברורה"ה, )ש� (�"שה, )ש� (ז"הט
 שא� המכס מגיע לצור� ) קמט'סיב( היא� פסק המחבר ,לדבריה� קשה לכאורה.  עבור שימוש במרח� ובגינהרהזבודה איסור לשל� לכוהני ע

 ולכ� דינ� כדי� חנויות המעלות ,רהזבודה � חלק מרווחי הגינה והמרח� לצרכי ע קמג מיירי שהכמרי� נותני'וצרי� לומר שבסי. הכהני� מותר
לתת שעוד יש לומר . מותר, הפירות לצור� אכילת� ושתיית�את רק מוכרי� , רהזבודה נותני� חלק לעאינ� אבל כשהכמרי� , רהזבודה מכס לע

 איזה יו�ערי� וצ.  אבל לתת לאחרי� שישלמו לה� מכס מותר,רהזדה בו דזה נראה כמהנה לע,יה אסורילכמרי� עצמ� אפילו לצרכי אכילה ושת
  .מהתירוצי� עיקר

 ולכ� מותר לתלות שבסתמא , חינו� והחזקת הכמרי�,יה הנ� לצרכי עניי�י כתב שכיו� רוב ההוצאות של מוסד הכנס) פח'ד סי( "מנחת יצחק"ה
ויש להוסי� על . יהי אלא כדי� כס� הנית� לכמרי� לצרכי אכילה ושת,צמה ערהזבודה יה כדי� כס� הנית� לעיאי� דינו של כס� הנית� לכנס

 א� לא ...ז" דרובא כ� הוא שהוא להנאת� ואי� מוציאי� לע,ויש לסמו� על זה להקל: ") ג' סעסו� קמג 'סי( שכתב ,"לבוש"ראיותיו את דברי ה
ע יסכי� לזה " שמשמע מדבריו שהשו,)ק יג" קמט ס'סיד "ע יו"שו(א " ועיי� בביאור הגר."ז עצמה"שיודעי� שהטובה היוצאת מה� היא לע

  .האידנא
 בי� לדברי המחבר ,יה מותרי שנותני� מעות לחברה המשכירה והיא נותנת חלק מהרווחי� לכנס, יראה שבנדו� דיד�,"מנחת יצחק"הלאור דברי 

  . ממש רהזבודה ע ידוע שהרווחי� הולכי� לצרכי �כ א� אלא, א" ובי� לדברי הרמ)לשני הפירושי�(
  .פעמי� שנית� לתלותו, ) ב' קמט סע'ד סי''יו(א "רמבעיי�   3
  ).'א רבינובי�"הערת הגרנ(נית� להוסי� כי לא ברור שהכנסייה האנגליקנית בימינו תוגדר כעבודה זרה לכל דבר ועניי�   4
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   Jerusalem, Israel               ישראל ,שלי	ירו

                                       ה"סיוו� תשס
  

  ריבית והצמדה למדד בהלנת פיצויי פיטורי
. סו
  

  :שאלה
  ?כשמדובר בהלנת פיצויי פיטורי�, פי ההלכה ריבית והצמדה הקבועי� בחוק�הא� נית� לחייב וממילא מותר לקבל על

  
  :תשובה

  : משני טעמי�חייבי� לשל� ,  ההצמדה למדדאת הפרשי . א
  .1מטע� ההתחייבות שבי� המעביד והשכיר )א(
  . 2מדינא דמלכותא)ב(

                                                 
וכ� עולה מדברי . משו� שזהו רק גרמא, ב את התשלומי�אי� אפשרות לחייב את המעביד בהפסדי� שנגרמו לשכיר מחמת שעיכ, באופ� עקרוני 1

 לא יקח לו בה� כסות .הנות� מעות לחבירו ליקח בה� פירות למחצית שכר רשאי ליקח מכל מי� שירצה "):ג"ה ה"פ בבא מציעא (הירושלמי
 המבטל ספינת חבירו וחנות ,ב לשפות לו המבטל שדה חבירו חיי, אמר רבי יצחק הדא אמרה המבטל כיס חבירו אי� לו עליו אלא תרעומת,ועצי�

  " ?חבירו מהו
משו� , ת בה� כסות ועצי�נואינו רשאי לק, מחצית הרווח לנות� הפירותאת  ולתת �הירושלמי אומר שאד� הלוקח פירות על מנת להתעסק בה

לגבי מי שקיבל שדה לעבוד בה , לעומת זאת. אי� לנות� הפירות עליו אלא תרעומת בלבד,  ורבי יצחק אומר שא� עשה כ�;שאז הוא אינו מרוויח
 א� –השכרת� מהירושלמי מסתפק מה הדי� במי שקיבל ספינה או חנות להרוויח . בעל השדה גובה פיצוי מסוי� על אבד� הרווחי�, ולא עבד

   .הספינה זכאי לפיצוי או לא ואבעל החנות 
א� אוביר ולא אעביד "גבות את ההפסדי� היא משו� שבקרקע יש תנאי הבי� שהסיבה שבקרקע נית� ל )ב" ע סאציעאמבא ב (" יוס�יקנמו"ה

כעי� דבריו . ג� במקו� שלא התנו כ� בפירוש הרי זה כאילו התנו בפירוש, והחידוש של הירושלמי הוא שכיוו� שזה תנאי מצוי, "אשל� במיטבא
  ).סימ� דט רק  פציעאמבא ב (ש"ראכותב ג� ה" קי יוס�נמו"של ה

הרי זה כאילו היה , הוא לשל� לשכיר פיצויי� על הלנת פיצויי הפיטורי�, המעוג� בחוק, ש מקו� לומר שכיוו� שהמנהג המקובל י,פי שיטת�� על
לתבוע יכול והרי זה ממש כדי� שדה שהבעלי� , שא� יעכב המעביד את שכרו ישל� לו פיצויי� על כ�, תנאי מפורש בחוזה השכירות של השכיר

הוא , יתכ� שאת כל מה שהחוק מאפשר לשכיר לדרושי, פי זה�על. "מיטבאבא� אוביר ולא אעביד אשל� "ה תנאי את המקבל משו� שיש בבה 
  .בעיה של אסמכתא, שה� פיצויי� גבוהי� מאוד, אלא שיש לדו� בשאלה א� אי� בפיצויי הלנת שכר; רשאי לדרוש מ� המעביד

מסביר אליבא ) ש�(" כס� משנה"ה.  יש בעיה של אסמכתא"מעכשיו" חלה מסביר שבכל התחייבות שאינה) ו' ליא הרק מכירה פ(� "הרמב
פי שלכאורה האריס אינו מתחייב מעכשיו � על�א�, מועיל "א� אוביר ולא אעביד"התנאי של את הסיבה שלגבי שדה אומרת המשנה ש� "דהרמב

ב את האריס במה שהפסיד בעל השדה מחמת שסמ� לחיי, וכתב שהטע� הוא משו� תקנת חכמי�, בהפסדי� שייגרמו לבעל השדה א� לא יעבוד
כפי שהשדה לשל� לבעל השדה  שלמעשה ההתחייבות של השכיר היא � היא"דעת הרמבהבנת אפשרות נוספת ב. על כ� שהשכיר יעבוד בשדה

לפי דברי , ממילא. מעכשיוהתחייבות זו חלה .  יפרע בכספו–וא� לא ,  א� השכיר יעבוד הוא יוכל לפרוע את חובו בתבואת השדה;אמורה להניב
לפי ההסבר השני שהצענו בדברי . יש מקו� לומר שנית� לחייב את המעסיק בהפסדי� שנגרמו לשכיר מחמת עיכוב המעות" � משנהכס"ה

  .שהרי אי� כא� התחייבות מעכשיו, יש בתשלומי הקנס משו� אסמכתאבנדו� דיד� נראה ש ,�"הרמב
אבל א� יש גוזמא בתנאי אז יש בעיה של ,  כתבו שא� התנאי הוא סביר אי� בזה משו� אסמכתא)ה ראשו�" דא" עסנהדרי� כה( פותהתוס

 כגו� א� אוביר ולא אעביד ,דודאי דבר שהוא בידו ממש לגמרי) "א� אוביר ולא אעביד אשל� במיטבא"במקרה של (שאני הת�  ":אסמכתא
 כמו א� ישל� במיטבא ובההיא ודאי גמר ,פסיד חבירו א� לא ישלי� תנאו שסובר הוא שכ� ה,אשל� במיטבא דהת� בידו לעשות ולא גזי� נמי

כמו , נראה שבפיצויי� גבוהי� במיוחד, ולפי זה ." ואומר בלבו עלי לשל� ודאי מ� הדי� מה שבידי לעשות ולא עשיתי,ומקני ולא חשיב אסמכתא
  .  יש בעיה של אסמכתא,הריבית על פיצויי הפיטורי�

וממילא . ח החוק בלבדווהיא נאכפת מכ,  נזכרת תמיד בחוזה העבודהינה� עצ� ההתחייבות לשל� את פיצויי הפיטורי� אלכאורה יש להעיר שגו
 "משפט הפועלי�"ועיי� בספר ? שהרי ג� ה� לכאורה אסמכתא, ל עצ� פיצויי הפיטורי�עאותה שאלה לגבי חיוב הריבית וההצמדה יש לשאול 

כ� יש לומר שכיוו� א� . ממילא חל חיוב מ� הדי� לשל� את פיצויי הפיטורי�,  הוא לשל�מדינת ישראלג בשכיוו� שהמנה, כתב) ג' עפרק יח ס(
בפסק של בית הדי� הרבני הגדול לגבי סעי� פיצויי� בחוזה שבי� שני מצינו וכעי� זה . אי� זו אסמכתא, שהמנהג הוא להתחייב בפיצויי הפיטורי�

 וכאילו מפורש שנעשה ,'שלא כאסמכתא'יש לראות סעי� מעי� זה כאילו מפורש בו . יותוסקי� והקבלנביטלת את כל הע, שא� לא כ� ":הצדדי�
מאמרו של הרב דוד ,  א"פי ההלכה� ל מחקרי� בכלכלה ומשפט ע–כתר " ב324הציטוט כא� לקוח מהערה " (בבית די� חשוב ועדי� מסיטומתא

  . לומר כ� ג� לגבי המקרה שלנוולכאורה יש ) 136'  עמ,"פי דיני התורה�חוזי� על" :בס
הטע� . כלל אינה נגבית במלואה� הלנת פיצויי הפיטורי� בדר�, פי הקבוע בחוק�שנגבי� על,  בניגוד לפיצויי הפיטורי� עצמ�;יש לחלקשנראה ו

לכ� קשה לומר . בבמקו� לחייב את מלוא החיו, כלל בתי המשפט מגיעי� לפשרה בנושאי� אלו�ובדר�,  מאודהגבוההיא לכ� הוא שהריבית 
  . שישנו סכו� מסוי� שעליו הוסכ� מראש בי� המעביד לשכיר בנוגע לתשלו� הלנת פיצויי הפיטורי�

שג� ה� באי� מחמת , כש� שאת השינויי� בתוספת היוקר, ההצמדה למדד בוודאי כלולה בהתחייבות שבי� המעביד לשכיר,  גיסאמאיד�
  .ישנו שינוי בגובה ההתחייבות בי� המעביד לשכיר, קו� לומר שכאשר ישנו שינוי במדד לכ� יש מ;פשוט שהמעביד משל� לשכיר, החוק

אלא רק לענייני� שבי� , נועד לטובת המל�לא  במקו� שבו הדי� "דינא דמלכותא דינא"יש מחלוקת בראשוני� בשאלה א� יש חיוב של , כידוע  2
הוא דווקא בדבר שאינו נגד די� , � בי� אד� לחברוחל גדינא דמלכותא דינא ששאפילו א� נאמר , )לט ק"עג ס' סי(� "וכתב הש. אד� לחברו

  . "דינא דמלכותא דינא"אבל בדבר שהוא נגד די� תורה אי� אומרי� , תורה
'  יח עמ"תחומי�", " הא� דינא דמלכותא–הלכת השיתו� "מאמרו של הרב דיכובסקי בעיי�  (�"להלכה ישנ� פוסקי� רבי� שסוברי� שלא כשו

 – תכ� שיש חיוב גמוריוא� י, וחייב בבא לצאת ידי שמי�, פי ההלכה יש חיוב של גרמא�ליתכ� שבמקו� שעי,  וא� א� נאמר שהלכה כמותו,)26
  ."דינא דמלכותא דינא"� מודה שאומרי� "וממילא בזה יש לומר שג� הש, "נגד די� תורה"אי אפשר לקרוא לזה 

בוודאי שיש לגבות כפי , שאחרת כול� יעכבו את תשלומי הפיצויי�, ו תקנה לטובת בני המדינהכיוו� שז, �"לדעת החולקי� על הש, וא� כ�
יהיה לחייב על מניעת רווח של השוכר מחמת נית� ולכ� , � נית� לגבות רק דברי� שיש בה� טע� לחייב מצד אחר"אבל לשיטת הש. הכתוב בחוק

  .אבל לא את ההצמדה והריבית, שהכס� לא היה אצלו
  .קדונות נושאי ריבית והצמדה בבנקי�יפי האפשרויות של השכיר לשי� את הכס� בפ� ליעת הרווח של השכיר נית� לחשב עאת מנ
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  :נית� לחייב משני טעמי�, לגבי חיוב בפיצויי� הקבועי� בחוק. ב
  3מדינא דמלכותא) א(  
עוולה של אלה א� אכ� נעשתה ש להתחשב ב�הדי� צרי�ביתפי טע� זה �עלאלא ש, 4מצד תקנת הקהל, מטע� קנס) ב(  

  .5המעביד כלפי השכיר
  .6אי� לאסור את תוספת התשלומי� מצד איסור ריבית, בכל מקרה. ג

                                                 
  .ל בהערה הקודמת"כנ  3
ד "שראוי לב. כ בתורת קנס קפסיק"אלא ע ":כותב שנית� לחייב את המעכב מעותיו של חברו מדי� קנס) י' ט סירק  פמאקא בב(ל "המהרש 4

ששנה באולתו והוסי� , מאחר שזה דומה לגזל� עתיקא... שלא יהא כל אל� וחוטא נשכר. כדי לשבר זרוע הרשעי�, ו בעבור רשעתושיקנסו אות
שקנסו רב נחמ� בעבור שהיה גזל� כל השבח , גבי האי דגזל אפדנא דתורא בסימ� ז) ב"צו ע(כמו שמצינו לעיל ... שלא החזיר הגזילה, חטא על פשע

  . "כדפירשית לעיל,  וממונה על פי טובי העיר,מ דוקא גדול הדור יש בידו רשות לקנסו"ומ. שהשביח הגזילה
אפילו אינ� , כל בית די�": פי התורה� לענוש שלא עלי�ד�תשיש רשות לבי) ב' מ סי"חו(ע "פי הכלל שנפסק בשו�ל הוא על"דינו של המהרש

ואפילו אי� בדבר עדות , היו דני� בי� מיתה בי� ממו� בי� כל דיני עונש, )שעהושהוא צור� (א� רואי� שהע� פרוצי� בעבירות , י"סמוכי� בא
וכל ). ויש לה� כח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה שרואי� לגדור פרצת הדור. (חובטי� אותו על ידי עובדי כוכבי�, וא� הוא אל�. גמורה

, ד הגדול"וכ� נוהגי� בכל מקו� שטובי העיר בעיר� כב: הגה. עליה�ד "או טובי העיר שהמחו� ב, ודוקא גדול הדור; מעשיה� יהיו לש� שמי�
  ."והפקר� הפקר כפי המנהג, מכי� ועונשי�

שהוא האחראי על קיו� חברה , טובי העיר' די� שהוא כעי� ז�משו� שאי� לנו בית, הדי� אינ� מטילי� קנסות בימינו�כלל בתי� בדר�, ואמנ�
  . ח תקנת הקהלוהדי� לענוש שלא מ� התורה אלא מכ� לא מצד זכותו של בית, ד לחייב את הקנס הזה אבל כא� יש לומר שיש טע� מיוח;תקינה

ורשאי� בני : ...תנו רבנ� "):ב" עבבא בתרא ח(גמרא די� זה מבואר ב. לתק� תקנות ולעג� אות� בקנסות, בכל מקו� שהוא, סמכותו של כל קהל
ולהסיע , ועל שכר פועלי�, ורשאי� בני העיר להתנות על המדות ועל השערי�; ל מה שירצוולשנותה לכ, העיר לעשות קופה תמחוי ותמחוי קופה

ולהתנות ביניה� שכל מי שיעבור , רשאי� בני העיר לקו� לה� שער לכל דבר שירצו "):כז' ערלא ס' מ סי"חו(ע "פי זה נפסק בשו�על". על קיצת�
יש לדו� את סעי� הלנת פיצויי הפיטורי� כסעי� , וקקה את חוק פיצויי הפיטורי�ממילא יש לומר שכיוו� שהכנסת ח ."קונסי� אותו כ� וכ�

אלא קנס , הדי� עצמו�הדי� מקיי� את הסעי� הזה אי� זה קנס של בית�כאשר ביתו ;המטיל קנס על מי שאינו משל� את הפיצויי� בזמ�, עונשי�
   .)85'  טז עמ"תחומי�"( אברה� שפירא  הרב, ועיי� בדברי הרב הראשי לישראל לשעבר.טובי העיר' שהטילו ז

אלא , כי טע� החיוב אינו מחמת הפסדו של השכיר, הדי� לחייב ג� בתשלומי� שה� מעבר לנזק שנגר� לשכיר�יש רשות לבית, פי טע� זה� על
המעביד נמנע מלשל� וא� למשל , ידרש להחליט א� אכ� המעביד גר� עווליהדי� �אלא שלפי זה נראה שבית. קנס מחמת רשעותו של המעביד

  .לא יקנסו אותו, באונס
  .4כמבואר בסו� הערה   5
  . ריביתבדיני זה  על תשלו� היה מקו� לדו�, כיוו� שהמעביד משל� על תוספת הזמ� שהוא החזיק את מעותיו של השכיר,  באופ� עקרוני6

יותר (מ� פלוני הריני חייב ל� מעכשיו ולזמ� העיכוב כ� דינרי� א� לא אפרע� לז: האומר לחבירו ": שכתב,)טז�יד' עקעז ס' ד סי"יו(ע "ועיי� בשו
ג דכתב "אע: הגה. הרי זה רבית גמור, א� חייב עצמו לתת למלוה כ� וכ� בכל שבוע בעוד שמעכב ממנו. אסור מפני הערמת רבית, )ממה שהלוהו

מ הואיל וכתב "מ,  היה פורע לו בזמנו לא הוי כא� רבית כללג דא�"ואע, א� לא אפרע ל� לזמ� פלוני את� ל� כל שבוע כ� וכ�: לו כ� דר� קנסא
הגהות מרדכי (ג דיש מקילי� והתירו ללוות ברבית בדר� זה "אע, וכ� עיקר). רוב הפוסקי�(לו לית� לו קצבה בכל שבוע ושבוע הוי רבית גמור 

גדל בהתא� וא� הקנס ,  יש בזה איסור הערמת ריביתרעו�יפבחור י פסק שא� אד� מחייב עצמו בקנס על אמחברה .)"י דארליינש"נ בש� ר"פא
  ).ד ק" ס"ובהשחי תפת"לג וב ק" ס,� ש�"עיי� בש(יש בזה איסור ריבית דאורייתא , כמו במקרה של ריבית על פיצויי פיטורי�, זמ�לעיכוב ב

אשר , חי�"לעניי� הקנסות הנהוגי� בגמ ":בכות) ליו� גי לו ג"המעיי�"(ז אויערב� "הגרש. ע"שובנדו� דיד� ובי� המקרה שה יש לחלק בי� א�
ואי� , ל כגזילה אצלו"נמצא דלאחר הזמ� הו, ח לגבות את החוב"יש לומר דכיוו� שאחר שהגיע זמ� הפרעו� יכול הגמ... הקנס הוא לפי ער� הזמ�

 מכל מקו� ...נה משל� שני שקלי�ושל ש, לה של חצי שנה משל� רק שקל אחדועל עו, להוכי א� שיעור גודל של העו, כא� שכר המתנת מעות
  ."שפיר שיי� ש� של קנס, דשלא בהיתר הוא מאחר את הפרעו�, הכא

 אומה שקור, והווה מעוניי� בהמתנת מעותיו ביד הלוע מ� התורה כאשר הקנס מתרבה הוא משו� שבעצ� המל"שמה שאוסר השו, אור דבריויב
וה אינו ובמקרה שבו המל, לעומת זאת. "אגר נטר"אבל למעשה זהו , "אגר נטר" כסיו� להתחמק מהגדרת התשלו�י אינו אלא נ"קנס"לתשלו� 

בזה יש לומר שאי� זה שכר על המתנת מעות אלא קנס על , והווה מעכב� שלא ברצו� המלווהל, אלא רוצה את מעותיו, מעוניי� בהמתנת המעות
ה רוצה שישל� בזמ� ואינו מוכ� לדחות את וכיוו� שג� המלו, ע מטע� הערמת ריבית"פעמי אסר השו� שאפילו בקנס חדיפ�לע��וא. הוהלו

 של חברו אינו רשאי לגבות חלק כיסואת מבואר שא� מבטל ) קעח' מ סי"חו" (� סופרחת"בתשובת הו. התשלו� אי� אפילו הערמת ריבית
  . ברווחי� משו� ריבית

משו� שכל מה שיש איסור בריבית הבאה בדר� קנס הוא דווקא במקרה , לנדו� דיד�" חת� סופר"ז אוירב� וה"אלא שיש לחלק בי� דינו של הגרש
): טו' קעז סע' ד סי"יו(ע "והרי הדבר דומה יותר לדי� המבואר בשו, אבל כא� השכיר לא נת� כלו�, שהמלווה נת� כס� ומקבל חזרה כס�

שזה , פשיטי� בכל חדש מותר'  ז,ל כל עשרי� דינר מה�המתחייב לפרוע לחתנו לנדוניא לזמ� פלוני וא� יעכב מלפרוע יוסי� על ס� הנדוניא ע"
וש� מותר ". מותרשהוא , וא� לא את� ל� לזמ� פלוני עוד אני מוסי� כ� וכ�, אני נות� ל� כ� וכ� לזמ� פלוני: דומה לנות� מתנה לחבירו ואומר לו

  .יודה שאי� בזה איסור ריבית" חת� סופר"ג� ה, וא� כ�. ג� בגוונא של קנס המתרבה
וה ודהיינו שהוא נובע מכ� שמעות המל, שאי� לדו� בעניי� ריבית אלא במקו� שהתשלו� היתר על ההלוואה קשור להלוואה, עוד יש לומר

כ� א� . נראה לי פשוט שאי� בזה איסור ריבית, והוהדי� מטיל קנס על הל� אבל במקו� שבית;ובזה יש לומר דהוי ריבית, והו ביד הלותנמצא
  .לא יהיה בזה איסור של ריבית, כפי שהצענו לעיל, הדי��מעביד בתשלומי� הוא מחמת קנס של ביתנראה שא� חיוב ה
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  Rome, Italy                      איטליה, רומא

               ג"כסלו תשס

  
  טבילה ע� עדשות מגע במקו� צור� גדול. סז

 
  :שאלה

  ?הא� יכולה לטבול בלי להסיר את עדשות המגע, מתקשה לטבול ללא אחיזת הבלניתה, אישה קצרת ראות באופ� חריג
  

  :תשובה
  :1ישנ� בשוק שלושה סוגי� של עדשות

ולכ� יש להסיר� לפני רחצה או ', עדשות אלו עלולות לצאת מהעי� בזר� מי� וכד.  בעלות מבנה קשיח–עדשות קשות  .1
  .לעצו� היטב את העיניי�

 .עדשות אלו צמודות אל העי� ואי� צור� להסיר� בשעת רחצה. בנה אלסטי בעלות מ–עדשות רכות  .2
 .וכ� יש להוציא� לפני השינה, בשני סוגי� אלו חייבי� להוציא� מהעי� פע� אחת ביממה לצור� ניקוי ומניעת זיהומי�  

 ללא כל צור� להסיר� שנועדו לשהיית פרקי זמ� ארוכי� בעי�,  בעלות מבנה אלסטי–) פעמיות�ועדשות חד(עדשות קבועות  .3
 .פרקי זמ� אלו נעי� בי� שבועות לחודשי�. בשעת רחצה או שינה

  .בתשובתנו נתייחס לשלושה סוגי� אלו
ועוד שקיי� חשש שמא . 2כיוו� שרגילי� להסיר�,  לדעת רוב האחרוני� יש להסיר� קוד� הטבילה–עדשות קשות ורכות  .א

בעדשות רכות יש מקו� . 5 בדיעבד4רוני� הקלו א� בעדשות אלואמנ� חלק מהאח. 3תעצו� האישה את עיניה בחוזקה
 .6להחמיר יותר

ולכתחילה , 8 ואינ� עשויות ליפול7כיוו� שאי� רגילי� להסיר�,  מ� הדי� נית� להשאיר� בעי� בשעת הטבילה–עדשות קבועות . ב
 הסובלת מקוצר ראייה חריג אישה, לכ�. 10ובמקו� צור� נית� להקל א� לכתחילה. 9יש מ� האחרוני� שהחמירו בדבר

 .ומתקשה לטבול ללא העדשות תוכל לטבול ע� עדשות מגע קבועות

                                                 
  ).116' יח עמ" תחומי�("פי מאמרו של הרב אהרו� הראל �הסקירה המדעית על  1
רו על רובו שאינו מקפיד משו� וגז, דבר תורה רובו ומקפיד עליו חוצ� ושאינו מקפיד עליו אינו חוצ�, יצחק' אמר ר): "א"ו ע(איתא בסוכה  2 

: ועונה" ?וליגזר נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משו� מיעוטו המקפיד: "שואלת הגמרא". רובו המקפיד ועל מיעוטו המקפיד משו� רובו המקפיד
ורק א� ,  האד� מקפיד עליהא�) מדרבנ�(מכא� נית� להסיק כי חציצה במיעוט הגו� אסורה ". ואנ� ניקו� וניגזר גזירה לגזירה, היא גופא גזירה"

כיוו� . הקפדה מוגדרת ככל דבר שהאד� אינו רואה אותו כחלק מגופו אלא רגיל להסירו כשאינו מעוניי� בו. אינו מקפיד עליה אינה אסורה
 מרדכי אליהו הרב) פט' ו סי" (מנחת יצחק"ה: וכ� פסקו רוב האחרוני�. ה� נחשבות למיעוטו המקפיד עליו, שעדשות אלו מוסרות מדי לילה

 ).קצו, קצח" (בדי השולח�"ועיי� עוד ב) יח' יד סע' סי" (תורת הטהרה"הרב עובדיה יוס� ב) קנג' עמ" (דרכי טהרה"ב
פתחה עיניה ביותר הויא : "י"ופירש רש". פתחה עיניה ביותר או עצמה עיניה ביותר לא עלתה לה טבילה, יוחנ�' אמר ר): "א"סז ע(איתא בנידה  3

ועיי� באחרוני� א� בדיעבד ג� ) לט' קצח סע' ד סי"ע יו"שו(וכ� פסק להלכה המחבר ". עצמה עיניה ביותר הויא חציצה למטה, להחציצה למע
ולענייננו יש לחוש שמא תעצו� עיניה ביותר . מחמיר א� בדיעבד) ק עו"ש� ס" (סדרי טהרה"בפשטות מקל בדיעבד ו) ק נא"ס(� ש� "דהש, חוצ�

 ).צז' ב סי" (שבט הלוי"ו) ש�" (מנחת יצחק" ה–ות מעיניה ותחצו� כדי שלא ייפלו העדש
, שאינ� צמודות לעי� אלא קיי� מרווח מסוי� בינ� לבי� העי�: מעלה הרב וואזנר שני נימוקי� להתיר בעדשות קשות" שעורי שבט הלוי"בספר  4

למעשה מקל הרב וואזנר על . '� אלא למניעת זיהומי� וכדוושהוצאת העדשות אינה נובעת מהקפדה על הופעה אית; ולכ� אינ� חוצצות בהכרח
הוא שבי� העדשה לעי� קיימת שכבה דקה של נוזל ") הדרו�"בחוברות (' א רבינובי�"נימוק נוס� שהעלה הרב נ. סמ� שיקולי� אלו רק בדיעבד

  .וא� כ� היא יכולה להשיק למי המקווה וראויה לביאת מי�, )דמעות או תמיסת מלח(
". נהי דביאת מי� לא בעינ� מקו� הראוי לביאת מי� בעינ�): "ב"נידה סו ע(ואיתא בגמרא , שהרי העי� דינה כבית הסתרי�,  לעיי� עודאול� יש

ה "א ד"נידה סז ע(לדעת התוספות . ונחלקו הראשוני� בהבנתה, "קרצה שפתותיה כאילו לא טבלה: "כתוב) ה"ח מ"מקוואות פ(אול� במשנה 
. כיוו� שאינו ראוי עוד לביאת מי�,  סתימת הפה באופ� שמי� אינ� יכולי� להיכנס אליו מהווה חציצה כמו בבית הסתרי�)פתחה עיניה ביותר

ש בפירושו השני מפרש כי טע� האיסור "אול� הר". ערו� השולח�"וכ� פסק , ש משאנ� בפירושו הראשו�"והר) ש�(באופ� דומה כתב המאירי 
א� סתימת הפה כשלעצמה אינה מהווה ; והקפיצה מונעת מ� המי� לבוא ש�, דבעי ביאת מי�, ו� גלויהוא כיוו� שבשר השפתיי� הוא מק

ויש , )לד' קצח סע' ש� סי(ע "וכ� פסק השו, )ש� ובהלכות(ש "וכ� כתב הרא. כיוו� שג� כאשר הפה סגור הוא נחשב ראוי לביאת מי�, חציצה
  .י�להבי� מדוע פה סגור בפני המי� נחשב ראוי לביאת מ

שחציצה דבוקה הנה ; כי בעניי� חציצה בבית הסתרי� יש לחלק בי� חציצה דבוקה לחציצה מכסה) צח' ד א סי"יו" (אגרות משה"ומחדש ה
פי �על�א�, ולכ� האזור בגו� נשאר ראוי לביאת מי�, וחציצה מכסה אינה קבועה, ולכ� אותו אזור בגו� אינו נחשב ראוי לביאת מי�, קבועה

העי� נחשבת למקו� , כי כיוו� שעדשות מגע אינ� דבוקות אלא מכסות) קד' ש� סי" (אגרות משה"ומסיק ה. נ� יכולי� להגיעושכרגע מי� אי
 .וכול� מותרי�, פי תשובה זו אי� לחלק בי� סוגי העדשות השוני��על. וא� כ� אינ� חוצצות כלל ומותר לטבול בה�, הראוי לביאת מי�

כיוו� שבאופ� עקרוני ', א רבינובי�"והרב נ" שבט הלוי"לדעת . אלא מסיבות שונות וברמות שונות, י� לכתחילהל אינ� מקל"ג� האחרוני� הנ  5
חציצה " אגרות משה"בעוד לדעת ה, )רק בלנה ע� בעלה" שבט הלוי"וב(פי נימוקיה� דלעיל רק בדיעבד �שייכת חציצה בעדשות ה� מקלי� על

 .אלא שראוי להחמיר,  לגמריולכ� הדבר מותר, כלל אינה שייכת בעדשות
נימוק זה אינו קיי� . שהנימוק הראשו� הוא שהעדשות אינ� צמודות לעי�, )4בהערה (שכתבנו " שעורי שבט הלוי"עיי� לעיל בדברי הרב וואזנר ב 6

לדעת , כאמור. דיעבדהרב וואזנר איננו מוכ� להסתמ� עליו להתיר אפילו ב, וא� שקיי� בה� הנימוק השני, הצמודות לעי�, בעדשות רכות
פי נימוקו של הרב רבינובי� אי� לחלק בי� �כמו כ� נראה כי ג� על. וכול� מותרות במידה שווה, אי� לחלק בי� סוגי העדשות" אגרות משה"ה

 .היות שכול� צריכות לחות מסוימת בעי� כדי למנוע גירויי� ודלקות, העדשות השונות
אחת לשבוע וא� (כיוו� שאי� רגילי� להסיר� כלל אלא לעתי� רחוקות , ועדשות אלו,  ומקפיד עליוחציצה אסורה רק במיעוטו, כאמור לעיל  7

דרכי ("כ� מסיקי� להלכה הרב מרדכי אליהו . לכ� אי� החציצה בה� אסורה מ� הדי�, נחשבות כאינו מקפיד עליו) לצור� ניקיו� בלבד, יותר
 ).כ' יד סע' סי" תורת הטהרה("והרב עובדיה יוס� ) קנג' עמ" טהרה

 .שקפצה עיניה" מנחת יצחק"ובכ� מוסר החשש של ה  8
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על , )קשות או רכות(ומשתמשת רק בעדשות מגע רגילות , א� האישה אינה יכולה להשתמש בעדשות אלו בגלל רגישות
 :הרב לשקול איזו אפשרות עדיפה מבי� האפשרויות הבאות

  .11 על הדעות המתירותבהסתמכות, טבילה בעדשות אלו .1
 לפני טבילת 15 במקווה14לאחר שזו תטבול את ידה,  בשעת הטבילה13שתאחז בה שלא בחוזקה, 12טבילה בעזרת הבלנית .2

 .האישה
  .16שאות� תטבול במקווה לפני טבילתה, טבילה במשקפיי� .3

                                                                                                                                                                           
היא גופא גזירה ואנ� ניקו� וניגזר גזירה "כיוו� ש, כי מיעוטו שאינו מקפיד אינו חוצ� אפילו מדרבנ�) א"סוכה ו ע(פי שאמרה הגמרא �על� א�  9

אטו ... אבל לכתחילה לא תטבול בה�... א� אינ� מהודקי� אי� חוצצי�. ..חוטי� שבצוואר): "יב' נידה סי" (שערי דורא"איתא בהגהות , "לגזירה
". אטו דברי� החוצצי�, בדברי� שאינ� חוצצי�' ולכתחילה לא תטבול אפי): "א' קצח סע' ד סי"ע יו"שו(א "וכ� פסק הרמ". חוטי� מהודקי�

" אהל שרה"פי זה פסק הרב נויבירט ב�על. עוטו שאינו מקפידא לאסור כל מי"שכוונת הרמ) ג, קיט" (חכמת אד�"וה) ק ד"ש� ס(ז "ומסיקי� הט
 .א"יש לאסור לכתחילה משו� חומרת הרמ, שבה� אי� בעיה של חציצה, כי ג� בעדשות קבועות) ג ז' ב סי(

 שהגמרא ואי� לומר. שהיא לכאורה כנגד גמרא מפורשת המתירה ומגדירה חומרא זו כגזרה לגזרה, א"דהנה יש לדו� בחומרה זו של הרמ 10
ומשמע שא� לכתחילה מותר לטבול במיעוטו , "לא תטבול בה� עד שתרפ�): "א"שבת נז ע(שהרי שנינו , דיברה על חציצה ולא על הדי� לכתחילה

מוכ� , כיוו� שכ�". מחומרות האחרוני� וזהירות בעלמא"א אינה מדינא אלא "שפסיקת הרמ) ק ו"ש� ס" (סדרי טהרה"לכ� מסיק ה. שאינו חוצ�
  .להקל במקו� הצור�) קצח ט' סי" (רו� השלח�ע"

א אינה לאסור את שאינו מקפיד כמקפיד "והרמ" שערי דורא"מביני� כי כוונת ה) ש�" (סדרי טהרה"וה) קצח אות כז' ד סי"יו(ח "הב, יתר על כ�
וא כי העדשות אינ� נכללות בגזרת העולה מדברי� אלו ה. שבמצב מהודק חוצצי�, אלא רק לגזור על דברי� רפויי�, ולשנות את די� הגמרא

 . כיוו� שאינ� אלא מיעוט שאינו מקפיד, ל"א הנ"הרמ
עדי� במקו� שהדבר , שהלחות שעל העדשה היא הגורמת לביטול החציצה, דלעיל' א רבינובי�"פי טעמו של הרב נ�על. 6�4עיי� לעיל בהערות  11

 .� בעיניהואז תניח אות, אפשרי לשטו� את העדשות בתמיסה קוד� הטבילה
שמעו� אומר ירפה כדי ' וא� הדיח את ידו במי� טהורי� ר, האוחז באד� ובכלי� והטביל� טמאי�): "ה"ח מ"מקוואות פ(איתא במשנה  12

אול� בפתרו� המועיל לתנא קמא נחלקו . כאשר האד� שאינו טובל אוחז בחוזקה את הטובל זוהי חציצה, כלומר". שיבואו בה� המי�
ורק הפתרו� של הדחת היד במי� , כיוו� שחיישינ� שמא יאחז בחוזקה, אי� לטבול בהרפיה) ח"וכ� פסק הב(� "� והרמב"רמבלדעת ה: הראשוני�

) כז' קצח סע' ד סי"יו(וכ� פסק המחבר , א"ולדעת הרשב. כיוו� שנוצר חיבור בי� המי� שעל ידי האוחז למי המקווה שבה� טובל האד�, מועיל
  .ולא חיישינ� שמא יאחז בחוזקה,  באחיזה רפויהנית� להסתפק בהדחת היד או

א יש להימנע "חולק וסובר כי ג� לדעת הרשב) ק כז"ס(ז "א� הט, הדחה מועילה אפילו לאחיזה בחוזקה, א"הפוסק כרשב, )ש�(לדעת המחבר  13
ונעי� מלעזור לטובלת באחיזה שלא שיצא כנגד המ, )ק ו"ש� ס" (דרישה"ועיי� ב). ש�(א� אי� להסתייג מאחיזה מכל וכל , מאחיזה בחוזקה

 .בחוזקה
� אחיזה ברפיו� אסורה "ח הפוסק כרמב"א� לדעת הב, א אי� צור� בטבילת היד א� אוחזת ברפיו�"לדעת המחבר הפוסק כרשב, כאמור לעיל 14

  .וכ� כתבנו לחומרא, ויש לטבול את היד במי� קוד� לכ�, מדרבנ�
המי� צריכי� ) ב' קכ סע' ד סי"ע יו"שו(א "לדעת הרמ. צה צריכי� להיות דווקא ממי המקווהנחלקו הפוסקי� א� המי� המונעי� את החצי 15

יש להקל ג� בטבילה בהדחה במי� שאובי� ) ש�(ז "אול� לדעת הט, )ק לז"קצח ס' ד סי"ע יו"שו(� "וכ� פסק הש, להיות דווקא ממי המקווה
 .א"� והרמ"לדעת הש, ו לחומראובפני� כתבנ, אשר יתחברו למי המקווה ויוכשרו בה� לטבילה

מחשש שתניח� באופ� , כתבנו שתטבול אות� קוד� לכ� במי�, ומ� הדי� אינ� חוצצי�, פי שהמשקפיי� אינ� מהודקי� אלא רפויי��על� א� 16
שאי� , )10הערה (ע לעיל "מוב� שבאפשרות זו אנו מסתמכי� על דברי השו. וטבילה זו תועיל לפתור את בעיית החציצה במקרה זה; מהודק

 .עיי� ש�, א"שבו ודאי נאמרה חומרת הרמ, ח אינו רלוונטי לעניי� זה"ומה שכתבנו ש� בש� הב. א במקו� צור�"להחמיר את חומרת הרמ
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    Central America                           מרכז אמריקה

               ד"אלול תשס

  

  אטימת חור השקה במקווה בפקק פלסטיק. סח
  

  :שאלה
חור ההשקה נמצא מתחת למפלס . יש באזורנו כמה מקוואות שנבנו בידי רבני� אורתודוקסיי�. אנחנו חיי� במרכז אמריקה

הא� ? הא� יש כא� בעיה של שימוש בדבר המקבל טומאה. הפקק עשוי מפלסטיק. והוא סגור כשהמקווה אינו בשימוש, המי�
  .פי פסקי המחבר�הנוהגי� על, נציי� שרוב בני הקהילה ה� ספרדי�? יש מקו� להחמיר בזה

  
  :תשובה

. 5סאה' עור מי א� מתחת לנקב אי� מי� בש4 ויש מחמירי�,3 ג� כאשר יש בו תברוגת2 מותרת1ה בפקק מפלסטיקופקיקת מקו
  .8וה כשרועור מקי כדי שיהיה תחתיו ש7 גבוה דיו נמצא נקב ההשקה6ואותו כיוו� שברוב המק,אול� מציאות זו אינה שכיחה

                                                 
ואינו הגמי ( אשר יוצר בעבר משר� של עצי� ,גומי הנו חומר ידוע:  גומי ופלסטיק:בה� נעסוקשי� הרכב החומרי� יהקדמה קצרה בעננקדי�  1

 העשוי ,טיתשני� האחרונות נתפשט מאוד השימוש בגומי סינהבעשרות ).  שאינו אלא ענ� או עלה ר�,� כמקבל טומאה"כר במשניות וברמבהמוז
בשני� האחרונות התחיל להתפשט השימוש . פלסטיק הנו חומר שמיוצר א� הוא מפולימרי� המופקי� מנפט. מפולימרי� המופקי� מנפט

  .יתכ� שזה יהיה האופ� הרווח יותר בעתידי ו,ית הפלסטיקיי� לתעשבתירס כמקור להפקת הפולימר
  : הוכחות להיתרהמכ באחרוני� שהתירו את השימוש בפלסטיק נית� למצוא 2

 ואי� ,כלי אדמה טהורי� לעול� ":)ו' לא הרק כלי� פ(� " הרמבסקפ� וכ". כלי אדמה ...אלו כלי� מצילי� בצמיד פתיל) "א"י מ"פ(שנינו בכלי� . א
 שאפשר לראותו , מיוצר מנפט,)פלסטיקב די�הוא וה(ניילו� כיוו� שש)  נג' סיד ג"יו ("שהמרות אג"מסיק הו". מקבלי� טומאה מ� הטומאות

  . שאינ� מקבלי� טומאה, דינו ככלי אדמה,כאדמה נוזלית
 לאו י� דנקט": "תפארת ישראל"ומפרש ב". כל שבי� טהור ":)ג"ז מי"פי( ששנינו בכלי� ,) יארהח הע' סי ("טהרת הבית"באופ� דומה כתב ב

 כל .מעורה טהורי�ו מעצמות חיה שבי� י�כלי� העשוי ":)ג' לא הרק כלי� פ(� "ופסק הרמב".  אלא הוא הדי� להגדל בתו� נהר או נחל,דוקא
 ,ש אלישיב"א ש� את דעת הגרי ומבי, שהיוצא ממנו טהור,וכיוו� שהנפט הוא למעשה נוזל דינו כמקור מי�". שבי� טהור ואינו מקבל טומאה

  .שמסכי� לדעתו
 אול� ." וכ� היה אומר בכלי זפת. שאינו יכול לקבל את החמי� כצונ�,יוסי מטהר'  ר– קומקו� שניקב ועשאו בזפת ":)ז"ג מ"פ(שנינו בכלי� . ב
ג� ו. כיוו� שנשתנה מברייתו, ומאהוע� מקבל ט,  משר� של ע�היא עשויה א� ש, טומאה כללתמקבלאינה  כתב שזפת )ש�( "תפארת ישראל"ב

מקוואות  ("ישא� חזו" מסיק ההז פי�לע. אינו מונה זפת בכלל�) א' לא הרק כלי� פ(מיני כלי� המקבלי� טומאה ' מזכיר זהוא  כאשר ,�"הרמב
  . ביחס לפלסטיק)נב' סי( "טהרת מי�"וכ� מסיק בספר .  כיוו� שנשתנה מברייתו,שג� גומי אינו מקבל טומאה) ז אות ז' ליקוטי� סי

יסוד מחלוקת� היא א� כאשר . מקבל טומאההוא  א� ,י� נייריבענ) ק יח"קצ ס' ד סי" יו"פתחי תשובה"הובאו דבריה� ב(נחלקו האחרוני� . ג
היה חסות ההלכתית לחומר החדש תי וההתי,"פני� חדשות באו לכא�"אמרינ� )  ניירהלדוגמ(משתנה והופ� לחומר אחר )  בגדהלדוגמ(חומר 

אמרינ� פני� חדשות "סוברי� ש) ק יט"ש� ס ("סדרי טהרה"הו) פא' ו סי ("ופרס� חת"במחלוקת זו ה.  קשר לדי� החומר הקוד�ילב ,עצמאית
  .כ�חולק וסובר שלא אמרינ� ) קה' ד סי"תנינא יו ("יהודהבדע נו" ואילו ה,"באו לכא�

 ג� א� הפלסטיק מיוצר מדבר המקבל טומאה , דאמרינ� פני� חדשות,"י טהרהסדר"וה" חת� סופר"לשיטת ה. חומרי� אלובונראה שהוא הדי� 
 ,מיוצרי� מע�ה� פלסטיק ג� א� יתברר כי ב והתיר שימוש בגומי ו)נג�נב' סי( "טהרת מי�"הבדר� זו הל� . הוא עצמו אינו מקבל טומאה

מקורו ) חומרי� אחרי� מאותו הסוגב די�הוא וה(הניילו� שחולק וסובר כי א� נניח ) נג' סיד ג "יו ("שהמרות אג"אול� ה. המקבל טומאה
  . במחלוקת האמורה"דע ביהודהנו"סובר כהוא  כיוו� ש,"פני� חדשות באו לכא�" לא אמרינ� ,בחומרי� המקבלי� טומאה

המרכז הארצי "שינו ע� רור שעיבמ .י� ביחס אליו ואינו מקבל טומאהינטו כל ההיתרי� האמורי� רלו, כל עוד הפלסטיק מיוצר מנפט,למסקנהו
 אלא שפקק , והוא הדי� לפלסטיק, בישראל התברר שבכל המקוואות באר� משתמשי� בפקק גומי לסתימת נקב ההשקה"לטהרת המשפחה

 הדבר יהיה נתו� במחלוקת ,והפלסטיק ייוצר מחומרי� אלו, אול� א� השימוש בחומרי� מ� הצומח יתרחב. פלסטיק איננו אוט� מספיק
  .בגדרי� המבוארי� לקמ�, היה מקו� להחמיראחרוני� וי

בדי " ו,י� גומיילענ) ש�( "ישא� חזו" וכ� פסק ה,)ש�(� "רמב ה– ג� א� עשה ממנו כלי אינו מקבל טומאה , שכ� חומר שאינו מקבל טומאה3
  ).ק קח"קצ ס' סי( "השולח�

 , כיוו� שעושי� ממנו נעליי�, מלקבל טומאהומעכבת אותאינו   טוויוהעובדה שאינכי  ו,כי גומי מקבל טומאהפסק ) ב' א סי(� " מהרשת"שו 4
נראה ו.  אלא שלמעשה פסק להתיר,לעילהמובא  "שהמרות אג"טענה זו מקובלת ג� על ה. הרי הוא ראוי למדרס ודינו ככל בגד המקבל טומאהו

סיק כי זפת אינה מקבלת טומאה שה ,)נה ש�במש( "תפארת ישראל"בכ� חלק על ה. להוסי� על דבריו שפסק כ� ביחס לגומי שמקורו בשר� עצי�
מו כ.  הואיל ולא שנא, לגומידי�הוא  שהומרלרי�  וצ,ל משמע שזפת מקבלת טומאה" א� בעצמו מודה כי מפשט המשנה הנ, דנפשיההמסבר

ד  ("מנחת יצחק"ה. יוה בפקק גומוהמקאת  שלא לפקוק )נב'  סי"טהרת מי�"הובא בשמו ב( אוויטשוביב מל"ר הרש"� פסק האדמו"מהרשה
פי האמור לעיל יש לחלק � אול� על,הו שאי� להשתמש בו במקו,� פלסטיקי� גומי ג� לעניי� בעני"ל של המהרש"מרחיב את הפסיקה הנ) לו' סי

  .טיי�תסיניודו למקלי� בפלסטיק ובגומי שיתכ� י וג� המחמירי� בגומי טבעי ,שמקורו מנפט – לפלסטיק , שמקורו מ� הצומח– בי� גומי טבעי
 ,יוסי אומר' ר. יהודה' דברי ר –נוטפי� שעשא� זוחלי� סומ� אפילו מקל אפילו קנה אפילו זב וזבה יורד וטובל  ":)ה"ה מ"פ(אות ו שנינו במקו5

 מהו ,הונחלקו הראשוני� בפירוש המשנ.  שאי� לסמו� בדבר המקבל טומאה,יוסי'  כר�למא  וקיי."כל דבר שהוא מקבל טומאה אי� מזחילי� בו

  . דבר המקבל טומאהאותו באי� להכשיר שהפסול בזחילה זו 

 כיוו� – סאה מתחת לנקב' ישארו מי א� לו ואפי, שאי� לעצור את הזחילה בדבר המקבל טומאה,הפסול הוא פסול זוחלי�משאנ� ש "לדעת הר

כי פסול ) בפירושו השני(ש לעומתו סובר "אהר. ה בטומאהויתו של המקויוו משו� שה,שעצירת הזחילה נעשית בדבר המקבל טומאה אסור

יתו בטומאה ויכולה יה אינה כלולה בדי� הווו אול� השארת המי� במקו,דבר המקבל טומאהבה ויתו בטומאה כולל רק המשכת המי� למקויהוו

  . דבר המקבל טומאהבעשות ילה

 שאי� לסתו� –ה  ומשמע שפסק לחומר,"יש מי שאומר"� ש בש" ואת דעת הרא,בסתמאמשאנ� ש "דעת הרכפוסק ) נ' סערא ' סיד "יו(ע "השו

לי סאה לכו' א� מתחת לנקב יש מו ,סאה' ע מחמיר רק כאשר מתחת לנקב אי� מ"אול� השו. דבר המקבל טומאהבה ואת יציאת המי� מ� המקו

  .נ גולדברג"רזגוכ� פסק למעשה ה,  מותר לסתמו בדבר המקבל טומאהלמאע
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 היה הז פי�לע). סאה'  שהקל בזחילה מעל מ,ע"לא כשוש(א ש� " וכ� פסק הרמ,סאה' חוש לזחילה ג� למעלה ממעצמו אמר שיש למשאנ� ש "הר

א לא פסק כ� " אול� הרמ;סאה' הזחילה בדבר המקבל טומאה ג� א� נעשית מעל מאת א אי� לסתו� "והרממשאנ� ש "מקו� לומר כי לדעת הר

 , לאחר שנסיר סתימה זו,סאה' חמירי� לסתו� זחילה בדבר המקבל טומאה ג� למעלה ממא מ"והרממשאנ� ש "ג� א� נאמר כי הרו. במפורש

ישארו י ולא ,מסתבר שהמי� יחזרו להכשר�) כיוו� שמילאנו את ברכת הטבילה במי� עד לגובה פני המי� באוצר(א� המי� אינ� זוחלי� עוד 

  . ועומדי�י�ו כיוו� שכעת אינ� זוחלי� אלא נקו,יתו בטומאהיפסולי� משו� הו
הנקב בי� האוצרות מעמיד את המי� שבברכת ,  אוצר ההשקה בנוי מתחת לבריכת הטבילה�בהש ,ד" שיטת חביפ�ל במקוואות הבנויי� ע6

  . שאי� לסתמו בדבר המקבל טומאה,סאה'  וממילא דינו כנקב מתחת למ,הטבילה
בגובה זה אמורי� ). מינצברג' הרב ד, "ואות והכשר�ומבנה מק"( מטר �1.20 הסטנדרט המקובל לגובה נקב ההשקה בבניית מקוואות הוא כ7

  . סאה מתחת לגובה הנקב' להיות מ
  .לכ� הכתובתאת נא הודיעו לנו ונשלח א, ני� בכ�יא� הנכ� מעוני.  נית� להשיג פקקי� מגומי ג� בהזמנה מיוחדת8
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  Jerusalem, Israel                 ישראל, ירושלי	

                 ו"מרחשוו� תשס

  
  שינוי בדר� הנצחה. סט

  
  :שאלה

  . תרבותיאד� תר� כס� להקמת בניי� למוסד שעוסק בעניינ
הפונה לרשות הרבי� ורואי� אותה אנשי� , אוד בחזית הבניי�אנשי המוסד כתבו את שמו של התור� באותיות גדולות מ

  . רבי�
שמעטי� עוברי� בה , ואנשי המוסד העבירו את ש� התור� הראשו� לצד הכניסה של הבניי�, כעבור שני� בא תור� אחר

  .ומעטי� ה� הרואי� את ש� התור� הראשו�
  ?או שיש בו ביטול הכרת הטוב והפרת אמו�, הא� מותר המעשה

  
  :ובהתש

לעתי� על דעת שיפרסמו את שמ� בצורה מכובדת נותני� . 3 לעשות כ�2וראוי, 1המנהג קדמוני� הוא לפרס� עושי מצוו
  .4התורמי� את תרומת�

  .כמו שכתבת, שהרי ברור שיש כא� אי הכרת הטוב ופגיעה באמו�, במקרה המתואר בשאלת� בוודאי שאי� לפעול בדר� זו
ואז , גבאי המוסד נאלצי� לעשות שינויי� בדרכי ההנצחה, כשמוסד נזקק לתרומות נוספות, כ� במצבי� מסוימי��פי�על�א�

באופ� שמחד גיסא יבטיח הנצחה מכובדת לתורמי� קודמי� ומאיד� , שמורה ביד� הזכות לעשות שינויי� בהתא� לצרכי�
  .5גיסא יאפשר את המש� פיתוחו של המוסד והחזקתו

 .6 מחויב לעמוד בהסכ�המוסד, במקרה שנעשה הסכ� מפורש

                                                 
  ).תקפא' א סי(א "ת הרשב"שו 1
  ).יג' רמט סע' ד סי"יו(א "רמ 2
  ).ה תשובה טז" (במראה הבזק"ת "ג� בשועיי�  3
  .אדעתא דהכי התורמי� נותני� את תרומת�, כיוו� שנהגו כ� 4
כ� כתב רבנו אליהו מזרחי ". שהוא השורש הגדול שכל דיני ההקדשות שהנדרי� והנדבות תלויי� בה�, האומדנא"הכלל הגדול בצדקה הוא  5

. לאור זאת עלינו לבחו� מה דעת� של הנותני�. 'וד לכל ההלכות של שינוי מצדקה לצדקה וכווהסביר שזהו היס, )נג' מ סי"ת רא"שו(בתשובותיו 
בריהוט , ומצד שני ה� מעונייני� לראות את המוסד שלו ה� תרמו ממשי� להתקיי� ולהתפתח, הנותני� מעונייני� בהנצחה הולמת, מצד אחד

עניי� זה בשיקול דעת ומתו� בחינת הצרכי� של המוסד והתרומות המופנות ונראה שעל מנהלי המוסד לפעול ב. ובשאר הדברי� הנדרשי� לו
באופ� שיבטא בצורה , ג� אז עליה� לדאוג להנצחה מכובדת אחרת. ולאור זאת ייתכ� שישנ� מקרי� שבה� ישנו את ההנצחות הקודמות, אליו

י הדרכתו של אד� גדול ראוי לשת� בהתייעצות כזו ג� יש לציי� שבמקו� שבו המוסד מתנהל לפ. ראויה את הכרת הטוב של המוסד לתורמי�
  ). תכז' ט עמ" (שורת הדי�"וב) רה' ט סי" (שבט הלוי"ת "ועיי� בעניי� זה בשו. מפני שמסתבר שהתור� תר� על דעתו של אותו אד�, אותו

� מסוימי� שיהיה מותר לשנות את ההנצחה שייתכ� במקרי, )ש�" (שבט הלוי"ת "עיי� בשו. פיו�מוב� שיש לבחו� את לשו� ההסכ� ולפעול על 6
  .וצרי� עיו�, למרות ההסכ�
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 Berlin, Germany            גרמניה, ברלי�
                ד"שבט תשס

  

  שימוש באמצעי הרדמה בזמ
 ברית המילה. ע
  

  :שאלה
לתינוק (שעושה את הברית , ידי מוהל רופא שומר תורה ומצוות�אני אמור להשתת� בימי� הקרובי� בברית מילה שנעשית על

שאלתי היא א� יש בעיה הלכתית . אבל בהרדמה מקומית –' כולל פריעה ומציצה וכו, פי כל כללי ההלכה�על)  ימי�8ב� 
  . יש משמעות לנוכחותי ג� א� לא פסקתי בעניי�, כמי שמכה� ברבנות במקו�. בעניי�

  

  :תשובה
כדי ,  שא� רצוי הדברויש אומרי�, 1כדי להרדי� את מקו� המילה יש על מי שיסמוכו) אמלה(למקלי� ומשתמשי� במשחה 

  . שאסרו ג� זאת3פי שיש מ� הפוסקי��על�א�, 2למנוע צער מ� התינוק
  .אי� להשתמש בזריקת הרדמה מקומית כדי להרדי� את מקו� המילה

 .אי� כל מניעה שהרב ישתת� בטקס, לצור� ההרדמה המקומית) אמלה(מוב� שבמקרה שמשתמשי� במשחה 

                                                 
ז "הגרש, )מ אות ב' ד ד סי"יו" (אגרות משה"ת "שו, )שח' ג סי; תקי' ב סי; תקצ' א סי" (תשובות והנהגות"ת "שו, )צו' ג סי" (שרידי אש"ת " שו 1

אברה� שטיינברג ' עיי� ג� במאמרו של הרב פרופ). ק א" רס סו� ס'ד סי"ה יו" נשמת אברה�"הובאו דבריה� ב(ש אלישיב "אויערב� והגרי
  .שקיימות עדויות סותרות ביחס לשיטת�) 38 הערה 432' עמ(וש� ) תחומי� כר� כב" הרדמה בברית מילה("בנושא 

שא� , כל שכ� לגבי תינוק) בנ�והפוסקי� נחלקו רק א� זה דאורייתא או דר(חיי� מצינו איסור לצער� �א� ביחס לבעל,  והלא דברי� קל וחומר 2
ש "ז אויערב� והגרי"וכ� משמע מלשונ� של הגרש. א� לא על זולתו, ומצד חסידות יכול אד� להחמיר על עצמו.  יש למנוע צער ממנו–מותר הדבר 

  ).ש�" (נשמת אברה�"שהובאו ב, אלישיב
 :   נימוקי האוסרי� שימוש במשחה3

ה שכרו  "כדי שיכפול הקב, שאברה� אבינו הרגיש המילה ונצטער) ט, בראשית מז(בואר במדרש רבה כמ, המילה צריכה להיות בצער דווקא. א
  ).קמז סעי� ב' ה סי" (שבט הלוי"ת "ושו) עג' כ סי" (צי� אליעזר"ת "שו, )קמ אות ג' מ אריק ב סי"לר" (אמרי יושר"ת " שו–

מ מרדכי אליהו "מ הלברשט� והגר"הגר, ש וואזנר" הגר–"  התורהחדש אסור מ�"ו, אסור לשנות ממנהג אבותינו משנות דור ודור. ב
 .ל בתחומי�"במכתביה� שנדפסו בנספח למאמר הנ

א שפירא במכתבו " הגר–א� קיו� המילה נעשה ג� בלי צער (ידי צער שמרגיש המילה �ה נעשה דווקא על"קיו� הברית של היילוד ע� הקב. ג
 ).ל"בנספח הנ

ר מרדכי אליהו "הג, )ש�" (אמרי יושר"ת " שו–ולא מצינו שהשתמשו באפשרות זו במילה , ידי ס��הרדמה עלל הכירו אפשרויות "חז.  ד
 ).ש�(

 . לעיל1כפי שהובא בהערה , ידי משחה�רבו הפוסקי� המתירי� הרדמה במילה על, לעומת�
  :סתירת נימוקי האוסרי�

, בש� ראש המקובלי� בירושלי�" נשמת אברה�"כפי שהעיד ה(ד וא� לא בתורת הסו, ס ובפוסקי� להצרי� צער במילה"אי� מקור בש  .א
ובכל זאת בעניי� זה לא מצינו פוצה פה , "בעצב תלדי בני�"מהפסוק , והוסי� לציי� בשמו שדווקא צער הלידה מהווה עניי� חשוב בתורת הסוד

 מתו� מעלתו –ה שכרו "היה רק כדי שיכפול הקבודווקא המקור מאברה� אבינו מוכיח שזה ). בלידה' ומצפצ� לאסור לקיחת אפידורל וכדו
וכי קיי� שיעור לכמות , ידי המשחה לא נמנע הצער לגמרי אלא רק מופחת�מה עוד שעל. ולא כהוראה כללית לכול�, הגדולה של אברה�

  !?הצער
ונראה שהרדמה במשחה . וימצינו דוגמאות שהתירו הפוסקי� שינויי� במילה כאשר אינ� פוגעי� בשו� פרט בהלכה ויש טע� טוב לשינ  .ב

  .אלא רק בעניי� צדדי, בייחוד כשאי� שינוי בעצ� מעשה המילה כלל, נכנסת לקטגוריה זו
 .כמו הדחייה הראשונה  .ג
ל השתמשו בהרדמה "הרי לא מצינו שחז, וג� א� כ�. ל ידעו על אפשרות להרדמה מקומית של איבר מסויי�"לא ברור מהמקורות שחז  .ד

העובדה שלא ראינו אינה ! ?והא� נית� להסיק מכ� שאסור להשתמש בהרדמה במקרי� כאלה,  לסובלי� ייסורי�ליולדת או לשיכו� כאבי�
  .ראיה
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   Kosice, Slovakia                                  סלובקיה, קושיצה
  ג"טבת תשס

                                             

  ברית מילה לאחר מאה ועשרי�. עא
  

  :שאלה
  ? מילת��כיצד עלינו לנהוג בעניי. בלא שנימולו בחייה�" בית החיי�"בקהילתנו רבי� היהודי� שמגיעי� ל, לצערנו

  
  :תשובה

  .   עליה4 במילה זו ואי� מברכי�3אי� עושי� פריעה.  ולא מל לפני קבורתו2נאנס ש1יהודייש להסיר ערלתו של 
לא הייתה מודעות לקיו� מצוות בכלל ולקיומה של מצוות , שני� כה רבות" מס� הברזל"שהייתה מאחורי , בקהילה כשלכ�

אלא א� כ� ברור , כ� מדובר כא� באונסויש לדו� מתו� הנחת יסוד שא, מה עוד שלא היה כנראה מוהל במקו�, המילה בפרט
 .שהמצב אינו כ� לגבי פלוני

                                                 
 מקור ).ה' רסג סע' ד סי"יו(ע "כמבואר בשו, )או שלא יכלו למולו מפאת חוליו(ל לפני היו� השמיני "המקור לדי� זה הוא דינו של תינוק שמת ר 1

  :יני�ינאמרו בטעמו שני ענו.  גאו� בש�)ש� (המנהג הובא בטור
  .יקבר בערלתו כי חרפה היא לוי שלא ,כדי להסיר חרפתוהוא כתב שהטע� ") ית יוס�ב" בבריודבאו הו" (כלבו"ה. א
בראשית (דאמרינ� , תקנת� של פושעי ישראלמשו�  הביא שהטע� אינו משו� תקנתו של התינוק אלא )ק י"ספרק א מילה ( ותבהגהות מימוני. ב

 ואות� שחטאו יותר ,ר לוי לעתיד לבא אברה� יושב על פתח גיהנו� ואינו מניח אד� מהול מישראל להכנס לתוכה"א"): רבה פרשה מח ח
  . "ג תינוקות שמתו עד שלא מלו ונותנה לה� ומוריד� לגיהנו�"מעביר הערלה מע, מדאי מה עושה לה�

ת מילה וסופי תיבות ש� הויה "ר) יב' דברי� ל" ( היא לאמר מי יעלה לנו השמימהלא בשמי�"ובבעל הטורי� על התורה הביא רמז לכ� שנאמר 
  .ש"א� לא שיהא נימול עי' לרמוז שאינו יכול לעלות השמי� אצל ד

 "אות ברית(" "כורת הברית"כ� כתב ג� ב. ושמענו מפי הרב אורי מילר שכ� פסק הרב יוס� שלו� אלישיב, כ� המנהג בחברא קדישא בירושלי� 2
שהרי הנימוקי�  , שמדבריו משמע שמלי� גדול שלא נימול במזיד)מ� קיאד סי"יו( "הלוי יד"ת " הביא בש� שו"ספר הברית"בלעומת� . )אות טז

, וצרי� לחלק בי� מקו� שאי המילה נעשתה כהתרסה ומרד לבי� מקו� שג� א� אי� מדובר באונס. למילת נפל שייכי� ג� במי שלא נימול במזיד
  . בו ג� במרדאי� מדובר

נמצא מוהל בקהילתכ� ולא הייתה מודעות כלל לאפשרות קיו� בא� לא היה ,  יש מקו� לבחו� א� ה� בגדר אנוסי�,לגבי ערלי� בקהילת�
  . ובהערותינו ש�, ) לתשובהד (" מראה הבזקב"ת "שובעיי� עוד . מצווה חשובה זו

  . יכולה להסיר ערלהולכ� ג� אישה, ג� שאר הלכות מילה אינ� חלות במקרה כזה 3
  .ררנו שכ� המנהג בחברא קדישא דירושלי� מפי הרב אורי מילריבו. )יז� אות טז"אות ברית(" "כורת ברית" 4
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   Zagreb, Croatia                קרואטיה, זאגרב

        ה "תשס' אדר ב

  

  קבורת מי שהיה בתהליכי גיור ונפטר בטר� הגיעו לסיומ� . עב
  

  :שאלה
נפטר , גיע לבית הכנסת והיה בשלבי לימוד לצור� גיורה, שהחל בשלבי התקרבות ליהדות, מי שהנו ב� לאב יהודי ולא� גויה

צא� "עד כמה רלוונטי עניי� היותו מזרע ישראל ובבחינת ? מה צרי� להיות היחס ההלכתי אליו בעניי� קבורה. לפני שהתגייר
"  עוזיאלפסקי"ת "וכ� בשו) כ' ע סי"אבה" (משפטי עוזיאל"ת "בשו,  הרב עוזיאל בכמה מתשובותיו–שיש לקרב� " אובדות

  :במקרי� הבאי�) סא וסד' סי(בשאלות הזמ� 
  ?מה נית� לומר על קברו? היכ� לקברו, בעניי� קבורה  .א
 ?כשאמו הגויה חפצה בזאת, בעניי� התנגדות אקטיבית לקבורתו בקבורה נוצרית  .ב
  ?במקרה שתהיה נוצרית, בעניי� השתתפות בכלל בקבורה  .ג

  
  :תשובה

דינו כגוי לכל ענייני  –כיוו� שנפטר לפני שהתגייר , נמצא בשלבי התקרבות ליהדותפי שאביו היה יהודי והוא �על�א�, גוי
  .1הקבורה

על מנת שלא לפגוע באנשי� אחרי� שנמצאי� בשלבי התקרבות , בכל מקו� שנית� להקל בגוי מפני דרכי שלו� יש לעשות זאת
  . הרגישות הרבהבגלל, ובמיוחד כא�, בכל הפעולות שיינקטו יש לפעול בדרכי נוע�. ליהדות

לחילופי� נית� . אמות' אמות ובדיעבד מספיקות ג� ד' ויש להרחיק את קברו לכתחילה ח, אי� לקברו יחד ע� מתי ישראל .א
 .2 ג� גדר חיהתאשר יכולה להיו, טפחי�' להקי� מחיצה בגובה י

  .א� נית� לומר עליו קדיש ולעשות לו אשכבה, אי� לערו� לו טהרה ולהלבישו בתכריכי�
 .3� חיוב להתנגד לקבורתו בקבורה נוצריתאי  .ב
, ובהלוויה פרוטסטנטית נית� לצעוד אחרי הארו�,  בהלוויה קתולית חל איסור להשתת�–במקרה שההלוויה תהיה נוצרית  .ג

 .4ואי� להשתת� בקבורה עצמה, א� אסור להיכנס לכנסייה

                                                 
ולפי מי שסובר שגר תושב שאינו עובד עבודה זרה עושה ) א"א ועבודה זרה נט ע"יבמות מו ע(דינו כגוי , כל עוד לא מל וטבל,  גוי שבא להתגייר 1

רצה לחדש שמחללי� שבת עבור מי שמל ) ב"כה פ' י סי" (צי� אליעזר"אמנ� ה). ב' קכד סע' ד סי"ע יו"עי� שו(ג� דינו שעושה יי� נס� , יי� נס�
אחד הנימוקי� המופיעי� ש� הוא שבני . כיוו� שנכנס בברית, א� מדבריו ש� נראה שזה רק לעניי� שבת, )ובלבד שגיורו לש� שמי�(ולא טבל 

ולכ� ג� מי שמל ולא טבל שיי� לחלל , שמילת� הייתה במצרי� וטבילת� קוד� מת� תורה ועל השבת נצטוו כבר במרה, גרי�ישראל נחשבו כ
וכל שכ� במקרה שאפילו לא מל אלא רק החל בתהליכי , כתב במפורש שדינו כגוי לעניי� קבורה) קמט' ד ב סי"יו" (אגרות משה"וב. עבורו בשבת

" פסקי עוזיאל"ו) נח וסא' ד סי"ב יו; יד' ד סי"א יו" (משפטי עוזיאל"וא� שהרב עוזיאל בספריו . י לעניי� זהשדינו כגו, התקרבות ליהדות
לבלתי ידח "זה דווקא משו� שיש עניי� להחזיר את זרע ישראל ליהדות , הארי� בעניי� המצווה לקרב� ליהדות) ה�סא סע ד' סי(בשאלות הזמ� 

והרחקתו לגמרי מקבורה עלולה לפגוע , וכיוו� שרצונו היה להתגייר. כיוו� שלא יחזור ליהדות,  אי� זה שיי�א� במקרה שמת גוי שוב, "ממנו נדח
שלעניי� , )ש�" (אגרות משה"וכ� כתב ב,  כמפורט בגו� התשובה–נראה שנית� להקל במקו� שהדי� נות� , באנשי� שנמצאי� בתהליכי התקרבות

  . ולא טבלשיעור ההרחקה נית� להקל יותר בגר שמל 
  . עיי� בתשובה עד 2
נקודה השנויה  –) א תשובה נט" (במראה הבזק"ת "עיי� בשו, שאסורה ג� על הגויי�,  א� א� נגדיר את קבורתו בקבורה נוצרית כעבודה זרה 3

קנא ' ד סי"ע יו"שו (�" פסק הש–א� שביחס ליהודי� היא נחשבת לעבודה זרה , ולדעת פוסקי� רבי� הנצרות אינה אסורה על גויי�, במחלוקת
נובע מדי� " אפרושי מאיסורא"שהטע� לכ� הוא משו� שדי� ) קכו' ד סי"יו" (אבני נזר"והסביר ה, שאי� חיוב להפריש גויי� מאיסורי�) ק ו"ס

.  צריכי� להתנגד לכ�איננו, א� א� איננו מעונייני� שייקבר קבורה נוצרית, לכ�. והגויי� אינ� בכלל ערבות, )ב"א עבודה זרה ו ע"הריטב(ערבות 
  .יש לומר לה� שזה רצו� המשפחה, וא� אנשי� שבתהליכי התקרבות יתמרמרו על כ�

ועיי� עוד בתשובות . שדינה כעבודה זרה, העוסקות באיסור להיכנס לכנסייה ולצעוד אחרי צורת צלב, סד לעיל, סג,  עיי� לעיל בתשובות סא 4
  .וכ� באיזה אופ� נית� ולעתי� א� רצוי להביע השתתפות בצער, בהלוויהבעניי� עצות אי� להסביר אי השתתפות ) ש�(
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   New York, USA             ב"ארה, ניו יורק

                                                      ד "אלול תשס

  

  קניית חלקת קבורה באר� ישראל שלא על מנת לקבור בה. עג
  

  :שאלה
הוא אמר לבניו כמה פעמי� לפני מותו שהיה רוצה שישיגו לו קרקע בקרבת . יהודי ירא שמי� נפטר ונקבר בארצות הברית

הא� ? )העלות הכספית אינה מפריעה לה�(� ראוי לבניו למלא אחר בקשתו הא. שעליה יהיה ציו� לזכרו, קבר אמו בירושלי�
 דבר –תחייב ליקוט עצמות והבאתו לאר� ,  אפשר לקבור אותותשבה מבחינה תיאורטי, בעלות הנפטר בקרקע באר� ישראל

  ?שהיה בפירוש נגד רצונו שהביע בחייו
  

  :תשובה
אלא שא� נראה שמטרתו של הנפטר . 1חברא קדישא מסכימה לכ�א� ה, אי� מניעה הלכתית לקיי� את בקשתו של הנפטר

כגו� החזקת לומדי , ראוי יותר להשתמש בכס� הזה להנצחה בדרכי� מועילות יותר, בציווי זה הייתה למע� הנצחת שמו בלבד
כיוו� שיש  (וא� נראה שמטרתו של הנפטר הייתה כדי לגרו� לצאצאיו להמשי� לפקוד את קבר אמו', תורה באר� ישראל וכדו

  .2יעשו כבקשתו, )וממילא באותה הזדמנות יעלו לקבר אמו הסמו�, לאביה� ציו� ש� והצאצאי� שבאר� יפקדו את ציונו
, א� במקרה שבו לא אמר זאת במפורש, כיוו� שהנפטר אמר במפורש שאינו רוצה שיעלו את עצמותיו לאר� אי� לעשות כ�

  .3 מדבריו שלא נוח לו בכ�מצווה להעלות את עצמותיו ג� א� נראה היה

                                                 
ומעשי� שבכל יו� שמצייני� על מצבה ג� שמות של קרובי� , לא מצאנו מי שיאסור לרכוש חלקת קבר ולהקי� עליה ציו� ללא קבר בפועל 1

נ גולדברג "וכ� סובר הגרז, בו ללא שמישהו קבור ש�או שמקימי� מצבות בשטח בית הקברות לזכר קהילות שחר, שנפטרו ואינ� קבורי� ש�
ורכישה של חלקה שאי� קוברי� , כיוו� שקיימת מצוקה של קברי� בבתי העלמי� באר�, והיה מקו� לומר שאי� זה ראוי. שאי� שו� מניעה בדבר

פי שאותו אד� � על�א�, א מנהג רווחשהי, א� נראה שאי� זה גרוע מרכישת חלקת קבר לאד� שעודו בחיי�, בה דוחקת את מקומ� של המתי�
מה  –שהרוכש חלקת קבר בעודו בחיי� סופו לנצלה , וא� שיש לחלק. ובינתיי� אי אפשר לקבור ש� את מי שמת, אינו צרי� כרגע את הקרקע

ג� בחלקה שנרכשת לציו� , וא� א� בסופו של דבר יהיה שימוש, שלא יהיה שימוש בחלקה –" ובלע המוות לנצח"אנו מתפללי� , שאי� כ� בענייננו
). ז' שסד סע' ד סי"ע יו"שו(משו� כבוד אביו , שא� שהחוצב קבר לאביו ולא קברו בו לא ייקבר בו הוא עולמית, בעלמא נית� להשתמש לקבורה

, בו את האבא� כשמלכתחילה לא התכוו� לקבור , נ גולדברג זהו דווקא כשחצב את הקבר על מנת לקבור את אביו ובסו� לא קבר"לדעת הגרז
שהרי הכול נעשה בהסכמת , איסור בוודאי אי� כא�, וא� שעדיי� נית� לחלק בי� המקרי�. אי� כל מניעה להיקבר בו, ויש כא� רק ציו� בעלמא

  . החברא קדישא
חפ� "כות בדברי הועיי� בארי(עדי� להנציח את שמו באופ� שיהווה תועלת לנשמתו , נ גולדברג שא� מטרת הבקשה היא רק הנצחה"סברת הגרז 2

עיי� (כיוו� שלא נת� לשליש לפני מותו , ובכל מקרה חיוב ממוני מ� הדי� אי� כא�, )ו במה שכתב בזה"ב פרק ט"ח" אהבת חסד"בספרו " חיי�
  .אלא א� ורק חיוב מוסרי של קיו� רצונו, )ב' רנב סע' מ סי"ע חו"בשו

ט "כלאי� פ(כיוו� שבירושלמי , דעתו בחייו שאינו רוצה שיעלוהו לקבורה באר� ישראלד� בעניי� צורבא מרבנ� שגילה ) סג' סי(ח "ת מהרלב" שו3
 –ותבואו ותטמאו את ארצי , בחייכ� –ונחלתי שמת� לתועבה : "ל לאר� ישראל לאחר מותו"קרא רבי בר קיריא על מי שמגיע מחו) ג"ה

כיוו� שמצאנו בתלמודי� כמה וכמה פעמי� , העלותו לקבורה באר�ולמרות זאת פסק שמצווה ל; )וכ� מופיע בזהר פרשת אחרי מות" (במיתתכ�
ורק א� המת ציווה במפורש בחייו שלא להעלותו לאר� אי� לעבור על , וכל הפוסקי� כתבו בשבח הקבורה באר�, שהעלו מת לקבורה לאר�

  . וא� כ� הוא הדי� בנדו� זה, )לא' ד סי"ו יו" (יביע אומר"וכ� פסק ב; דבריו
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         Kosice, Slovakia                       סלובקיה, קושיצה

              ד "אלול תשס

  

  ל"קבורת נוכרי� בני זוג של יהודי� ר. עד
  

  :שאלה
בבית , )ילהאבל קשורי� בתוק� הנסיבות שהזמ� גרמ� לקה(אבקש הדרכתכ� בנושא קבורת שאינ� יהודי� מבחינת ההלכה 

או באנשי� שחשי� את עצמ� יהודי� מצד שאביה� היה , מדובר בעיקר בבנות זוג נוכריות ליהודי�. העלמי� של הקהילה
ידוע לי באופ� כללי על . וטר� נקבעו תקדימי�, הצור� נמצא מתחת לפני השטח. יהודי אבל אמ� הורת� אינה יהודייה

�  .חלקות נפרדות שנקבעו בבתי עלמי� באר
  
  :שובהת

  . מפני דרכי שלו�2 וכ� מלווי� אות�1קוברי� מתי גויי�
כמו כ� נית� במקו� . 5אמות' ובדיעבד מספיקות ג� ד, 4אמות' ויש להרחיק בי� הקברי� לכתחילה ח, 3אי� לקבור גוי ליד יהודי

 –רחקה וג� מחיצה וא� אפשר לעשות ה, 7אשר יכולה להיות ג� גדר חיה של צמחי�, 6טפחי�' זה להקי� מחיצה בגובה י
  .8עדי�

מעיקר הדי� נית� לומר קדיש על גוי וכ� אשכבה . 9אי� לעשות טהרה ולהלביש את המת בתכריכי�. א: באשר לסדרי ההלוויה
א� אי� בכ� משו� מת� תחושה לציבור כאילו המת היה , כמבואר לעיל, יש לשקול היטב את המצב. 10ואי� בכ� אסור', וכד

  .11ולפעול בהתא�) 'הכרה בילדיו כיהודי� כשאינ� כאלה וכדו, ו� למת� לגיטימציה לנישואי תערובתדבר העלול לגר(יהודי 
לפעול בדרכי נוע� ולהיזהר שלא לפגוע באנשי� שנמצאי� בתהלי� , יש לשקול את הדברי� בזהירות מרבית, מאיד� גיסא

 .12ווהחכ� עיניו בראש. התקרבות או לגרו� חלילה למחלוקת שתהרוס את הקהילה

                                                 
  ).א' שסז סע' ד סי"יו(ע "שו, )א"סא ע(גיטי�  1
  ).ש�(� "למהרש" דעת תורה" ה–' כגו� הליכה לאחר צורת צלב וכד, בתנאי שאי� בהלוויה סממני� של עבודה זרה, )ש�" (בית יוס�"ה 2
) ה קוברי�"� ד"מדפי הריא "ש� כח ע(� "והר) ה ע� מתי ישראל"א ד"גיטי� סא ע(י "ורש, "אי� קוברי� רשע אצל צדיק): "א"מז ע(סנהדרי�  3

  .פסקו שהוא הדי� שאי� קוברי� גוי אצל ישראל
וכ� פסק . וצרי� שלא ייגעו התפיסות זו בזו, )א"סוטה מד ע(אמות ' כיוו� שמת תופס ד, )ה אצל צדיק"שסב ד' ד סי"יו" (א"גליו� מהרש"ה 4
מנחת "ת "וכ� פסק בשו. אמות'  פסק סת� ששיעור ההרחקה ח)קלא וקנב' ב סי(וש� , שטוב להחמיר בכ�) קס' ד א סי"יו" (אגרות משה"ה

  ). מא' ב סי" (אליעזר
שכל די� תפיסת הקבר נאמר לגבי טומאה והחשש שמא ) כז במהדורה ראשונה; א תשובה סז" במראה הבזק"ת "שו(ש ישראלי "דעת מר� הגר 5

אי� , וש� נראה שא� שה� מחמירי�, � מטמאי� באוהל"א� קברי עכובמחלוקת , ב' שעב סע' ד סי"ע יו"עיי� בשו(שאינ� שייכי� בגוי , יאהיל
  .אמות' שמעיקר הדי� מספיק ד, )קמט' ד ב סי"יו" (אגרות משה"וכ� נראה מה. אמות' ולכ� מספיקות ד, )זה מעיקר הדי� אלא חומרה

ע "בניגוד לרמ –) כו' סי" אב� יעקב"חלק " (צי� אליעזר"הו) קצג' ז סי" (שבט הלוי", )קנב�קלא' ד ב סי"יו" (אגרות משה", )יג' סי" (אמרי יושר" 6
  .הדורש שהמחיצה תהיה ג� במעבה הקרקע, )ש�" (מנחת אליעזר"וכ� בניגוד ל, שממנו עולה שמחיצה אינה מועילה, )מד' סי(מפאנו 

  ).ש�" (צי� אליעזר" 7
טוב "ת "שלמה קלוגר בשו' וכ� דעת ר, שמחיצה אינה מועילה) עיל ל5ראה בהערה (היות שיש הסוברי� , וכ� ראוי לעשות). ש�" (צי� אליעזר" 8

כאשר הוקצה שטח , )רא' סי" דעת כה�"ת "שו(ה קוק "לדעת מר� הראי). לו' טז סי" (צי� אליעזר"הובא ב, )רנג' ג ב סי"מהדו" (טע� ודעת
ולכ� יש , ויי� א� בהפסק מחיצה ובריחוק מקו�וממילא אסור לקבור בו ג, לקבורת יהודי� והחלו לקבור בו נתקדש כל שטח בית הקברות

  . שמלכתחילה לא הוקצו לקבורת יהודי�, אלא א� מדובר בחלקות חדשות, להשתמש בהיתרי� דלעיל רק כאשר מתעוררת בעיה
טהרה אי� דעתו מפורשת בעניי� ). בניגוד למי שנישא לנוכרית ורוצה(שאי� לתת תכריכי� לנוכרי� , )קמז' ד ג סי"יו" (אגרות משה"ת "עיי� בשו 9

וכל , קבי�' א� אי� לעשות לה� רחיצת ט, א� לגבי בני זוג� היהודיי� הוא כותב שא� ה� ישלמו לאנשי� שיעשו זאת יכולי� לעשות, לגבי נוכרי�
בכל מה מט ג� מזה תשובכל אופ� הרב צרי� לה, מורת שכרוראה ש� שאי� להספיד� אלא בשבח אמיתי שיש בה� ות. שכ� לנוכרי� עצמ�

  .שאפשר
א " (במראה הבזק"ת "ועיי� עוד בשו. וכתב שמותר, ד� בשאלה א� גר יכול לומר קדיש ואשכבה על אביו הנוכרי) ס' ו סי" (יחוה דעת"ת "שו 10

  .שישנ� הגבלות בעניי� זה) 2א כח "גכתשובה ע במהדו
יו הביאו לחיי העול� הזה וכ� זכה הב� להתגייר ולבוא לחיי העול� כיוו� שאב, שהעלה סברה לכ� שיש בזה עניי� חיובי, )ש�" (יחוה דעת"עיי�  11

  .ולכ� יש לשקול בזהירות רבה את הדברי� ולנהוג בהתא�, א� בענייננו אי� שו� עניי� באמירת הקדיש והדבר עלול לגרו� לנזקי�. הבא
  .'א רבינובי�"הערת הגרנ 12
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  ,Israel   Haifa                    ישראל, חיפה
                    ד      "אייר תשס

  
  לקראת סיו� שנת אבל, "שמחות"הלכות . עה

  
  :שאלה
  .אב�במנח�' הב, למחרתג ונקברה "אב תשס�במנח�' ה נפטרה בד"אמי ע

יו� הקבורה מה משמעות� של ? כרו�י ומתי יו� הז,חודשי האבלותעשר �שני�מתי מסתיימי� ? מתי מסיימי� לומר קדיש
  ?יה לקבריעללבאיזה יו� יש חשיבות ? ויו� הפטירה בשנה הראשונה

  ?עשר�שני� לעבור לפני התיבה בחודש ההא� יש עניי�, א� אי� אבלי� אחרי�
  '?יה לתורה וכויעל,  בשבת שלפני יו� השנה בתפילות"חיוב"מה ה

  
  :תשובה

במקרה שיש פער של יותר מיו� בי� . 1א חודשי� מיו� הקבורה"לפי מנהג האשכנזי� הוא לאחר יסיו� אמירת הקדיש .א
וכל אחד ינהג לפי , מיו� הפטירה או מיו� הקבורה,  מחלוקת פוסקי� כיצד למנות את התקופה הזונה יש,הפטירה לקבורה

  .2הבחירה נתונה בידיו כמי לנהוג,  ידועיננואהמנהג א� . מנהג מקומו
יש לציי� שלגבי . 3 לפי יו� הפטירהחודשי האבלותב " יש לקבוע את סיו� י,אשר יו� הקבורה הוא למחרת יו� הפטירהכ .ב

 בשנה הראשונה נוהגי� כבתו� – כרו� עצמויהז גבי יו�שלוכ� , 4"מקצת היו� ככולו"ב חודשי� אי� אומרי� "סיו� אבלות י
   .5אבלותהדשי ו חב"י

  .7 ואי� חילוק בי� השנה הראשונה לשאר השני�,6 ללא קשר לתארי� הקבורה,בע לפי יו� הפטירהנק) יארצייטה(יו� השנה  .ג
  .8יה לקבר היא ביו� השנהיהעל .ד

                                                 
 . שמוני� מיו� הקבורהפסק)  קלב'סי( "ביאור הלכה"הו, א חודש" י שאומרי� קדישפסק)  ד' שעו סע'ד סי"יוע "שו(א "רמה 1
 משו� שפוסק שאת יו�הוא ונראה שטעמו ,  ימי� בי� הפטירה לקבורה יש למנות מיו� הפטירההמככתב שג� א� חלפו ) ש� ("ביאור הלכה" ה2

ורק בש� ( כדעה עיקרית )ק מד" ס תקסח'סי( "ה ברורהמשנ" ב וכמו שכתב)ש�(כפי שסת� , כרו� יש לקבוע ג� במקרה כזה לפי יו� הפטירהיהז
 ,ב" שאמר קדיש ג� בתו� החודש היכאילוא החודשי� במקרה כזה מיו� הקבורה ייראה "א� ימנה את יש, )�"דעת השאת הביא " ש אומרי�י"

,  והדבר יפגע בכבוד הוריו,)ט ק" סתב' סיד "ע יו"שו(ז "כמו שכתב הט, ב החודשי�"מפני שאנשי� נוטי� להתייחס ליו� השנה כאל סיו� י
  .שנראה כמחזיק אות� לרשעי�

ומדבריו ש� נראה שג� כשהקבורה למחרת הפטירה יש למנות , ) א'יתו� שער ד סע דיני קדיש, "אל� למטה"ב( "מטה אפרי�"ה כזו כתב אסבר
תכ� י אלא שי; יו� הפטירהיפ�לכרו� עיו� הזקבע יי� י"במקרה זה ג� לדעת השהרי  – הואדרב,  זואמה שעולה ג� מסבר, מיו� הפטירה

 לאנשי� כאמירת כ��למפני שבפועל אי� הדבר נראה כ,  אלא רק כשיש פער של כמה ימי�, זו במקרה כזהא לא חשש לסבר"ביאור הלכה"שה
ויו� השנה לפטירה , )ב"היהוא כבר היו� הראשו� של החודש ' ה(תמוז ב' בד, משללא חודשי� מהקבורה מסתיימי� "שהרי י, ב"קדיש בחודש הי

ב החודשי� כ� ג� טועי� להתייחס אליו כיו� האחרו� של "ובאותה מידה שאנשי� טועי� להתייחס ליו� השנה כאל סיו� י, אב�במנח� 'הוא ד
ולא , הפטירהחודשי� מהא " כאילו הוא היו� האחרו� של יבתמוז 'ובהתאמה לכ� יתייחסו לד,  ולא כאל היו� שלמחרת היו� האחרו�,תקופה זו

  .חודשי� מהקבורההא "ב ממנה והאחרו� של י"כאל היו� הראשו� של החודש הי
 נראה שלדעתו מוני� מיו� הקבורה ג� כשיש , שסת� שמוני� מיו� הקבורה ולא חילק בי� המקרי�)י ק" ט ס'פרק ל סע(" גשר החיי�"א� מ

  . כמה ימי� בי� הפטירה לקבורה
 . דע על נוהג ברור במקומו או במשפחתוו יינו א� א,ג כאחת מדעות אלה לפי בחירתונראה שבמקרה כזה יכול אד� לנהו

 שמוני� מיו� "משאת בנימי�"דברי האת  הביא )ט ק" תב ס'ד סי"יוע "שו(ז "הט.  נחלקו הפוסקי� א� מוני� מיו� הפטירה או מיו� הקבורה3
ביאור "מד וב ק" תקסח ס'סי( "ברורה משנה"ה. "משאת בנימי�" הע� כי�ס ה")הכס� נקודות"י וב ק"ש� ס(� "ואילו הש, הקבורה וחלק עליו

 .דשי האבלות נמני� מיו� הקבורהוב ח"הכריע שי) קלב' סיש�  "הלכה
 .) ג' שצה סע'סיח "או(ע " שו4
 .)ש�(א " רמ5
 –  רוב האחרוני�.בורה ולא בפטירה למעט כאשר הב� נכח בק,פוסק שיו� השנה נקבע לפי יו� הפטירה ) יב' תב סע'ד סי"יוע "שו(א "רמה 6

� זה ופסקו י לא חילקו בעני– ובעקבותיה� הפוסקי� המאוחרי� יותר, ח"י ברי� המובא בב"מהר, "משאת בנימי�"ה, "לבוש" בש� ה)ש�(� "הש
 . שיו� הפטירה הוא הקובע ג� במקרה כזה

אבל בשנה הראשונה יש לקבוע את , יה ואיל�יבשנה השנהוא מור  שכל הא"משאת בנימי�" דעת ה. יש מחלוקת א� הדי� כ� ג� בשנה הראשונה7
 חולק )ש�(ז "הט. ואי� לפצל את יו� השנה מסיו� האבלות, ב החודשי� מיו� זה" הדבר נובע מכ� שלדעתו מוני� את י.יו� השנה ביו� הקבורה

ע� ,  כאמור, מסכי�)ש�(� "הש. בשנה הראשונה ג� –כרו� נקבע ג� הוא ביו� הפטירה יהז  ובהתא� לכ� סובר שיו�,לגבי סיו� האבלות
 שאז האבלות – יתה הקבורה יו� לאחר הפטירהיבו השא� לגבי יו� השנה הוא מבחי� בי� מקרה ,  לגבי סיו� האבלות"משאת בנימי�"ה

היו בו לבי� מקרה ש, השנה ואז יש לציי� ביו� זה את יו� – ,של הפטירה" יו� השנה" תסתיי� ב,של הקבורה" יו� השנה"המסתיימת יו� לפני 
  ."משאת בנימי�"כדעת ה,  שאז יש לנהוג בשנה הראשונה שיו� השנה הוא ביו� הקבורה– כמה ימי� עד הקבורה

הביא שלגבי שנה ראשונה יש להבחי� " ש אומרי�י"ורק בש� , כרו� לפי יו� הפטירהיהז כתב שבכל מקרה קובעי� את יו�) ש�( "ברורה משנה"ה
של " יו� השנה"של הקבורה תסתיי� ב" יו� השנה"המסתיימת יו� לפני , שאז האבלות, תה הקבורה יו� לאחר הפטירהייבו השבי� מקרה 

כרו� הוא יהז  שאז יש לנהוג בשנה הראשונה שיו�– לבי� מקרה שהיו כמה ימי� עד הקבורה, כרו�יהז ואז יש לציי� ביו� זה את יו�, הפטירה
א� א� לא ידוע על מנהג כזה יש לנהוג ,  זהו מנהג לגיטימי– א� יש מנהג במקו� או במשפחה כדעה זושהיא משמעות הדבר . ביו� הקבורה
 ב"י ו,כרו� הוא ביו� הפטירהיהז שכתב שיו�, )ח ק"פרק לב ס( "החיי� גשר"עיי� עוד ב. כרו� נקבע תמיד לפי יו� הפטירהיהז בסתמא שיו�

  ."�"נוהגי� רבי� כש"י� ומעלה בי� הפטירה לקבורה שה ימוושכשיש של, דשי האבלות נמני� מהקבורהוח
ב וו� שכ� דעת רוכי ,)אב�במנח�' ד( ודאי שיש לקבוע את יו� השנה ביו� זה ,שיו� הקבורה היה למחרת יו� הפטירה, למעשה במקרה של�

 ."משאת בנימי�"הפוסקי� מלבד ה
 ויש שנהגו כ� ג� לגבי ,זיכרו�דשי האבלות ללא קשר ליו� הו חב"יבר בסו� שעולי� לק) כ'  סעשדמ' ד סי"יו( ע" השו דברישמשמעות,  יש לציי�8

).  מב' לט סע' סי; ח' לז סע' סי;יח� יז' לג סע'סי( "פני ברו�"ב עיי� – כרו�יהז  א� א� אינו יו�, לנהוג בה� ג� ביו� זה–כרו� יהז שאר מנהגי יו�
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ואי� אומרי� בזה (אב �במנח�' ב חודש יש לסיי� בד"את דיני י, תמוז'  במקרה של� יש לסיי� לומר קדיש בד,מסקנהל .ה
 .יה לקברי ובו ישנה חשיבות ג� לעל, בי� בשנה זו ובי� בשאר שני�, ג� יו� השנהאב הוא�במנח�' וד, )מקצת היו� ככולו

ויש מהאחרוני� שמשמע . 9 רשאי לעשות זאת באופ� אקראי,ב לאבלותו"אבל שרוצה לעבור לפני התיבה ג� בחודש הי  .ו
  . 11א� המנהג הוא שהאבל אינו עובר באופ� קבוע, 10ב"מדבריו שראוי לעבור א� בחודש הי

הקדיש (ויש נוהגי� שהוא אומר קדיש בערבית של ליל שבת , 13 שהאבל בשבת לפני יו� השנה עולה למפטיר12מנהג ישראל .ז
יש . 14 בערבית של מוצאי שבת לפני התיבה וכ� עובר לפני התיבהמתפלל מוס� ,")מזמור שיר ליו� השבת"שנאמר לאחר 

 והולכי� בעניי� זה אחר ,ל אינו עובר לפני התיבה בשבת שכ� בשנה הראשונה האב,הישכתבו שכל זה החל מהשנה השני
  .15המנהג

  

                                                                                                                                                                           
ואולי ג� , זיכרו�ב החודשי� ליו� ה" שאז יש חודש הפרש בי� סיו� י–שנה מעוברת הוא ב) ש� "פני ברו�"מהוכ� משמע (אלא שמנהג זה בפועל 

 ולא ,לנוהגי� לקבוע אותו ג� במקרה כזה ביו� הפטירה, כרו�י חודשי� מרוחק מיו� הזב"ישסיו� , כשחלפו כמה ימי� בי� הפטירה לקבורה
א במקרה כשל� אי� בכ� נפק, על כל פני� .כרו�יהז י� שבו נקבע יו�תארה החודשי� מסתיימי� יו� לפני ב"י שהרי ,כשמדובר בימי� רצופי�

 .החודשי� הנמני� מיו� הקבורה מתאחד ע� יו� הפטירהב "י שהרי סיו� ,ינהמ
 . בשמו) לה הערה א'סי( "פני ברו�"וה)  קסה'ג סי ("שבט הלוי"ת " שו9

 . לגבי קדיש דרבנ�)ג ק" ט ס'פרק ל סע( "החיי� שרג" ובדומה לזה כתב )דיני קדיש יתו� שער ד סעי� ב( "מטה אפרי�"ה 10
 ).ש�( "פני ברו�"כ� דייק ממנו בו ,) ד' שעו סע'סיד "ע יו"שו(א " פשטות דברי הרמ11
שכ� אי� זה ,  א� לזה כוונת� בהדגשת המלה חיוב,מעיקר הדי�" חיוב" להגדיר את התפילות לפני התיבה בשבת שלפני יו� השנה כי אפשר א12

הורגלו להשתמש במינוח ' התפילות לפני התיבה וכו, חס למנהגי הקדישי אלא שמתו� החשיבות שמורגלי� אנשי� לי;מאוחר יחסיתאלא מנהג 
 ".חיוב"
יראה כמזלזל י , ולא מחמת אילוצי�,כי אולי מי שלא יעשה כמנהג זה, תכ� שלאחר שהורגלו להקפיד על כ� יש בכ� חיוב מצד כיבוד הורי�ייו

 .בכבוד�
 מפני מי ,אחרי�" חיובי�"בניגוד ל, אבי הילד קוד� המילה א� שנדחהאת  וביאר שמנהג זה אינו דוחה ,)ה בשבת" קלז ד'סי ("אור הלכהבי" 13

" פני ברו�"וב) ב"פרק לב סק(א� כ� מובא בגשר החיי� , לא כתב שעולה דווקא למפטיר" ביאור הלכה"ואמנ� ב.  באותו היו�ו� זיכרו�שיש לו י
 .וציינו כמה מקורות לכ�) א' לט סע' סי(

 . עיי� ש� בהערות המקור לכל אחד ממנהגי� אלה). ב' לט סע'סי( "פני ברו�" ו)ק ב"פרק לב ס( "גשר החיי�" 14
 .ל" והקדישי� הנאי שבתתפילה במוצ, א� מוב� שלכל הדעות ג� בשנה ראשונה יש מקו� למפטיר. )ש�( "פני ברו�" 15
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 Rome, Italy                                   איטליה, רומא
            ג"אב תשס�מנח�

  
  ל"של יהודי וגויה ר" חתונה"שליחת משגיח כשרות ל. עו
  

  :שאלה
רצה לעשות סעודת מרעי� תחת השגחתי וביקש שאשלח לש� כ� �ואחר, ל"קרה בקהילתינו שאיש נשא אישה נוכרית ר

הא� בכלל מותר ? הא� מותר לשלוח משגיח מטע� הקהילה: שאלתי. כי רצה שיבואו חבריו שאוכלי� כשר', משגיח וכו
  ?להשתת� באירוע שכזה

  

  :תשובה
  מבחינה ביולוגית היהודיצאי צאניתוק הקשר שבי� היחיד לציבור ובי� רבה ומשמעותה  עברה שחומרתהיאכרית הו נתאינש

הקמת על כ� . ג� א� האב איננו יהודי והא� יהודייה, נישואי התערובת מסכני� את המש� קיומו של ע� ישראל. לעמו
  .בה ורצוי שלא להשתת� ,אינה אירוע משמחשכזו משפחה 
 ולאחר היכריויי� לגייר את הניתכ� שבהמש� יחזור בו או יהיה מעוני ו,בו נית� להציל ולקרב את החת�שבמקרה א� ורק 

 ,אירועלהשתת� באופ� פסיבי בלשקול  יש מקו� ,מתו� בחינת הרווח הצפוי מול ההפסד הוודאי, שיקול דעת מעמיק של הרב
  ".ישראל שחטא ישראל הוא" וידוע הכלל ,על קשרעמו מתו� מטרה לשמור 

בלגיטימיות של ציבורית כהכרה לולה להתפרש  ע,ה לקרב את החת�וא� כשיש תקו, שליחת משגיח כשרות לאירוע כזה
 ובזה יהיה ניכר שהמעשה ,אלו המקפידי� על אכילת אוכל כשר יימנעו מלאכול.  ועל כ� יש להימנע מלשלוח משגיח,המעשה

  .1 ואולי יתעורר וישוב בתשובה שלמה,שהוא עושה אינו רצוי
  

                                                 
 החטאי� האלו ...ולכ� הוא טוב שיכרתו" :וקבע כלל שהתקבל להלכה על פוסקי� רבי�, עקרוניתד� בשאלה ) שער כ ד� קסב(" עקדת יצחק"ב 1

ומדבריו למדנו ".  ומי שלא יקבל זה בדעתו אי� לו חלק בבינה ונחלה בתורה האלוקית...בנפשות� משתיעקר אות אחת מהתורה בהסכמת הרבי�
  .שייתכ� שהיינו יכולי� להציל את היחיד מחטא חמור יותרפי �לע�� א,את החשיבות שהציבור לא יהיה שות� בעברה
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   Venice, Italy                     איטליה, ונציה

              ה " תשסתמוז

  

  חיי��סירוס בעלי. עז
  

  :שאלה
הגענו לשאלה ששאלו את ב� זומא מהו " 'ארבעה נכנסו לפרדס וכו"בלומדנו ע� בעלי בתי� בקהילתנו את הסוגיה בחגיגה 

והיות שהתורה כתבה , ש� הבעיה היא בזה שאסור להטיל מו� בבהמה משו� שראויה היא או דמיה לקדש, לסרוסי כלבא
הא� ההלכה ". ובארצכ� לא תעשו"משו� , וב� זומא אסר; אולי אי� איסור לסרס כלב" 'לא תביא אתנ� זונה ומחיר כלב וכו"

אלא , ל מותר לסרס כלב ג� לא מטעמי בריאותו"ולכ� בחו, הא� דבריו כמשמע� דווקא, וא� כ�? נפסקה כדברי ב� זומא
ויצא מזה ? והיות שנפסק לאיסור האיסור חל בכל מקו�, או שאי� הבדל', למשל כדי שבעת יח� לו לא יקלקל את הריהוט וכד

  .וירא שמי� צרי� לדעת אי� יעשה, היות שרוב הווטרינרי� מציעי� דווקא לסרס כלבי� וחתולי�, נפקא מינה למעשה
  

  :תשובה
למדו , 2"רצכ�בא"וטע� הדבר הוא שא� שנאמר בפסוק , 1ל"בי� באר� בי� בחו, חיי� זכר�אסור מהתורה לסרס בעל .א

  .3ל"לרבות אפילו בחו" לא תעשו"מהמילי� " תורת כהני�"ב
כל עוד , החיי� או א� של אד��של בעל(הדבר אסור ג� כשיש בכ� צור� מטעמי בריאותו , כיוו� שמדובר באיסור דאורייתא .ב

 .שבאופ� זה הדבר מותר, ולא כפי שמשתמע מנוסח השאלה, )אי� מדובר בפיקוח נפש
 טיפול תרופתי הפוגע ביכולת הרבייה באופ� –" כוס עיקרי�"ידי השקיית �כגו� על,  בסירוס באופ� עקי�האיסור הוא ג�  .ג

 .אלא שבאופ� זה אי� חיוב מלקות, 4קבוע
 .5נחשב לסירוס קבוע ואסור, היוצר סירוס שנית� לתקנו בניתוח נוס�, ניתוח או טיפול אחר .ד
 . 6חיי��אסור לומר לגוי לסרס בעל .ה
כוס של "שתיית (אפילו קבוע , לכ� גרימת סירוס באופ� עקי�, לרוב דעות האיסור הוא רק מדרבנ�, יי� נקבהח�בסירוס בעל  .ו

 .7מותרת, ")עיקרי�
 . 8מותר טיפול תרופתי המדכא את הפעילות ההורמונלית של הרביה באופ� זמני, חיי� זכר�ג� בבעל  .ז
 .לכהפי הה�נותנת שירות שכזה על" חיי��צער בעלי"אגודת , בישראל  .ח

                                                 
  ).יא' ה סע' ע סי"אבה(ע "שו 1
  .כד, ויקרא כב 2
  .יא, אמור פרשה ז 3
  ).יב' ש� סע(ע "שו 4
מ� המקרי� אפילו שנוטה להחמיר בחלק ) יג' סי(ועיי� ש� ). ה סימ� יב" (מנחת יצחק"ו) א' לב סע' ד סי�טו ו' ע ג סי"אבה" (אגרות משה"ה 5

אבל קשה לסמו� על כ� למעשה , )ז' ע סי"אה, ג" דבר יהושע"ת "שו(אמנ� יש מי שנראה מדבריו להתיר ניתוח הפי� . בסירוס זמני תרופתי
 ועוד שלא, איננה דומה לתיקו� על ידי ניתוח נוס�, בפרט שהראיה מפגיעה זמנית שמתרפאת מעצמה, ל"באיסור תורה נגד שאר הפוסקי� הנ

 ).עיי� ש�(כיוו� שסיו� התשובה אבד וחסר מ� הספר ,  להתיר באופ� זה ובלי נימוקי היתר נוספי�–ברור שכ� מסקנתו 
 ).יד' ש� סע(ע "שו 6
 ).ד"סקי" (בית שמואל"וה) ו"סק" (חלקת מחוקק"פ הסבר ה"ע) יב' ש� סע(ע "שו 7
8
א� כי הוא מדבר על , )שאופ� זה אינו מוגדר סירוס(ל "הנ" צי� אליעזר"מהכ� ג� נראה , ע ג סימ� טו"אה" אגרות משה", )ש�" (דבר יהושע 

 .נקבה
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 New York, USA                    ב"ארה, ניו יורק
                      ד"אייר תשס

  

  מידתיות הלכתית בשימוש במשככי כאבי�. עח
  

  :שאלה
כיהודי . ש אלברט איינשטיי� בעיר ניו יורק" לרפואה עבית הספרשל " בית ישראל" חבר במרכז הרפואי ,אני קרדיולוג
ההתמחות שלי במש� השני� האחרונות התמקדה . אלות בתחו� האתיקה הרפואית תמיד עניינו אותיש, אורתודוקסי

 ,ב"מחלה זו נפוצה מאוד בארה". Congestive Heart Failure"ואני נתקל רבות בבעיה הנקראת  ,במחלות שריר הלב
  . ב"האוכלוסיית ארמ 1�2%כיו� תוקפת המחלה בער� . גדלה לצערנו הולכת ווהשכיחות שלה

כל טיפול יכול בהדרגתיות להארי� . שלבי� המוקדמי� של מחלה זורבי� העוזרי� במודרנית פיתחה טיפולי� הרפואה ה
מלבד , כאשר מחלה זו מגיעה לשלבי� הסופיי� שלה לרפואה יש מעט מאוד להציע, בכל אופ�.  סימפטומי�העלי�חיי� ול

אחוז התמותה ". שלבי� סופיי�"בעיות לב נמצאת בקבוצה זו של  מכלל האוכלוסייה הסובלת מ5�10%בער� . השתלת לב
  !�50%השנתית אצל חולי� אלו מתקרב ל

. אחוז התמותה גדל ע� השימוש בתרופות אלו, יותרטוב למרות העובדה שהחולי� מרגישי� . לשיפורי� אלו יש מחיר
עבור  זמינות ינ� א� וכ� ה,�ייצרות אותי החברות שמיד�ל מ� התרופות ננטשו עותרב, יה באחוז התמותהיכתוצאה מעל

  .תרופה שעלולה לקצר חיי�בזהירות בשימוש שיש לנקוט  – ובצדק – מ� העוסקי� ברפואה מרגישי� י�רב, כ�ג� . חולי�ה
 וסביר שה� יחיו את חייה� הקצרי� ע� קוצר , חודשי� לחיותהמכלעתי� לחולי� אלו יש . הדילמה המוסרית מטרידה יותר

 א� הלכתית�תהיה מקובלת מבחינה מוסרית, אפילו לזמ� קצר, הא� תרופה שתעזור לה� להרגיש יותר טוב. רנשימה חמו
ה בסיכוי התמותה תתקבל על הדעת כתחלי� למידה מסוימת של שיפור יאיזו דרגה של עלי? בפוטנציאל היא מקצרת חיי�

בידיעה ,  הסובל מכאבי� חזקי�, במחלה סופנית מ� השאלה של נתינת מורפיו� לאד� החולההדברשונה במה ? ברמת חיי�
  ? יגרו� לקיצור חיי�דברשה

  

  :תשובה
אלא שהדיו� שלפנינו נוגע למצב של סתירה בי� . 1ומחללי� שבת ג� כדי להציל חיי שעה, באופ� עקרוני חיי שעה כחיי עול�. א

  .2 של החולה במקרה שחיי השעה מלווי� בייסורי� ובכאבי�–ערכ� של חיי שעה לבי� איכות� 
  .3ידי כל גדולי הפוסקי��טיפול במורפיו� לצור� שיכו� כאבי� של חולה מסוכ� הותר על. ב

  :נימוקיה�
וכמו שהסביר זאת , "ורפא ירפא "–וזהו חלק מהרשות שנתנה התורה לרופא לרפא , אב וסבל הוא מצב של מחלהכ. 1

וכמו שמצינו שמותר לעשות . 4 הטיפול החולה ימותשהרשות באה לכלול את לקיחת הסיכו� הרחוק שבעקבות, �"הרמב
. 5אפילו א� קיי� סיכו� שימות מיד, כדי לנסות להצילו ולתת לו חיי עול�, ניתוח בחולה הנמצא במצב של חיי שעה

 . 6שאי� בו סיכו� כזה, הוא הדי� בטיפול לשיכו� כאבי�
  .7"'שומר פתאי� ה"� שנוהגי� כ� שיי� בזה הכלל וכיוו, ו דר� טיפול מקובלת בחולי� הסובלי� מייסורי� קשי�ז. 2
 .8אלא צירו� של זריקות רבות עלול להביא לקיצור חיי�, ל זריקה וזריקה בפני עצמה איננה מקצרת חיי�כ. 3
ובכ� אולי א� מארי� את , ומאפשר לו לאכול ולשתות טוב יותר, צ� הטיפול בכאב גור� להרגשה טובה יותר לחולהע. 4

 . 9חייו

                                                 
  ).א"פה ע( יומא 1
מ ב "חו" (אגרות משה"לדעת ה: כאשר נותרו לו רק חיי שעה והוא סובל, נחלקו הפוסקי� א� מותר לאד� להימנע מלקבל טיפול מארי� חיי� 2

ומותר לאד� , כי ייסורי� שאי� לה� קצבה קשי� ממיתה,  מותר הדבר–)  ואיל�64' עמ, "אסיא –עמק הלכה ("נ גולדברג "והגרז, )עד אות ב' סי
ויינברגר ' ומ) כט' סי" רמת רחל"ה " (צי� אליעזר"ואילו לדעת ה. וכ� אי� חובת הצלה כשלא טוב לאד� להיות ניצול, להעדי� מיתה על פניה�

" ביאור הלכה"עיי� ב, ויש ער� לעצ� החיי�, � חיי ייסורי� יש לה� ער� לכפרת עוונותמשו� שג,  אסור–)  ואיל�53' עמ"  אסיא–עמק הלכה ("
וראה דעות נוספות בנידו� . וכאיבוד עצמו לדעת" ונשמרת� מאד לנפשתיכ�"אחרת נחשב כעברה על ; )ה אלא לפי שעה"ד ד' שכט סע' סי(
" קהלות יעקב"י קנייבסקי בעל ה"י� דבריו של הקריינא דאיגרתא לגריובמיוחד מעניינ). 401-402' ד עמ" (אנציקלופדיה הלכתית רפואית"ב
אמת שג� אני שמעתי בילדותי . צריכי� לעשות) אפילו אינו אלא לחיי שעה(בעיקר היסוד דכל מה שאפשר להארי� חיי החולה ): "מכתב קצ(

ורק , שלט מבואר דמותר להסיר דבר המונע פטירת החולה' ד סי"דביו, ג"אבל בעיני דבר זה צע, ולא ידעתי א� זהו מבר סמכא הוא, מימרא כזו
ואדרבה יש ללמוד . לא מצאתי איסור) ז יתווספו לו יסורי�"במקו� שעי(לכאורה , וא� כ� להיות שב ואל תעשה. מעשה בגופו אסור לעשות

  ".ד ש�"בבית לח� יהודה ביו' עי, למנוע מזה
ונראה , ז אויערב� שהתיר"ומביא דעת את הגרש, שחוכ� להחמיר) 260-262' עמ, ד" סיאא"במאמרו ב(מלבד דעתו של הרב אביגדור נבנצל  3

  .שמבטל את דעתו מפני דעת רבו
  ).ק ד"שלט ס' ד סי"יו"  (נשמת אברה�"מובא ב, ז אויערב�"הגרש; )שער הסכנה" תורת האד�("� "פי הרמב�על, )פז' יג סי" (צי� אליעזר"ה 4
' קנה סע' ד סי"יו" (א"גליו� מהרש", )ק א"שלט ס' ד סי"יו" פתחי תשובה"הובא ב, עה' ג סי" (שבות יעקב"ת "שו, )א' קנה סע' ד סי"יו(ע "שו 5

) לו' ד ג סי"יו" (אגרות משה"ה, )טז אות ו' ד סי"יו" (אחיעזר"ה, )קמד אות ג' סי" (משפט כה�"ת "שו, )א' שלט סע' ד סי"יו" (בית מאיר"ה, )א
  ).51 הערה 12' ה עמ" (אנציקלופדיה הלכתית רפואית" ראה ב–ישנ� פוסקי� רבי� שהתירו , ואפילו א� הסיכו� גבוה). יג' ד סי" (צי� אליעזר"וה

 ראה – מהמטופלי� לסיבו� של דיכוי נשימתי 1%בספרות המקצועית מתועד ששימוש בצורה נכונה במשככי הכאבי� מביא רק  6
  . אפילו בסיכו� גבוה יותר מותר הדבר– 5ולאור הדברי� לעיל בהערה ). 351-352' עמ, "למותנוטה "' ע, ד" (אנציקלופדיה הלכתית רפואית"ב
  ).פב אות א' ב סי" (מנחת שלמה"ה 7
  ).262' עמ, ד" אסיא(" וכ� במאמרו של הרב נבנצל, )ש�" (נשמת אברה�"המובאת בספר , ז אויערב�"סברת הגרש 8
כל שכ� ייסורי� , )ב"כתובות סב ע" (אנחה שוברת חצי גופו של אד�"אפילו . 1: ל"תו במקורות מחזומחזק את סבר). פז' יג סי" (צי� אליעזר"ה 9

, )ש�" (שיטה מקובצת"ובייחוד לפי ההסבר המובא ב, )ב"כתובות לג ע" (אלמלא נגדוה לחנניה מישאל ועזריה הוו פלחי לצלמא. "2. ממש
  . יכולי� לעמוד בייסורי�ולא היו, שהכאה שאי� לה קצבה קשה יותר ממלקות ומיתה
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  . 10היתר זה כפו� לכ� שאי� מדובר בכ� שזריקה אחת תגרו� מיד למותו של החולה. ג
  . 11אי� היתר במקרה שהחולה כבר בגדר גוסס. ד
 להשתמש בה� ג� כשקיי� ולכ� מותר, ת� איננו ודאי ומידיכל זה נכו� ביחס למשככי כאבי� שהחשש לקיצור החיי� מחמ. ה

ולכ� חברות , יאור בשאלה נראה שהחשש לקיצור החיי� הוא ודאי וחמורמתו� הת, לעומת זאת במקרה הנשאל. סיכו�
  .על כ� אי� להתיר השימוש במשככי כאבי� אלה, התרופות עצמ� הפסיקו לייצר�

  

במציאת מזור לכל מחלה ומרפא , נסיי� בתפילה לרופא כל בשר כי ימשי� טובו עלינו בעזרתו לשליחיו הנאמני� עלי אדמות
  .הנפשלכל ייסורי הגו� ו

                                                 
  ).עג אות א' מ ב סי"חו" (אגרות משה"ה; )ש�(ז אויערב� "הגרש10
  .ש�" אגרות משה"ה 11
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   New Jersey, USA                ב"ארה, רסי'ניו ג
                       ה"שבט תשס

  

  סדר קדימויות בטיפול בפגייה וטיפול להצלת פגי� פגועי� . עט
  

  :שאלה
כשיש מתי ועד כמה צרי� להשתדל להציל חייה� של פגי� ? מה� כללי העדיפות שלפיה� צרי� לקבוע את סדרי הטיפול בפגי�

  ?חשש שהצלת� תביא לסבל רב לה� ולבני משפחת�
  

  :תשובה
שאלת� נוגעת לשני  .2 ואסור לגרו� למיתתו1 שחובה להחיותו, יוצא מכלל עובר ודינו ככל חולהואילוד הי כיוו� שנולד ה,ככלל

 ראשו�  עלונענה. בטיפול בפג שבמצבו הרפואי העתידי אינו טווה ,העדפת הטיפול בפג אחד על פני האחר: תחומי� שוני�
  :ראשו�

  הקדמת טיפול. א
 אשר , עלינו להעדי� את הטיפול בפג הנמצא במצב פיזיולוגי טוב יותר,3כאשר באי� לפנינו בעת ובעונה אחת שני פגי� . 1

  . על פני הטיפול בפג שלא נית� להחיותו אלא לחיי שעה,4בו סיכויי הצלחת הטיפול גבוהי� יותר
 היינו שנית� להחיות את שניה� לחיי עול� או שנית� ,ה� במצב קליני זההו ,5ה אחר זהכאשר באי� הפגי� לפנינו בז . 2

  . 6 חובתנו לטפל בפג שבא לפנינו ראשו�,להחיות את שניה� לחיי שעה
 וזה , להחיותו אלא לחיי שעהאפשר ילדעת רוב הפוסקי� חובה זו מוטלת עלינו ג� כאשר זה שבא לפנינו ראשו� א

,  שחיי שעה נחשבי� לחיי� לכל דבריפ�לע��לעומת� יש הסוברי� כי א. 7נית� להחיותו לחיי עול� אחריושבא לפנינו 

                                                 
1
 –יצא רובו . מפני שחייה קודמי� לחייו,  מחתכי� את הולד במעיה ומוציאי� אותו אברי� אברי�– האשה שהיא מקשה לילד ":)ז"ז מ"אהלות פ(שנינו  

 אול� ,זהה לחובת הצלת חיי� של כל אד�אינה  שמענו מכא� כי כל עוד לא יצא העובר מהרח� חובת הצלתו ."וחי� נפש מפני נפש שאי� ד,אי� נוגעי� בו

טיפולי� רפואיי� בחובה זו קיימת ג� בפגי� שנית� להחיות�  . כל אד� אחרה שלהצלהחובת הצלתו זהה לחובת לאוויר העול� בו יצא העובר שמהרגע 

 המסיק ,)228'  ז עמ"תחומי�"(אברה� שטיינברג '  במאמרו של הרב פרופי�ועי). קנה ד' סיד " יו"� אישחזו"(י� את השבת על הצלת�  וא� מחלל,שוני�

 פג שנית� להצילו יש להחיותו אפילו �כ�  וא;לודי הלכתית של הי הפורמלית ולא בהגדרתו, בפעל ההצלהשל הצלחתשחובת ההצלה תלויה בסבירות 

  .א נית� להצילו דינו כנפל ואי� חובה לעשות כ� אפילו בחול ופג של,בשבת

 או שכיוו� ששהה ,)ב' סעקפח ' סי ז "שבט הלוי"( ואי� מתאבלי� עליו ,א� למפרע מתברר שהיה נפל –נחלקו הפוסקי� בדינו א� מת לאחר הטיפול בו ו

  ).כח אות ח'  ט סי"צי� אליעזר"(שי� יו� אינו נפל ושל
2
 )ה ליכא" דא" ע נטדרי�סנה( פותתוס ה– פטור אבל אסור שההורגו, בניגוד לעובר" ההורגו חייב ...תינוק ב� יו� אחד ":)א" עמד (שכ� שנינו בנידה 

 מה ג� שנחלקו האחרוני� בהבנת דבריו – להלכהפסקו כמוהו  א� כי לא , שכתב שמותר להורגו,)ש�(נידה ב פות בתוסודעיי� וע). נידה ש�(� "רמבהו

  .ל" ואכמ,")הפלה"ער� ( "הלכתית רפואיתיקלופדיה אנצ" בהרחבה בי� ועי,גופא
3
 ויש להקצות מראש את ,ד יש מקו� לומר כי מבחינת הקצאת משאבי� מסתבר שיש לדמות זאת לשני פגי� הבאי� לפנינו כאח,באופ� עקרוני 

 ובמאמרו של הרב שבתי )"משאבי� מוגבלי�"ער� ( "יתרפוא  הלכתיתיקלופדיהאנצ" ועיי� ב.המשאבי� לחולי� שסיכויי החלמת� גבוהי� יותר

  ). ואיל�94'  ז עמ"אסיא"מובאות ב(ל שקדמה לה ש� "דוד מאיר ז'  פרופו של ובתגובת)ב" אייר תשנ,נב�  נא"אסיא"(רפופורט 
4
 שלקדימויות המופיעות במשנה ,)ח� פינה אפרק אב� בו( "מגדל עוז"� בספרו " ויש להביא לו ראיה מדברי היעב,)ב' סעעג ' סימ ב "חו ("אגרות משה"ה 

 שכח 'סי" משבצות זהב" ("די�מגרי פ"כתב הבאופ� דומה .  יש להוסי� את קדימות מי שיחיה לחיי עול� על פני מי שיחיה לחיי שעה)ג"הוריות סו� פ(

  . דאי מסוכ� קוד� לספק מסוכ�ושו) א ק"ס
5
 "יהודהבדע נו" הדוחה איסורי� כתב הפיקוח נפשבעניי� , והנה. לפנינו בבת אחת או בזה אחר זהו אבאילו  א� יש לראות� כ,יש לדו� במצבי� שוני� 

אול� איתא .  ולא בחולה שעלול לחלות בעתיד, שאי� להתחשב אלא בחולה שנמצא לפני�, ביחס לניתוחי מתי� לצור� לימוד רפואה,)רי' סיד "תנינא יו(

 אלא רק , ש� אי� פיקוח הנפש נמצא ממש לפנינורהוהנה לכאו. אי� להצילה בשבת א� על עסקי קש ותב�שעיר הסמוכה לספר יוצ) א" עמה(רובי� יבע

מעבר למציאות " חולה לפנינו"יש להרחיב את הגדרת שיתכ� יש) רח אות ז' סיד "יו ("ישא� חזו"הלכ� מסיק . חשש שמא יבואו מחר על עסקי נפשות

  ).  זוסוגיהאור אחר לימביא ש� ג� בו(רי זה כאילו חולה לפנינו היחלו חולי� במחלה המצויה  אלא כל שסביר ש,המוטל לפנינוחולה ממשי 

 ג� א� , שכמעט תמיד נמצאות בתפוסה מלאה,שבמחלקות טיפול נמר�)  שטיינברג בשמו'א' כ� שמעתי מהרב פרופ(ז אוירב� " מסיק הגרש זהפי�לע

 ולכ� יש לתת לה� , ואי� חובה לקבל אליה� חולי� שנית� להחיות� לכל היותר לחיי שעה,בפנינוכעת יש מקו� פנוי במחלקה נחשב הדבר לחולה מסוכ� 

 אי� –  שכ� אי� כל מחלקה שעשויה לתת לפגי� אלו ולו טיפול מינימלי–  כיוו� שאופציה זו אינה קיימת,אכ� בפגיות. את הטיפול המרבי במחלקה הרגילה

שיתכ� שג� באו לפנינו בבת אחת יחשב הדבר , 6עיי� ג� בהערה ,  העקרונות שיבוארו להל�יפ�ל ע,�שבא ראשו וחובה לקבל אליה� את החולה ,לעשות כ�

  .לעניי� זה כבאו בזה אחר זה
6
 , א� שותי� שניה� מתי� וא� שותה אחד מה� מגיע לישוב,שני� שהיו מהלכי� בדר� וביד אחד מה� קיטו� של מי� ":)א" עסב(בא מציעא בשנינו ב 

 חיי� קודמי� לחיי –' וחי אחי� עמ�' ולימד קיבאעבי  עד שבא ר,ב� פטורא מוטב שישתו שניה� וימותו ואל יראה אחד מה� במיתתו של חברודרש 

כי הצלת אד� ) הרק  פורההתדי יסו (מבריסקח " מסיק הגר, שלא להציל את חברו לאד� נדרש לפסוק מיוחד כדי להתירקיבאעבי מהעובדה שר". חבר�

  .  אלא היא כרצח ממש בשב ואל תעשה,"לא תעמד על ד� רע�" ומניעת הצלתו אינה רק איסור של ,הוק מצואינה ר

מנחה " אי� דוחי� נפש מפני נפש" שהכלל ,)קנו' רנב ב עמ' סיד " יו"נשמת אברה�" בבאההו(ז אויערב� "קרו� זה נית� להבי� את מסקנת הגרשילאור ע

  . ועזיבתו לטובת טיפול בחולה אחר הריהי בגדר שפיכות דמי�,נינו ראשו�חולה שבא לפבאותנו להמשי� בטיפול 

  : לחובת ההקדמה של מי שבא לפנינו ראשו� נאמרו נימוקי� נוספי�

אינו מחויב לוותר על זכותו לחיי שעה הוא  ו,הטע� הוא שנשתעבדו הרופאי� לרפואתו ומחויבי� להצילו) עג אות ב'  סימ ב"חו ("שהמרות אג"לדעת ה

  .כדי שחברו יחיה חיי עול�

 ואי� לעזוב את המטופל הראשו� ,"הווה פטור מ� המצווהעוסק במצ"הטע� הוא משו� ) קצא' א עמ" ב תשמ"הלכה ורפואה"(נ גולדברג "לדעת הגרז

  .משו� שאי� מעבירי� על המצוות
7
אי� דוחי� נפש מפני " שהקדמת הטיפול נובעת מהכלל ,וירב�ז א"לדעת הגרש: דהנה קדימות הטיפול במקרה זה תלויה בסברות השונות שנאמרו לעיל 

 לדעת ,�כמו כ. נפש שהגיעה לפנינו כעת יש חיי עול�ל ו,בה אנו מטפלי� יש חיי שעה בלבדשנפש לבו ש חובת הקדמה זו קיימת ג� במקרה ,"נפש

 ולא נית� להפסיק , ג� מי שחי חיי שעה הטיל שעבוד זה, בוהטיל על המטפלי�ש שחובת הטיפול במי שבא לפנינו ראשו� נובעת משעבוד ,"שהמרות אג"ה
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ביחס אליה� הצלת אד� לחיי עול� נחשבת לפיקוח , 8כשופ� דמי�והמאבד� הריהו , חיי שעהלוחובה להציל אד� ג� 
חולה בכרו� בהפסקת הטיפול ר הדב א� ש,ר באמצעי� יש לטפל בחולה שיחיה חיי עול�וחסמ במצב של �כ�  וא,נפש

  .9שיחיה לכל היותר לחיי שעה
  
  טיפול בפגות קשה. ב

  :10שה סוגי פגי�ובתחו� הפגות הקשה יש להבחי� מבחינה הלכתית בשל

                                                                                                                                                                           
 שטיינברג עלה כי מבחינה מציאותית בעיה זו אינה עשויה 'א' רור שערכנו ע� הרב פרופייש לציי� כי בב(חיי עול� מי שעשוי ללטפל בו כדי לטפל ב

  ).� מיומ�ח אדו מחסור בכמפאת א� כי עלולה להתעורר ,להתעורר בפגיות מפאת מחסור בציוד

 מדובר בפגי� אלא בחולי� שהטיפול בה� לא נית� בבית חולי� מסודר אלא במקו� י�נפקא מינה אפשרית בי� שני הטעמי� הללו תהיה במקרה שא

בוהי�  ויש לטפל במי שסיכויי הצלתו ג,שבא לפנינו ראשו�מי לא תהיה חובה להקדי� את , "שהמרות אג"בו לא חל שעבוד לדעת הש, במקרה כזה .אחר

היכ�  לשאלה ללא קשר ,בא לפנינו ראשו�מי ש קיימת חובת טיפול ב,"אי� דוחי� נפש מפני נפש"שמסתמ� על הכלל , אוירב�ז "לדעת הגרשש בעוד ;יותר

  .מתבצע הטיפול

 להחלפת והוא הדי�(ד  מסיבה טכנית כהחלפת ציולו אפי,בו הופסק הטיפול בחולה זה לרגעש נוספת בי� הטעמי� עשויה להיות במקרה ינהמא נפק

 אפילו א� , כל זמ� שיכולי� להצילובו עסוק מחויבי� ל� ה, כי החולה שבא ראשו� שעבד את הרופאי� לרפואתו,"שהמרות אג"לסברת ה .)משמרת

בח� מחדש יו צריכה להלתיהופסק הטיפול תחש כ,"אי� דוחי� נפש מפני נפש"אול� א� נאמר כי החיוב לטפל בחולה הראשו� נובע מדי� . מדובר בחיי שעה

  ).מב� מא' א עמ" ב תשמ"הלכה ורפואה" , הרב משה הרשלרתבכ� וכ(לאור מציאותו של חולה נוס� בפנינו 

 א� נאמר כי חובת הטיפול .בו הותנה מראש ע� החולה לחיי שעה שא� יגיע חולה לחיי עול� יעברו לטפל בוש עשויה להיות במקרה ינהמא עוד נפק

 , אול� א� נאמר כי חובת הטיפול נובעת מהשעבוד,ההתניה אינה מעלה ואינה מורידה ואסור להפסיק לטפל בו, "חי� נפש מפני נפשאי� דו"נובעת מדי� 

מ קליי� "לדעת הגר. לחיי עול� כשיבוא לפנינושעשוי  וממילא מותר לעבור לטפל בחולה ,א� הותנה הדבר מראש לא נוצר כא� מלכתחילה שעבוד

תנאי זה עשוי להוות פתרו� למחלקות טיפול ) 164 רה הע"קדימויות בטיפול רפואי" ער� " רפואית הלכתיתיקלופדיהאנצ" בבא הו, ח"בשבילי הרפואה"(

  .לחיי עול�שעשויי� מקומ� א� יבואו חולי� את לחיי שעה על תנאי שיפנו שעשויי�  שיקבלו חולי� ,נמר�

 היינו שאי� לעזוב פג באמצע טיפול מציל ,הי וכ� במעבר מפג לפג בתו� הפגי,הי פגי� לטיפול בפגיעוד יש להעיר כי כל סדר עדיפויות זה עוסק בנוהל קבלת

 וכול� זכאי� לטיפול ,ה אי� כמוב� משמעות במש� שהות� ש�ילסדר קבלת הפגי� בפגי. ללא קשר למצבו, חיי� כדי לתת טיפול מציל חיי� לפג אחר

  .באופ� שווה
8
  .הבאנו ממסכת שמחות ועוד במה ש,13עיי� להל� בהערה  
9
לפיכ� . מי שבא לפנינו ראשו� היא שאי� מעבירי� על המצוות לש הטע� לחובת ההקדמה ,) ש�"הלכה ורפואה"(נ גולדברג " לדעת הגרז,כאמור לעיל 

 כל המצוות ובכלל�  את שדוחה, לכאורה הצלת� דינה כפיקוח נפש,חיי עול� עדיפי� במוב� מסוי� על חיי שעהשכי א� נניח ) הפ� לבעשבדברי� (סיק ה

  ). מ קליי� ש�"וכ� מסיק למעשה הגר(ת הצלת החולה שלפנינו ואת האיסור להפסיק לעסוק במצו

העוסקת באיסור להתרפא אצל רופא גוי שיש חשש ) ב" ע כזרהזבודה ע( הנ גולדברג מהסוגי"את ההנחה כי חיי עול� עדיפי� על חיי שעה מוכיח הגרז

 ,ומנא תימרא דלחיי שעה לא חיישינ�" ":לחיי שעה לא חיישינ�" כיוו� ש, אצלוודאי ימות א� לא יטופל להתרפאו ומתירה לחולה ש,שימית את המטופל

כגו� באות� (משמע כי אפילו ספק חיי עול� "  לחיי שעה לא חיישינ�, והא איכא חיי שעה אלא לאו',א� אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו ש�'דכתיב 

 מוכח).  ימי�המכא� ילכו לעיר וימותו ש� מרעב תו� (עדי� על ודאי חיי שעה )  שא� ילכו למחנה אר� ספק יחיו� לחיי עול� ספק ימיתו� מידמצורעי�

חיי הצלת לוה והדוחה את כל המצוות ובכלל� את המצ, פיקוח נפש לחיי עול� יש די� סיכוי  מי שיש לו בהצלת� כ� וא,חיי שעהעל כי חיי עול� עדיפי� 

  .ג� א� התחילו כבר לטפל במי שיש לו חיי שעה, לכ� כששאלת קדימות הטיפול עולה יש להעדי� את מי שיש לו סיכוי לחיי עול�. שעה

יש ג� מקו� לומר כי , לדעתו .נ גולדברג" השעבוד דוחה הגרזמפאתחיי שעה מי שעשוי ל המעדי� את המש� הטיפול ב,"שהמרות אג"ה של האת הסבר

המחייב את , לחולה כמקו� המושכרנחשב אינו  ולי�חת כי בי)  שפ אות ד'ד סי"יו ("אבני נזר" לאור דברי ה,� אינה שייכת סברת השעבודבבית חולי

 ומה שמשל� אינו אלא על השירות שנית� , הואיל והחולה אינו מוגדר כשוכר את מקומו בבית החולי�,יו�' א� ששהה בו יותר מל(המתרפא בו במזוזה 

  . ביחס למתרפא ש�ולי�חת ביג� ב שלא נוצר כל שעבוד ,משמע שהוא הדי� בנדו� דיד� �כ�  וא;)לו ש�

 א� ישתו שניה� וימותו או שישתה ,קיבאעבי חיי עול� עדיפי� על חיי שעה תלויה ג� בהבנת המחלוקת בי� ב� פטורא לרשעצ� ההנחה א� נראה כי 

  : "ישא� חזו" המובאי� ב,פני� עקרוניי� בשני אומחלוקתה� את נית� להבי. אחד מה� ויחיה

שחיי עול�  שלדעת ב� פטורא כיוו� , היינו; היא א� חיי עול� קודמי� לחיי שעהבי עקיבאכתב כי מחלוקת ב� פטורא ור) כ' סיבבא מציעא (בליקוטי� . 1

 כיוו� שחיי עול� עדיפי� בי עקיבא ואילו לדעת ר,לודבר על העדפת חיי עצמו על פני חיי חברו רק מפני שהמי� של אי� מקו� אינ� קודמי� לחיי שעה

� חזו" מסיק ההז פי�לע. להכריע את העדפת חיי עול� של אחד על פני חיי שעה של שניי�" חיי� קודמי�"באופ� בסיסי על חיי שעה יכול השיקול של 

 בי עקיבא כיוו� שלדעת ר,ד מה� ולא לחלק� לשניה�מחויב לתת� לאחהוא  ) זקוק לה�שאינו( אד� שלישי ו שלכי א� המי� נמצאי� ברשות" איש

, )ש� רהזבודה ע(הסוגיה דברי� אלו אכ� עולי� בקנה אחד ע� מסקנת . פשנוח קי וחובת הצלת� לפיכ� היא בגדר פ,חיי עול� עדיפי� על חיי שעה

  ".לחיי שעה לא חיישינ�"ש

כי מחלוקת ב� פטורא ורבי עקיבא אינה בשאלה א� חיי עול� קודמי� לחיי " � אישחזו"כתב ה) יסודי התורה ש�(יק 'ח סולובייצ"גליונות על הגרב. 2

" חיי�"לא נחלקו אלא א� השיקול של . לכולי עלמא חיי האד� קודמי� לחיי חברו, כמו כ�. הואיל וברור לשניה� שאי� להעדי� חיי� על חיי�, שעה

למדנו כי א� המי� נמצאי� ברשות אד� שלישי , על כל פני�. לחיי שעה וחיי עול�ללא קשר , מתיר ג� לשמור מי� למחר ולדחות בכ� את חיי חברו

א בבבא מציעא ש� ביחס למי� של "וכ� כתב המהרש" (חיי� קודמי�"כיוו� שביחס אליו לא נאמר די� , שאינו צרי� לה� הוא מחויב לתת� לשניה�

  ). שניה�

חזו� "פי דברי ה� על(ויש לתר� . שממנה משמע שאפילו ספק חיי עול� עדיפי� על חיי שעה, רהל� על כיוו� זה בהבנת הגמרא קשה מהסוגיה בעבודה זוא 

של האחד על פני  ולכ� אי� להעדי� חיי עול�, שיש הבדל בי� מצב שבו באופ� בסיסי לשניה� יש חיי שעה בפועל וחיי עול� בכוח) עצמו בליקוטי�" איש

ולכ� במצב זה יש להעדי� ספק חיי עול� על פני חיי , ש� לאד� שיש לו חיי שעה אי� פוטנציאל לחיי עול�, למצב בסוגיה בעבודה זרה, חיי שעה של חברו

  .שעה

עדיי� , הוואד� שלישי מחויב לשניה� באופ� שו, ג� א� נבי� כ� את הסוגיה בבבא מציעא ונאמר כי חיי עול� אינ� עדיפי� על חיי שעה,  כני� דברינו�א 

" חזו� איש"במצב זה ג� ה. שבו עומדי� לפנינו שני חולי� שלאחד פוטנציאל לחיי שעה בלבד ולאחר פוטנציאל לחיי עול�, דיד�אי� ללמוד ממנה לנדו� 

  .יודה שיש להעדי� את המטופל שנית� להצילו לחיי עול� על פני המטופל שלא נית� להחיותו אלא לחיי שעה

שאי� עדיפות , עולי� בקנה אחד ע� דעה זו) ע"ל(ביחס לטיפול באירוע רב נפגעי� " ג� דוד אדו�מ"ב) ה"תשס(יו� ככי הנהלי� המקובלי� , וד יש להעירע 

לכ� מקובל לתת בשלב . וג� איסור זה נדחה כאשר מדובר בחיי עול� ביחס לחיי שעה, לטיפול במי שבא לפנינו ראשו� מלבד האיסור להעביר על המצוות

ולא לתת את מלוא הטיפול לנפגע , תת טיפול אינטנסיבי לנפגעי� שנראה כי קיי� סיכוי טוב יותר להציל�ואז ל, הראשו� טיפול מינימלי לכל הנפגעי�

, )349' יז עמ" תחומי�("ר סודי נמיר "ועיי� במאמרו של ד. הרציונל העומד מאחורי תורת טיפול זו הוא הרצו� להציל את מרב הנפגעי� הקשי�. הראשו�

  . ז אויערב� שהובאה לעיל"עת הגרששערער על תורת טיפול זו לאור ד
10
  .)226'  ז עמ"תחומי�(" שטיינברג 'א'  מאמרו של הרב פרופיפ�לע 
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שאי� ,  פג זה דינו כנפל–� טיפול רפואי אינטנסיבי ומלא סופו למות בשלב זה או אחר עהיינו שג� , פג שמצבו סופני . 1
  . 11 מחללי� עליו שבתחובה להחיותו ואי�

 , בפג זה חובה לבצע כל פעולה לש� הצלתו–פג הסובל או שעלול לסבול מנזקי� התפתחותיי� בדרגות חומרה שונות  . 2
  . ואפילו ללא הסכמת הוריו,12ללא קשר למצבו הרפואי העתידי

דינו  – מצבו והפ� לסופני דרדר או התבררי ותו� כדי הטיפול ה, והוחל לתת לו טיפולותחילפג שהוחלט כי יש לו סיכוי  . 3
 .14 מוכח שהוא סובל�אלא  א, לתת לו כל טיפול רפואי אפשרי13 יש המחייבי�;בו נחלקו הפוסקי�ש ,ככל חולה סופני

 ולא לתת טיפול 16)נוזלי� ומזו�, חמצ�( להסתפק בטיפול המספק לו את צרכי החיי� הבסיסיי� 15יש המתירי�
המש� הטיפול בפג זה יפגע בטיפול שקרה שהמשפחה סובלת או שיש חשש  וכ� יש להורות בכל מ,17למחלתו הסופנית

  .באחרי� שמצב� בר רפואה
  
 העוסק ,לדעה זו השלכות ה� בנוגע לחלקה הראשו� של התשובה. 18"חזקת חיי�" לסת� פג אי� ,'א רבינובי�"לדעת הרב נ. ג

לכ� נראה כי נית� לצר� . 20א טיפול בפגות קשה העוסק בנוש, וה� ביחס לחלקה השני של התשובה,19י� קדימות הטיפוליבענ
  .כל חייו חייו של פג שעתיד לסבולאת  ולא להציל , הפסקת הטיפול בועל מתעקשי�בו ההורי� ש  במקרהשיטה זו להקל

                                                 
11
  .ז אויערב�" בש� הגרש) כדרה פרק לו הע'בורה מהד" (שמירת שבת כהלכתה" 
12
 וג� א� החולה ,� בהפסד של אבר מאבריו שחובה על הרופא להציל את חיי החולה ג� כאשר הדבר כרו)שכח' סיח "או( "מור וקציעה"� ב"כתב היעב 

 שכיוו� שניתנה רשות ,)גמ�מב'  מוסד הרב קוק עמ' שער הסכנה מהד"תורת האד�("� "טע� הדבר מבואר ברמב. חיי� אלועל פני מתנגד ובוחר מוות 

 פי�על��בכלל רשות זו נית� לו לרפא א ." וא� מנע עצמו הרי זה שופ� דמי�,כל רופא שיודע בחכמה ומלאכה זו חייב הוא לרפאות ",לרופא לרפא

  .  עלינו להציל את חייו,טפלי� יסבול מפגיעה חמורהמבו ש שהפג יפ� לע� � שא,)יא' סייח " (צי� אליעזר"הוכ� מסיק . יגר� נזק לחולהישברפואה זו 
13
�  א,מצאוהו חי"כי ) ה אלא" דשכט' סי " הלכהיאורב" בבאהו(ק " ומסיק הסמ." הרי הוא שופ� דמי�גוססהמעצי� עיניו של  ":שנינו במסכת שמחות 

ה " (צי� אליעזר"המכ� שנית� לחלל עליו את השבת לומד ".  מפקחי� עליו ומוציאי� אותו לחיי שעה, שנתרוצ� מוחו ואינו יכול לחיות כי א� מעטעל פי

וכ� (אפילו לחיי שעה נוספת בלבד וילו הוא טרפה וגוסס  אפ, כי חובה עלינו לעשות כל מאמ� כדי להציל נפש של אד�,קל וחומר) כח'  סי"רמת רחל"

  ).ש אלישיב" בש� הגריהפ�לנמסר בע
14
שא� הגוסס ) א"נדרי� מ ע(� "ולמד מכא� הר. )א" עכתובות קד" (יהי רצו� שיכופו עליוני� את התחתוני� ":שכ� התפללה אמתיה דרבי עליו בחוליו 

  ").פחד יצחק"ש� בש� ה" צי� אליעזר" פסק הוכ� ( אפילו להתפלל על מיתתוסובל הרבה נית�
15
אמצעי� ב שאי� חיוב להארי� את חיי הגוסס כ�של  וכ,המונע את יציאת הנפשדבר שמותר להסיר )  א' סע שלט' סיד"יוע "שו(א "פסק הרמ 

  ).א"ת ישראל ש� בדעת הרמודלא כהבנת התפאר(. ז אוירב� דלקמ�"והגרש) קעד ענ� ג' סיד ב "יו( "אגרות משה"כ� פסקו ה .מלאכותיי�
16
  .)קלא' א עמ" ב תשמ"הלכה ורפואה("ז אוירב� "הגרש 
17

מוב� שג� לפי דעה זו קיי� איסור לנתקו בידיי� ממכשיר שאליו הוא . ה שלמעשה יאפשר לו למות ממחלתו הסופנית ללא התערבות הצוות הרפואי מ

  .כבר מחובר כעת
18
אי� מחללי� עליו את ' ספק ב� ח'  ספק ב� ז.אי� מחללי� עליו את השבת' עה מחללי� עליו את השבת וב� חב� שב ":)ד"ז מ"שבת פט(שנינו בתוספתא  

בתוספתא לא בואר איזה סוג של חילול שבת נאסר ביחס ".  אבל אמו שוחה עליו ומניקתו מפני הסכנה,ב� שמונה הרי הוא כאב� ואסור לטלטלו. השבת

  : ונחלקו הראשוני� בדבר,'לב� ח

וכ� שנינו בתנחומא , � זהי כיוו� שאי� לו די� של חי אלא של מת לעני,כוונת התוספתא לומר שאי� לחלל על הצלתו את השבת)  מילהכותהל(ג "ת הבהלדע

ככל , קצה כי האיסור לטלטלו הוא משו� מונראה הז פי� לע".  לכ� אי� מחללי� עליו את השבת,הנולד לשמונה אינו לחדשיו ואינו של חיי� ":)במדבר כא(

הרי הוא  ":תאי וכ� ג� גורסת בברי, המסייגת את איסור הטלטול לשבת בלבד,)א'  עמ כתראבבא ב( ראכפי שמשמע בגמ, וזהו פשר ההשוואה לאב�, מת

' סיד "יו( "הדרכי מש" וכ� מסיק ה,)של' סיח "או(טור וה "עיטור"ה, רב האי גאו�(ג סוברי� שאר הראשוני� "כדעת הבה". כאב� ואסור לטלטלו בשבת

  ).יא' סערסו ' סיד "יו(א "והרמ)  ז' של סע'ח סי"או(ע " השווש ופסק"� והרא" בדעת הרי)ב' סערסו 

כי האיסור לחלל ) 'ה או ספק ב� ז" של ד'סי" (לכההיאור ב"מכא� מסיק ה.  אלא בהלכות מילה, שאי� מחללי� עליו את השבת,� לא הביא די� זה"הרמב

 ,� מחללי� את השבת לצור� הצלתו"קוח נפש צרי� לומר שלדעת הרמבי אול� ביחס לפ, שאי� מילתו דוחה את השבת,למילהאת השבת נאמר רק ביחס 

מארי� להוכיח כי אכ� ) קלט' עמ( "�"עיוני� במשנתו של הרמב" ובספרו )יג' לא הרק מילה פ ("יד פשוטה" שורוי בפ'רבינובי�א "נהרב . ואינו ודאי נפל

משמע " על הרוב אינו מתקיי�"'  שב� ח,)ה"ט מ"שבת פי (ניותהמשירוש � בפ" שכ� כתב הרמב,' שמחללי� את השבת על הצלת ב� ח,�"זוהי דעת הרמב

) את אמו(נוחל ' ב� חכתב ש) יג' לא הרק נחלות פ(מקו� אחר  וב,יבו�יפוטר מ� ה' שב� ח) ה' לא הרק  פליצהח� ויבו( ולכ� פסק ;שמיעוט� מתקיימי�

  .שי� יו�ו שאינו יוצא מחזקת נפל לחזקת חיי� עד שיעברו עליו של,דינו ככל ולד' � ב� ח" כי לדעת הרמב' מסיק הרב רבינובי�הז פי�לע). יולאח(ומנחיל 

חסות ההלכתית אליו לאור השיטות י תשתנה ההתי)"רניוושלא נגמרו שערו וציפ"היינו ( שסת� פג עונה להגדרה ההלכתית של ב� שמונה ,ננוילעני

רחנו לומר כי המציאות ו על כ, ודאי לא חי והריהו כמתרא הגמיפ�לע'  כי ב� ח,א"ע והרמ" השו,ג" שא� נאמר כדעת הבה,מרוכל. 'ורות בב� חהאמ

שהביא מחלוקת אחרוני� בשאלה " השתנות הטבעי� בהלכה" בספרו של הרב נריה גוטל י�ועי,  או שנשתנתה הרפואה,או שנשתנו הטבעי�(השתנתה 

הדי� הבסיסי כי  א� , אי� הכרח לומר כי המציאות השתנתה אלא שההסתברות נשתנתה', סובר הרב רבינובי�,�"� א� נאמר כדעת הרמבאול). זו

 שא� לו אי� חזקת , ומבחינה זו דומה חובת הצלתו לחובת ההצלה הקיימת ביחס לעובר, שאי� לו חזקת חיי�יפ�לע�� שבכל פג יש חובת הצלה א:נשאר

  ). א" עערכי� ז(להצילו כדי  מחללי� את השבת �כ�יפ� לע� � וא,חיי�

גיסא  היינו שמחד ,)פשנוח קיביחס לפ(יהיו השלכות בי� לחומרא ובי� לקולא , ' ביאורו של הרב רבינובי�יפ�ל� ע"לדעת הרמב,  להגדרה זו של הפג,אכ�

א נפק,  ולכ� חובת הצלתו פחותה מזו הקיימת ביחס לגדול,קת חיי�אי� לו חזגיסא מאיד� ו , כיוו� שיש לו סיכויי חיי�,מחללי� את השבת על הצלתו

  .יד�דו�  לנדינהמ
19
וג� א� החלטנו לנסות ולטפל , יתכ� לומר שלחיי שעה שלו אי� כל משמעות ואי� חובה להחיותו כללי , לפג אי� חזקת חיי�'כיוו� שלדעת הרב רבינובי� 

 יש לטפל בו ,חיי שעהמי שעשוי לחיי עול� אחר מי שעשוי ל וג� א� הגיע ,שיש סיכוי להצילו לחיי עול� ברור לדעתו כי אי� לו כל קדימות ביחס לפג ,בו

  .ג� על חשבו� אותו שאי� לו אלא חיי שעה
20
ח קוימדי� פ,  שהתפללה עליו שימות במהרה ולא יחיה בחיי שעה שיש בה� ייסורי�,מקשה על אמתיה דרבי) גח בועז "יומא פ ("תפארת ישראל"ה 

קשה על ו. 14 רה לעיל בהעתבנוכ�  וכ, שמתר� ומחזיק כאמתיה דרבי,�שי�  ועי;סורי� לחיי שעה בלבדי שמפקחי� את הגל א� על אד� שיחיה בי,הגל

 כיוו�  כיומרלרי�  לכ� צ? ומה מקו� יש לדמותו לחיי שעה של רבי,מי שנפל עליו הגל יחיה חיי עול�שתכ� י שכ� י,"תפארת ישראל"יוצר הש השוואהה

השתא .  ולכ� נית� להשוות את מעמדו לבעל חיי שעה בלבד, שוב אי� לו חזקת חיי�,שיש לנו ספק א� מי שנפל עליו הגל יחיה לחיי שעה או לחיי עול�

 וממילא יש ,י שעהבעל חישל  ג� א� בפועל יש סיכוי להחיותו לחיי עול� יש לו די� , כיוו� שהוגדר כמי שאי� לו חזקת חיי�,דאתית להכי הרי שג� פג

 שחובה להציל כל ,ודלא כמו שכתבנו בפני�,  וא� מותר להתפלל על מיתתו�יסורייחייו באת יסורי� אי� חובה להארי� ישא� יחיה ב –לה� אותו הדי� 

  . אפילו א� מדובר בפג הסובל או שעלול לסבול מנזקי� התפתחותיי� בדרגות חומרה שונות,פג שיש לו סיכויי חיי�

נו רואי� סיכוי להחיותו דינו כנפל נאישעת מ ו, אותובדיחיי� וכעת אללעובדה שהחלטנו כי יש לו סיכויי כל משמעות  אי� ' לדעת הרב רבינובי�,�כמו כ

  .קבעו הפוסקי� לחולה סופנישאי� חובה להחיותו ואי� הדבר תלוי בגדרי� ולכ� , כיוו� שכעת נתברר שמעול� לא הייתה לו חזקת חיי� ,גמור
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  New York, USA                              ב"ארה, יו יורקנ
                                                                                                                                      ד   "ניס� תשס

  מכירת ביציות של אישה הזקוקה לכס�. פ
  

  :שאלה
� משלמי� על כ� כ?  יהיה שלהדוהוול, בגויה עקרה) גופית�בהפריה חו�(כ� �הא� מותר לאישה למכור ביצית שתושתל אחר

? הא� חל על הנולד די� ישראל? הא� יש חילוק א� היא נשואה או פנויה. שואלת צריכה את הכס� לפרנסת ביתהוה$ 9,000
  .הכול נעשה בצניעות ובסודיות? הא� יהיה הבדל א� הקונה תהיה יהודייה

  
  :תשובה

  :במכירת ביצית יש כמה בעיות
אסור , לפי השיטה שבעלת הביצית היא הא�. 21א� הב� מתייחס אל בעלת הביצית או אל היולדת, יש מחלוקת בפוסקי� .1

יש , ומאחר שאי� הכרעה בשאלה מי הא�. מאחר שמוציאי� יהודי לתרבות רעה, למכור ביצית לגויה בעד כל הו� שבעול�
  .לחשוש לשיטה זו

ת שלה דהיינו שמהביצי, "ובעל בת אל נכר"יש כא� בעיה דומה לבא על הגויה , ג� לשיטה שהוולד מתייחס אחר היולדת .2
 . 22מגדלי� גויי�

ויש חשש שבעתיד תיווצרנה בעיות , כיוו� שלא מתנהל רישו� של המוכרות והיולדות, במכירה ליהודייה יש ג� בעיה .3
 .23"פ� תזנה האר�"משו� , ודבר זה נאסר במפורש מדרבנ�, נישואי� בי� אח לאחות וממזרי� חלילה

א� , יש בכ� לקיחת סיכו� בהווה והגברת סיכוני� בעתיד, הביו�א� משתמשי� בגירוי הורמונלי כדי להגביר את פעולת  .4
 .24נראה שמצד זה אי� לאסור במקו� דוחק כלכלי

  

                                                                                                                                                                           
  

נ גולדברג והרב אברה� יצחק "במאמריה� של הגרז) ה" (תחומי�"ועוד עיי� ב) סח' ב סי" (חוות בנימי�"ש ישראלי ב"עיי� במאמרו של מר� הגר 21
  .במאמרו של הרב יעקב אריאל בנושא) טז" (תחומי�"במאמרו של הרב עזרא ביק וב) ז" (תחומי�"ב, הלוי כלאב

מכל מקו� נראה לדמותו מבחינה , וא� שאי� זה ממש אותו עניי�). ח�א' איסורי ביאה פרק יב הל(� "ועיי� ברמב. 'א רבינובי�"הערת הגרנ 22
  .רעיונית

אפילו באר� עדיי� לא הוסדר סופית ).יא' ב סע' ע סי"אבה(ע "ושו) כט' פרק כא הל; כט' איסורי ביאה פרק טו הל(� "הרמב, )ב"לז ע(יבמות  23
  .  ב"וקל וחומר בארה, ביציתעניי� רישו� הפונדקאיות ובעלות ה

  .והדברי� מפורשי�, )ש�(י "וברש" עלה בכבש ונתלה באיל�): "א"קיב ע(עיי� בבבא מציעא , מותר לאד� לקחת סיכו� מסוי� לצרכי פרנסה 24
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 ,Brazil Sao Paulo                                                                                           ברזיל, סא� פאולו
                         ד           "מרחשוו� תשס

  
  שהיא גיורת שהופרתה בהפריה מלאכותית, די
 נישואי
 ע� מעוברת חברו ומינקת חברו. פא

  
  :שאלה

פג� זה גור� לכ� שגיל עצמותיו . למשפחה בקהילתנו ב� בגיל מבוגר אשר לו פג� מלידה וסובל מחוסר בלוטת יותרת הכליה
קומתו נמוכה והוא סובל מעוד , אי� ביכולתו להביא ילדי� לעול�,  היא קצרהמתקד� מעבר לגילו האמיתי ועל כ� תוחלת חייו

  .מחלות ותופעות כהנה וכהנה
אשר רואי� יו� יו� את בנ� , הוריו. או אפילו בלתי אפשריי�, במצבו כפי שהוא סיכוייו להקי� בית ה� קלושי� ביותר

בחורה . והנה נפלה לידיה� הזדמנות לפתרו�, רו� כלשהושרויי� בצער עמוק ומחפשי� מזה זמ� רב פת, במחלתו ובבדידותו
ולאחר זמ� ממוש� שבו למדה את חובותיה כיהודייה ואת , גויה שעובדת אצל� מזה שני� רבות החלה להתעניי� ביהדות

ל להדביק ברוב "למרבה הפלא הצליחה הבחורה הנ. המצוות המוטלות על אישה יהודייה החליטה שברצונה להתגייר
והנה עלה בדעת אבי המשפחה שלאחר , ה ג� את כל המשפחה שאצלה היא עובדת וגרמה לחזרת� בתשובההתלהבות

אלא שעדיי� הציקה לו העובדה שג� א� הדבר יצא לפועל עדיי� לא , שבחורה זו תתגייר הוא יוכל לנסות ולשד� אותה ע� בנו
  .יוכלו להיות לה� ילדי�

והלה ייע� לו לדבר ע� הבחורה ולשאלה א� תסכי� להינשא לבנו , מסוי�בהתלבטותו כי רבה פנה אבי המשפחה אל רב 
על מנת שתינשא לב� , א� תשובתה תהיה חיובית היא תשאל א� היא מוכנה לעבור הפריה מלאכותית לפני הגיור. לאחר גיורה

  .כשהיא מעוברת
לאחר מכ� היא התגיירה . ה ההפריהובהתא� לזאת בוצע, והיא הסכימה לנישואי� וג� להפריה, הרב אכ� שאל את הבחורה

  .כ� הגישו את בקשת� להינשא�ואחר) והיא מקפידה בקלה כבחמורה, חשוב לציי� שהבחורה היא גרת צדק לכל דבר ועניי�(
והודיעה , היא קיבלה את הדבר בלב של� ובלא שו� פקפוק, כאשר נאמר לה� שאי אפשר להשיא אות� מאחר שהיא מעוברת

והאפשרות , אבי המשפחה חלה מרוב צער כאשר התברר לו שתכניתו נכשלה, א� דא עקא.  ההלכהפי�שתנהג א� ורק על
  .היחידה שהייתה לו לראות את בנו מאושר נגוזה

  .על מנת שנחפש היתר להשיא אות� בעודה מעוברת, כאשר כבר עברו כמה חודשי� מאז הגיור, בצערו כי רב פנה אלינו האב
  .באופ� שעתידו יובטח ואי� לחשוש לחיותא דהולד, יוחד לטובת הוולדהאב מוכ� לפתוח חשבו� בנק מ

  

  :תשובה
וכפי שנתברר מדברי הרב שהגיור נעשה , בשאלה זו של נישואי מי שאינו יכול להוליד לגיורת שנתעברה בהפריית מבחנה

  .הד חודש מ� הליד"איסור לשאת מינקת חברו כלו, איסור לשאת מעוברת חברואי� לחשוש ל, כהוג�
  .1 בהיותה מעוברתעוד להתיר את הנישואי� אפשרבמקרה הנדו� , למעשה

אלא שצרי� לבחו� בזהירות את ; 2קוד� שתחל להניק את הילד, לערו� את הנישואי� מיד אחרי הלידה, א� אפשר, יש עדיפות
  .והחכ� עיניו בראשו,  מהדחייה� שעלולי� להיגר3הנזקי�

  . של הוולדקיומו� ראוי להבטחת יש לוודא הפקדת סכו, כפי שציי� הרב
א� לאחר מאה ועשרי� ימות לפני אשתו .  להתעורר בעתידלול חלילהנושא הייבו� שעתשומת לב לנקודה חשובה נוספת היא 

  .יבו�יר אותה מ� הטשה אינו פוי ב� זה של האהריש, לא תותר אשתו לשוק אלא בחליצה, ויש לו אחי�

                                                 
  :הפוסקי� מנו כמה מקרי� שאינ� כלולי� בגזרה על נישואי� ע� מעוברת או מינקת חברו 1

 אינה נדו� דיד�ג� ב.  ולא בגרושה שאינה משועבדת לבעלה להניק, שלא גזרו אלא באלמנה)ה סת�"ד' סא תו"יבמות מב ע (ש"דעת הר. א
  .משועבדת

, לפי זה. מזנה אינה בכלל הגזרה, "חברו מעוברת" שג� גרושה בכלל ,ת" א� לר,לדעתו. א התיר במינקת שנתעברה בזנות" הרב מרדכי טורמש.ב
  .איננה בכלל הגזרהג� פנויה שהתעברה מהפריה מלאכותית 

  . שאי� מעוברת מגוי בכלל גזרת מעוברת ומינקת חברו) לח'ע תנינא סי"ת אבה"שו( "נודע ביהודה" דעת ה.ג
  .וזהו ממש די� מעוברת מהפריה מלאכותית,  הסתפק בנתעברה באמבטי א� כלולה בגדר הגזרה) יג אות י'ע סי"בהא( "ברכי יוס�" ה.ד
גו� העני� איננו "ו� שו כי, שאי� להסתמ� על כללי הכרעת הספק באיסור דרבנ�) לב'ע סי"אבה( "חת� סופר"התב בעיקר איסור מינקת חברו כ. ה

בו ש הוא מסביר שבמקו� ."דיני נפשות אביוני� נקיי� הואוני ממונות קרוב י ודיה אלא יורד למערופיה של קט� הזה ופוסק לחיות,איסורא
מ אנו אוסרי� משו� לא פלוג רבנ� כל כי האי "ומ, או שהבעל רוצה להשליש ס� מה להספקת הילד ",קתידי שכירת מינ�דואגי� לצרכי הוולד על

נדו� ב. "א נאמ� באיסורי�" ולערבהא יש מקו� לספיקא דרבנ� ולחזקת הית, רק משו� איסור דרבנ�, גוונא ליכא להאי ינוקא תביעת מערופיה
אי� חשש , ל להקל"אלא שבמקו� שיש כל הסברות הנ, לא פלוגהיה מקו� לאסור מדי�  ,טחו שהמדובר בסריס ובאופ� שמזונות הוולד יוב,דיד�

 .מדרבנ� של איסור לא פלוג
ש� (" חי תשובהפת"בעיי� . ש שהוזכרה בהערה הקודמת" בהסתמ� על שיטתו של ר, התירו אחרוני�–לאחר הלידה ו קוד� ההנקה – בשלב זה 2

 ,כמו כ�. "נודע ביהודה" יש לצר� את שיטת ההאי גוונא שבכ,) קכד'ג סי( "מנחת שלמה"ת "רב� בשוז אוי"זו ג� דעתו של הגרש. )ק כט"ס
 תמהו הראשוני� ;" שאינו מקפיד על ב� חבירו,שמא יזיק הולד בשעת תשמיש" שבמעוברת קיי� חשש )כה' פרק יא הלגירושי� (� "שיטת הרמבל

לא חש ) לב' סי, ע א"אבה" (אגרות משה"בינשטיי� ימ פ"הגר. ע"� לא הביאו המחבר בשווכ, )א" עמב(יבמות בשטע� זה לכאורה נדחה בסוגיה 
ובצירו� השיקול , קנו בזונהי� לא ת"שמא ג� לרמב) צה' ת סי"שו( ייגראקיבא ע' � ספקו של רע מטע� שהוא שיטת יחיד ומט,�"לדעת הרמב

שהרי ,  כמתואר בשאלה–ברור שרצונו של הבעל הוא בקיו� הוולד דיד� נדו� בג� ). במקרה ש� מחמת ממו�(של הרצו� של בני הזוג בקיו� הוולד 
 . לא תזכה אשתו להתעברעצמו ממנו 

  . י הנישואי� בעלה משמרהיד�לשע, מופקרת לזנות  שנוהגי� להקל במי שנתעברה בזנות והיא) יא'סעש�  (א"הרמפסק  3
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 New Jersey, USA                                                ב"ארה, רסי'ניו ג
             ה"מרחשוו� תשס

  
  סדרי קדימות בשימוש באמצעי� למניעת הריו
. פב
  

  :שאלה

מהו הסדר הנכו� לשימוש באמצעי� : ואשמח לקבל חוות דעתכ�, מגיעות אלי שאלות בנושא זה. רסי'אני משמש ברבנות בניו ג
  .במקו� שאפסוק שהדבר מותר מבחינה הלכתית? הלכהפי ה�למניעת הריו� על

  
  :תשובה

במקו� שבו . לכל מקרה ומקרה לגופו של עניי�) כמו�(השימוש באמצעי� למניעת הריו� מחייב פסיקה של רב מוסמ� , כמו שציינת
  :להל� דעתנו בעניי� סדר הקדימות בשימוש בה�, פסקת להתיר

, )ות עונהו מצה לקיו� מפריעאיננהוממילא (בקיו� יחסי אישות והנאת הביאה ה  מפריעינהאהיא ,  השחתת זרעה אי� ב– גלולה. א
וסתיי� � חלק גדול מהגלולות גורמות לדימומי� בי�,אכ�.  ועקיפה בגרמא) בעיית סירוסהלכ� אי� ב (כההפי, פעולתה זמנית

קר וערב כל יו� במש� וות לבדוק עצמה בשה הלוקחת גלוליא לע יש אומרי� שיש חיוב .) פחותלכ� ותגורמות יותר החדיש(
צריכה להמשי�  – וא� ראתה ד�,  ומותרת להמשי� בלי בדיקות� מדממת מהינההריהי בחזקת שא –  א� לא ראתה ד�.חודש

לבדוק עד שיהיו לה חודשיי� נקיי�
1

 ורוב הפוסקי� לא חששו לזה.
2

.  
יש מ� הפוסקי� נציי� ש. בהרבה בגלולות החדישות פחתה , מחמת החדרת הורמוני� לגו�,עצ� לקיחת הגלולהבהסכנה 

 לזמ� ממוש�המתנגדי� לשימוש בגלולה מחמת דימומי� קטני� שלא יורגשו ומחמת הסיכו� המסוי� שיש בלקיחת�
3

.  
  
  לקיו� מפריעאיננווממילא (הנאת הביאה ב מפריע בקיו� יחסי אישות ואיננו,  אי� בו השחתת זרע– )IUD(התק� תו� רחמי . ב

 אלא שלא הוברר עדיי� מבחינה מדעית כיצד – ופעולתו עקיפה בגרמא )לכ� אי� בו בעיית סירוס(הוא זמני והפי� , )ת עונהוומצ
ולכ� אי� בזה חשש איסור,  במניעת השרשת הביציתופעולתאת להסביר היא ה בי� המדעני� יהיו� הנטי. הוא פועל

4
ההתק� . 

עלול לגרו� לדימומי�
5

 יש מי שאסר התקני� בגלל זה.דה או ד� מכהי ד� נוא� זהוג� בה� לא ברור , 
6

 ויש שהתירו
7

 וכ� עמא ,
  .דבר

יש אומרי�, כמו נרות או קצ� – קוטלי זרע. ג
8

 אלא שמת ,כי הזרע אינו חסו� לגמרי וחלקו מגיע לרח�, שזה נחשב כמו גלולות 
יש אומרי�. בדר�

9
ויש אומרי� שזה הפתרו� , גרוע מבחינת ההלכה שזה ,חשב כמו שימוש במו�נ, הזרע נקטל מידש שהיות 

המומל� מבחינה הלכתית
10

, הוא שההגנה על האישה איננה מושלמת) שיכול להיחשב ג� כיתרו� מבחינה הלכתית(החיסרו� . 
ולא רק בגרמא, בכל שימוש נעשה ג� מעשה בידיי�, וכמו כ�. לכ� אי אפשר להמלי� על שימוש בו במקו� של חשש פיקוח נפש

11
.  

 והתירו שימוש בו רק במקרי� ,התכשיר חוס� את הזרע מלהגיע לרח� יש בו בעיה של השחתת זרעשהיות  –) דיאפרגמה( כיפה. ד
חופשי עד באופ�  עמוק והזרע זור� הוא מונח כי ,רוב הפוסקי� הכריעו שאי� זו השחתת זרע ממש. של סכנה או חשש סכנה

"חזו� איש" הלדעת. ה הלכתיתויש אומרי� שזהו הפתרו� המומל� מבחינ, אליו
12

כמו , ג� כא�. כיפה עדיפה על קוטלי זרע 
שיש , ג� בשימוש בכיפה ישנו החיסרו� של מעשה בידיי�.  ע� כל המשמעויות שיש לכ�–אי� הגנה מושלמת , בקוטלי הזרע

  .לקחת בחשבו� ג� אותו

                                                 
  .)עב' ע ד סי"הבא(" אגרות משה"ת "שוו בש� הרב נויבירט )ב' עכז סרק פ(" לב אברה� "1
ממלי� על הגלולה כעל אמצעי בעדיפות , מ אליהו ופוסקי� אחרי�"הנסמ� על הגרי, "פועה"ג� מכו� .  4נ ועיי� בהערתו לקמ� הערה "דעת הגרז 2

קל יותר להתיר , מומי�בגלל בעיית הדי, מאיד� גיסא.  איננו מונע הריו� אלא גור� להפלה מוקדמת מאוד�IUDכיוו� שיש חשש שה, ראשונה
 .  מאשר דימו� שנובע מהשפעה הורמונלית של הגלולה�IUDדימו� שנובע מהתק� תו� רחמי 

מאחר שאז ההורמוני� מגיעי� ג� , והוסי� עוד שיש להתנגד ללקיחת גלולות בזמ� הנקה; ולכ� ג� הבדיקות לא יועילו', א רבינובי�" דעת הגרנ 3
  ". ואחריתה מי ישורנו", לוולד

ידי כ� לא יהיה לה כוח ללדת �שעל,  טע� הדבר להתיר נראה שבוודאי מסתבר שאי� איסור לאישה להחליש את גופה�נ גולדברג "הערת הגרז 4
שלא נאמר שגר� , והרי זה כתוחב נר בחול ומדליקו, אלא שמתחילה נוצר עובר בגו� שאי� לו כוח להוליד, שאי� זה גרמא להפיל, והעובר ימות

א תשובה נח ד� במקרה של "� ח"המהרש, ואכ�. אלא שמתחילה הדליק נר שאי� בו חומר שרפה אלא לזמ� מועט,  בשעה שתחב בחוללכבות הנר
שאחר , אכ� נראה שהמניח פצצה לפני שנולד ילד; ודבריו צריכי� עיו� מאוד בסברה. שהמשמש אתה כאילו מפיל עובר, אישה שהוחזקה להפיל

וכ� המדליק נר ולפני שהדליק ש� שעו� חשמלי שיכבה את הנר ,  זה נחשב הורג בגרמא– הזה תתפוצ� הפצצה וייהרג זמ� כשייוולד ויעבור במקו�
, ומעתה א� התק� תו� רחמי גור� להחליש את הרח� אי� בו חשש, )הלכות יו� טוב" (אבני נזר"כ� נראה מה. לאחר זמ� זה נחשב מכבה בגרמא

וא� שיש חשש שיגרו� דימו� ויש , ולכ� עדי� בעיניי לקחת גלולות) ק יג"ז סימ� ה ס"אהע" (נשמת אברה�"עיי� ב, אבל חשש גור� להפיל יש בזה
ולא יצא לה� להיות לא טהורות בתארי� שקבעו , וכדאי באמת לשי� לב ולבדוק אבל שמענו שכמעט כל הכלות משתמשות בכדורי�, להשגיח
  . לחתונה

ואמור לפעול לטווח , שג� משחרר הורמוני� במינו� קט� מאוד, אול� ישנו סוג חדש, וי גור� לדימומי�טוע� כי ההתק� המצ' א רבינובי�"הגרנ 5
 .ולכ� לדעתו ג� אותו אי� להתיר. גור� לדימו�אלא שבתו� שנה ראשונה א� התק� כזה , ארו� בלי לגרו� לדימו�

  ). סח' ד סי;כא'  ג סיע"הבא(" אגרות משה"ת " שו6
  ).ק א"סג ס'  יא סי;פרק יכה ' י סי(" צי� אליעזר"ת "שוו )קעט' ג סי(" שבט הלוי"ת " שו7
  ).סב' ע א סי"אבה" (אגרות משה"ת "שו 8

 ).נא שער ב פרק ג' ט סי" (צי� אליעזר"ת "שו; )ק יג ער� מניעת הריו�"ה ס' ע סי"אבה" (נשמת אברה�"מובא ב, ז אוירב�"הגרש 9
 .שאז אי� זו הגנה מספיקה,  חשש פיקוח נפשמוב� שלא במקו� שיש. 'א רבינובי�"הגרנ 10
 .לכ� יש מ� הפוסקי� הממליצי� שרק האישה תעסוק בכ� 11
ק "טז או א פ' ג סי ("שרידי אש"ת "שו, )נא שער ב פרק ג ש�' ט סי" (צי� אליעזר"ת "וכ� פסקו שו, )א ד� ק" (חי נפש"מובא בשמו בספר  12

 ).ש�"  אברה�נשמת"הובא ב(ז אוירב� "והגרש) בהוצאה החדשה
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                          Italy                              איטליה
                               ג"טבת תשס

  
  די
 צאצא כה
 שנשא בת גיורת. פג
  

  :שאלה
בנוגע (חודשי� והתחתנה ע� יהודי אחרי חודש מהגיור ' לא המתינה ג, ה שבאיטליהדי� בעיר ורונ�פי בית�אישה שהתגיירה על

ח "החתונה בכ, ב בתמוז בשנה מסוימת"הגיור היה בכ. שכשהגדילה התחתנה ע� כה�, חודשי� ילדה בת' אחרי ט). להבחנה
וכיוו� ששמעו , י� בקהילתנוצאצאי הא� הגיורת ונכדיה הכהני� חי. כ��בסיוו� שאחר' אב באותה שנה והלידה בג�במנח�

  .ה� פנו אלי כדי לברר את המצב, שיש מי שהוציא לעז על כהונת�
, שהרי תמיד עלו כראשו� לקריאת התורה, ואי� להתנהג עמ�? הא� יש איזה פקפוק בכשרות� של כהני� אלה, השאלה היא

  ?)לפי מנהגי המקו�(עשו פדיו� בכור ובירכו ברכת כהני� 
  

  :תשובה
  .  א� אחד מהוריה יהודי, לשאת בת גר או בת גיורתמותר לכה�

הורתה ולידתה ש  א� מדובר בבת1כהונהלוג� הוולד אינו מתחלל , א� בדיעבד לא תצא, אסור לכה� לשאת בת גר וגיורת
  . קד� להריו�דהיינו שהגיור, 2בקדושה

קד�  כ� אי� מקו� לספק שמא ההריו�ל, מזמ� הגיור ועד הלידה עברו יותר מתשעה חודשי� מלאי�, ל"לפי התאריכי� הנ
ומשו� כ� הבת מותרת להינשא לכוה� , לכ� אנו מניחי� שהבת נולדה מהאב היהודי והא� הגיורת לאחר הנישואי�. 3לגיור

  .4 והוולדות כהני� כשרי� למהדרי�,לכתחילה
 חודשי� שבעהעברו יותר מא גיסומאיד� ,  חודשי� מלאי� מהגיורתשעהאילו היה מדובר במקרה שהבת נולדה קוד� שעברו 

  .5יש מקו� להסתפק א� ההריו� קד� לגיור, מאז נישואיה ליהודי
  : מכמה טעמי�, נראה שאי� לחשוש שהבת פסולה לכהונה,אול� ג� במקרה כזה

ות כיוו� שרוב בעיל,  יש להכריע שהוא בא מ� הנישואי�,כאשר יש ספק א� הוולד בא מזנות של ראשו� או מנישואי� של שני. א
לכ� נכריע שהוולד הוא מהנישואי� ולא , 6רק כאשר שני הבועלי� ה� בזנות או בנישואי� יש מקו� להסתפק. אחר הבעל

  .מזנות קוד� הגיור
שמא , אי� מקו� להסתפק לגבי הוולד, 7ר אינה צריכה הבחנהוכיוו� שנפסק להלכה שגיורת שלא הייתה נשואה לפני הגי. ב

  .8נולד מגוי לפני הגיור

                                                 
  .)ב"קידושי� עח ע( י הגמראפ� ל ע,) כא' סעז' סיע "אבה(ע " שו1
ובפשטות מדויק מזה , "הואיל והורתה ולידתה בקדושה, א� נשאת לא תצא", שבת גר וגיורת) יב' איסורי ביאה פרק יט הל(� כותב "הרמב 2

פשוט "וכותב עליו ש, �"מצטט את הרמב) ז' ע סי"אבה" (ת יוס�בי"ה. למרות שלידתה הייתה בקדושה, שא� הורתה הייתה שלא בקדושה תצא
  ".פסולה לכהונה' שכבר נתבאר דגיורת אפילו פחותה מבת ג, אפילו נשאת תצא, הוא דא� לא כ�

 כבת בהסתמ� על האחרוני� שמגדירי� אותה, שצידדנו שלמעשה אי� לחייב גירושי�, )ג תשובה קנה" (במראה הבזק"ת "ראה בדברינו בשו, בר�
  .ולא כאחת שבעצמה מוגדרת כגיורת, גרי� שנולדה כיהודייה רגילה

ספות תובעיי� . לראשו�'  חוששי� שהוא ב� יי� א� א,לראשו�'  שהספק הוא רק במקרה שנוכל לומר שהוא ב� ט,)א"יבמות ק ע( כ� פשוט במשנה 3
 אומרת )ב"יבמות פ ע( ראהגמ. יו�' חודשי� מלאי� של ל'  ט שה�,א יו�" שאי� הוולד משתהה יותר מרע)ה שיפורא גרי�"דא "נידה לח ע(

לכאורה משמע . ) יד' סעד' סיע "אבה(ע " וכ� פסק השו,ב חודש"שבאישה שהל� בעלה למדינת הי� אנו תולי� שהוולד מהבעל כל זמ� שלא עברו י
ש� אנו תולי� ג� במציאות דחוקה כדי לקיי� את  אול� זהו איננו חשש אמיתי אלא ש,חודש' מש� שחוששי� ג� לאפשרות של עיבור מעבר לט

חודשי� ' שבמקרה שיש עדי דבר מכוער ואי� לא� חזקת כשרות אי� תולי� שהוולד מהבעל א� עברו ט, ראיה לדבר. חזקת הכשרות של הא�
  ).ק יח"סש� ש " יד ובב' סעד' סיש� א "רמבעיי� (
, נו חוששי� שנבעלהנא� היות שבתקופה זו הייתה כבר גיורת יש לה חזקת כשרות ואי, �ר לנישואייו אמנ� ייתכ� שהוולד נולד מבעילה שבי� הג4

  .כל זמ� שאי� לנו עדות ברורה על כ�
  .4 ארנו בהערהי כפי שב,כיו� שהגויות נחשדו על כ�,  ידוע לנו שנבעלה בהיותה גויהי� ג� א� א5
 ,לדבריה�. )ה אלא לאו בזנות"ב ד"יבמות ק ע(י " רשיפ�ל ע,)ק ח"סש� ( "לשבתנתיבות " התבכ�  וכ,)ק יב"ג ס' סי(" לקת מחוקקח" זו שיטת ה6

ק "ש� ס(ש "ט והב, )ג' ש� סי(א "אול� פשטות דברי הרמ. קובע שרוב הנשי� מתעברות מבעליה� ולא מניאו�" רוב בעילות אחר הבעל"הכלל 
הוא רק במקרה שיש ספק לגבי " רוב בעילות אחר הבעל"ו� שהכלל כיו,  נחשב ספקא שאפילו כשיש ספק א� הוולד מזנות או מנישואי� הו)טז

  .א� כא� הנוא� אינו עומד מול הבעל, וולד מבעילה שלאחר הנישואי� א� הוא מהבעל או מהנוא�
 ,יוסי' דעת ר פסקו כ) כב' הליאפרק גירושי� (� " והרמב)א"יבמות י ע(� "הרי.  לישנא בתרא דשמואליפ�ל ע)א"יבמות לה ע( רא כ� מפורש בגמ7

 יג' סיש� (א "ואפילו לפי הרמ. ) ו' סעיג' סיש� (ע " השותבכ�  וכ,מפני שהאישה מתהפכת כדי שלא להתעבר מזנות, שבזנות אי� צור� בהבחנה
  . לא גזרו בגיורת, יהודה לחשוש להבחנה בבת ישראל שזינתה או נתפתתה או נאנסה' ה לפסוק כר"ש והרז" הראיפ� ל שהחמיר ע,) ו'סע

 שאי� ,יוסי' � פסק כר"שהרי הרמב,  כתב שזהו דווקא בנשואה)ש�" (מגיד משנה"ה.  כתב שגיורת צריכה המתנה) כא'ש� הל(� "אול� הרמב
וא� כ� , "שנהממגיד " חזר לפסוק כדעת ה) ה' סעיג' סיש� (ע " בשו�א. � כפשוטו" הבי� את הרמב"בית יוס�"אול� ה. חוששי� להבחנה בזנות

ק "סש� (" חי תשובהפת" והובא ב,"גיד משנהמ"� כפשוטו כנגד ה" הרמביפ�ל פסק ע)קצו' א סי(ז "הרדב. ה בגיורת שאינה נשואהאי� די� הבחנ
  .  א� לא בנידו� דיד� שהוא דיעבד לעניי� פסילה לכהונה של הוולד,ז עצמו משמע שאינו כותב דבריו אלא לחומרא"אלא שברדב, )ה
 כיוו� שאישה מזנה ,יש להקל" רוב בעילות אחר הבעל" בהסבר הכלל ,א"ש והרמ" שאפילו לדעת הב)ק י" ג ס'סי( "פני משה" מטע� זה כתב ה8

 ,א שהחמיר כא� בספק מזנות או מנישואי� לשיטתו" כתב שהרמ)ק כ"ס( "נתיבות לשבת"ה. )צא' ב סי(� "ת התשב" וכ� מפורש בשו,מתהפכת
 "עצי ארזי�"ב. א יודה שתולי� בבעל" ג� הרמ, חוששי� שלא נתהפכהי� שא,ל גיורתאול� במקרה ש, שפסק שחוששי� במזנה שלא נתהפכה

 היינו במקו� שאנו מסתפקי� בי� זנות –  שבמקרה של זנות רגילה אנו חוששי� שאינה מתהפכת וגוזרי� הבחנה,יהודה'  כתב שאפילו לר)ק כ"ס(
 . לי� בנישואי� שאז ודאי תו, א� לא כשמסתפקי� בי� זנות לנישואי�,היאחת לשני
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א� לגבי הוולד , ייתכ� שזה משו� חומרא שהחמירו בגזרת הבחנה, ג� א� נפסוק שצרי� הבחנה לכתחילה בגיורת פנויה. ג
  .9רהונראה שאי� לחשוש לזנות של הגיורת לפני גי

                                                 
יבמות לה (י "רש:  שאי� צרי�, לזנות של גיורת, שצרי� בה הבחנה, כ� עולה מדברי הראשוני� בטע� החילוק של שמואל בי� זנות של ישראלית9
ולכ� , מפני שמתהפכת כיוו� שדעתה להתגייר,  מעיקר הדי� אינה צריכה הבחנה, מסביר שגיורת אפילו נשואה)יוסי' ה הוא דאמר כר"א ד"ע

אול� גויות ,  יש חשש שלא התהפכה, שאינה רגילה בזנות,ישראליתבהמאירי מסביר שדווקא . כשבאו לגזור גזרו רק בגיורת נשואה ולא בזנות
לעומת ,  ואפילו נבעלו שמא נתהפכו,מפני שבגיורת יש ספק ספיקא שמא לא נבעלו, טע� נוס� במאירי. תובוודאי מתהפכ שרגילות בזנות

אזי ג� א� נחליט לגזור בגיורת הבחנה , א� נקבל הנחות אלה. ד" חד מקמאי בש� הראבפותתוסה תבוכ�  וכ,נות שוודאי נבעלהישראלית בז
ולדבריה� היה , א סברו שלא גזרו בגיורת מפני שאינו שכיח"א והריטב" הרשב,�"אול� הרמב. אי� מקו� להסתפק בדיעבד לגבי הוולד, לכתחילה

  . יש לדונו כמו ספק זנות בישראלית, בד מתעורר ספקמקו� לומר שבמקרה שבדיע
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       New York, USA                   ב"ארה, ניו יורק

                                       ד"סיוו� תשס

  
  מזרע של יהודי וביצית של יהודייה, דינה של בת שנולדה לא� פונדקאית גויה. פד
  

  שאלה
ה� רוצי� . ל"והיא מפילה אותו ר, אול� האישה אינה מסוגלת לשאת את העובר עד הלידה, יהודי� שניה� פוריי� זוג

�ושתל בגופה של פונדקאית ת, המופרית מזרע בעלה של האישה, הביצית של האישה). IVF(גופית �להשתמש בהפריה חו
  .והתינוקת תעבור גיור לחומרה, נוכרייה

  ?הא� תהיה מותרת לכה�, במקרה שתיוולד בת
  

  תשובה

  .1בעלת הביצית או היולדת, נחלקו גדולי פוסקי  הדורות האחרוני� מי נחשבת הא� במקרה של פונדקאות
כיוו� שספק , בי� כ� ובי� כ� היא אסורה לכה�. 2ורתויש אומרי� ודאי גי, הבת תתגייר ומעמדה יהיה ספק גיורת, על כ�

  .3 לחומרה–דאורייתא 
  . 4לעשותו גוי" זרע ישראל"שכ� בכ� ייתכ� שמוציאי� , מ� הראוי שלא להשתמש בפונדקאית גויה

                                                 
במאמרו של , )ש�(במאמרו של הרב כלאב , )ה" תחומי�("נ גולדברג "במאמרו של הגרז, )סח' ב סי(ש ישראלי "למר� הגר" חוות בנימי�"עיי� ב  1

 ).א" תורהאהלה של "וכ� ב, טז" תחומי�("ובמאמרו של הרב יעקב אריאל ) ז" תחומי�("הרב עזרא ביק 
 .לפסקו' א רבינובי�"נימוקי הגרנ, עיי� בנספח לתשובה  2
שני� ' שגיורת א� שנתגיירה פחות מבת ג, )ו' ו סי"יבמות פ(ש "וכרא) ג' איסורי ביאה פרק יח הל(� "פוסק כרמב) ח' ו סע' ע סי"אבה(ע "השו  3

במקרה של א� . ודברי החולקי� לא נפסקו להלכה). א" והרשב�"ד על הרמב"הראב(ויש חולקי� על כ� , אסורה לכה� מ� התורה' ויו� א
ומאיד� גיסא אסור , ועל כ� ה� אסורי� בכל איסורי הכהונה, א� ביתה נישאת לכה� הבני� ספק חללי�, פונדקאית גויה שספק לנו מי הא�

  . וכ� לפדות בכורות, כגו� לעלות לדוכ� ולתורה ככה�, לה� לנהוג בשבחי הכהונה
) ש�" חלקת מחוקק"א וב' ו סע' ע סי"ע אבה"שו(כמו שספק חלוצה אסורה לכתחילה , א הבת אסורה"ד והרשב"לשיטת הראבונראה שג� 

בדיו� , )ד תשובה קכד" (במראה הבזק"ת " עיי� בשו–שהרי לדעת� איסור גיורת הוא מדברי קבלה , וייתכ� שהדבר א� חמור מספק חלוצה
 .בדעות שהאיסור הוא רק מדרבנ�

  .עיי� ג� להל� בתשובה פה. נ גולדברג"רת הגרזהע  4
  

  א רבינובי�"נימוקיו של הגרנ: נספח
  

?  הא� יש לראותה כאמו של העובר–וכ� במעמדה של בעלת הביצית ?  הא� הוא נחשב לאביו של העובר הזה–יש לדו� במעמדו של בעל הזרע 
וכל מי שאי� לה לא עליו ולא ): "ב"קידושי� סו ע(שהרי שנינו , בעל הזרעשאלת מעמדה של בעלת הביצית היא הקובעת ג� לגבי מעמדו של , בר�

� "וכ� פסק הרמב. ברור שאי� לעובר הזה אב, לכ� א� הא� היא הנוכרית".  זה ולד שפחה ונכרית–ואיזה זה , על אחרי� קידושי� הולד כמותה
  ".ואי� משגיחי� על האב, ו מי� השפחה או מ� הגויה הרי הוא כאמוב� הבא מ� העבד או מ� הגוי א: זה הכלל): "ד' איסורי ביאה פרק טו הל(

היתה שפחה או ,  זכת היא בדמי ולדות–חבל בה אחר מיתת הגר ... היתה נשואה לגר): "ד' חובל ומזיק פרק ד הל(� במקו� אחר "וראה ברמב
. שעובר יר� אמו, פירש שרבנו כא� לשיטתו) ש�" (ד משנהמגי"וה". ובשעת נגיפה נשתחררה או נתגיירה הרי דמי ולדות שלה, גויה בשעת הריו�

כי התורה . כשהיה לה בעל, ודמי הולדות לבעל): "עשר�  בשורש האחד163' משפטי� מהדורת ברנר וכה� עמ' פ(ג בפירושו לתורה "וכ� פירש הרלב
  ".אבר מאבריה הנה יהיו דמי הולדות שלהולפי שהולדות ה� כמו ... ואול� א� מת הבעל יהיו דמי הולדות ג� כ� שלה, זיכתו לו בה�

משו� דשכבת זרע של ישראל במעיה� של אלו לכי מסרח , בשפחה ונכרית דולדה כמוה וטעמייהו דקראי): "קיו' סי(ע מפאנו "ת הרמ"וראה בשו
הל� הב� ונכבש ) ב"סט ע(ג "נה לכוהיינו דתנינ� בסו� פרק אלמ, בפרק כל האסורי� גבי אפרוח של ביצה טרפה) א"לא ע(כדאמרינ� בתמורה , גביל

וההיא מיא , על השפחה דאלו שמה ביאה ואי� כל בריה באה אלא מטפה שהיא טעונה הפשט צורתה הראשונה קוד� שתלבש צורה אחרת
הסריחה דכיו� ש, ז שלה� במעי ישראלית"והוא הדי� והוא הטע� בש, דאסרוח בעלמא נינהו וגו� הא� לא חזי לאהדורי לעובר אמלתא קממיתא

ועל כרחי� בכל אלה ההרכבות הזרות שאי� בה� קדושי� לאלו ולא , הילכ� מדמינ� לה לספנא מארעא כדאמר�. בטלה מאליה והויא כעפרא
  ".ואי� אב דליכא למימר בהו ברא כרעא דאבוהי, לאחרי� ויש עברה חמורה עובר יר� אמו הוא יתו�

בגלל ; אבל עצ� הסברה נכונה ג� א� יצויר אופ� בלי עברה, ת אלא מפני חומרת הנושאאי� זא" ויש עברה חמורה"הרואה יראה שמה שהוסי� 
  ".הוא יתו� ואי� אב"והרי , שעובר יר� אמו אי� משגיחי� באב

י� של "ל ב"עד שהמהרש, �"ד נחלקו הדעות בהבנת הרמב"אלא שבגלל השגת הראב, �"סברה זו בעצ� מקורה כבר בגמרא וברמב, והנה
והוא תמוה . � אמר בבירור להיפ� בכמה מקומות"על א� שהרמב, � פסק שעובר איננו יר� אמו"הסיק שהרמב) ל' מא פרק ז סיבבא ק" (שלמה
  . מאוד

;  דבריו קיימי�–' הרי את בת חורי� וולד� עבד'הכותב לשפחתו המעוברת ): "ה' פרק ז הל(כדי להעמיד את הדברי� נעיי� בקצרה בהלכות עבדי� 
סיפא קאמר דעובר יר� ! א קשיא רישא אסיפא"א: "ד"ומשיג הראב". שזה כמי ששחרר חציה,  לא אמר כלו�–' ולד� ב� חורי�הרי את שפחה ו'

וסיפא לא אמר כלו� או משו� דאינו בא לעול� , אלא רישא דבריו קיימי� דעובר לא יר� אמו הוא? א� כ� רישא אמאי דבריו קיימי�, אמו הוא
  ". לחבירו מיד רבו שלואו משו� דאי� העבד מקבל גט

ולכאורה דברי . שהעמיד ש� את טע� הדי� משו� עובר יר� אמו או עובר לאו יר� אמו, )ב�א' תמורה פרק כה הל(� "המקור לכ� הוא ברמב
 זה גר� וא�". וטע� ושפתי� ישק, ודבריו אינ� השגה אלא פירוש): "ש�" (כס� משנה"ושמא בגלל זה כתב מר� ב, ד מועתקי� מ� הסוגיה"הראב

ת של מר� יש להציג את מקור פסקו של "ואחבמחכ, מכל מקו� עצור מלי� לא אוכל, וא� שאיני כדאי. �"לכמה אחרוני� להתלבט בדעת הרמב
� עצמו "והנה הרמב. ל בתמורה"וזה אינו כסוגיה הנ, )ב"ש� רמז תע ד� כא ע(ולהל� , )�"א מדפי הרי"גיטי� רמז תלז יב ע(� "� ברי"הרמב

: ל"וז, אליעזר א� ולד טריפה כשר למזבח' שבה נחלקו חכמי� ור, )ה"ו מ"תמורה פ(ד בפירוש המשנה "לתר� את קושייתו של הראבהקדי� 
, ואי� חכמי� אומרי� עליו כ� לאחר יציאתו ופרישתו ממנה. עובר יר� אמו הוא, אליעזר אומר'  ר–וא� נטרפה בהמה זו כשהיא מעוברת "

אבל אי� זאת אלא , הרי מבואר שלהלכה ג� חכמי� סוברי� שעובר יר� אמו". אליעזר' ואי� הלכה כר... גבי למזבחולפיכ� הוא לדעת� מותר ל
על כשרות למזבח אי� לדבר אלא אחרי . הואיל ויש לו חיות עצמאית הריהו ברייה בפני עצמה, לאחר יציאתו לאוויר העול�; כל זמ� שהוא בפני�
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 כיו� שאי� בו בעצמו –אבל משפירש , כיוו� שהבהמה היא טרפה הרי כל איבריה ה� איברי טריפה, שהיה עוברכל זמ� . שנולד ולא בהיותו עובר

  .כשר הוא למזבח, שו� טריפות
אלא כיוו� , דהיינו האיבר הפרטי אינו עבד, כל זמ� שהוא ברח� אמו הריהו כאיבר מאיבריה. מעתה הוא הדי� והיא הסברה לגבי עובר של שפחה

אי אפשר לשחרר את העובר כל עוד הוא איבר , וכיוו� שאי אפשר לשחרר חצי שפחה,  של שפחה ממילא כל איבריה הנ� חלק משפחהשהוא איבר
זכות זו אינה ניתנת למימוש כל עוד נמצא . האשה וילדיה תהיה לאדוניה: שנאמר, אול� לאדוניה יש זכות בשפחה ג� על ולדותיה. מאיבריה

את בת "מעתה א� אמר . וממילא הוולד הוא עבד, רק כאשר תלד יזכה האדו� בוולד .א� ולד כלל אלא איבר מאיבריהשהרי אי� כ, העובר ברחמה
הכוונה היא שהאדו� שומר לעצמו את הזכות . שהרי אי� דבר כזה כלל, לא ייתכ� לפרש שמדובר שעכשיו יהיה העובר עבד" חורי� וולד� עבד

אבל ולדה יהיה ,  היא נעשית בת חורי�–המשתחררת כולה ,  זו אינה פוגמת כלל בשחרור השפחהשמירת זכות. שכאשר תלד הוולד יהא שלו
אי� האשה לאדוניה אי� , שהאשה לאדוניה ולדה לאדוניהבזמ� ": יוסי' לר: יוסי בדרשת המקרא' בכ� מובנת מחלוקת רבנ� ור. לאדו� מעת שתלד

 אבל שתי –בעלות על האישה וזכות שילדיה יהיו עבדי� כאשר ייוולדו :  שתי זכויותאבל לחכמי� הפסוק מלמדנו שיש לאדו�". ולדה לאדוניה
  .הזכויות יכולות להתקיי� בנפרד בזמני� שוני�

מעשה הקרבנות ; טו' מאכלות אסורות פרק ה הל; י' שחיטה פרק יב הל(כמו שכתב במפורש , � פוסק שעובר יר� אמו"נמצא שלהלכה הרמב
  ).יב ועוד' ש� פרק יא הל, א' ו� פרק ט הלנזקי ממ; יט' פרק א הל

אי� מקו� להסתפק כלל שהוא כיר� אמו , ברור שא� באנו לדו� באיזו אישה עובר זה נידו� כאיבר מאיבריה. עתה יש לעיי� במעמד הא�
, ה של הפונדקאיתוכאשר הביצית המופרית הושתלה ברחמ, הרי ג� הביצית שתרמה האישה האחרת מוגדרת כפרש בעלמא. הפונדקאית בלבד

כמו שברור שהזרע של האב מתבטל ואי� משגיחי� באב . וכ� המשיכה לגדול עד שנעשית עובר, בכ� נעשתה איבר מאיבריה, עשר�ביו� הארבעה
מות יב(והרי אפילו על ביצית מופרית כדרכה יחד ע� הזרע אמרו , כ� ג� הביצית מתבטלת ואי� משגיחי� בבעלת הביצית, מפני שעובר יר� אמו

  .ואחרי שגדל עובר זה הוא איבר מאיבריה של הפונדקאית, "עד ארבעי� יו� חשוב עובר כמיא בעלמא): "ב"סט ע
ודאי שצרי� גרות כדי� כל הבא ? ואי� ייתכ� שתחול עליו קדושת ישראל, כאשר מגיעה עת מלאת והעובר יוצא ופורש מאמו הרי הוא יוצא מגויה

  .אול� כל זה כדי� שאר גרי�, די��ליו שיש אפשרות לגיירו על דעת ביתמוב� מא. לחסות תחת כנפי השכינה
  .ינחנו בדר� אמת ולא נטעה בדבר הלכה' וד
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 New York, USA                     ב"ארה, ניו יורק
                       ו"שבט תשס

  

גופית מהורי� יהודיי� לכהונה � מפונדקאית גויה שהופרתה בהפריה חו�דינה של הנולדת. פה
  ולעניי
 חליצה

  

  :שאלה

מעמדה של : "פסקת�. ובעלי הביצית ה� יהודי�, חיי� גראזי הראה לי את תשובתכ� על בת שנולדה מא� פונדקאית גויה' פרופ
כיוו� שספק דאורייתא , ועל כ� בי� כ� ובי� כ� אסורה לכה�, א רבינובי� היא ודאי גיורת"ולדעת הגרנ, בת כזו הוא של ספק גיורת

  ".לחומרא
שגרות כזו אינה פוסלת , חשבתי שיש לחלק בי� גיורת שספק א� באמת התגיירה וגיורת במקו� שקיי� חשש א� היא צריכה גיור

  ).קפא' ג סי"  תשובותקוב�("ש אלישיב "והגרי) יז' ע א סי"אבה" היכל יצחק("י הרצוג "כמו שפסקו הגרא, אותה לכה�
  .שמא בעלת הביצית היא הא� וספק א� הבת צריכה גיור, ד גייר בת כזו בלי ברכה"שהאב, וכ� ראינו בקהילתנו

ראיתי לנכו� , א� היות שלא העלית� את הסברה בתשובתכ� ודחית� אותה, ל"ואולי הנדו� שלנו אינו דומה לנדו� בתשובות הנ
  .לשאול

וא� היא פוטרת את בעלת הביצית מחיוב חליצה א� ימות בעל הזרע בלי , את מתייחסת לבעל הזרעוכ� יש לשאול א� הבת הז
  .להוליד עוד בני�

  תשובה

ואסורה לכה� מספק כדי� ספק גיורת, בת שנולדה מביצית של ישראלית ופונדקאית גויה צריכה גיור
1

אי� חילוק בהלכה בי� מי . 
שספק א� נתגיירה
2

ת "שו(י הרצוג "והגרא") קוב� תשובות("ש אלישיב "ג� לפי הגרי, ק א� היה צור� בגיור לבי� מי שנתגיירה וספ
")היכל יצחק"

3
.  

א� הוא , ר הרב ישראלי ספק גדול קיי� בוולד שנולד בהפריית מבחנה"לדעת מו, לגבי פטור של האישה בעלת הביצית מחליצה
מתייחס אחר אביו
4

, וג� א� היא נחשבת לבתו, פק א� נחשבת הילדה כבת של הבעלס: ולכ� נראה שחייבת בחליצה מספק ספיקא, 
א� היא נחשבת כגויה אינה פוטרת מ� החליצה
5

  . 

                                                 
1

 אפילו א� נישאו רק בנישואי	 אזרחיי� ויש חשש שא� לא נתיר� יינשאו אצל –שטע	 שבדיעבד , )יז' ע סי"אבה" היכל יצחק("עיי	 בדברי הרב הרצוג  

כלל איננו מקבלי� את סברת �למרות שבדר�, –כגו	 ספק גרושה או ספק זונה , בניגוד לספק דאורייתא רגיל, יא ספק גיורת מכה	 אי	 להוצ–הרפורמי� 

כמו שהביא , אלא אנו סומכי� על החזקה שה� ככהני� ודאי, שכהני� בזמ	 הזה ה� כהני ספק) צג' א סי" (שבות יעקב"וה) רלה' ע סי"אבה(� "הרשד

איסורי " (מגיד משנה" עיי	 ב–שמא גיורת אסורה לכה	 רק מדרבנ	 , כא	 מצטר� ספק נוס�). ק א"ש� ס" (פתחי תשובה"וה) ק ב"ו ס' סי" (באר היטב"ה

כמבואר , כמו בספק חלוצה שהיא דרבנ	, וא� כ	 בספק אי	 להוציא, )יא' ע סי"ז אבה" (יביע אומר"וב) ק כ"ו ס' סי" (בית שמואל"ב, )ג' ביאה פרק יח הל

ועלה על ). ד תשובה קכד" במראה הבזק"ועיי	 ב(כמו שאי	 מתירי� לכה	 ספק חלוצה לכתחילה , אול� לכתחילה לכולי עלמא אי	 להתיר. א, ו' יבס

; ידי גיור תיחשב כבת ישראל גמורה�כיוו	 שיש מקו� לומר שעל, שבמקרה של פונדקאית גויה יש מקו� לומר שהיא עדיפה על ספק גיורת רגילה, לבנו

מודי� שזהותו הבסיסית של ) 260'  והרב כלאב ש� עמ248' ה עמ" תחומי	", נ גולדברג"הגרז(זאת משו� שג� הסוברי� שיש ללכת בתר הא� היולדת 

א אל,  שגיורת מעוברת שטבלה העובר נחשב גוי בגלל ביצית אמו וצרי� גיור–) א"יבמות עח ע(כמו שמבואר בגמרא , פי הביצית של אמו�העובר היא על

א� כ	 נוכל לומר שבמקרה שהיולדת היא . החזקה יותר מהזהות הבסיסית של הא� בעלת הביצית, שסברו שלידת העובר יוצרת זיקה בי	 היולדת לוולד

י	 זה כע. ותישאר הזיקה הבסיסית של בעל הביצית הישראלית, "גר שנתגייר כקט	 שנולד דמי"ידי גיור תתבטל הזיקה אל הא� הגויה כיוו	 ש�על, גויה

שהסביר שבתו של גוי הבא על בת , )ק א"ד ס' ע סי"אבה" (פתחי תשובה"הובא ג� ב, )ב' סי" (נתיבות"לגאו	 מליסא בעל ה" חמדת שלמה"מצאנו ב

 ולכ	 חייב, א� לאחר הגיור בטל ייחוס זה ונשארת זהותה הבסיסית כבת הא� הישראלית, ישראל צריכה גיור כדי לנתק אותה מייחוסה אחרי האב

, נאמר שגרות היא כניסה לע� ישראל, וא� תשאל מדוע הגיור מנתק את הבת דווקא מהגויה ולא מהישראלית. הוולד בפדיו	 הב	 והבת מותרת לכהונה

ל שהרי חידושו ש, אול� ודאי שאי	 לסמו� להקל על פלפול זה). סז' ב סי" (חוות בנימי	" עיי	 ב–לכ	 היא ניתוק דווקא מגויות ולא מישראליות 

 ).  ש�" (פתחי תשובה"כמו שמבואר ב, שיש גרות שמועילה למפרע להחשיב ולד כישראלי אינו מקובל" נתיבות"ה
2

וספק גיורת הוא תמיד בספק גויה ,  הרי א� היא גויה וספק א� נתגיירה בוודאי אסורה לכה	–לא ברור לנו למה התכוונת בשאלת� שספק א� נתגיירה  

 .ספק ישראלית שהתגיירה מספק
3

מה שדנו . וד	 בה משו� ספק גיורת, במי שהיא ספק ישראלית וגיירוה מספק) יז' סי) ע"אבה" היכל יצחק("י הרצוג "בנדו	 שכזה ממש עסק הגרא 

' עו ס' ע סי"ע אבה"שו(א "מצד מה שכתב הרמ, ל הוא א� במקרה שברור לחלוטי	 שלא היה צור� בגיור ונתגיירה יש מקו� לאסור לכהונה"הרבני� הנ

  ". אפילו הכי פסולה לכהונה, פ שהוא ברור שאי	 ממש באות	 קידושי	 ואי	 נותני� גט אלא מכח חומרא בעלמא"אע): "א

מבטלי	 אותו , די	� אפילו לא היה ש� אמתלא והקול הוחזק בבית, משו� שא� נתברר שהיה הקול שקר, ש אלישיב טע	 שאי	 לאסור כא	"ג� הגרי

צ ' סי(כתב " צמח צדק"ה, "א שבזמ	 הזה לא מבטלי	 קלא"י"א ש"כ� כתב הרמ�פי שמיד אחר� על� וא�). ד' מו סע'  סיע"ע אבה"שו, א"כמבואר ברמ(

וכעי	 זה , ידי עדי הקידושי	 עצמ	 שלא היה חשש בקידושי	 אי	 להחמיר� כתב שכשנתברר על) ח' ע סי"אבה" (תורת חסד"וה. כתב שרבו המקילי	) אות ט

א שאוסרי� אותה "לחלק שכל דברי הרמ) ג תשובה קמד" במראה הבזק("ועיי	 ג� במה שכתבנו . � שהוא היה רק על צד הספקכשעדי הגיור מעידי, כא	

, פי די	 לא היו קידושי	 ולא היה צור� בגט�א� במקו� שברור שעל, לכהונה הוא במקו� שהגט לא היה נצר� בגלל העדר ראיות מספיקות על הקידושי	

  . א� מתברר שאי	 צור� בגיור, והוא הדי	 כא	; אי	 חוששי� לה לכהונה

א� במקרה שנעשתה חליצה והתברר שלא היה בה צור� , מחלוקת הראשוני�) ו' סי" (כנסת הגדולה"ש אלישיב בש� "אול� בסו� דבריו הביא הגרי

, לעומתו". זכי	"שכל גיורה מדי	 ,  קטנהלכ	 לא הקל אלא בעניי	 בת גיורת. וכתב שהוא הדי	 בגיורת, האישה כשרה לכהונה בעזרת הכרזה חדשה

, )קג' א סי(ט "הרי זה דומה למה שכתב המהרי, משו� שכאשר בזמ	 הגיור יודעי� שהיא מסופקת, הקל) יז' ע א סי"אבה" היכל יצחק("י הרצוג "הגרא

ל "כיוו	 שלא מצאנו במפורש שחז, גיורתעוד סבר להקל ב. אי	 חוששי� שמא שמע על הגט ולא שמע על ההכרזה, שכאשר הגט וההכרזה באי� כאחד

 .     שמא יאמרו שחלוצה מותרת לכה	, חששו בגיור כפי שחששו בחלוצה
4

שדייק מהגהות , )ק כ"א ס' סי" (בית שמואל"ש ישראלי בנדו	 לדחות את דברי ה"ר מר	 הגר"בתשובתו של מו, )ד תשובה קכח" (במראה הבזק"עיי	 ב 

ד " (דברי מלכיאל"וה, )חגיגה י" (טורי אב	"ה, )ו' אישות פרק טו הל" (בני אהובה"ה, )ק יז"א ס' ע סי"אבה" (רכי יוס�ב"פי ה�על, ק שנחשב כבנו"הסמ

א� א� הוא הוזרק לאחר מיתה ודאי אי	 לו , כל הספק הוא כאשר הוזרק הזרע בחיי הבעל, ר ש�"לדעת מו. שטענו שאי	 ייחוס כלל לוולד שכזה, )צז' סי

 . ג� לא לעניי	 ירושה וייחוס,שו� יחס לאביו
5
  ).ב' קנו סע' ע סי"אבה(ע "שו 
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  York, USA  New               ב"ארה, ניו יורק

                                                                                ד"אייר תשס
  

  היתרה והיתר בתה מהפריה זו לכה
, (IVF)מזרע גוי בהפריה מלאכותית יהודייה שהופרתה . פו

 
  :שאלה

שנולדה , והא� בתה? היות שלא היה מעשה בעילת נוכרי, הא� אישה שנתעברה בהזרעה מלאכותית מזרע גוי מותרת לכה�
  ?מותרת לכה�, בהזרעה מלאכותית מזרע גוי

  

  :תשובה
ראינו . 7נראה שא� היא כשרה לכהונה, לגבי הבת שנולדה מהזרעה זו. 6נהאישה שהוכנס לרחמה זרע של גוי כשרה לכהו

אי� מתירי� זאת אלא , כשאינ� יכולי� ללדת, וא� באשת איש. 8שהזרעה מגוי ביהודייה רווקה אינה לרוח התורה, להעיר כא�
  .פי שאלת חכ��על

                                                 
  . שאי� אישה נפסלת לכהונה אלא בביאה של פסול 6
  :נבהיר כא� את עניי� ההיתר). א" (נוע�"ז אויערב� ב"והגרש) לב' ע ד סי"אבה" (אגרות משה" ה 7

זו , שאי� איסורה שווה בכל בנה פגו�, מה אלמנה לכה� גדול: "רלומדת שב� יהודייה וגוי פסול לכהונה מקל וחומ, )א"יבמות מה ע(הגמרא 
  ".כיוו� שנבעלה פסלה, הכא נמי? מה לאלמנה לכה� גדול שכ� היא עצמה מתחללת, שאיסורה שווה בכל אינו די� שבנה פגו�

יקי� ממנו שלא פסק כסוגיה ומדי, � כתב בסת� שהוולד כשר"הרמב. ופוסק שהבת ספק פסולה, מסתפק כמי לפסוק את ההלכה) ש�(� "הרי
  ). יז' ז סע' סי; יט�ה ו' ד סע' ע סי"ע אבה"שו(וכ� פסק המחבר , פסק שהוולד פסול) ש�(ש "הרא; זו

: או בכ� שהיא מתחללת, "שאיסורה שווה בכל"כדברי הקל וחומר , הדבר תלוי בכ� שהא� עברה איסור, ג� לפי פסק המחבר, א� לכאורה
  .נראה שהוולד כשר, כיוו� שהיא לא עברה איסור ואינה מתחללת". סלההכא נמי כיוו� שנבעלה פ"

ג� כה� שעיבר פסולה באמבטי הוולד הוא ) עיי� ש�(משו� שלדעתו , "דיו לבא מ� הדי� להיות כנדו�"ז אוירב� מוסי� שאפשר לומר כא� "הגרש
  .וא� כ� הוא הדי� בגוי וישראלית, כה� כשר

  .מ פיינשטיי� דחה את דבריו"א� הגר, שפוסל את הבת לכהונה, )יג' יב סע' ע סי"אבה" (חלקת יעקב"ועיי� ב
מה ג� , א� המחבר לא פסק כמותו; האיסור נובע מכ� שהוא ב� של גוי, )בת הב� פסולה לכה�, כלומר(שא� הב� פסול , �"וייתכ� שלפי דעת הרמב

  ). ק ג"ש� ס" (פתחי תשובה"וב) ק ב" סד' ש� סי" (בית שמואל" עיי� ב–שבעיקר האיסור נפסק שא� נשאת לא תצא 
, )ד תשובה קכט" (מראה הבזק"וכ� עיי� ב. שמתבטא בחריפות על הכנסת טומאת הגויי� לע� ישראל, )ש�(ז אוירב� " עיי� בדבריו של הגרש 8

  ). ש�19ובהערה , במאמרו של הרב יוס� כרמל, 60' ג בעמ" (חמדת האר�"וכ� ב
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   Jerusalem, Israel            ישראל, ירושלי	

   ג"כסלו תשס

  

  יני ייחוד במשרדד. פז

 
  :שאלה

יש לו דלת . בעל חדרי� וחלונות רבי�, המשרד הוא גדול. ד שבו מועסקות בעיקר מזכירות יראות שמי�"אני מנהל משרד עו
  . ונית� לשכפל את המפתחות, שננעלת אוטומטית" רב בריח"

  ?בדה במשרד יחד ע� עור� הדי�כיצד נית� להסדיר את בעיית הייחוד למזכירה רווקה בעת שהיא תימצא ל: שאלתי היא
כמו כ� לא נית� להשאיר את הדלת הראשית של . מזג אוויר ולכלו�, לא נית� להשאיר את החלונות פתוחי� מטעמי ביטחו�

  .  ה� מטעמי ביטחו� וה� מטעמי שמירת הסודיות של הענייני� המתנהלי� במשרד–המשרד פתוחה 
  

  :תשובה
ויש שמתירי� א� , 1)לכתחילה" (ייחוד" אי� בעיית ,שלושה אנשי� ושלוש נשי�במשרד כל עוד יש , בשעות העבודה הרגילות

כשמתקיי� אחד מהתנאי� נית� להקל , שה אחתי א אפילו או,איש אחד ושתי נשי�א� נשארו במשרד . 3י�י ושת2בשניי�
   :הבאי�

פתח  " המשרד כמקו� שיש לוחשב נ,רואי� את הנעשה במשרד) מולשמאו נמצאי� בבית  (ברשות הרבי�א� ההולכי� . א
  .4ומותר לכתחילה" בי�הרשות פתוח לר

,  מומל� לתת מפתח למישהו שגר קרוב.5 בכל רגע נתו� מה�יכנס מישהוי ויש סבירות ש,מפתחותנוספי� א� יש לאנשי� . ב
  .ידע את אנשי המשרד על כ�יול,  למשרדמדי פע�" לקפו�"לעודדו 

לפחות אחד ו,  כל אחד יושב בחדרו ואי� הכרח לאחד מה� לעבור דר� השני,מעור� הדי� בחדר נפרד המזכירה עובדת �א. ג
  . 6מה� נועל את חדרו

                                                 
1

 כב רקאיסורי ביאה פ ("השנמגיד מ"מהוכ� משמע . )ק ח"ס ("בית שמואל"בכ�  ו,"נשי� הרבה ע� אנשי� הרבה ":) ו'עכב ס' יע ס"הבא(ע "שו 
  . משמע שלושה ושלוש–" הוא יש� בי� האנשי� והיא ישנה בי� הנשי�" ש, שלמד די� זה מדי� חת�,)ח' לה
  .  מסתפק בדבר) ק ז"סש� " (לקת מחוקקח"וה, "שני� מקרי הרבה' דאפי ":)ק ד"כב ס' יסש� (ז "טה 2
שה אחת ושני יבא.  יש להחמירהמחברולדעת , ) ה'סעש� (א "י המובאת ברמ" שיטת רשיפ�ל אפשר להקל ע– באיש אחד ויותר משתי נשי� 3

 שהי שא,)ב" עדושי� פיק( שמסתמ� על הנאמר במשנה ,) ה'עסש� (א " הרמיפ�ל אפשר להקל ע– בהנחה שמדובר באנשי� כשרי� –אנשי� 
 ש�(רב אמר  ומה ש.)�"בדפי הריא " ע לגש�(� שסת� אנשי� כשרי� ה� " וכהבנת הר, שמדובר בכשרי�)ש�( רא ובגמ;מתייחדת ע� שני אנשי�

  . יש להחמירהמחברולדעת , דת חסידותיאינו אלא מ" חנינא בר פפי וחבריו' כגו� ר ":)א" עפא
 ' סיקמאמהדורה ( "נודע ביהודה"ת "בשו ולעניי� זה חלו� שווה לפתח ;)א" עדושי� פאיק( רב יוס� י דבריפ�ל ע,)ט' עכב ס' יסע "אבה(ע "שו 4

  .   אסור– אלא שהוסי� שא� באותו חדר יש זווית מוסתרת ,"עזר מקודש"ה וכ� כתב .)עא
בית "ה וכמו שכתב ,)במשנהא " עעבודה זרה סט" (יי� נס�" שמקורו לגבי ,"יוצא ונכנס"מסתמ� על היתר )  יחרק פ' סעמ' יו ס ("צי� אליעזר"ה 5

  .לגבי מלמד נשוי שאשתו משמרתו) ק כב" כב ס'יסע "ע אבה"שו ("שמואל
שקולו דרגא " ונאמר ש� ,"בית ועליה"בציור של " רב ביבי" על )א"קידושי� פא ע ( והוכחתו מהמסופר בגמרא,) חרקמ פ' יו ס ("צי� אליעזר"ה 6

יה ואשת רב יוס� יאלא שבמצב כזה שרב ביבי בעל?  והרי אפשר להחזיר את המדרגות–) וכל לרדתיקחו את המדרגות שלא ייש" (מתותי ביבי
 אבל יש לנעול במפתח ,יחודי לכ� ג� במצב של שני חדרי� אי� . כדי שלא ירד ויתייחדו,להיכרהיא ולקיחת המדרגות , יחודיבבית אי� משו� 

שמסתפק " � אישחזו" ועיי� ב;"וזאת הלכה נחוצה ":)ש� סו� פרק ז ("אליעזר צי�"בו ,)ש�( על הגמרא בקידושי�" יהושע פני" ועיי� עוד ב.להיכר
  ).   א" עדושי� פאי או על ק,ק ד"לד ס' יע ס"הבא(בזה 
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 Jerusalem, Israel              ישראל, ירושלי	
                   ה"שבט תשס

  
  י� בתסמונת דאו
הלוקחוד ע� ידיני י. חפ
  

  :שאלה
 בדירה ע� ארבעה חולי� לגורעליה . ל בתסמונת דאו�"ד ע� מבוגרי� הלוקי� ר לעבו,בתי מעוניינת להיענות להצעת עבודה

. הדלת הראשית של הדירה חייבת להיות נעולה כל הזמ�.  ע� מנעול,יש לה חדר שאסור לה� להיכנס אליו. 50�40גברי� בני 
  . יש לה חברה שעובדת בדירה דומה קרובה ע� מפתח לדירה ורשות להיכנס בכל זמ�

 יש לציי� שכל החולי� ?שניי� או גבר אחד בעניי� הייחוד, שהושל,  הא� יש הבדל בי� ארבעה?ל"חוד במקרה הניי ימה� דינ
  .חיו במוסדות כל חייה�

  
  :תשובה

מפתח לחברתה הנמצאת במקו� קרוב יש  בתנאי ש,מותר לבחורה לשהות במש� היו� בדירה שכזאת ג� א� היא נעולה. א
 . 2רצוי שלעוד כמה חברות יהיה מפתח.  מדי פע� והיא רגילה להיכנס1לדירה

  : � התנאי� הבאי�מיתקייכשמ ,מותר לבחורה לדור וללו� בדירה אחת ע� ארבעה חולי� בתסמונת דאו�. ב
 .3חדרה יהיה נעול. 1
  .4כנס לדירה מדי פע� ג� בשעות מאוחרותי להתא מתבקשי וה, מפתח לדירהלחברתהיש . 2

פי שיטת �לנוהגי� על, מטופלי� נייותר משויש " בושי� לחטוא זה בפני זה"בדרגת הבנה ש פלי�שהמטוא� מומחי� יקבעו . ג
  . ג� לעניי� לינה בלילה5א יש על מי לסמו�"הרמ

  : נוסי� ונציי� כי
  .6חלי� ג� על זק� מופלג או מי שאי� לו כוח גברא ייחוד דיני, לדעת פוסקי� רבי�. ד
 .7כגו� מטפלי� או רופאי�, צועעל בעלי מק ג� חלי�דיני ייחוד . ה

                                                 
 א� יש פתח פתוח ,לכ� ).א' כב סע' ע סי"אבה(ע "שוו) א' לכב הרק איסורי ביאה פ(� "רמב – איסור ייחוד הוא משו� חשש למעשה עברה 1

 א� ,יחודיפתח נעול אינו מציל מאיסור ). ט' ש� סע(ע "שוו) יב' לש� ה(� "רמבה ,)א"פא ע(קידושי�  –ות הרבי� אי� חוששי� משו� ייחוד לרש
דובב "ת " שו,)סה אות ד' ע ד סי"אבה" (אגרות משה"ת "שו – דינו כפתח פתוח ,א� יש מפתח לבית בידי אד� כשר היכול להיכנס בכל עת לבית

 ").� אישחזו" בש� ה,יז' טו סערק פ ("ההלכה במשפחה"ו) ה' א סי(" מישרי�
 –כלומר לפחות שלוש , )ה' כב סע' ע סי"ע אבה"שו(א " רמ–" נשי� הרבה"שכ� כדי למנוע ייחוד צרי� , לכתחילה צרי� יותר משומרת אחת 2
ולא בכל מצב נחשבי� המטופלי� , " ואנשי� הרבהנשי� הרבה"ההיתר הוא רק ב) ו' ש� ובסע(ולדעת המחבר ; )ק ח"ש� ס" (חלקת מחוקק"

לכ� לכתחילה יש להעדי� מצב שבו יש ליותר מאישה אחת ; ייתכ� שגור� ההפתעה מרתיע יותר, מאיד� גיסא. כדלקמ�, "אנשי� הרבה"עצמ� כ
 .וה� יכולות להיכנס בהפתעה, מפתח לדירה

שלמת "ת "ח זוננפלד בשו"הגרי –יכול להיכנס לחדר הנעול אינו המי� השני  ו, יש מי שמתיר א� אחד משני המיני� נעול בחדר בתו� הבית3
עצמה בחדר מועיל את שה נועלת יויש מי שסובר שרק א� הא. הערה הבאהב י� ועי;)יז ק"רלט ס' סי" (ציו�הער ש"מכ� משמע ו ,)קנא' סי" (חיי�

דברי "הב תכ�  כ–שמצויי� לה ש� כל צרכיה כגו� , צאת מחדרהתיאל� לכל זאת רק א� ברור שלא ). ב ק"לד ס' ע סי"אבה ("� אישחזו"ה
 לא בנדו� דיד�, אפילו לשיטות המתירות ייחוד באופ� זה). סה אות יט' ד סי ("אגרות משה" ה–ויש מי שאוסר בכל מקרה , )עד' סע" (סופרי�

  . יש חשש שתצטר� לצאת אליה� בלילה–היא מטפלת בה� ששהיות , נראה שיתירו
קכו ' סי" (חכמת אד�"ה ,)ט אות י כב הגה' ע סי"אבה ("כנסת הגדולה "– אפילו פתח פתוח לגמרי אינו מועיל , המאוחרות של הלילה בשעות4

 אלא א� כ� מבקשי� מאד� כשר ;)רג אות ה' ה סי" (שבט הלוי"ת "שוו) כב אות י' ע סי"אבה ("ברכי יוס�"ה ,)ה' קנב סע' סי(ע "קצושה ,)ז' סע
,  נראה פשוט שג� מפתח בידי אד� כשר אינו מועיל בשעות מאוחרות של הלילה,כנס מדי פע� לדירה ג� בשעות מאוחרות בלילהיבעל מפתח לה

שבעל המפתח ייכנס , �קבעו תורנות ביניהשי ואפשר. וכל שכ� שאי� דרכ� ללכת אז לשכני�,  שעות�כי אי� דרכ� של בני אד� להיות ערי� באות
בייחוד כמו ביי� " יוצא ונכנס"להתיר ) יחרק מ פ' ו סי ("צי� אליעזר"ת "כתב בשומו שכ,  בשעות הלילה המאוחרותמדי פע� לדירת השכ� ג�

 משו� –להיתר מלמד נשוי ללמד תינוקות ) כב ק"כב ס' ע סי"ע אבה"שו" (ית שמואלב" כפי שהסבירו ה,"כס� משנה"הולמד כ� מטעמו של , נס�
 ". צא ונכנסיו"והיינו בצורת , שאשתו משמרתו

ת " שו,)א"קידושי� פא ע(� "רה� ו"ריה – ושלושה בלילה ויותר, שה ע� שני גברי� כשרי� ביו�יפוסקי� א� אי� איסור ייחוד באה נחלקו 5
ו " (יעזרצי� אל"ת "שוב ועיי� ג�, )ה' כב סע' ע סי"אבה(א "רמה ,)כב' ע סי"אבה(טור ה ,)כא' ד סירק קידושי� פ(ש "ראה ,)תקפז' א סי(א "הרשב

  .)ה' כב סע' ע סי"אבה(ע " שו,)ח' לכב הרק איסורי ביאה פ(� "רמב ה– או שאפילו ע� גברי� הרבה קיי� האיסור ;)גרק מ פ' סי
גברי בלילה ולא מספיק שניי� הוא ' הטע� דבעינ� ג. שכל אחד יתבייש לחטוא בפני חברו, גברי הוא משו� בושה'  טע� ההיתר של ג,ג� למתירי�

רי� וצ. א� עדיי� השלישי חושש שאחד מה� יתעורר פתאו�, ואמנ� ייתכ� שג� שניי� יירדמו. � אחד יירד� אי� לשני בושה לחטואמשו� שא
וא� אכ� ,  של כל אחד מה�הפגיעהולראות מהי רמת ,  צרי� לבחו� כל מקרה לגופו�כל ע.  א� ג� בעלי תסמונת דאו� בושי� מחבריה�יו�ע

 .  יעמוד היתר זה–בריו קיימת בושה לחטוא בפני ח
 "נשמת אברה�" הובאו דבריו ב– רב�עז אוי" הגרש,"� אישחזו" בש� ה)ב' הוספות לסי( "דבר הלכה"ה ,)קב' ד סי ("דברי מלכיאל"ת " שו6
אנציקלופדיה " בי�ועי.  וטעמ� משו� לא פלוג,)מה אות ב' ז סי ("צי� אליעזר"ת " הובאו דבריו בשו– ש אלישיב" הגרי,)ב ק"כב ס' ע סי"אבה(

 . שהביא דעות נוספות, )59'  עמ"יחוד"ג ער�  ("הלכתית רפואית
 ,ש אלישיב"ח שיינברג והגרי" בש� הגר)כח' כב ועמ' עמ(מ אהרונסו� "בש� הגרי, א הענקי�" בש� הגרי)ה'  עמ,הלכותיו בקצרה( "ספר יחוד" 7

 ). כז' ח סי( "צי� אליעזר"ת " שו)קפווקפ ' ג סי ("שבט הלוי"ת " שו,)א ק"ש� ס( "נשמת אברה�" הובאו דבריו ב– רב�עז אוי"הגרש
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   Georgia, USA                        ב"ארה, יה'ורג'ג
               ד            "כסלו תשס

  
  יחוד במשפחה שיש בה הורי� חורגי�ידיני נגיעה ו. טפ
  

  :שאלה
  ?חיבוקי� ונשיקותבנושא � הכללי מה ?יחוד בי� הורה חורג לילדי ב� זוגויכיצד יש לנהוג בדיני נגיעה ו

  
  :תשובה

  :פי הכללי� הבאי��יש לנהוג על, 1שה בנות מנישואי� קודמי�יכשלבעל יש בני� מנישואי� קודמי� או לא
  יחוד י. א

עדיי� לא הגיעו הבנות לבגרות ו,  וגידלו אות� מאז יחד�32א� בני הזוג נישאו בזמ� שגיל הבת או הבנות היה נמו� מ. 1
  .4 יש להתיר לבעל להתייחד ע� הבת או הבנות– 3גופנית או קרוב לכ�

עדיי� ו,  וגידלו אות� מאז יחד�95 א� בני הזוג נישאו בזמ� שגיל הב� או הבני� היה נמו� מ– שה והבני�יל לגבי הא" כנ
 .לא הגיעו לגיל זההבני� 

וכ� יש , תוחה וכדומהכגו� כשאי אפשר להשאיר דלת פ,  יש להתיר במקו� צור�–ל "א� קיי� אחד משני התנאי� הנ. 2
  . 6להתיר בייחוד לפרקי זמ� קצרי� כשההורה הביולוגי יכול להגיע הביתה תו� זמ� קצר

  : ראוי להחמיר כשאפשר–מחו� לעיר , למשל,  כשההורה הביולוגי נסע–בייחוד ממוש� 
  :  או לדאוג7  יש להשאיר דלת פתוחה

 בנות שלוש ביו� או שניי� בלילה או אחד או גבר 5מגיל ) ב� (ימצא בבית עוד ילדי ש– לייחוד הגבר ע� הבת או הבנות
יה י והשנ�12 ל3 אחת בגיל שבי� –או שתי בנות ) הבנות הללו עצמ� או בצירו� בנות של הבעל עצמו וכדומה (8גדולות

  .9יכולה להיות גדולה יותר
שה בני� כאלה ועלה ביו� או של ומ5מגיל ) מבני� אלה או אחרי�(שיהיו בבית שני בני� : לייחוד הא� ע� בני�

   .�1210 ל3 או ילדה בגיל שבי� נערותאו שיש מלבד הא� עוד שתי , בלילה

                                                 
 .מפני שבת אשתו היא אחת העריות האסורות מהתורה, יחוד ע� בת מאומצתינישוק ו, ששאלה זו חמורה משאלות חיבוק יש להעיר 1
ישנו חי� רגשי טבעי בי� אד� . א: הבסיס לכ� הוא ו,)כארק מ פ' ו סי" (צי� אליעזר" המקור להבחנה באיזה גיל התחילו לחיות כאב ובת הוא ב2

על , הבחנה דומה לזו. 3 המתחילי� כשהבת בת ,ל"איסורי� הנהתה בזמ� שלא היו ילת הקשר הייו� שתחוכי. ב; למי שגדלה אצלו כבת מגיל קט�
 ).לט' ג סי" (עשה ל� רב"ת "את בשונמצ) לת הקשר ע� הילדה מגיל קט�יחסות לתחיאלא התי(סמ� הנימוק הראשו� וללא הגדרת גיל מדויק 

 ).ז' כא סע' ע סי"הבא(ע "ושו) ב" פא ע–ב " עקידושי� פ( המקור להבחנה א� הבת הגיעה לשלב הקרוב לבגרות פיזיולוגית או לא הוא בגמרא 3
. א: הבאות על סמ� הסברות  גור� יותרבאופ� המתיר ,)ב' סד סע' ע ד סי"אבה" (אגרות משה"ה לנימוקי ההיתר האמורי� מצטר� היתרו של 4

.  לא ירצה לפגוע בה–� שהוא מגדל ילדה זו וחש אחריות לגביה וכיו. ב; אשתו תחזור לבית תשאל את הבת א� אירע דבר חריגשהאיש חושש שכ
� האחי� אסורה חורגתא הגדילה בי: "לפיהש המביאה דעה ,)ב"סוטה מג ע(ג� לגבי חיבוק ונישוק וכדלקמ� מהגמרא  הוא מביא הוכחה להיתרו

של אחי� אלו ומכא� שאביה� ,  הרי שיש אפשרות שיחשבו שהבת החורגת היא אחות� בת אביה�– "לינשא לאחי� דמתחזיא כי אחתייהו
 .  יכולי� לדעת מהתנהגותו שאי� הדבר כ�ואי� ,מתנהג עמה ככל אב ע� בתו

 הנוספת א ולגבי הסבר.)3כמו בבת עד גיל (יחוד יאיסור   חל עליוי� א9יל  כיוו� שב� עד ג,9 לגיל 3 ובשינוי מגיל ,2 על סמ� היסוד שבהערה 5
 3גיל ( האחרת ישנה הגדרה כזו אולגבי הסבר, א� כיוו� שאי� לכ� הגדרה ברורה, נראה שהדבר תלוי בגיל נמו� יותר, )החי� הטבעי(שנזכרה ש� 

 . הגדרה זויפ�לענו � שלנראה שיש מקו� להסתמ� ולקבוע את הדי� בנדו ,) בב��9בבת ו
 אלא ,"אשתו עמו"שה אחרת לא רק כשידעות שמותר לאיש להתייחד ע� אב בעיר ויכולה להגיע לבית בזמ� הקרוב הוא � הבסיס לקולא כשהא6

ת אחלבמקרה זה אנו מצרפי� דעות אלה ). 100-101' ט עמ" (אוצר הפוסקי�"ראה ב) והחולקי� עליה�(רוט דעות אלו י פ–" אשתו בעיר"ג� כש
  .�3ו 2הסברות להקל שבהערות 

  ".בעלה בעיר"תר בישה ודאי יש הישהרי לגבי א, תר ברור א� יותריהבסיס לה, שה ע� הבני�ילגבי הא
 והיה מקו� לומר שיחסי הורה ,"לבו גס בה"אינו קיי� במי ש, "אשתו בעיר" בחידוש של כ�של ונראה שכ, "בעלה בעיר"תר של ייש להעיר שהה

" לבו גס"יתכ� שיכי ,  א� כיוו� שאי� הדבר ברור; לפחות כשגדלו אצלו מגיל צעיר, כלולי� בהגדרה זו– חורגי� או המאומצי�ג� ה – ע� ילדיו
 ומרלש  וב� י�ודאי לגבי אווב,  בני אותו מעמד במשפחה ואותה שכבת גיל–ה לזה שה שיחסיה� ה� כשווי� זיהוא מצב שנוצר רק אצל איש וא

 .   נראה שאי� להחמיר בכ�, להקלנוספי�  צדדי� נ�נו יש� שלוכיוו� שבנדו ,מושלבו של ב� אינו גס בא
 מחלוקת לגבי דלת סגורה ישנה. )137-139' ט עמ" (אוצר הפוסקי�"וראה ב). ט' כב סע' ע סי"הבא(ע " שו–יחוד ידלת פתוחה אי� איסור כשה 7

' עמ (�שי� ועי. א� יש צור� בכ�, יש לסמו� על דעת המקלי� בזה, רשיש בו עוד נימוקי� להתי, תכ� שבמקרה שלפנינויוי,  נעולהינהאש
 כשהבית חשו� ואי� עוברי� ,הנה בעייתית בשעות מאוחרות,  נעולהינהוא  בסגורהכ�של  וכ, שההסתמכות על דלת פתוחה אפילו ממש,)139-140

 .ושבי� בסמו�
 2אחד הנימוקי� שבהערות (  להיתר נוספי��ו� שישנ� נימוקיוכי, רה כזה ונראה שבמק.)ה' כב סע' ע סי"הבע א"שו(א " בהסתמ� על דעת הרמ8
 כמבואר ,שלושוהרבה ה� (שאיש אחד מתייחד ע� נשי� הרבה , א"לספרדי� לסמו� על הרמ  יש להתיר ג�,)"אגרות משה"ה וכ� היתרו של �3ו

" שומר"כ  ומעלה נחשב5מגיל ) ב�( שילד א לסמו� על הסברוכ� יש. שה אחתי בלילה ע� אשלושהוכ� שני גברי� ביו� או  ")חלקת מחוקק"ש� ב
  ".שומר"דיו� מאיזה גיל נחשב קט� כ, )151-152' ט עמ" (אוצר הפוסקי�"ב אה ר– כמו איש בוגר

מצא ש� יא� ת. עלול לצאת שכרנו בהפסדנו חלילהבו מצויי� רק הבעל והילדי� ששה זרה לבית יאשהרי בהכנסת , הדגשנו בנות ולא אישה
 .בלילה" שומרי�" או אחד משני ה,ביו�" שומר"תוכל ג� היא למלא את תפקיד ה, �קרובת משפחה מאלו שמותר לאיש להתייחד עמ –שה יא
ובהסתמכות על הפוסקי� , "שיודעת טע� ביאה ואינה מוסרת עצמה לביאה"שה שיש עמה קטנה ישמותר להתייחד ע� א, )י' ש� סע(ע "שו 9

 ).151-152' ט עמ" (אוצר הפוסקי�"דיו� על כ� בב ראה – 12 עד 3כל ילדה בגילאי המקלי� לכלול בהגדרה זו 
שה ואנשי� ביו� או של שה אחת מתייחדת ע� שניי שא,)ה' כב סע' ע סי"הבא(א " בהסתמ� על דברי הרמ– שה בלילהו שני בני� ביו� או של10

, ולא גבר אחר –כתבנו בני� . "שומר"חשב כיילד לה  שמגיל זה יכול,ל בהערה הקודמת" הנא על סמ� הסבר5וכא� כתבנו בני� מגיל , בלילה
" שומר"תפקיד ה יוכל ג� הוא למלא את, שה להתייחד עמ� בכל מקרהישמותר לא קרוב משפחה מאלו –מצא ש� גבר י יא�. 8כמבואר בהערה 

  . בלילה" שומרי�"ה ביו� או אחד משני
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: ל"ולהיעזר באחד מהפתרונות הנ( ראוי להיזהר כשאפשר ג� בייחוד לפרק זמ� קצר –ל "כשחסרי� שני התנאי� הנ. 3
  .11דאי שראוי להיזהר בייחוד ממוש�וובו, )' בנות וכושלוש, דלת פתוחה

   .בכל מקרה 12 יש להקל–)  כחיבוק ונישוק,שאינה נגיעה של חיבה(נגיעה רגילה . ב
   :חיבוק ונישוק. ג

 יש –וכעת עדיי� לא הגיעו הבנות לבגרות גופנית , �3 מנות פחות ב בהיות�א� הבעל התחיל לחיות ע� הבנות כאב. 1
  .להתיר

וכעת ,  וגידלו אות� מאז יחד�9 הב� או הבני� היה נמו� מ כשבני הזוג נישאו בזמ� שגיל– שה והבני�יל לגבי הא" כנ
 .13עדיי� לא הגיעו הבני� לגיל זה

  .14 יש להתיר ג� חיבוק ונישוק כשיש צור� בכ�–ל "א� קיי� אחד משני התנאי� הנ. 2
  .16 א� ג� המקל יש לו על מי שיסמו�;15 ראוי להחמיר–ל "כשחסרי� שני התנאי� הנ. 3

לדאוג לחינו� הילדי� לתורה ומצוות מתו� אהבה וחיבה מצד אחד , הפעיל את השכל הישרבכל השאלות הללו צרי� ל
  .ואחריות וכובד ראש מצד שני

                                                                                                                                                                           
שה שיש עמה קטנה ילהתייחד ע� א על סמ� הדי� שמותר –ילדה . ש נשי�וחוד בי� גבר לשליא שמתיר י" בהסתמ� על הרמ–שתי נשי� נוספות 

ל בהערה "כנ – 12 עד 3הפוסקי� המקלי� לכלול בהגדרה זו כל ילדה בגילאי   על�ובהסתמ, "שיודעת טע� ביאה ואינה מוסרת עצמה לביאה"
 .הקודמת

לפי הנראה , "אגרות משה"ההמקרה הספציפי שעליו דיבר . א: � שווכיו, "אגרות משה"ה� שבאופ� זה הבסיס היחיד להקל הוא היתרו של ו כיו11
: ומה�, "עשה ל� רב"הו" צי� אליעזר"ה וג� על ההיתר של ,רוב הפוסקי� חלקו על היתר זה. ב.  הוא בבת שאומצה בגיל צעיר ביותר,מדבריו

) יז�ע תשובות טז"ג אבה" (דבר יהושע"ה, )מד' ז סי" (צי� אליעזר"ו ב ובדבריו שהובא,)כא' ע סי"אבה" שבט מיהודה"ת "שו(הרב אונטרמ� 
 ,)מט אות ט'  ד סי;קמ' ט סי" (מנחת יצחק"ה ,)263 ,259' ט עמ" (אוצר הפוסקי�" בטשיאוור מליוב" האדמו,)מה'  סיז" (צי� אליעזר"ומובא ב

  ).263' ש� עמ" (אוצר הפוסקי�"בועוד "  אישחזו�"הבש� ) כ' ז סע' סי" (דבר הלכה"ה ,)מו' ע סי"אבה" (דברי יציב"ה
ל "י הפתרונות הניד� לאבל בכל אופ� נראה שיש לסמו� עליו ע, בלי צירו� היתרי� נוספי�" אגרות משה"הלכ� עדי� שלא לסמו� על היתרו של 

ומאחר . 6הערה ב לעיל י� עי–" ראויה לביאה ואינה מוסרת עצמה"וכ� על הדעות המקלות בהגדרת , )א ג� לספרדי�"ולסמו� על הרמ(
כתבנו ) ל"כנ, למרות שג� לפי סברתו היה מקו� להבחי� בי� המקרי� השוני�(עצמו נראה שהוא מתיר בלי הסתייגויות " אגרות משה"שמה

 .)5שקיימת בו ג� הקולא שבהערה מפני ', ובייחוד לזמ� קצר וכו" (אסור"ולא  "כשאפשר זהריראוי לה"ש
ג� הפוסקי� החולקי� ש� יסכימו להיתר במקרה נראה שו, "כל שאינו עושה דר� חיבה"לגבי ) ה' כא סע' ע סי"אבה(א "פי דברי הרמ� על12

ומעניי� ,  למשל להרי� את הילדה לצור�, ושברור שהנגיעה היא לצור� שאי� בו דמיו� לחיבה וחשש הרהור עברה,שלפנינו שיש בו עוד צדדי היתר
 . וראה בהערה הבאה,בנגיעה שיש בה יותר חיבה וקירוב התרנו רק לצור�). ות דקמה א' ד סי" (באר משה"בזה ראה ג� 

 שהזכיר בתו� דבריו שיש מקו� להיתר זה ג� לגבי ,)המוזכר ש�" עשה ל� רב"הו (2ל בהערה "הנ" צי� אליעזר"הפי דברי � על, התנאי הראשו�13
). ז' כא סע' סי" (באר היטב"הו" בית שמואל"ה, "בית חדש"המשמע מוכ� , 3 ההנחה היא שג� איסורי� אלה מתחילי� בגיל .חיבוק ונישוק

 מפני שבגיל זה אי� הרהור עברה וג� אינ� ראויות ,אוכ� נותנת ג� הסבר, מקובלת ההבנה שיסוד די� זה הוא ג� בילדות שאינ� קרובות משפחה
שהרב מרדכי אליהו אמרה במפורש לגבי  (3ל בהערה " הנא על סמ� הסבר,התנאי השני. ובמקרה שלפנינו ודאי יש לסמו� על הנחה זו, לביאה

 ,5ל בהערה "וכנ ).ב' סד סע' ע ד סי"אבה" (אגרות משה"הלשתי הסברות מצטר� היתרו של ).  אלא שהוא עסק באחות ביולוגית,חיבוק ונישוק
 .   לגבי בנות3 לגבי בני� כמוהו כגיל 9גיל 

ובפרט , ג� כדי להתיר חיבוק ונישוק, �3 ו2בצירו� אחת מהסברות שבהערות " רות משהאג" נראה שבמקו� צור� יש להסתמ� על סברת ה14
 למרות שבתנאי� רגילי� אי� אומרי� ."שאינו עושה דר� חיבה"ו" עושה לש� שמי�"שבאופ� זה יש יותר מקו� לראות אפילו חיבוק ונישוק כ

,  איסור זה קל יותרקו�מכל מ..." שאי� שו� תאווה ולא הנאה כלל... תעריו" שהרי ה� אסורי� אפילו ב,כ� לגבי חיבוק ונישוק לכל הדעות
 .יש אפשרות להקל בו במקו� הצור�להיתר סברות הנוספות הובצירו� 

לגבי חיבוק ונישוק לא קיימות בהכרח ג� . ב, שרוב הפוסקי� חולקי� עליה. א, "אגרות משה"� שכא� הבסיס היחיד להיתר הוא סברת הו כיו15
ג� א� לא יביאו לידי , א� נעשו דר� תאווה,  איסור עצמי� ה)בניגוד לייחוד(שהרי אלו , 4הערה בשנזכרו לעיל " אגרות משה"ל הסברותיו ש

היתרו של . ולא מניעה מצד הדאגה לטובת הבת, �כ�רשה אחי וביחס לתאוותיו והרהוריו של האד� אי� תועלת בשאלותיה של הא;ביאה
 אי� לה� כל – כמו בי� אב לבתו הביולוגית –מאומצת ה אומבוסס על ההנחה שפעולות אלו בי� אב לבתו החורגת בחיבוק ונישוק " אגרות משה"ה

  . ובאופ� זה ה� היתר גמור, משמעות של תאווה
רק בבתו  ו,"אי� שו� תאווה ולא הנאה כלל"הרי חיבוק ונישוק אסורי� ג� בי� אח ואחות ש,  זו יש להעיר שאפילו א� נקבל הנחה זואעל סבר

 שהאיסור א או מחמת הצור� והסבר,ו� שהריחוק הטבעי גדול יותרוסובר שההיתר בבת יותר מבאחות הוא כי" אגרות משה"יתכ� שהי .התירו
וג� (א� כ� הדבר .  מאומצתאושיש לאמר� ג� בבת חורגת , ל"הנ" צי� אליעזר" שתי סברות שנזכרו ב–הוא כגזרה שאי� הציבור יכול לעמוד בה 

 שאז יש יותר ,או שכעת היא עדיי� קטנה, יתכ� שאפילו לדעתו אי� היתר אלא בילדה שגדלה אצלו מגיל צעיר מאודי ,)ותירו� אלוא  קושילולי
אגרות "אלא שה, שאכ� תשובתו עוסקת במקרה של אימו� בגיל קט� ביותר" אגרות משה"יש לציי� שנראה מתו� דברי ה. מקו� לסברות אלו

 .תנאילא ציי� זאת כ" משה
 .ל"הנ" אגרות משה" מפני שכ� פשטות דברי ה16
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                   Victoria, Australia          אוסטרליה, ויקטוריה
  ג "אב תשס�מנח�

  
  קידושי
 בטבעת יהלו�. צ
  

  :שאלה
וכיצד נית� , הא� יש איסור בדבר; ידוע לי שהמנהג אינו כ�. והחת� מעוניי� לקדש את הכלה בטבעת ע� יהלו�, בא לפניי זוג

  ?לפתור את הבעיה
  

  :תשובה
ת הטבעת בסכו� גבוה שה לא תדע את שוויה ותערי� אימחשש שמא הא, 1נהגו ישראל לקדש בטבעת שאי� בה אב� טובה  .א

  .2יותר משוויה האמיתי
  .3חשש זה אינו קיי�,  כגו� שהיא בחרה בעצמה וכדומה,שה יודעת את מחיר הטבעתיבמקו� שהא  .ב
שהקידושי� עצמ� ייעשו בטבעת ) ואכ� דבר זה מקובל במקומות רבי�(ועל כ� נית� להציע , "מנהג ישראל" לשמור על רצוי  .ג

  . את הטבעת ע� האב�הית� החת� לכלי, ייחודה בחדר גו�כ –ולאחר מכ� , רגילה ללא אב�

                                                 
  .)ב'  לא סע'ע סי"אבה(ע "ובשו, )ש�(ש " וכ� נפסק ברא)ה והלכתא"א ד"קידושי� ט ע(  תוספות 1
 כי ,י קידושי�ולא הו, כגו� שמסכימה להתקדש בשווה פרוטה,  שאינה מקפידה על השווייפ� לע��תכ� שאישי, )ק ה"סש� ( "בית שמואל"  עיי� ב2

  .חושבת ששווה יותרהיא אולי 
אפילו בטבעת שיש בה אב� , פני הכלה ואינה יודעת במה מקדשהאת שא� מכסה , "קהלת יעקב" בש� )ק ד"ש� ס(" חי תשובהפת"ב  עיי� 3

  .חומר במקרה דיד�ווקל , מקודשת לכל הדעות
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 New York, USA                       ב"ארה, ניו יורק
                             ד  "כסלו תשס

  
  חתימתו של פרו� בענייני עריות כעד על כתובה. צא

  
  :שאלה

  ?הא� כשר לחתו� כעד על הכתובה, ווהאד� שידוע שחי חיי אישות שלא במסגרת נישואי� כשרי� בעבר ובה
  

  :תשובה
אבל אי� לפסול כתובות . ואי� לכתחילה לעשותו עד א� על הכתובה, 2 להיות עד בקידושי�1 פסולהאד� שחשוד שבא על הערוו

 .3שחת� עליה� בעבר

                                                 
וא� כ� מצינו ".  עני מרי ארבעי� בכתפיה וכשר, אמר רב ששת.עדות החשוד על העריות כשר ל,אמר רב נחמ�): "ב"כו ע(מסכת סנהדרי� מצינו ב 1

  .או שמא כיוו� שלוקה הריהו רשע ופסול לעדות, מחלוקת אמוראי� א� חשוד על העריות כשר לעדות
ות לתיאבו�  מאי שנא מאוכל נבל,תימה –החשוד על העריות כשר לעדות : "כתבו) ה החשוד"ש� ד(התוספות . נחלקו הראשוני� בהבנת הסוגיה

 הא דאמרינ� ארבעי� ומכל מקו� . דאי� כא� כי א� שמועה,ל דמיירי הכא בחשוד בעלמא בלא עדי�" וי?ומפלוני רבעני לרצוני דפסולי� לעדות
� כמו  אי נמי הכא משו� דיצרו תוקפו ולא דמי לנבלה וג� לרביעה דליכא יצרו תוקפו כל כ, כדאמרינ� מלקי� על לא טובה השמועה,בכתפיה ניחא

  ."בערוה
א� לא , האמוראי� נחלקו בדינו של אד� שיצאה עליו שמועה לא טובה בענייני עריות. א: בעלי התוספות מעלי� שתי אפשרויות לפירוש הגמרא

ד ולכ� המלקות ה� מצ(פי עדי� שבא על הערווה �מדובר באד� שידוע על. ב". לא טובה השמועה"ולמרות זאת הוא לוקה משו�  –הייתה עדות 
מסבירי� בעלי . פי עדי��והרי הוא רשע על, שמכשירו לעדות, להסבר זה צרי� ביאור בשיטתו של רב נחמ�. ולכ� הוא מוגדר כרשע, )הדי�

  . שבה יצרו תוקפו, ואיננו חוששי� שג� יעיד עדות שקר כיוו� שנכשל בעברה זו, "יצרו תוקפו"התוספות שהוא כשר לעדות כיוו� ש
, מהטע� שיצרו משעבדו לאכילת איסור) א"סנהדרי� כז ע(שפסול לעדות לכולי עלמא , "אוכל נבלות לתאבו�" שונה מבמה הוא, לכאורה קשה

ומדוע כא� לא נאמר שכש� שיצרו משעבדו לבוא על הערווה , )י"ועיי� ברש, � ש�"כהסבר הרי(וממילא יש חשש שיצרו ישעבדו להעיד עדות שקר 
ולשיטת רב (הפלוני מוגדר כרשע ופסול לעדות  –" פלוני רבעני לרצוני"שאומרת שהמעיד ) ב"סנהדרי� ט ע(א וכ� קשה מהגמר? כ� יעיד עדות שקר

ומתרצי� התוספות שבאכילת נבלות וכ� ברביעה של זכר אי� יצרו ! ?וא� כ� רביעה אסורה פוסלת לעדות, )יוס� ג� המעיד רשע ופסול לעדות
ולכ� א� א� עבר עברה זו אי� חוששי� , א� בבא על הערווה היצר חזק; שיעבור ג� על עדות שקרוא� עבר בכל זאת הוא חשוד , כ��תוקפו כל

  .שיעיד עדות שקר
 הת� יצרו ? ארבעי� בכתפיה וכשר, אמר ליה רב ששת. החשוד על העריות כשר לעדות,ר נחמ�"א: "פירש )�" בדפי הריב"עה (על הסוגיה � "ריה

 וקא יהבי טעמא , חזינ� לרבותא דקא פסקו הלכתא כרב ששת. בי� לאפוקה בי� לעיולה,ות אשה שפסול ומודה רב נחמ� לעד, אמר רבא.תקפו
, שהסיבה שהוא מכשירו היא כיוו� שיצרו תוקפו, ונראה מדבריו שלדעתו רב נחמ� עונה לרב ששת". למילתא משו� דהלכתא כרב ששת באיסורי

ולמרות זאת כשר לעדות כיוו� שיצרו תוקפו ואי� חשש שיעיד , בר בבא על הערווה ממששמדו, וא� כ� נראה שהוא מפרש כפירוש השני בתוספות
  .שהבא על הערווה פסול לעדות, � פוסק כרב ששת"הרי, להלכה. עדות שקר

י "רשוטע� שא� ) כפירוש השני בתוספות(ת שמדובר באד� שהעידו עליו שבא על הערווה "לאחר שהביא את דעת ר, ) יג' פרק ג סיש�(ש "הרא
. ולישנא דחשוד לא משמע לפרושי הכי דהוה ליה למימר הבא על הערוה: "כתב לפרו� פירוש זה ,)� כדלעיל"ודייק ברי(� סוברי� כמותו "והרי

ונראה לפרש . וג� לישנא דרשע הוא משמע שפסול לכל עדות. ועוד דדוחק הוא לחלק בעריות ולומר דבמשכב זכור אי� יצרו תוקפו כל כ� ופסול
של כל עריות ) א"עדושי� פא יק(וארבעי� בכתפיה דמלקי� על היחוד . י שומעניהנ ומתייחד עמה� וס,וד על העריות שהוא רגיל וגס בעריותהחש

, ש נוקט כפירוש הראשו� בתוספות"ברור שהרא". ומלקי� על לא טובה השמועה קלא דלא פסיק כשהמו� ע� מעבירי� עליו קול. חו� מאשת איש
  .ולא שיש עדות על כ�, יצא עליו קול שבא על הערווהשמדובר באד� ש

ומפרש את שיטת רב ; אלא שלא הייתה ש� התראה, שפירש שמדובר באד� שבא על הערווה ממש בעדי�, י"פירוש נוס� בסוגיה הוא פירוש רש
  .ולא בכל עברה, לכ� דווקא רשע בענייני ממו�, "רשע דחמס"נחמ� שמכשירו לעדות מפני שסובר שבעינ� 

  ).ש�" מגיד משנה"ב וב�א' ד ואיסורי ביאה פרק כא הל' סנהדרי� פרק יט הל, ספר המצוות לאו קסב(� "ועיי� בשיטת הרמב
 ויהבי ,חזינא מרבוותא דפסקי הלכתא כרב ששת: "וכתב) ש�(ש "א� ג� בכ� חלק עליו הרא, כרב ששתשפסק , �"להלכה הובאה לעיל דעת הרי

ארבעי� ' : אלא כמתמיה על דבריו, דלא נחלק רב ששת בהדיא, ונראה דהלכה כרב נחמ�. ששת באיסוריטעמא למילתיה משו� דהלכה כרב
 ואיתימא רב פפא ,וג� מדשקלו וטרו רבא ורבינא. ואי� תימא כל כ� דלא מלקינ� ליה אלא על לא טובה השמועה. 'בכתפיה וכשר מכשרת ליה

  ".פי דמי לדינא מלאיסורא ועוד פסול לעדות ט,במילתיה דרב נחמ� סברי כוותיה
 , אמר רבינא. ומודה רב נחמ� לעני� עדות אשה שהוא פסול,אמר רבא): "ב"ש� ס ע(ממשיכה הגמרא , שאמר שכשר לעדות, ג� לשיטת רב נחמ�

 קא ',י� ימתקומי� גנוב' )משלי ט( מהו דתימא הא עדיפא ליה דכתיב , פשיטא. אבל לעיולה לית ל� בה,ואיתימא רב פפא לא אמר� אלא לאפוקה
א� כ� משמע מהגמרא שג� רב נחמ� מודה שהחשוד פסול בעדות אישה להוציאה מבעלה ולהתירה ". משמע ל� דכמה דקיימא הכי שכיחא ליה

  . י"כל זה לגרסת רש"). מי� גנובי� ימתקו"ולא כהוא אמינא שפסול א� להעיד שמקודשת מדי� (לעול� 
ש ג� רב נחמ� מודה "לגרסת הרא".  בי� לאפוקי בי� לעיולי,דה רב נחמ� בעדות אשה שהוא פסול ומו,אמר רבא: "ש חולק וגורס אחרת"הרא

  .בי� לעניי� קידושי� ובי� לעניי� גירושי�, שהחשוד על העריות פסול לעדות אישה
� העריות ומתייחד עמה� וקול  אבל החשוד על העריות שרגיל ע,הבא על הערוה או על הזכר פסול לכל עדות: "כתב) כה' לד סע' מ סי"חו(הטור 

שהעמיד את , ש"הטור פסק כאביו הרא".  בי� להכניסה לבעלה בי� להוציאה מבעלה,יוצא עליו שפרו� בה� כשר לעדות אחר ופסול לעדות אשה
  .בי� לקידושי� ובי� לגירושי� –א� ג� הוא פסול לעדות אישה , הסוגיה בחשוד בגלל קול שיצא עליו שכשר לעדות

 לכולי עלמא א� ,ולעני� דינא: "מסכ� וכותב, לאחר שמביא את שיטות הראשוני� בפירוש� לגמרא וכ� בפסיקת� למעשה, )ש�" (ס�בית יו"ה
 הרי פסק ,� שפירש החשוד על העריות הבא על הערוה" דאי להרי; פסול לכל עדות, א� על פי שלא התרו בו,העידו עליו שני עדי� שבא על הערוה

 וכיו� דקיימא ל� דלא בעינ� רשע דחמס כמו ,כשר לעדות דבעינ� רשע דחמס) ב" עכו(ל כתב "י הרי הוא ז" ואי לרש,בהדיא כרב ששת דפסל
י כשר הוא לשאר "� ורש"להרי'  וברגיל בעריות וקול יוצא עליו וכו. ממילא אידחי רב נחמ� וקיימא ל� כרב ששת דפסל,)ג' סע(שנתבאר בסימ� זה 

 ולעני� עדות אשה לכולי עלמא נמי מיפסיל למא� דפסק כרבי , כיו� דפסק כרב נחמ� נמי כשר הוא,ש" ולהרא; בגמרא שהרי לא הזכירוהו,עדויות
 אבל בהא איכא לספוקי אי מיפסיל דוקא לאפוקי או אפילו לעיולי כפי חילו� הגירסאות . דסבר שהחשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו,מאיר

  ".שכתבתי
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, � פסק כרב ששת שפוסלו"כיוו� שהרי,  לכולי עלמא פסול לעדות–� את הסוגיה "י והרי"שכ� פרשו רש –הערווה אד� שבא ממש על : למסקנתו

הרי רב נחמ� , ש"ג� לשיטת הרא. וממילא הלכה כרב ששת, דעה שנדחתה להלכה –י ביאר את רב נחמ� לפי מא� דאמר שבעינ� רשע דחמס "ורש
א� באד� שרק יצא עליו קול . וממילא אד� זה פסול לכולי עלמא,  אלא רק באד� שיש קול עליו,שהכשיר לא הכשיר אד� שבא ממש על הערווה

  .שמקל, ש נחלקו בזה האמוראי� וא� הוא פסק כרב נחמ�"ולרא, י הגמרא מעול� לא דיברה עליו ולא פסלתו"� ולרש"שלרי, לכולי עלמא כשר
י שפוסלו רק לעדות גירושי� לבי� "בי� רש, ילא הדבר תלוי במחלוקת הגרסאותוממ, א� לעדות אישה ג� לרב נחמ� פסול, כל זה לעדות סת�

  .� שפוסלי� אותו ג� לעדות קידושי�"ש והרי"הרא
, שרגיל ע� עריות ומתייחד עמה�, כגו� מי שחשוד על עריות, וכ� אי� נפסל על קול וחשד בעלמא: "פוסק)  כה' לד סע'מ סי"חוע "בשו(א "הרמ

ולא חילק בי� , לדעתו חשוד שרק קול יוצא עליו כשר לעדות א� פסול לעדות אישה, א� כ�". ר לכל עדות חו� מלעדות אשהכש, וקול יוצא עליו
  .שלא חילק ביניה� ופוסל בשניה�, ומקורו בטור. גירושי� לקידושי�

וכ� יש חשש שבא על גויה ועל , רי נידהפשוט שיש חשד שעבר על איסו, באד� שידוע שחי חיי אישות ע� נשי� מחו� למסגרת נישואי�, לשאלתנו
 .ייפסל לעדות אישה לכולי עלמא, וכיוו� שלא עשה תשובה על כ�. ולכ� נחשב כחשוד על העריות, פנויה ללא מטרת נישואי�

' סנהדרי� סי (א� באד� שבא על נידה או גויה פסק המרדכי, אמנ� הבא על הערווה פסול מדאורייתא. יש לדו� א� נפסל מדאורייתא או מדרבנ� 2
, "כ� פסק רב האי גאו� ופסל מועלי� בשבועת ממו� ובשבועת שווא ובועל ארוסתו בלא כתובה ובועלי נדות או נכריות, הלכה כרב ששת): "תרצה

אלא א� , לנראה דמדרבנ� הוא דמיפסי –ובועל ארוסתו : "וכתב עליו, )כה' לד סע' מ סי"טור חו" (בית יוס�"והביאו ה. וכ� פסקו שאר הגאוני�
ונראה שכ� סובר . כיוו� שבאו על הערווה, בהבנת המרדכי שבועלי נידות פסולי� לעדות מדאורייתא" בית יוס�"וא� כ� מפורש ב". כ� היא נדה

,  מדרבנ�ולי נראה דהוא הדי� בא על הגויה לא מיפסלי רק: "וכתב, חולק עליו בעניי� בועלי גויות) ש�" (דרכי משה"א� ה. ג� לגבי בועלי גויות
, בועלי נידות פסולי� מדאורייתא" דרכי משה"א ב"וה� לשיטת הרמ" בית יוס�"וא� כ� ה� לשיטת ה". ד של חשמונאי"דהא אינו אלא גזירת בי

  . ונחלקו רק לעניי� בועלי גויות
; רי עברו על איסור כרת מדאורייתאוה, מדוע בועלי נידות פסולי� רק מדרבנ�, הקשה על המרדכי) קטו' ע ב סי"ת אבה"שו" (חת� סופר"אמנ� ה

ת אביי ורבא בשאלה א� צרי� רע לשמי� ורע לבריות או מספיק רע קשמחלוקת רב ששת ורב נחמ� היא כמחלו, �"ותיר� שהמרדכי סובר כר
ב רק כרע לשמי� ולכ� נחש, א� א� בא על אשתו נידה אי� פוגמה בכ�; הוא א� רע לבריות –שפוגמה בביאתו  –ולכ� הבא על הערווה , לשמי�

  .וא� כ� נראה שהוא סובר שלמרדכי ג� בועלי נדות פסולי� מדרבנ�. ואי� בכ� פסול מדאורייתא
לעניי� בועלי גויות א� פסולי� " דרכי משה"וה" בית יוס�"הביא דברי המרדכי להלכה וכ� את מחלוקת ה) ק ד"ס, לד' מ סי"ע חו"שו(ע "הסמ

  .משמע שפשיטא שפסולי� מדאורייתא. בבועלי נידותא� לא ד� כלל , מדאורייתא או מדרבנ�
והאישה ) תכה' ש סי"ת הריב"כמבואר בשו(אמנ� א� מדובר באד� שמקפיד על הלכות נידה אבל עובר על תקנת חכמי� שפנויה לא תטבול 

  .על איסור קדשה מדאורייתאיש מקו� לומר שעבר ) ד' אישות פרק א הל(� "ולדעת הרמב, "בא על פנויה"איננה גויה עובר הוא על איסור 
ורבנו " עיטור"בעל ה, לשיטת התוספות: הנפקא מינא א� האיסור הוא מדאורייתא או מדרבנ� היא שבפסול מדרבנ� מצינו מחלוקת מי נפסל

ללא חימוד � והטור ג� בעברות "ואילו לשיטת הרמב, רק מי שעבר עברות דרבנ� שיש בה� חימוד ממו� פסול) ש�" בית יוס�"הובאו ב(ירוח� 
א הביא את דעת החולקי� שיש אומרי� שרק "והרמ, פסק שבכל עברה מדרבנ� פסול מדרבנ�) ג' לד סע' מ סי"חו(ע "השו. ממו� פסול מדרבנ�

� רק עברה מדרבנ� שיש בה מכת "שכתב שלרמב, "פרי מגדי�"שהביא שיטה שלישית בש� ה, )ק ז"ש� ס" (פתחי תשובה"ועיי� ב. בחימוד ממו�
  ).כמו שבדאורייתא רק עברה המחייבת מלקות פוסלת לעדות מהתורה(ולא כל עברה מדרבנ� , פסול לעדותמרדות 

שהרי לא , א� נראה יותר לומר שבחשוד על עריות לכולי עלמא ייפסל. א לא ייפסל"ולשיטת הרמ, א� כ� בחשוד על עריות אי� בכ� חימוד ממו�
שהרי , וג� כא� יצרו שולט בו, )ולכ� פסול מדאורייתא(ונחשב לחימוד ממו� , " ויעיד עדות שקרשכפי� ואכיל וכפי�"גרע מאוכל נבלות לתיאבו� 

א� מטע� , ש אמנ� פסק כרב נחמ�"הרא. אשלא חילק בי� יצרו תוקפו בעריות לבי� שאר איסורי דאוריית, � אנו פוסקי� כרב ששת"לשיטת הרי
  .שנחשב לחימוד ממו�, וא� כ� לא גרע מאוכל נבלות לתיאבו�, צר העריות לשאר יצרי�וג� לא חילק בי� י, )שמדובר רק בחשוד וכדלעיל(אחר 

כפי� ואכיל כפי� ויעיד (אמנ� יש מקו� לחלוק ולומר שגדר חימוד ממו� הנצר� על מנת לפסול בעברות דרבנ� איננו כולל כל עברה שיש בה יצר 
  .אלא דווקא עברות של ממו� ממש פוסלות, )עדות שקר

כמבואר , שהרי באיסורי דרבנ� צרי� הכרזה, נה נוספת לשאלה א� נפסל לעדות מדאורייתא או מדרבנ� יש בשאלה א� צרי� הכרזהנפקא מי
  ). כג' ש� סע(ע "בשו

עדות (� "שהרי כתב הרמב, כיוו� שמצינו מחלוקת אחרוני� בשאלה א� כל פסולי עדות מדרבנ� צריכי� הכרזה, אמנ� ג� בזה יש מקו� לדו�
  .שלא ידעו בפיסולו ויחתימוהו כעד, שהצור� בהכרזה בפסולי דרבנ� הוא משו� תקנת לקוחות) ו' א הלפרק י
שאי� הפסד פסול ללא , א� בעדות איסורי� אי� צרי� הכרזה, שיש הפסד לציבור, פסק שכל זה בעדות ממונות) תתקפג' ת ג סי"שו(ז "הרדב

אלא שצמצ� , הביא אותה סברה) מג' ע סי"ב אבה(ט "ת המהרי"בשו, לעומתו. דות איסורי�וא� כ� אולי יש לדמות עדות על קידושי� לע, הכרזה
אחרוני� רבי� חלקו ). ו' מלוה ולוה פרק ד הל" (משנה למל�"וכ� מובא ג� ב.  בלי מלקותאאותה רק לפסולי עדות דרבנ� שעברו עברה דאוריית

  ).ק י"ש� ס" (פתחי תשובה"וב) לד כז' סי" (ברכי יוס�"והובאו דבריה� ב, על סברה זו
ורק כשיש תקנת , � אכ� הטע� משו� תקנת לקוחות"שלרמב; שרצה לחדש שהדבר תלוי במחלוקת ראשוני�, )ש�" (ברכי יוס�"עיי� עוד ב

שאיכא דאמרי שהטע� שצרי� הכרזה הוא משו� פסידא , )�"א בדפי הרי"ה ע, סנהדרי�" (נמוקי יוס�"וכ� דעת ה. לקוחות צרי� הכרזה
לכ� , שהסיבה שפסול לעדות מדרבנ� צרי� הכרזה היא משו� תקנת לקוחות, )ב"בר ביניתוס ש� ד ע(וכ� כתב בסוגיית המלווה בריבית , לקוחותד

. פסול ללא הכרזה) עדות הריבית(שלאותה עדות שנפסל בשבילו , א� בהמש� דבריו כתב תירו� אחר. ש� במקו� שאי� טע� זה פסול ללא הכרזה
שמביא את דעת , "ברכי יוס�"ועיי� ש� ב. ואי� חילוק בי� מקו� שיש תקנת לקוחות או לא, שמע שלפסלו לעתיד צרי� הכרזהולטע� זה מ

וכ� כתב שייתכ� . ג� במקו� שאי� תקנת לקוחות –שנוקטי� שתמיד צרי� הכרזה , �"והר) בתשובה(א "הרשב, )סו� פרק הכונס(התוספות 
  .ל לא חילקו ותמיד צרי� הכרזה"א� חז, � יודה שאמנ� הטע� משו� תקנת לקוחות"וא� הרמב, שהדבר אינו תלוי במחלוקת ראשוני�

שכתב שהסיבה שצרי� הכרזה היא משו� שאנשי� אינ� מודעי� לאיסורי , )ש�" פתחי תשובה"וכ� הובא ב(ט "ת המהרי"חילוק נוס� הביא בשו
אפילו בלי מלקות כול� יודעי� שהוא עובר , א� באיסורי דאורייתא, צרי� הכרזהלכ� ; ואז אי� מחזיקי� אותו לרשע וימסרו לו עדויות, דרבנ�

אלא ג� באיסור , כיוו� שידוע איסורו, לכ� לשיטתו לא רק באיסור דאורייתא ללא מלקות אי� צור� בהכרזה. עברות ואי� מוסרי� לו עדויות
, )ש�" (פתחי תשובה"וב) ש�" (משנה למל�"וכ� ב) ש�" (ברכי יוס�"י� בועי. פסול ג� ללא הכרזה, כגו� הבא על הפנויה, דרבנ� המפורס� לכול

  . ל"ט הנ"שהביאו אחרוני� שחולקי� על דברי המהרי
ולמעשה , כיוו� שנראה שלכולי עלמא הצור� בהכרזה איננו תנאי לפסול אלא העברה, לכ� בכל מקרה לכתחילה אי� למסור עדות לאד� שכזה

שכתב שאי� לתת עדות לכתחילה לאד� שש� , )הובא לקמ�(� "והדבר כלול בדינו של הרמב.  את הציבור בהכרזהאיננו פוסלי� אותו עד שניידע
  . מהטע� שאנו יודעי� שהוא רשע, הדי� לא קיבל את עדותו�פי דבריו ובית�א� שאיננו נפסל על, עצמו רשע

, כל הנפקא מינות שיוצאות מכ� ה� רק ביחס להגדרתו כפסול עדותו, א� הפסול הוא מדאורייתא או מדרבנ�, כמו כ� נראה שכל הדיו� בשאלה זו
א� כ� נית� לומר שאי� זה משנה א� העברה . כיוו� שהחשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו, א� לעדות אישה שכתבתנו לעיל לכולי עלמא הוא נאסר

 . ובכל מקרה א� חשוד על הדבר הזה לא יעיד עליו, היא מדרבנ� או מדאורייתא
) דבר שסביר שלא קרה בנדו� דיד�(די� שבא על הערווה �שהרי א� יש עדי� שהעידו עליו בבית, יש לדו� כיצד ידוע שאד� זה חשוד על העריותו 3

פז ' מ סי"ע חו"שו" (תומי�"ובפרט לשיטת ה. א� א� אי� עדי� על הדבר אינו נפסל". בית יוס�"כמבואר בראשוני� וב, הריהו פסול לכל העדויות



  160                                                                                                                        במראה הבזק

 

                                                                                                                                                                           
איננו , פי שאני יודע שהוא רשע� על�א� –וכל זמ� שאי� פסק די� , פי שני עדי�� שיש גזרת הכתוב שעד ייפסל דווקא אחרי פסק די� על, )זכ' סע

  ).ז' סנהדרי� סי" (קהלות יעקב"עיי� ג� ב. כ� פסק די� ייפסל למפרע�וא� יהיה אחר. נפסל
,  הרי נחשב רק לחשוד–) ק סא"לד ס' מ סי"ע חו"שו(ע "כמבואר בסמ –יננו פוסק ואפילו הקול הוא קול שא, א� ידוע על ידי קול שיצא עליו

  . א"כמבואר ברמ, ואפילו לעדות קידושי�, שכשר לעדות אלא שפסול לעדות אישה
ודעי� כיוו� שבדבר שהוא בפרהסיא והכול י, די��יש שכתבו שעד שמפורס� הדבר שהוא רשע פסול לעדות ג� א� לא נתקבלה עליו עדות בבית

ל ייתכ� שפסול לכל א� מעשיו מפורסמי� לכ, וא� כ�; גנ גולדבר"לגרז" משפט ערו�"וכ� הובא ב, )כה' ג סי" (אחיעזר"ה –עליו אי� צרי� עדות 
  .עדויות

ר שכשר ולכאורה היה מקו� לומ). כה' ש� סע(ע "וכ� נפסק בשו, "אי� אד� משי� עצמו רשע"ידוע הכלל ש, א� ידוע לנו על מעשיו מפי עצמו
� שהכוונה שאי� "וביאר הש). ש�(א "ופסק כמוהו הרמ, שאי� עושי� אותו עד לכתחילה) ג' טוע� ונטע� פרק ב הל(� "אלא שכתב הרמב, לעדות

  .מייחדי� אותו לעד לכתחילה
הרי  –ד ולא על הקידושי� א� א� העדות היא על הכתובה בלב, כלל עד הקידושי� הוא העד החות� א� על הכתובה�ובדר�, כל זה בעדות קידושי�

א� א� ידוע לנו ממנו שעשה מעשי� אלו או . אלא א� כ� יש עדות שבא על הערווה, וא� כ� אינו נפסל על עדות זו בחשד בלבד, זו עדות על ממו�
  . לכתחילה אי� לעשותו עד א� בכתובה, ואיננו רק קול, שהדבר מפורס� לכול�
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  California, USA                  ב"ארה, קליפורניה

                 ג"כסלו תשס

 
  י כתיבת גט במקרה שהבעל חולה ויש חשש עיגו
סדר. צב
  

  : שאלה
. ובמש� שלושה חודשי� היה צמח, )stroke(לפני שמונה שני� היה לבעלה אירוע מוחי . הגיעה אלי אישה ונפשה בשאלתה

מש� אבל ב, לכמה שני� הוא היה יכול לדבר קצת. אבל לא יכול לזוז חו� מידו הימנית, אחרי שלושה חודשי� חזר להכרתו
באחת הוא : אבל הוא אומר אותה בשתי צורות, "no"עכשיו הוא יכול להגיד א� ורק . הזמ� ירד בכמות המילי� ובאיכות�

אשתו והרופאי� שמטפלי� בו תמיד מסכימי� מתי הוא מתכוו� , אמו, אחיו". לא"ובשנייה הוא מתכוו� ל" כ�"מתכוו� ל
גירושי� וג� ענייני גט , וכותבי� שהוא עדיי� בר דעת ויודע מה� קידושי�הרופאי� אומרי� ". לא"ומתי הוא מתכוו� ל" כ�"ל

והיו� הוא אינו יכול לכוו� את תנועותיו אלא , בתנועות האיברי� ג� כ� המצב ירד במש� השני�. שבו הוא מגרש את אשתו
. דעת א� הוא בר דעת או לאואבל במיעוט ניכר של הזמ� אי אפשר ל, זה מצבו רוב הזמ�. להביא אוכל אל פיו בידו הימנית

  .הרופאי� ומשפחתו אומרי� שכאשר יש יותר מדי אנשי� בחדר הוא מתבלבל
והוא ) ה' קכא סע' ע סי"ע אבה"שו(כמו במי שנשתתק , ידי גט פיטורי� שנסדר בשאלות�עלה בדעתי להתיר את האישה על

כמו כ� אני חושב שיכולי� ). קכ' ע א סי"אבה" ת משהאגרו"עיי� ב(נחשב בר דעת כל זמ� שהוא יודע ענייני גטי� וקידושי� 
  ).לב' ע ג סי"אבה" אגרות משה"עיי� ב(של מילותיו כמו שסומכי� על תרגו� משפות זרות " תרגו�"לסמו� על ה

 –נל� לבית חולי� ונשאל אותו שש שאלות ) אבל בלי שאר חברי בית הדי�, אני עצמי הסופר(לכ� חשבתי שעדי� וסופר ושליח 
בית "עיי� ב(אחרי כתיבת הגט ' שאלות לפני כתיבת בגט ועוד ג' אולי יותר טוב לשאול ג(חד לאו ותרי� ה� ,  ה� ותרי� לאוחד

. יחתמו ויתנו גט לאשתו, וא� הוא עונה כהוג� אז שואלי� אותו א� הוא רוצה שיכתבו, )� כתב"ה והרמב"קכא ד' סי" יוס�
ושוב מיד אחרי מסירת הגט . י שהוא עדיי� בר דעת כאשר נית� את הגט לאשתובתנא, נחתו� ונית� גט, במקרה כזה נכתוב

  .בבדיקה האחרונה צריכי� רק שני עדי�. וא� כ� היא מגורשת, נבדוק אותו שוב א� הוא בר דעת
  .ורציתי לשמוע מה חוות דעתכ� בנדו�, עדיי� לא הספקתי לעיי�

  . בתפילה למרו� שלא תבואנה בנות ישראל למצב כזה
  

  :תשובה

מצווה גדולה מוטלת על , במקרה מצער זהכ� ג� . גדולי ישראל שבכל הדורות עשו כל שביכולת� כדי להציל אישה מעיגונה
 – גט שלא כדי�חלילה יינת� ע� מידת הזהירות שלא , כ� מפרשה זו�שכבר סבלה כל, שהיו לעזור לאת לעשות ככל שביכולהרב

  .� ניתנות לתיקו�מצב שעלול להביא לתוצאות חמורות שאינ

. 2נשתדל בהמש� הדברי� לנסות ולהגדיר מצב זה. 1"חלי�"בעל במצב המתואר בשאלה יכול לגרש את אשתו בזמ� שיוגדר כ
על מנת להבטיח שהאישה לא תישאר , 4 כדי להבי� את משמעות הגירושי�3חשוב לוודא שהבעל נמצא ברמה השכלית הנדרשת

   . ורשתחלילה אשת איש ותחשוב את עצמה למג

                                                 
כל זמ� שהוא שוטה הרי הוא : זה הכלל, פעמי� שוטה ופעמי� חלי�): "א"ראש השנה כח ע(מש� בבבלי ו, )ג"א ה"תרומות פ(שנינו בתוספתא  1

' ד סי(א "ת הרשב"פי שו�על, )ג' קכא סע' ע סי"ע אבה"שו(וכ� פסק המחבר בעניי� גירושי� ". חלי� הרי הוא כפקח לכל דבר, כשוטה לכל דבר
  ".� גירש באותה שעה גטו גטוא, כשהוא חלי� הרי הוא כפקח לכל דבריו"ש) רא

". שאי אפשר לכוו� הדעות בכתב, ודבר זה לפי מה שיראה הדיי� ":לגבי הגדרת שוטה הפסול לעדות) י' ט הלרק עדות פ(� "וכפי שפסק הרמב 2
 י אפשר וא, ומהותו כי א� בראיית עיני הדיי� המבי� מה טיבוי אפשרהנה לדו� בדיני השוטי� א ":כתב) ב' ע ב סי"הבא( "חת� סופר"ת "ושו

 ".�"ש הרמב"וכמ... לברר בכתב
 ת"ועיי� בשו). 1כמובא לעיל בהערה , א"פי תשובת הרשב�לשו� המחבר על" (אפילו חלי� בעלמא שאינו שפוי לגמרי"מספיק שהבעל יהיה  3
א "ה דבריו נסתרי� מדברי הרשב אבל לכאור;התטא ה� רק במי שלא חזר ונש"דברי הרשבכי טוע� ש ,)ה א�"כ ד' ע סי"הבא( "חלקת יואב"

  .א מתייחס במפורש למי שעתי� שוטה ועתי� חלי�"שהרי הרשב, )ש� (עצמו בתשובתו
מכו� ' לז בהוצ' עמ, א בדפוסי� הישני�" ט ע,ה גרסינ�" דקכא' ע סי"אבה" (בית יוס�"כמו שפסק ה, "דלה וחלושה"דעתו יכולה להיות 

א� על פי שדלה , משמע מהכא שמי שדעתו צלולה ומבי� ומשיג דברי� על בוריי�" ש,)א"ות קיג עיבמ( רא הגמיפ�לע, )ה גרסינ�"ירושלי� ד
א� דעתו משובשת שאינו משיג שו� דבר על בוריו אי� קידושיו ולא "שממשי� הוא אמנ� ". קידושיו קידושי� גמורי� וכ� גירושיו, וחלושה

ולמרות . )ד' קכא סע' סיש� " לבוש"לשו� ה" (ליו ניכרי� בגופו שלא נתרפא לגמריעדיי� סימני חו" הפוסקי� מכשירי� ג� כש".גירושיו כלו�
אלא מספיק שמתחזק בדעתו כ� שכרגע אינו ,  נראה שדורש שהאד� יהיה בדר� לרפואה והחלמה�אי, "אלא כאד� המתחזק מחוליו"שממשי� 

, יוכל לגרש אפילו א� ברוב הדברי� נראית דעתו מיושבת לגמרישלא , שהיינו שעושה מעשה של שטות, "קלאסי"ודלא כמו בשוטה , בגדר שוטה
 להל� י�המובא" אגרות משה"השל עוד בעניי� זה עיי� בדברייו ). ב' ע ב סי"אבה" (חת� סופר"ת "ובשו) ט' עדות פרק ט הל(� "עיי� ברמב

  .11בהערה 
ג "סמ, תכא' טי� סיימרדכי בג" (ש אומרי�י"בש�  )ז'  סעקכא' ע סי"הבאע "שו(א "את הנדו� דיד� למה שמצינו בדברי הרמואי� להשוות 

 עיי� –" חשוב הוא כמת" שהרי בגוסס יש דיו� מיוחד מצד ש– " אבל אינו מדבר לא,דוקא גוסס שמדבר" שהגוסס שיוכל לגרש הוא ,)ק"וסמ
עיי� בסוגיה ,  לגבי שוטה).ה וגוסס"דקכא ' ע סי"הבא( "בית יוס�"ראשוני� האחרי� המובאי� בבמרדכי וב ,)ק י"ש� ס(" בית שמואל"ב

ובמיוחד לגבי השאלה א� דורשי� את הסימני� המופיעי� ש� בחגיגה או שמספיק , לגבי ההגדרה המדויקת של שוטה מסוג זה. )ב"ג ע(בחגיגה 
כבר דנו , )ט' ט הלק רעדות פב� "כלשו� הרמב" (פ שהוא מדבר ושואל כעניי� בשאר דברי�" אפילו בדבר מ� הדברי� אע...שנטרפה דעתו"

  . פרנקלורת מהד)ש�(� " בספר המפתח לרמביי�ע, ותכיהאחרוני� באר
 "פרישה" ביי� ע– )י' ש� הל(� " כלשו� הרמב,"פתי"הגדרת תחת  יש להכניסו בשלנוש,  דיד�הנדו�האחרוני� כבר הבחינו בי� שוטה זה לבי� 

 ).ט"קצא בדעת המהרי' ע סי"הבא(" אבני נזר"ת "ובשו) ה ואמנ�"ד וד"ה והנלע"ב ד' ע ח סי"הבא( "חת� סופר"ת " בשו,)ק יא"לה ס' מ סי"חו(
 אבל לשאר ...דדוקא לעניי� עדות) "ק כא"לה ס' מ סי"חו(ע "הסמדברי  משמעות יפ� ל כתב ע)קנג' ע ריש סי"הבא(" ובט� עונג יו"ת " בשו4

דורש שיהיה ) ה וא�"ה והנה וד"ב ד' ע ב סי"הבא( "ופרס� חת"ת " ובשו.הוי כשר"  כל שאנו רואי� שהבי� העניי� שאנו עסוקי� כעת,דברי�
  ".מבי� ענייני הגט"
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בזמני� , לכ�. 6)של הזמ�" מיעוט ניכר("ועתי� שוטה ) רוב הזמ�" (חלי�"נראה שבעל זה הנו עתי� , 5מלשו� הדיי� השואל. א
  .ויוכל לגרש את אשתו, "הרי הוא פיקח לכל דבר"שבה� הוא שפוי 

 יש ספק שמא הבעל משתטה א�. ויש להשתדל שהבעל יהיה שפוי לאור� התהלי�, 7תהלי� הגירושי� נמש� זמ� לא קצר. ב
לחכות עד שישתפה ואז , יש לעצור את ההלי�, 8בשעת כתיבת הגט או בשעת נתינתו, בשעת ציוויו על כתיבת ונתינת הגט

  .9להמשי� בתהלי� הגירושי�
  .11 10תאוייתכ� שאפילו מדאוריי, הגירושי� יהיו פסולי�, כתיבת הגט או נתינתו היו בזמ� שלא היה שפוי, א� ציווי הבעל. ג

                                                                                                                                                                           
דכל מגרש את אשתו צרי� שיהא בו דעת להבי� שהגט זה שנות� לה הוא הגור� הגירושי� והוא  ":)ק ח"ס" (ובט� עונג יו"בהמש� דבריו כותב ה

 אשתו עוד ויודע שהאיש שרוצה שלא האשתו שלא תהי ר זה רק שהסבירו לו שיגרש אתאבל א� אי� יכולי� להסביר לו דב. המפריד בינו לבינה
, ואינו יכול להבי� שהגט הוא המתיר אותה לעלמא, רק כשנפרדי� אז נות� לה גט וכשדרי� יחדיו אינו נות� לה גט,  עוד אשתו נות� לה גטהתהי

 ".גט כזה לאו כלו� הוא,  עוד אשתוה ורגילות לית� גט כשאינו רוצה שתהיואי� הבחנה בלבו א� הגט נית� לה להתירה לעלמא או שהוא מנהג
אול� אחרי שנסביר לו הא מילתא וידע שבגט זה נפטרת ממנו ואחריו לא "ש) ה אול� אחרי"ק טז ד"ס (�כ�רכותב אח" ובט� עונג יו"ה, אמנ�

  ".ו� דוקא בשעה שמצוה להסופר שיכתוב לש� כריתות לכושאי� צרי�נראה , ונתינה זו תגרו� שלא תהא אשתו עוד,  עוד אשתוהתהי
כיו� שאינה שוטה אלא "ש, ילדה בת שששל תה כמו ישה שרמת שכלה הייבא) ה הנה"עג ד' ע א סי"הבא(" אגרות משה"הויש להוסי� את דברי 

ולכאורה יש להשוות בי� ". ב� דעתדהפתאי� ביותר למה שמביני� דינ� כ,  עניי� אישות היא מקודשתל כל פני�שהיא פתיה ביותר ויודעת ע
  ".כקידושי� כ� גירושי�, אי אמרת חדא דעתא הוא "):א"ב בדעת ר"יבמות קיג ע(כמו שמצינו , קידושי� לגירושי�

  ".מיעוט ניכר אי אפשר לדעת א� הוא בר דעת או לאו"שכתב ש 5
כשוטה  להגדיר �אליכדי לקבוע א� נ, וגי בי� יש� לבי� שוטהיש לבדוק במחקרי� הרפואיי� מהו ההבדל הפיסיול: 'א רבינובי�"נ הערת הרב 6

חלקי� של " רדמתת"מעי� מכזה נובע שא� הרפואה קובעת שבלבולו של אד� , היינוד. מי שעבר אירוע מוחי בזמני� שבה� הוא מתבלבל
 ג� "חלי�"להקל ולהסתכל על בעל זה כייתכ� שנוכל , ת הגו� אצל אד� בריא בגלל עייפות וחולשה טבעיותורדמיבתהלי� שדומה לה, ממוחו

  .ח רפואי"ודאי שלא נית� לדו� בנקודה זו בלי דוווב, מוב� שלא כל מקרה זהה לחברו. בזמ� שבו הוא מבולבל
שעה מזמ� הציווי עד סיו� לרוב עוברת כ.  תהלי� הנתינהתבצעואז מ, מחכי� עד שיתייבש,  לאחר הציווי לסופר ולעדי� כותבי� את הגט7

  . הגטנתינת
 "בית יוס�"מובאי� בה(� "א והר" הרשבפי�ל ע)ד' קכא סע' ע סי"הבא( ע"שובעיי� , מעיקר הדי� נפסק שנדרש שהבעל יהיה שפוי בזמני� אלה 8

שכתבו שדורשי� , פות כפשטות דברי התוסינהזו א הבנה .)ה הת�"ב ד"טי� ע עיג( פותי המובאת בתוס" בשיטת הר"בית יוס�"וכ� הבנת ה, )ש�
ש� " (דרכי משה" וב. ומשמע שהגט ייפסל ג� א� נשתטה רק לאחר הכתיבה וחזר ונשתפה לפני הנתינה,"לא יתקלקל בי� כתיבה לנתינהש"
כתבו הגט בשעה "א� שטע� ש ,)ק ד"קכא ס' סי(ז "וכ� פסק הט". טוב לחוש לדבריו" וסיי� ש,"סדר הגט הנמצא בידינו"הביא כ� מ) ק א"ס

ולא , וכיו� שבשעת הקלקול אינו בר גירושי� ממילא הגט אי� בו ממש באותה שעה, יה כבר מוכ� הגט בשעת הקלקולדה, שהוא שפוי ונתקלקל
   .)כח אות יג' א סי(" אחיעזר"ת " בשויי�וע". יועיל מה שנתרפא לתק� מה שהיה מקולקל בשעת חוליו

ש� " ית שמואלב" המרכפי שא,  הסכימו ע� פסקו של המחברורוב האחרוני�,  על השולח� ערו�"מפה" זו בהא אינו מביא חומר"הרמ, בר�
ערו� "בדברי עוד ועיי� . ל"ז הנ" דברי הטשנשאר בצרי� עיו� על ) ש�ז"על הט( "לשכת הסופרי�" ב�ועיי". מיהו בדיעבד יש להקל ":)ק ה"ס(

  .9לקמ� בהערה " השלח�
 שיהיה שפוי בשעת הציווי ובשעת הכתיבה הסתפקואלא , נתינה עצמהאפילו על שעת ההקפידו נראה שלא רבי� ראשוני� מדברי יש לציי� ש

  )."בית יוס�"כמובא ש� ב(בלבד 
 היא רק לדרוש שיהיה שפוי עד פותשייתכ� שכוונת התוס, )ה"ה א� בלא" ד115' עמ( שמסביר )קיא' ע ג סי"הבא(" בית אפרי�"ת "ועוד עיי� בשו

 היא שא� הבעל מגרש בעצמו נדרש שיהיה חלי� רק עד סו� פותכוונת התוס אולי) ה א� לפי"ד 116' ש� בעמ(אי נמי , לאחר מסירת הגט לשליח
  . שיהיה חלי� ג� בשעת הנתינהנדרשלהלכה , אבל כאמור. הכתיבה

. ה שליח קבלה בזמ� שבעלה המגרש הנו בגדר שוטתמנהשה יאאי אפשר שה )ה אומר אני"ד ד' ע ב סי"הבא( "� סופרחת"ת "יש להעיר שלפי שו
  .)ק כב"קמא ס' סיע "ע אבה"שו(" פתחי תשובה" ביי�עו
 מה שכתבו בעודו שפוי ...ולעניי� א� התחיל לכתבו כשהיה שפוי ונתקלקל ":שכתב, )ש�" (בית יוס�"כמו ב,  אפילו השתטה באמצע הכתיבה9

צרי� לעשות "ה בי� הכתיבה לנתינה תטשנ� שא�  שטוע,)כ� יח'קכא סע' ע סי"הבא ("ערו� השלח�" ביי�וע ".וחוזר וגומר לכשישתפה, כשר הוא
אבל , לכתחילה עדי� להחמיר לשיטתו". נתבטלה שליחות הנתינה"מפני שלדעתו כשהבעל משתטה , "שליח לנתינה פע� אחרת לכשישתפה

מהפוסקי� שידבר  כי לא מצאתי לאחד ,יש להתיישב בזה ":מסיי�וא  הוא�,  שאר הפוסקי� שבדיעבד אפשר להקל� של סתימתפי�לנראה ע
  ".ע לדינא" ולכ� צ,בזה

ג�  להלכה ו שנפסק)ה' לכט הרק מכירה פ(� " שהביא את דברי הרמב,)מב' ע ב סי"הבא( "חת� סופר"ת "שו ו שליש לדו� כא� עוד מצד דברי
פיותו ובתחילת שטיותו עשה  וצריכי� העדי� לחקור הדבר היטב שמא בסו� ש...מי שהוא עת שוטה ועת שפוי ":) כא'רלה סע' מ סי"חו(ע "בשו

וכבר בא ,  ואז היה נראה לעדי� כאלו הוא ב� דעת,ורצה לומר שמא בסו� עת שפיותו נעשה המקח ":)ק נב"סש�  (ע"ומסביר הסמ, "מה שעשה
ר זמ� מה יו�  כל שאינו שפוי מכב�כ� וא ":)ה אמנ�"ש� ד ("ופרס� חת"זה העל וכתב ". סו� עת שפיותו ונכנס לתחילת שטותו ואי� ב� דעת

 היה מקו� לומר הזי  לפ."לא יצאנו מספק, ויומיי� וכ� אחר נתינת הגט יישאר בשפיותו זמ� מה באופ� שיצאנו מספק סו� שפיותו וסו� שטותו
אלא שנפסול כל מה שנכתב באותו מעמד שבו נשתטה , לא יספיק שנחכה עד שישתפה ואז נמשי� מחדש,  למשל,שא� משתטה באמצע הכתיבה

  .מאז שנתבררה שפיותו עד שנתחיל לכתוב שוב" יו� ויומיי�"ונצטר� לחכות , צעובאמ
 א� הכא מיירי ... שפוי ממשההעושה שליח או מגרש בעצמו צרי� שיהי "":ופרסת� ח"כותב ה) ה אהובי"ז ד' ד סי"יו(אלא שבתשובה אחרת 

 אלא רק שכבר התחיל להבריא ולחזור לשכלו סגי למסור ,לי� ממש הבעל באותה שעה חהשיהירי� צי�  א...במי שכתב או צוה לכתוב בחלמותו
מספיק ,  שהציווי נעשה כשהיה שפוי,דו� דיד� בנ"ופרס� חת" לפי דברי ה, א� כ�". בדעתו שלימה כשציוה לכתוב ולית�ההגט כיו� שכבר הי

, ח"שנת תקעבע הוא "הבהעיר שתארי� התשובה באיש ל, וג� א� נבי� שיש סתירה בי� שתי התשובות". שכבר התחיל להבריא ולחזור לשכלו"
  .ויש להכריע כתשובתו האחרונה, ח"ד היא משנת תקפ"התשובה ביוו

אפילו חלי� בעלמא "שמספיק שיהיה )  לעיל3הערה ב יי�ע(א "ת הרשב"במיוחד כשהתייחסו לדברי שו,  מסתימת שאר הפוסקי�אהוכ� נר
  ".שאינו שפוי לגמרי

 שסובר שהגט יהיה ,) טו'הלפרק ב גירושי� (� "קיימת מחלוקת בי� הרמב, אבל נשתטה בזמ� הכתיבה והנתינה, ויוא� היה שפוי בשעת ציו 10
" ית שמואלב" ב,) אות ה�"דפ הריב ב"ש� לג ע( "יבורי�גי השלט"מובא בה ) ב' מי שאחזו הלרקפבבפסקיו (ז "לבי� הריא, פסול מדרבנ� בלבד

 שנראה ,)ה ק"סש� (" י חדשפר" וכ� מביא ה; הגט ייפסל מדאורייתאהאי גוונא שסוברי� שבכ,) קכא'ע סי"הבא(טור בו) ק ג"קכא ס' סי(
א� הוא חולי "ומכריע ש, עושה מעי� פשרה בי� שתי שיטות אלה)  ב'קכא סע' סיע "ע אבה"שו(המחבר ). יח' כלל מה סי(ש "מתשובת הרא

 ,)ק ג"ס(" ית שמואלב"ב ,)ק ב"ס(" לקת מחוקקח" ב�ש� ועיי )".ייתאדאור(=נו גט וא� לאו אי, )מדרבנ� בלבד(=הרי זה פסול  –דסמיה ביד� 
 ד� בשיטת המחבר )קכא' ע ג סי"הבא(" בית אפרי�"ת "בשוו.  שלא קיבלו את דברי המחבר בזה,)ק ה"ס( "דשחי פר"ב ו)ק ד"ס(א "גרב

  ).ז"אלא לפ,  א� כל זה, זהה כל"ד ד' ע ב סי"הבא( "ופרס� חת"ת " בנדו� זה בשוודעיי� וע. באריכות
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הגט יהיה ש" ל ג� הטור מודה"י "אי גוונאכותב דבכה) ק ה"ס" (ית שמואלב"ה, )אבל שפוי בשעת הכתיבה(א� היה שוטה בשעת הנתינה בלבד 

. ועוד) ק ג"י� סביאור ("תורת גטי�"וכ� ב, )ש�( ייגראקיבא ע' כמו שמשיג עליו בהגהות ר, אבל דבריו בזה ה� תמוהי�. פסול מדרבנ� בלבד
  .)יא�כח אותיות י' א סי(" אחיעזר"ת " בשויי�וע

וקא אז ייתכ� שהטור יודה שהגט יהיה ודשטוע� ) ז"ה ולפ"ה וראיתי וד"ש� אות ט ד" (אחיעזר"ת "שו, א� היה שוטה בשעת הכתיבה בלבד
  .בכתיבהשליחות ב י� צור�שא" הכריעו האחרוני� כדעת רוב הפוסקי�"הואיל ו, פסול רק מדרבנ�

וכ� ). יח' כלל מה סי(ש "תשובת אביו הראמוכח מ וכ� , בכל עניי� פוסלו מ� התורההטורהבי� ש) ק ה"ס ("הפרישה"שמודה " אחיעזר" ה�א
  .31 להל� בהערה יי�וע. "פרישה" המו שהבינו בטור כ,נראה לנו מסתימת האחרוני�

  . או מדרבנ�רייתאא� ייפסל מדאו)  טו'סע ("ערו� השלח�"וב) ק ג"כא סק' סי ("תורת גטי�" ביי�ע, א� היה שוטה בשעת חתימת העדי�
והיה שוטה ) בלי ציווי על הנתינה(לה רק על הכתיבה יוה בתחושא� הבעל צי)  אות גע ש�"על השובהגהותיו ( טוע� ייגראקיבא ע' יש להוסי� שר
דורשי� שבשעת שכ� , ית� בעצמו את הגט לאחר שישתפהי שהבעל  ולא יעזור,ייתא� יסכי� שהגט יהיה פסול מדאור" ג� הרמב– בזמ� הכתיבה
 ומ� ההתחלה יש להקפיד לקבל ציווי מ� הבעל ה� על הכתיבה ,כ�ב יש להחמיר יד�דו�  לכתחילה ג� בנד,ואמנ�. ראוי לנתינההגט הכתיבה יהיה 
המחבר מנמק  וכפי ש,)ב"טי� סה עיג( במשנה  המופיעמסוכ�� דיכמו ב,  יודה אייגראקיבע'  ג� רדו� דיד�בדיעבד נראה שבנ, בר�. וה� על הנתינה

וש� , ז�כח באותיות א' א סי(" אחיעזר"ת " בשויי�וע". שהדבר ידוע שלא נתכוי� זה אלא לכתוב ולית� לה ":)טז' קמא סע' ע סי"הבאע "שו(
  .)ה אול� א� יש"ה אול� נראה וד"ד, תורת גטי�' ה ובס"באות ט ד

,  לשליח שנתמנה כשהבעל היה שפוי לתת גט כאשר הבעל שוטהי אפשרד� בשאלה למה א) ה והשתא שפיר"כ ד' סי ("חלקת יואב"ת "בשו 11
הוא מסביר . )"ק ב"קכא ס' סי(ש " כמבואר בב,דינת הי� של לוט בשעה שנות� השליח גט לאשתו במתומהני א� א� הבעל שכור כשכרו"אבל כ� 

 לא כל מקו�מ,  כי א� שהשליח הוא פיקח והוא עומד במקו� הבעל,לא מהני נה בפקחותו שפירי שליח שמי"א� א� עושה הדבר ע ",בשוטהש
והוי ,  אינו עומד במקו� הבעל רק בעניי� זה המעשה גט... שליח... א� בשאר דברי� הוא שוטהא מהניעדי� מאילו היה הבעל נות� הגט מדעת דל

 מעשיו הוא רק יע� שאינו עושה בדעת מה א מהנימה דל, אבל שיכור. הנימלא טה דכאלו היה הבעל פיקח במעשה הגט ובשאר הדברי� הוא כשו
ל "כנ. ומה שהוא שיכור בשאר הדברי� אי� בכ� כלו�, וכיו� שמינה השליח בפקחותו ועומד במקו� הבעל ועושה מעשה גט מדעת, שהוא עושה

ומניעה זו מונעת ג� ,  נמנע ממנו לגרש מסיבה אחרתכל מקו� מ,�א� שמסוגל לקיי� את כל תהלי� הגירושי, היינו שבשוטה". בהבנת הדברי�
דעת הדרישת אינו עומד בשהרי , אלא רק שאינו מסוגל לבצע את תהלי� הגירושי�, אבל בשיכור אי� שו� מעכב חיובי.  שליחידי�לגירושיו עאת 

  . והתהלי� מושל�,סרו� זהיספק חהשליח מ) שמינה בפקחותו( שליח ידי� לממילא כששיכור מגרש ע. כמרכיב אחד בתהלי�
 ; ג� א� הוא מבולבל לגמרי בשעת הכתיבה וג� בשעת הנתינה,י שליח לכתחילהיד�להבעל לגרש עיוכל שבנדו� דיד� היה לפי יסוד זה נראה 
ואל כעניי� בשאר  שהוא מדבר וש� על פי א, אפילו בדבר מ� הדברי�...שנטרפה דעתו"בי� שוטה ) 3לעיל בסו� הערה ' ע(שהרי כבר הבחנו 

לבי� פתי שאינו עושה ,  מעשה שטותו האחד פוסלו מלגרשכל מקו�ומ, שאמנ� יש לו דעת לגרש את אשתו שהרי מבי� בענייני גירושי�, "דברי�
של והרי לפי הסברו זה . אלא פשוט חסרה לו הדעת וההבנה בענייני גירושי� שדרושות כדי שיוכל לגרש, שו� מעשה שפוסלו בצורה חיובית

 וכיו� שמינה השליח ...מה דלא מהני מעשיו הוא רק יע� שאינו עושה בדעת"ג� בפתי נית� לומר דש, יש להשוות פתי לשיכור" חלקת יואב"ה
  ". השליח עומד במקו� הבעל ועושה מעשה גט מדעת, בפקחותו

רק חסרה לו  ולכאורה, אבל אינו עושה מעשה שטותשהרי ג� אצלנו הבעל רק מתבלבל , דו� דיד� בנפתח גדול להקל יש לנו ,לכאורה, י זהלפ
במצב שאי� לבעל פסול חיובי של שוטה לא נצטר� כלל , אלהה" חלקת יואב"לפי דברי ה). כמו בפתי(השליח לספק יוכל  שאותה ,דעתהשפיות 

שאולי נוכל להשתמש בסברתו של אלא שלמרות  .לבדוק את מצבו בשעת הציווי בלבדיהיה ומספיק , גירושי�לחוש למצבו לכל אור� תהלי� ה
  : מכמה סיבות, פי דבריו בלבד� לא נוכל להתיר על, כסני� להקל" חלקת יואב"ה
' סיע "אבה ("ערו� השלח�" ביי�ע. זמ� שהיה פיכחג� א� מינוי השליח נעשה ב, ת גט בזמ� שהבעל שיכורת לכתוב ולמותר מוסכ� ש� זהאי .א

" בית אפרי�"ת "ביא בשוהוכ� . ולא ליש�, וטוע� שיש לדמות שיכור דווקא לשוטה, שהתיר" ית שמואלב" שדוחה את דברי ה,) ח'קכא סע
 'הלפרק ב גירושי� (� "על הרמב" צפנת פענח" ביי� עודוע". פני משה"הא ששו� ו"המהר, "גט פשוט"בש� ) ה א�" ד117' קיא עמ' ע ג סי"הבא(

  .)ה וכ� שיכור"יד ד
ולא , להבחנה בי� שוטה לבי� שיכור אינו מוכרח" חלקת יואב"ה הסברו של כל מקו�מ,  הבעלו שלשכרותג� א� נכשיר כתיבה ונתינה בזמ�  .ב

  :נסביר את דברינו.  פתי לשיכור אינה ברורהה שלהשוואה ג� על כ�. מי שמפרש ש� כמוהומצאנו 
ה " ד116' עמש� (" בית אפרי�"ת " בשועיי�. "שיכור נמי אינו מחוסר מעשה ודומה ליש�"עצמו התיר שיכור בטענה ש" בית שמואל"ההרי   .1

 :שתי טענותבדוחה אפשרות זו " חלקת יואב"ה). ק ד"סש� (" פרי חדש"בדברי ה) 121' עמ(בדיונו ו, שכנראה מקבל את דבריו, )ולפי
קידושי� ( א בא לעול� לעניי� דבר שלמא ל�וידוע דזמ� ובידו שוי� כמו דקיי. א מהני לכל מקו�מ... כ ג� בקורדייקוס דסמיה ביד�"דא"

אבל " ? ג� בעתי� חלי� ועתי� שוטה אטו יועיל א� ימנה שליח בעודו פיקח והשליח יתנהו בעת שהוא שוטה� כ�ועוד קשיא טובא דא, )סב
נמוקי "בכמו שמובא  ,סרו� הוא חוסר גמירות דעתישהרי ש� הח, להוכיח מדיני דבר שלא בא לעול�י אפשר  פשוט שאראה לעניות דעתינ

 "חוט המשולש("� "ת תשב"שומו שמסביר  כ,י� על מה לחוליאו מפני שאי� לקנ) נ"ה אר" ד�"דפי ריב ב"לז ע, ב" סו עציעאמבא ב( "יוס�
לגבי הוכחתו .  רמת הדעת של בעל המגרש את אשתוה של שני נימוקי� אלה אינ� קשורי� להגדר.)יג' בהתחלת התשובה לסי' הטור הב
ית בע הואיל ויחזור לשפיותו בדר� ט,נראה ששיכור שונה,  לשליח לגרש כאשר הבעל שוטהפשראי  א"שוטהעתי� חלי� עתי� "מזה שב

כל פע� שמצבו משתנה אינו נראה ב – אפילו כשיש זמני� קבועי� לשינויו, "עתי� שוטה ועתי� חלי�"במה שאי� כ� , וללא צור� בטיפול
  .כשינוי טבעי

 לגרש את אשתו יכולשוטה רק לדבר אחד שטוע� ) �"וענ� ב בדעת הרמב, פות ענ� א בדעת התוסקכ' ע א סי"הבא(" אגרות משה"ת "בשו  .2
כלל פוסלי� שוטה לדבר אחד � שהסיבה שבדר�,היינו. �ש� עיי, "חלקת יואב"ה ו שללא כהנחתש, )א� אינו שוטה לגבי ענייני גירושי�(

 משמע ... אבל כשידעינ� בברור שהוא פקח לדברי� אחרי�...ה לכל דברבחזקת שוט"אלא שמעשה שטותו מחזיקו , איננה בגלל פסול חיובי
י לפ". חלקת יואב"ה ברואולי יש לומר דכ� ס, חרת משמע א)ק כו"לה ס' סי(ע "בסמשמודה " אגרות משה"ה ."שסברי שהוא כפקח לה�

גט של  ה ונתינה היינו מכשירי� כתיב,"אבחלקת יו"הכטענת ,  א� יכולנו לצר� את דעתו של השליח לדעתו של הבעל המגרש, לכאורה,זה
  .ג� בזמ� שהבעל שוטה ממש

 )ב"טי� ע עיג(הרי בגמרא .  לפתי ולא לשוטהדו� דיד�נאת היש לדמות " חלקת יואב"לגבי מהלכו זה של ש , יש לדו� לגבי עצ� הנחתנו לעילעוד
הגמרא מפרשת ובהמש� , "יוחנ� מדמי ליה לשוטה'  ר...לכשישתפהאי� כותבי� אלא ", רבי יוחנ� שא� לאחר ציווי הבעל אחזו קורדייקוסאומר 

,  תרגו� של מהומה– שגישתא"י ש� מפרש "רש.  לתת את הגט עד שישתפהואי אפשר מוגדר כשוטה הבעלדהיינו ש, "דעתא שגישתא היא"ד
קשה ו, ד לקבוע כא� הגדרה מדויקתואקשה מ". דדעתא שבשתא הוא" מביא "עיטור"הבש� ) שיטת הקדמוני�(ה "וברמ". כלומר דעת מבולבל

) כלשו� שאלתכ�" ( כאשר יש יותר מדי אנשי� בחדר הוא מתבלבל...אי אפשר לדעת א� הוא בר דעת או לאו"עוד יותר להחליט שמצב הבעל כש
  .)מבולבלת ומשובשת(ולא מצב של דעתא שגישתא , דהיינו חוסר דעת, הוא מצב של פתי בלבד
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א� ההבחנה בי� ,  בשתי הצורות"no"לה יעל תגובתו באמירת המ, כדעת הדיי� השואל ,אפשר לסמו�,  דר� בדיקתועניי�ל. ד
  .12שתי צורות אלה היא ברורה

יש לחוש שמא הבעל יתבלבל רבות שהרי לדעות ,  להסתפק בבדיקה אחת לפני הכתיבה ובבדיקה שנייה לאחר הנתינהי�א
  .15 והגט ייפסל14 13דעבינתיי� מבלי שנ

                                                 
בית "הוכמו שמסביר , "היא הרכנת הראש, היא שמיעת הקול) " א'הל( פרק מי שאחזו  גטי�כלשו� הירושלמי, ראש שהרי לא גרע מהרכנת ה12

 ,ל שכ� בנדו� דיד�וכ". חשיב כאילו מצוה כ� בפיו, דכיו� שעושה בגופו מעשה המוכיח שמצוה לה� שיכתבו ויחתמו ויתנו גט לאשתו "":יוס�
  .שבאמת ממש שומעי� את קולו

 ידי�לונצא מכל חשש ע, הרי שאז יהיה ידוע מתי הוא שוטה ומתי הוא חלי�,  הוחזק שמתבלבל א� ורק כשיש הרבה אנשי� בחדר א� כבר13
א� . אלא שמלשו� השאלה נראה שאי אפשר לדעת מראש מתי יתבלבל ומתי לא". הרי הוא כפקח לכל דבר, חלי�"יישו� הכלל שכאשר הוא 

 ,בקשר לספק ספיקא נגד חזקת אשת איש" עי� יצחק"של ה בדיו� ,15 להל� לקראת סו� הערה יי�ע, דול להקלנקודה זו תלויה בספק יהיה סני� ג
  ".אחיעזר" בדיונו של ה,31הערה ב ד עיי�ועו. כשספק אחד הוא פלוגתא דרבוותא

ה "ש� ד(י "רש". ושי לא מצי מגרשקידושי מצי מקדש גר, ואי אמרת עתי� חלי� ועתי� שוטה ":)ב"יבמות קיג ע( חרש תחילת פרק גרסינ� ב14
, אבל כמוב� יש לחשוש שלמרות שקידושיו היו טובי�, "חיישינ� שמא בשעת קידושי� חלי� היה" משו� ד,מסביר שקידושיו קידושי�) או דלמא

  . גירושיו היו פסולי�ל כ�וע,  שמא בשעת הגירושי� שוטה היהכל מקו�מ
... מי שדעתו צלולה, ה בפירושו לפרק חרש"וכתב הרמ ":)מד' ע סי"הבא(" ית יוס�ב"מובא ב, )צ עדק' ה עמחלק נתיב כב (וכ� כתב רבנו ירוח� 

 צלולה ועתי� �וא� עתי. � אי� גרושיו גרושי... אי� קידושיו קדושי� גמורי�...וא� דעתו משובשת. � גירושיוקידושיו קידושי� גמורי� וכ� גירושי
וכ� עתי� שוטה ועתי� צלול ולא ידענו העת  ":) ב'ש� סע(א " פסק הרמפי זה�ל ע."ווה ליה ספק ברשותו הד העת שעומ� ולא ידעינתמשובש

  ".חוששי� לקידושי�, שהוא עומד בדעתו
אלא כל עוד שלא ידוע לנו מתי הוא אמור , לא מספיק שראינו אותו חלי� בזמ� מסוי�, "עתי� שוטה עתי� חלי�"נראה מכא� שמי שהוא 
 שכתב ,)ק ד"קכא ס' ע סי"הבא" (בית שמואל"הדברי בוכ� מדייקי� האחרוני� כפשט .  שמא נשתטה מבלי ידיעתנולהשתטות צריכי� לחוש

שמא ,  להתייחס אליו כאל פיקחי אפשר ידוע הזמ� אי� משמע שא� א– "אז דינו כפקח, היינו כשידוע הזמ� כשהוא חלי�. 'עתי� חלי� וכו"
וכ� ). נראה שדיוקו הוא מסו� השאלה; קא' סי(ח בתשובותיו "כדעת הב) קיא' ע ג סי"הבא" (רי�בית אפ"ת "ביא בשוהוכ� .  בינתיי�נשתטה

ולא , ואיכא מא� דאמר נשתתק ספק שוטה ": שהתבטא,)קכא' סי(" בית יוס�"מובא ג� בה, )א"מאמר שביעי כט ע ("עיטור"המדייקי� משיטת 
וליחוש דלמא פקח ונשתטה הוא ולעול� , ולבתר הכי כשוטה, להוי בשעת בדיקה כחלי�, זימני מאי הוי' כי בדקינ� ליה ג, דא� איתא, דייק ל�

  ". יהא צרי� בדיקה עד שיגיע גט לידה
, היינו שנאמר שכמו שהיה שפוי בשעת הבדיקה,  חזקת חלימותואת על סמ� בדיקה אחת עמיד להי אפשרלמה אבשאלה האחרוני� דני� כא� 

מה דחיישינ� שמא אחר הבדיקה נתקלקל "מסביר ד) צח' מ סי"חו" (אבני נזר"ת "בשו. לא ידוע לנו שנשתטהכ� כל עוד ביש להמשי� ולהחזיקו 
למה אי� להקל ) ז ענ� ב אות ה' ב סי" (עי� יצחק"ת " בדומה לכ� מסביר שו." דהיינו משו� חזקת אשת אישש לומרי, אחזקתו' ולא מוקמינ� לי

כ� �ג� א� נשתטה אחר, שא� היה שפוי בשעת הציווי, 10המובאת לעיל בהערה , �"פי שיטת הרמב� לע יישו� הכלל שספק דרבנ� לקולא פי� לע
  ".� בכללי ספק ספיקא דספק בדרבנ� שיש לו חזקת איסור אסור" בש)קי' סי(ד "ל ביו"דהא קי ":יהיה פסול רק מדרבנ�

  . ישתנה לאחר שבדקנוהו מפני שיש ג� דעות שלא חששו שמא מצב הבעל,"יש לחושרבות לדעות "כתבנו ש 15
ס "ומיהו על כרח� גרושי לא מצי מגרש דאיתא בש ":)ק טו"קכא ס' ע סי"הבא" (פרי חדש"ה כתב ) חרשתחילת פרקיבמות (ל "לגבי הגמרא הנ

גיע גט  בדיקה מתחילת הכתיבה עד שיל ידידהא ודאי דמצי מגרש ע, י בדיקה לחודה"דהיינו ע,  כדר� המגרשי�צה לומראלא ר, לאו דווקא
עתי� "ש)  ש�יבמות( ראשאי� הוכחה מהגמנית� ללמוד מה� אבל , פעמית� שאפשר לסמו� על בדיקה חדאי� הוכחהדברי� אלה מאמנ� ". לידה

  . לעול� איננו יכול לגרש"חלי� ועתי� שוטה
ש מיירי דלא "אפשר לאמר דהב"ש )ז ענ� א אות ב' ב סי(ל "הנ" עי� יצחק"ת "שומעיר  ,"ית שמואלב"של ה לגבי השיטה המחמירה לכאורה

 מודה" עי� יצחק"ג�  ". דהוא בספק שוטה ומהני בדיקה...דסבירא ליהאבל בבדיקה אפשר , לו עת קבוע' ש שיהי" הצרי� הבל כ�ע, בדקנוהו
, א בזה"י שיטת הרשבלגב). קכא' ש� סי(" בית יוס�" כמובא ב,)ב" ע עבחידושיו ליבמות (א" הרשבי מדבראהושכ� נר,  יחמיר בדבר"עיטור"הש

ד ג� "ה ולענ"ה ונראה דסברא זו וד"ל ד' סי, מבריסק(� פאדווא "ת מהרי" בשויי�ע, �"וכ� דעותיה� של רבנו ירוח� והגהות מימוניות בש� הרי
  ).ג�ז ענ� א אותיות א' ב סי" (עי� יצחק"ת " ובשו)ק ב"קכא ס' ע סי"הבא( "פתחי תשובה"ב, )א"מלשו� הרשב

נהי , נוכל לומר בעתי� חלי� ועתי� שוטה"ש )ב"חגיגה ג ע(" טורי אב�"ה דברי פי�לטוע� ע) ה אמנ� באמת לדעתי" דש�(אדווא � פ"ת מהרי"שו
 ,)סה' רא סע' ד סי"יו(ע "י בשו" שהביא הב)סו' סי(� "ודמיא לתשובת הר,  ליכא כיו� דהוא עתי� חלי� ועתי� שוטהיהדחזקת פקחות דיד

 שעכשיו נמצא שהוא לווכתבו דאפי, סאה וטבלה בו צריכה לחזור ולטבול' מימיו מתמעטי� ולעמוד על פחות ממדמקוה שהוא מוחזק להיות 
 בשוטה עד שראינו ה שהוא כעת חלי� לא מחזיקינ� לי... אד�� כ�וא.  יש לומר דעדיי� נשאר הרוב דבני אד� אינ� שוטי�כל מקו�מ, של�

  ".שנתקלקל
כבר יצא האיש הזה "ש בטענה ,)נה אות ח' ב סי(" מנחת יצחק"ת "ואחריו ג� שו, )ד�ש� ענ� א אותיות ג(ה דחה רוב ז" עי� יצחק"ת "שושאלא 

  ". דאז לא יצא מכלל הרוב מעול�...'טורי אב�'הכ בנידו� " משא...דהא רובי דאינשי ה� לאו עתי� שוטה ועתי� חלי�, מ� הרוב
 שא� רוב ימיו האד� הזה הוא ,)ב"דה נז עינ( רא הגמפי� לרצה לחדש רוב אחר עא� )  ח אות ב'וכ� בסי, ז ענ� ב אות ו' ש� בסי" (עי� יצחק"ת "שו

ובמה ,  בזה הפרטי�יש לנו לעי"עצמו ממשי� ש� ד" עי� יצחק"אבל ה. יש לטובתו רוב שאומר שג� עכשיו הוא חלי�ש ש לומר אולי י"חלי�"
ל דשאני " וג� י... לכמה ענייני�קא מינאדהפוסקי� לא הזכירו זה הדי� דהוי נפ, �ל דהולכי� בתר רוב ימי"שלא הובא ה� דינא דאמרו בנדה הנ

  ". ובפרט בעניני אישות דהחמירו...אשת אישבגט דהא הוי חזקת 
ה " ד112' ש� עמ(הוא מסיק . "עתי� שוטה ועתי� חלי�" חזקות בעניי� בעניי�ד� באריכות גדולה ) קיא' ע ג סי"הבש� בא" (בית אפרי�"ת "בשו

,  כיו� שעכשיו הוא חלי� העמידנו על חזקתו כל זמ� שלא ידענוכל מקו�מ, וא� על גב דנדו� דיד� ודאי איכא לספוקי שמא יחזור לשטותו ":)מ"ומ
  ".  שפיר דמי לית� הגטשת איש אי� כא� חזקה דהשתא לאצטרופי לחזקת אשעל כל פני�וכיו� , שהרי אי� לו וסת קבוע אימתי יחזור לשטותו

בית "הכתב , ה שהוחזק שמימיו מתמעטי�ו בעניי� מקו)ל"� פאדווא הנ"ת מהרי"שהובאה בשו(� "דלגבי תשובת הר,  לעיי� בדבריו ש�ישו
� אלא ת� ה" לא קאמר הרדעל כרחנו, נדו� דיד�� יש מקו� להתיר ב"ד לצדד דא� לפי דברי הר"א� נלענ ":)ד"ה א� נלענ" ד113' ש� עמ" (אפרי�

 וכיו� ...שאי� העניי� במקרה רק כ� הוא גדרו של עול� וטבעו לפי לחות האויר ורטיבתו, יות מימיו מתמעטי� פעמי� עולי�במקוה שהוחזק לה
 שטבע העניי� מחייב ודר� יו� כה ...חוששי� לה שמא אירע עת טבילתה בעת כי יוזרבו נצמתו המי�, סיבה ההואעל ידי  ...שהוחזק בכ� להתמעט

וזה ,  בחזקת שה� בריאי� ופקחי� קיימוולי עלמאאדרבא כ,  דזה שישטתה ויצא מדעתו אינו קבוע בטבע האד�,ו� דיד�דכ בנ" משא...ויו� כה
 אי� חוששי� לו מכא� ולהבא כיו� שהוא כל מקו�מ, וא� שהיה כ� שוטה פעמי�, שהיה שוטה ויצא מטבע הרי חזר ונתרפא והרי הוא ככל אד�

 א� בחד זימנא או דא� כ�,  אינו במקרה רק מחמת שנתמזמז מוחו דדי�י� לומר דג� כ� אדו� דיד� ובנ...דבר שחו� לטבע רק שנפל כ� במקרה
  ". בתרי זימני ניחוש ליה הכי

לא מחזקא א� בתלתא ,  שאי� כא� סיבה הגורמת לתלות בהאי גוונא בפשיטות דבכהתי שפירש א"לפמ... ":כתב) ה א� לכאורה"ד� בסו(ש� 
שאי� ", "מקרה"ומתי נחשב כ" טבע העניי� מחייב"יחשב כה מתי שינוי אמור ל,ויש לדו� בהגדרה זו ". רק מקרה שקרה כ�זימני ואמרינ� שאינו

  ".כא� סיבה הגורמת לתלות בה
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 הכתיבה והנתינה �מש� כל זמב. גירושי�הענייני את כדי לוודא שהבעל מבי�  ,בדיקה אחת גמורה לפני הציווייש לערו� . ה
ברגע שיש , כאמור לעיל. 17 לוודא שעדיי� דעתו היא ברמה מספקתכדי) גיבלהוידרשו ממנו  (�16 שהואיידברו אתו בכל עני

לאחר כל . עד שמצבו ישתפר) יו� אחרלאפילו (ולחכות , 18סיק את תהלי� הגירושי� בצורה מידיתספק לגבי שפיותו יש להפ
  .תהליכי הכתיבה והנתינה כ� שלל לכל אור"ובהמש� לדבר אתו כנ, 19יש לשוב ולבדקו בדיקה מלאההפסקה 

דיו שיאפשרו ו 20 נייריש לחפש',  חולשת הבעל וכדו,כתיבת הגטהנדרש ל בגלל אור� זמ� ,א� הנחיות אלה אינ� בנות ביצוע. ו
ג� במקו� הצור� נית� להקל להשתמש . 21"רישומו עומד וניכר" עמוד בתנאי של שהדיו ייש להקפיד.  יותרכתיבה מהירה

  .22בעט כדורי
, דהיינו מקו� האיש, מאשר בכתיבת תור� הגט, דהיינו נוסח הגט הסטנדרטי, 23יש יותר מקו� להקל בכתיבת טופס הגט. ז

   .25"הרי את מותרת לכל אד�"לי� י והמ24 הזמ�,שהיהא

                                                                                                                                                                           
ה סיומא "ד 122' עמ" (בית אפרי�"הלקראת סו� התשובה כתב .  למצוא סניפי� להקלהאריכו) ש�(" בית אפרי�"ת "� ובשו"ת מהרי"בשו

 שאי� ,דו� דיד�אפס בנ.  א� היה הדבר ידוע שהיה שוטה בשעת הנתינה,שת אישואול� בכל זאת היה קשה להקל מתו� חומר איסור א ":)דפסקא
,  שאי� כא� רק פסול דרבנ� יש להקל בספק זהה� ודעימי"לא מבעיא לשיטות הרמב... ידוע לנו א� חזר ונשתטה ובשעת כתיבה היה שפוי בודאי

דיני ספק  (�" וכבר כתב הש...דו� דיד� הא איכא כא� כמה צדדי היתר בגווני דנכל מקו� מ– בר שיש בזה פסול דאורייתאאלא אפילו למא� דס
ספיקות ודאי '  גכל מקו�מ, פק ספיקא דאי� מועיל סא� דאמר ואיכא מ, דאפילו היכא דאיכא חזקת איסור)לב, קי אותיות כח' ד סי"ספיקא ביו

  ".הוא רק מילתא דרבנ� דאית ל� למיזל בספיקא לקולא א� נימא דכ�של  ומכ,מהני
למרות ש ,)ו ענ� ט' ע סי"הבא(" באר יצחק"ת " דבריו בשויפ�ל ע)ח אות א'  סי;ז ענ� יד אות מה' ב סי" (עי� יצחק"הויש להוסי� כא� את דברי 

 פק ספיקאאפילו א� מדובר בס, )ח' סי(ש� כח מומו ש כ, יועיל ספק ספיקא להתיר אפילו גירושי� לכתחילהכל מקו�מ, שיש חזקת אשת איש
נוכל להקל א� יש ספק לגבי רמת שטותו ,  פוסקי�לוקת יש מחדו� דיד�הואיל ובנ, י זהלפ. א� אחד הספקות הוא פלוגתא דרבוותא, מש� אחד

אפשר להתרש� שמקל רק בצירו� ע� ש ,)ח' סי( �ש� עייו.  לשטותוותיש לו עתי� קבועמי שאו כשיש ספק א� יש להגדירו כ, כאשר הוא מתבלבל
היה מתיר ג� בלי לצר� את הרוב " עי� יצחק"השיותר אבל נראה .  נקל רק א� רוב הזמ� הוא שפוידו� דיד� ג� בנ� כ�וא, "חלי�"רוב ימיו 

  .המפוקפק הזה
הרי כבר הבאנו דעות , טה לחוש שמא חזר ונשתי� צור�וסברו שלאחר בדיקה א, ל שהקלו בענייננו" האחרוני� הנ דעותלמרותשאלא 

 :)ש� בסו� התשובה(� "ת המהרי" וכלשו� שו,מה עוד שג� המקלי� פחדו להתיר לבד� .ד להקל במה שנוגע לאשת אישווקשה מא, שמחמירות
גיד דעתי בהחלט  לא ראיתי לה...ובפרט שבעניי� כזה נתחבטו בזה גדולי דורות שלפנינו, א� מחמת גודל חומר העניי�. כל זה צדדנו במקו� עיגו�"

  ".גדולי ישראל' להתיר א� ישאלו עוד מב
  .אשת איששל  איסור תחזקישנה  לגבי שימוש בספק ספיקא כאשר ,35לקמ� בהערה עוד עיי� ו

  .מאשר בדיקת פירות המקובלתפחות ויחלישו אותו יותר  נית� לבחור ענייני� שיעניינו אותו 16
, ראבדיקות הגמבקא ודוב י� צור�� א"לרמבכי נראה שכותב ) ה והיוצא"א ד"כז ע' ועמ, וא� נימאה "ב ד"כו ע' עמ, ל' ש� סי(� "ת מהרי" שו17
של היינו שמספיק כל סוג , "ס"דהשאלות ותשובות שנהגו עתה בסדר הגט הוי כמו בדיקה המועיל מדינא דהשאה  מצד הסברא נרי זהולפ"

שת אמנ� לפי מה שאנו מדמי� נעשה מעשה באיסור א ":כ��רהוא ממשי� מיד אחש יש לסייג. בדיקה שיוצר אומדנא משכנעת לגבי רמת שפיותו
  .)ה והיוצא לנו"ד (�ש� עיי,  זו ג� למסקנהה משתמש בסברלבסו�הוא נציי� רק ש" ?ו" חאיש
 מעידי� דהשיב ת הדי�שבי, א� כ� הוא הדי� בנדו� דיד� ":ל וכתב"� הנ"ביא את דברי המהריה) ח� ז ענ� ב אותיות ז' ב סי(" עי� יצחק"ת "בשו

. עתי� שוטה ועתי� חלי� א� דלא ידעו שהוא ,ס" יש לאמר דזה מועיל כמו הבדיקות המבוארות בשל כ�ע. על כל השאלות דסדר גיטי� כהוג�
  ." משו� דהדעת נותנת דלא יוכל להחשב מה דמשיב כראוי על השאלות שבסדר הגט כבדיקה המבוארת בגמרא,ל זהאבל לדינא קשה לסמו� ע

אבל א� היו בודקי� אותו .  וממילא לא בדקוהו בצורה רשמית, לא ידעו כלל ממצבוהדי��במקרה שבית מדובר )ש�(" עי� יצחק"בשיש להעיר ו
ובעיקר  ":)ש� בענ� ב אות ה( בדבריו עיי�. וספיקי כ��ר אחהדי��בית יו שליסכי� ששאלות" עי� יצחק"הנראה שג� , לפחות פע� אחת בהתחלה

 א� ... השיב שיכתבו גט לאשתו... אפשר דטעמ� הוא דכיו� דאחר הבדיקה מיד... מהני בדיקהדבעתי� חלי� ועתי� שוטה הסוברי� טע� שיטת
 ל זה וא� דע... לא חיישינ� שמא מיד אחר הבדיקה נתקלקלל כ�ע, ל כל פני� הא חזינ� שהוא מדבר כהוג� עכל מקו� מ,שזה אינו בכלל הבדיקה

 תה הוי תועלת ממה שמשיב כהוג� להצטר� להבדיקה דהיכל מקו�מ, ס" שלא נבדק בבדיקות המבוארות בשכל זמ�... טהלחוד לא סמכינ� בשו
   ".באותו מעמד בלא שהוי זמ� כלל

כל  מ." דהא יש לחוש שמא בעת כתיבת הגט נתקלקל,א� אי� זה מספיק עדיי� ":וממשי� מיד, "בלא שהוי זמ� כלל"מדבר על מצב " עי� יצחק"ה
  ".משיב כהוג�"נוכל להחשיבו כחלי� כל עוד ,  מסתבר שא� נמשי� לדבר אתו בלי הפסקהקו�מ

ודאי יועיל א� כל העת , ש"וג� א� בלא זמ� קבוע ולהב ":)ה א� א�"קכ ענ� ג ד' ע א סי"הבא" (אגרות משה"הויש להביא כא� ג� את דברי 
 אי� לחוש כלל � כ�וא,  ראינו שהוא פקח...ר הגט וא� לאחר נתינת הגט ולמחרתוובעובדא דיד� הרי כל העת שהיה אצלי ובכל עת סידו, בדקוהו

 כ��פי�על�וא�,  מדובר בבדיקות ישירות אלא בהתרשמות כלליתי�א" אגרות משה"ב". א� א� נחשבהו לעתי� חלי� ועתי� שוטה בלא זמ� קבוע
שהרי הוא מדבר , ו מדברילנדו� דיד�וא� כי ודאי אי� הוכחה . ירושי� כדי לקבוע שהאד� היה שפוי לכל אור� תהלי� הגכ�הוא מוכ� לסמו� על 

ל כל  נראה שיש מזה עכל מקו�מו –  בולטתינהאשכאשר אצלנו יש יותר חשש שמא התבלבל בצורה , בשוטה ממש שעושה מעשי� של שטות
  .  סימוכי� לענייננופני�
 ה מסברכל מקו�מ, וה לבדיקות גמורותותהיה ש, י� לדבר עמו ולבקש תגובותהיינו שממשיכ, כזאת" בדיקה" למרות שאי� הוכחה גמורה ש,לכ�

 חשש פסול דרבנ� דו� דיד�ובמיוחד הואיל ולהרבה דעות יש בנ,  לחוש שמא נתקלקל באמצעי� צור� בהתחשב בדעות שכלל א.ספיק תיאנראה שה
  .נראה שאפשר להתיר ג� למעשה, )10כלעיל בהערה (בלבד 

יש , א� נשתתק באמצע כתיבת הגט, הלדוגמ. יש לחזור על כל מה שנעשה מאותו רגע שיש להסתפק בו,  לפני רגענשתטה  וא� יש לחוש שמא18
  ."חלי�"ולכתב� מחדש כשהוא ודאי , למחוק את כל האותיות שנכתבו ברגעי� המסופקי�

  .17 בהערה ,ל"הנ" עי� יצחק"ת " שופי� ל כמו שנראה לנו ע19
  .)ק ו"קל ס'  סיש�" פתחי תשובה"ע "ועו. ק ז"ש� ס( "פתחי תשובה"וב, ) ב'קכד סע' ע סי"אבה(ע "שו 20
ק "סש� ( "פתחי תשובה"מובא בה ,)ק א"ש� ס( "בית מאיר" ביי�וע). ק א"סש� ( "בית שמואל" ב� ועיי,) א'קכה סע' ע סי"הבאע "שו(מחבר  ה21
' מהד ("חלקת יעקב"ת " בשויי�ע, מכונת צילו�במחשב או בכתיבת גט קשה מאוד להתיר . שוני�הדיו העדיפות לכתחילה בסוגי הלגבי סדר ) ב

  ).כו במהדורה הקודמת' ב סי; קה' ע סי"הבב א"תשנ
א עצמו "רמפורש בדברי הכמ, ה� רק דיני� לכתחילהש )ש� סעי� כב(ובמחבר , )קכה סעי� ד' סיע אב� העזר "שו(א " שהרי מה שמופיע ברמ22

  ).ק לח"ס(ש "ובב) ק מג"ס(מ "בח, )קראת סו� הסימ�ל(ובבית יוס� ; )ק ג"ס(ז "ובט
 – "טופס אטו תור�"א� גוזרי� ) ב"כו ע� א"טי� כו עיג(מחלוקת התנאי� והאמוראי� את  שהביאו )ש�( "ית יוס�ב"ב ו)קלא' סי( בטור יי� ע23

   .ציווי הבעל ג� לפני כתיבת הטופס או רק לפני כתיבת התור�ורשי� את דהיינו א� ד
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  .26 הטופס ג� בזמ� שיש להסתפק בו א� הבעל שפויבגלל המצב המיוחד מותר לכתוב את, א� יש צור� בדבר. ח
  .27 בכתב אשורי כתוב להכשיר גט שאינושכזה יש" במקו� עיגו� ושעת הדחק". ט
, 28כתיבת גטעניי�  הדרישות לכתחילה בעללהקפיד כמה שיותר  כדי שיוכל ,סופר להתאמ� במיוחד לפני כתיבת הגטעל ה .י

   . שתידרש ממנו במקרה זהלמרות המהירות
  . 29ד שהגט יהיה קריאועל הסופר להקפיד מא,  זהבמקרהג� . יא
  .30 להקל בכתיבת הטופס ג� בזמני� שהבעל הוא ודאי שוטהנית�, א� ההלי� ייכשל למרות כל האמור לעיל. יב
  .31"חלי�"בהערות לגבי אפשרות כתיבת התור� כשהבעל הוא ספק שוטה ספק  כא� יי�וע. יג
 להוציא רצוי 33 לאחר נתינת הגט,32אלא שהוצרכו לכתבו בכתב שאינו אשורי, "חלי�"הצליחו לסדר גט כשהבעל היה ודאי . יד

ק מתהלי� זה הבעל יהיה ספק בחל א�ג� , ואז יסדרו גט נוס� בכתב אשורי, 34 לחומרא מ� הבעל על גירושי� חדשי�נוס�ציווי 

                                                                                                                                                                           
כתיבת הגט בלי ציווי ) ב' ג סירק טי� פיג(ש "לדעת הרא. כתיבת הטופס לכתחילה ג� בלי ציווי הבעלאת מתיר ) ז' לג הרק ירושי� פג(� "הרמב

כו (� "והרמב) ש"כמובא ש� ברא(ה "לדעת הרמ". מכל מקו� טוב להחמיר ולגרשה בגט אחר א� הבעל לפנינו"ו,  רק לכתחילה� א,הבעל אסורה
  .הגט פסול ג� בדיעבד)  גיטי�ה שטרות אטו"א ד"ע

  ). ז' לג הרק פגירושי� (� " וכ� ברמב,)א"טי� כו עיג(גמרא המשנה וה 24
  . שמארי� לדו� בהגדרות השונות של הטופס ושל התור�,)ק לט"קכה ס' ע סי"הבא( "פרי חדש" ביי� ע25

  .כנראה החשיבוהו כטופסאבל מביא דעות ש,  סבור דנחשב כתור�"פרי חדש"ה, "הרי את מותרת לכל אד�"לגבי 
 טוע� שהוא רק מ� "פרי חדש"וה, )למרות שדרישת הזמ� היא רק דרבנ�(סבור שהוא מהתור� ) ט'  גיטי� סי,בתשובתו ("בית יוס�"ה, לגבי הזמ�

  .הטופס
 כמו , יש להגדיר� כתור�"דשחי פר"דעת הלו, )למרות שה� דרושות מ� התורה(מוגדרות רק כטופס ה�  סבור ש"בית יוס�"ה, לות קושרותילגבי מ

  .  שבנוסח הגטייתאשלדעתו יש להגדיר כל דרישה דאור
' סי( "פתחי תשובה"ובאריכות ב, )קכו' ע סי"הבא( ייגראקיבא ע'  רהות מובא בהג–) מ' סי( "עבודת הגרשוני"ת " בשוי�עי, "אד�"לה ילגבי המ

יש להחשיב את , לאנשי� אחרי�של האישה ספיקות להצהיר על היתרה מ" הרי את מותרת לכל ":לי�יהואיל והמכי שטוע�  –) ק מד"קכו ס
  .ולא כחלק מ� התור�, כחלק מ� הטופס" אד�"המלה 

  ".את"לה י ג� לגבי המ�כותב כ) קכב' ע סי"הברמזי א, סו� סדר נשי�( על המשניות "תפארת ישראל"ב
הרי את 'א� נתגרשה כבר בגט שאי� כתוב בו " שכתב ש,)ק מג" סש�" (פתחי תשובה"מובא בה, )ק צו"קכו ס' סי ("גט פשוט"ה דבריעוד בעיי� ו

 בירא ליהיראה לי דיכולי� אנו לסמו� על רוב הפוסקי� דס, א להשיג גט אחר"והוא במקו� עיגו� דא' וכתוב בו למה� להתנסבא וכו, 'מותרת
 תוכל לעזור לנו רק בתנאי "גט פשוט"שיטת ה, כמוב� ". כיו� דאיכא שאר לישני דחשובי� כמו הרי את מותרת, אינו מעכב'הרי את מותרת'ד

  ".מינאי"ולגבי " וד�" לגבי "י חדשפר"דברי ה ב�ש� ועיי .נכתבו בזמ� שהבעל היה שפוי" שאר לישני"שאות� 
ויש ". ו תור�טופס אט"ואפילו למחמירי� הרי יש פה רק ספק בגזרה דרבנ� של , � את הכתיבה ג� לכתחילה"הרמבמתיר  אי גוונא שהרי בכה26

יותר קשה אבל  . הגט יהיה כשר מ� התורה ופסול רק מדרבנ�,שג� א� הוא שוטה בשעת כתיבת התור�) 14לעיל בהערה (להוסי� את הדעות 
  ).ק ב"קלא ס' סי(" בית שמואל" ביי�וע. � בזה"שהרי רוב הראשוני� חולקי� על הרמב, ודאי אינו שפויולהקל כש

  ).ק ג"ש� ס( "פתחי תשובה"מובא בה ,)ק י"ש� ס( "גט פשוט" ביי�וע ,) א'קכו סע' סי(א "רמה 27
   ).מכו� ירושלי�' סט במהד�סח'  עמ,הרגילה' ב במהד"טו ע' עמ( קכו ' סי"בית יוס�"ב יי�ע, לדיו� בדבר כתיבת גט בכתב אחר

שכל אות שאינה כתובה בכתיבה גסה , רה היאמנהג תו,  שכתב נהגו� על פיוא ": כתב)א בטור השמאלי"ד� קא ע, תשטו' א סי ("ר זרועאו"ה
 ... דקוצו מעכבמא ל�ד קיי"יו] ובאות [... ואי� גויל מקי� אותה אינה קרויה אות ופסולה)ש�" ית יוס�ב"ה –כוונתו לכתב אשורי שנראה (

ל "שבגט בכתב פרובינצא" גמגמי�יש מ"בש� " בית יוס�"מביא ה  דבריו בהמש�." הלכ� פסול,ט אינו עשוי כ�"ובכתיבה דקה מה שקורי� משטי
  ".דבעינ� לכתוב האותיות כמו שנמסרו לנו מסיני"ייתכ� כתב ש) מה' ובפסקי� סי, רלו, רל' סי ("תרומת הדש�"וב". לא מקרי כתב"

ב שורות "ל יכדי שיוכל להקפיד ע,  הגט להעתיק ממנהה שלטיוטג�  אולי כדאי שהסופר יכי� )יד�יא,  ו'קכה סע' ע סי"הבא(ע "יי� בשו ע28
  .ליו�י מעבר לגו אלעבריושהאותיות לא 

  .) טז'קכו סע' ובסי, יח� טז'סע( ש� 29
 שג� א� נפסוק לחומרא שגזרינ� טופס – היינו גזרה לגזרה, יש כא� רק תרי דרבנ�רבות ולשיטות ,  שהרי לכל היותר יש כא� רק חשש דרבנ�30

מדובר באיסור שוא� . � הדבר מותר לכתחילה" ולרמב. בשעת שטותו הוא רק מדרבנ� לשיטות רבות כל הפסול של כתיבהקו�מכל מ, אטו תור�
  .בשעת הדחק ובמקו� עיגונא אפשר להתיר לכתוב גט כזהשנראה , חמור של אשת איש

ג� הטור טוע� . �דרבנמ� כל הפסול הוא ודאי רק "שהרי לרמב, האי גוונא שמתיר בכ,)ז"ה ולפ"כח אות ט ד' א סי(ל "הנ" אחיעזר"ת " בשויי� ע31
 , יש להחשיבו כספק ספיקאכל מקו�מ, וא� כי דעת הטור אינה ברורה,  סבור שיהיה פסול רק מדרבנ��"רמבייתכ� שהכי ) 10לעיל בהערה דכ(
 )טז קיצור כללי ספק ספיקא אות ,ד"יו(� " בשיי�ע".  שפוי בדעת בעת כתיבה בודאי יש להקלהבספק א� הי"ממילא ". והגט כשר מ� התורה"

 ג� כשנשתטה רק ייתא שהטור פסל מדאור,"פרישה"שדעת רוב האחרוני� נראית כ) 10ש� בהערה (כבר כתבנו  ו.)ש� כלל ט(" פרי חדש"וב
  . בשעת הכתיבה

 אבל אולי יש ;וסכ� שספק ספיקא מתיר ג� כשאתחזק איסוראהא לש) 12 הערה תשובה קלהד ( "במראה הבזק"ת "ועיי� עוד בדברינו בשו
� פאדווא או של " או את הרוב של המהרי,)15, 14 לעיל בהערות יי�ע(לכא� את החזקה דמעיקרא משעת הבדיקה הראשונה שלפני הציווי לצר� 

  ).15לעיל הערה " (עי� יצחק"ה
 כל פני�ל ע(" אחיעזר"ויהיה קשה להקל כ, ו נפגעתנראה שחזקת שפיות,  שבגללה אנחנו חושדי� שמא נטרפה דעתותגובה פעילהא� ראינו 

, או יש�מאוד  כגו� שהוא חלש – אלא רק קשה לנו לברר את מצבו,  בצורה חיוביתו חזקתנפגעהאבל א� לא .  בגלל חזקת אשת איש)לכתחילה
  . בשעת הדחק ובמקו� עיגונא,במקרה שכזה" אחיעזר"ד שנית� לסמו� על ה"נלע

  .ונמצא שפויודאי נשתטה מאז שבדקנוהו וכל זה הוא בתנאי שלא ראינו ש, כמוב�
  .27בגלל החששות שהוזכרו לעיל בהערה ,  כסני� להקל32
יאמר שהוא נות� לה� רשות לכתוב ולחתו� גט מאחד עד מאה עד "כשהבעל , ציווי אחדבהתיר כתיבת שני גטי� )  א'קכב סע' סי( המחבר 33

דהיינו שנשאל את , לנו לאפשר ציווי אחד לשני הגטי�לפי זה יכו". שיהא אחד כשר בי� בכתיבה בי� בחתימה לדעת הרב שבעיר בלי שו� פקפוק
 מבלי שנצטר� לחכות עד לסיו� ,ואז נכתוב ונית� את שניה� מיד, "לכתוב ולחתו� גט מאחד עד מאה"הבעל רק פע� אחת א� רצונו לתת רשות 

  .הגט השניכתיבת הגט הראשו� כדי להתחיל את תהלי� 
 ." ויש לבעל לחזור ולצוות כל פע� לעדי� ולסופר,אבל א� הבעל בעיר אי� לסמו� על זה "):ש�(א "הרמממשי� כפי ש, אלא שיש שהחמירו בזה

בית " ביי�ע. "ספר אחד אמר רחמנא ולא שני ספרי�"מצד חשש ברירה ומצד " ואי� לתת שני גיטי� אלא מדוחק "): יט'קכט סע' סי(א "וברמ
נתינת גט , לפי זה. )ק קו"קכט ס' סי ("גט פשוט"וב) ק ב"קכב ס' סי(ז "בט, )ט אות כבקכ' סיבש� אות א ו ("דרכי משה"ב, )קכב' ריש סי( "יוס�

  .שני בצורה כזו יכולה להוליד חששות חדשי� ג� לגבי הגט הראשו�
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במקו� "הואיל ובהחלט מדובר ,  לסמו� על הגט שנכתב בכתב אחריש, 36 מעשי� זהאבל א� אי. 35)או אפילו ודאי שוטה(שוטה 
  .38" ושעת הדחק37עיגו�

 שבזמני� שבה� הבעל אינו מתבלבל, לשו� השאלהכפי שהוגדר הדבר ג� בהיא ,  שהנחת היסוד של תשובה זונחזור ונדגיש
אבחוני� לקבל ג�  לקבוע מעמד זה מבלי  מאודקשה רבי� במקרי�. הוא מבי� ענייני גירושי� ומוגדר מבחינה הלכתית כשפוי

  .רפואיי� נוירופסיכולוגיי�
  .וירפא את שבר עגונות עמו, ה יצילנו משגיאות"והקב

                                                                                                                                                                           
ק "ב סקכ' סי( "גט פשוט" ביי�ע – ורק אז להתחיל בתהלי� הגט השני,  העצה היעוצה לכתחילה היא לחכות עד לאחר נתינת הגט הראשו�,על כ�

אבל ידע  ": שכתב,)ק נה"קכט ס' סי( "פתחי תשובה"מובא בה ,)צ'  קמא סיורהמהד( "נודע ביהודה"ת "עוד בשועיי� ו). ק קז"קכט ס'  סי;ה
ולכ� מנהגי שאי� אני מגלה כלל להבעל שיש ספק בגט ,  לחומרא אי� ברירהמא ל� חושש אני שבדאורייתא קיי...מעלתו שכשאני נות� שני גיטי�

וכשהבעל כבר נת� הגט ליד האשה אזי אני אומר לו , ואני מסדר הגט הראשו� ואי� אני מגלה כלל להבעל ולהסופר ולהעדי� שצרי� עוד גט, זה
  ".ואזי בכל פע� הבעל נות� הגט מוחלט ואי� חשש ברירה, שטעיתי בו ואני מסדר הגט השני, לחנ� נת�, שצרי� גט אחר וזה שכבר נת�

 'כנסת יחזקאל'ת "כבר כתב בשו, פ שאי� לכתוב שני גיטי� אלא מדוחק"ואע ":)פ"ה ועכ"פה ד' ע ג סי"הבא ("בית אפרי�"ת "וכפי שכתב בשו
  ". דבגווני דעבדינ� אי� להקפיד)ה ועוד ראיה"סד ד' נראה שכוונתו לסי(

� " על הרמב"יד המל�" ביי�ע –ווי אחד ציב בטענה שאי� חשש בנתינת שני גטי� ,"נודע ביהודה" וה"גט פשוט" פקפקו בדברי הי�וא� שרב
ת " בשו,)קכב�קכ' תנינא סי( "נודע ביהודה"ת " בשו"נודע ביהודה" ע� בנו של ה"יד המל�"יכוחו של ו בו)ה וראיתי" יב ד'גירושי� פרק ג הל(
 "ודע ביהודהנ"ת " בשו�עיי, להתמכו בזה לכתחירבי�  אחרוני� כל מקו� מ;)קי' ע סי"הבא( "ישא� חזו"וב )כו' ע ב סי"הבא( "� סופרחת"
' סי ("ערו� השלח�"וב, )ה ולעניי�"כה ד' ש� סי( "ת� סופרח"ת "בשו, )פ"ה ועכ"פה ד' ע ג סי"הבא( "בית אפרי�"ת "בשו, )קכב�קכ' תנינא סי(

  ). קיא'קכט סע
 יאמר שהוא נות� רשות לכתוב ולחתו� גט עדיי� יש עדיפות שבשעת הציווי הראשו� הבעל, כ��יש להעיר שלמרות שיש להוציא ציווי שני אחר

  .כדי לעזור לנו במקרה שיהיה חשש לשפיותו בשעת הציווי השני', מאחד עד מאה וכו
  . הגט השניבתתיזמ� כ א� אז יתגברו הסיכויי� שהבעל יהיה שפוי ב,להיות אפילו ביו� אחר, כמוב�,  וזה יוכל34
  .�31ו 30 הערותשהוזכרו ב הסניפי� להקל נ� שהרי עדיי� יש35
  . הואיל וזוכר שכבר נת� גט אחד,כאשר מתחילי� לדבר ע� הבעל לגבי הגט השני הוא מתבלבל כגו� א� 36
לדיד� שנותני� שני הגטי� בזה אחר זה וזה שנראה יותר " שטע� ש,"אהלי ש�"בש� ה)  אות ז)יג'  סי89' עמ(ז מערכת גט  ("שדי חמד" ביי� וע37

דברי� ה ש�ש� עייו". הוא בגוונא דבדיעבד ודאי כשר הרי אחר נתינתו הוי בדיעבד ואי� צריכי� עוד לגט שני א� � כ�א, כשר נותני� ראשונה
  .שנויי� במחלוקת

היה מקו� לחשוב על נתינת גט שני כדי לחשוש לדעות של , אלא שכתבו את הטופס בזמ� שהבעל היה ספק שפוי,  ג� א� כתבו בכתב אשורי38
 ראה(שהרי לכל היותר יש בזה רק חשש פסול דרבנ� ,  להחמירי� צור�אבל למעשה נראה שבזה א). 23עיל בהערה המובאות ל(� "ה והרמב"הרמ

  ).27 לעיל בהערה יי�ע( קיימי� חששות דאורייתא כי לגביושנראה , מה שאי� כ� בגט שנכתב בכתב שאינו אשורי, )26בהערה 
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 London, United Kingdom                                                                          בריטניה, לונדו�
     

                          ה"תמוז תשס

  
  כפיית האישה לקבל גט לטובתה. צג

  
  :שאלה

בינתיי� יש לאישה חבר . שמתפרש כבר שני� רבות, מדובר בסכסו� ארו�. ישנו זוג בקהילה שחי בנפרד כבר שלוש שני�
יש לה טענות . האישה פנתה אליי לא מזמ� כדי לשוחח עמי לגבי גירושי�. בבתי� נפרדי�ה� אינ� חיי� ביחד אלא ). גרוש(

שרוב� קשורות דווקא לכספי� שהיא טוענת , בו על מנת לממש את הטענות" להילח�"והיא מתכננת , כספיות כלפי בעלה
על מנת ,  לסרב לקבל גט ממנואחת השאלות שהיא שאלה אותי היא הא� היא יכולה). 22בחור ב� (שהוא חייב לב� שלה� 

ועל כ� שלמעשה , את המצב הבעייתי שבו היא נמצאת כאשת איש, כמוב�, הסברתי לה. ללחו� עליו להיענות לבקשותיה
הא� צדקתי ). ג"חר� דר(אול� הבהרתי לה שבסופו של דבר אי אפשר להכריח אותה לקבל גט , לטובתה כדאי לה לקבל גט

וש� נאמר , שאלה לגבי אישה שזנתה) ה כמדומני" (במראה הבזק"ראיתי ב? � להכריח אותההאומנ� לא נית? בדברי� אלו
  .למרות שידוע שה� בקשר הדוק, לא נראה לי שמדובר במקרה זהה. שהיא איננה יכולה לסרב

  
  :תשובה

ת ע� בעלה חיי חמור לגרשה בעל כרחה כל זמ� שהיא רוצה להמשי� לחיו" חר�"אישה רשאית לסרב לקבל גט ואסור באיסור 
נראה שנית� לכופה עד , אחרות" טובות הנאה"כדי להשיג " גט"א� רוצה בגירושי� אבל מנסה לנצל את ה. 1משפחה תקיני�

א� אי� להתיר לגרשה בעל כורחה מחשש שמא ייפר� חר� דרבנו גרשו� . 2ב"ידי מניעת מזונות וכיו�שתרצה לקבל את הגט על
נית� יהיה לגרש , "וקלא אית לה"ומשו� כ� א� המקרה שלפנינו ידוע כחריג .  כורחהויבואו להקל בכל אישה לגרשה בעל

  . 3האישה א� בעל כורחה
  .6 א� בעל כורחה5 נית� לגרשה4במקרה שהאישה עוברת על דת משה או על דת יהודית

 ולנהל את – חמורי�  שהרי בינתיי� היא עוברת על איסורי�–עדי� לאישה להתגרש מהר ככל האפשר , כמו שציינת בשאלת�
  .המאבק המשפטי ללא קשר לשאלת הגט

ומי שעושה , יש במעשהו חילול הש�, בי� מצד הבעל ובי� מצד האישה, של הלכה למטרה כלשהי" ניצול"נחזור ונדגיש כי כל 
 . 7זאת הריהו כמי שמשתמש בתורה כקרדו� לחפור בו

                                                 
1

א� , שרוצה להמשי� את חיי המשפחה ואינה מעוניינת להתגרש, חה לטובת האישהשמסתבר שרבנו גרשו� תיק� שלא יגרשו האישה בעל כור 
  .בהרחבה בעניי�) 111' ז עמ" (פסקי די� רבניי�" עיי� ב–א� ג� היא מעוניינת להתגרש אי� כבר צור� להג� עליה בחר� דרבנו גרשו� 

נית� להקל באופ� זה שאינו , דו� דיד� בעיה של חר� דרבנו גרשו�מכל מקו� כיוו� שמעיקר הדי� נראה שאי� בנ,  וא� שג� זהו סוג של כפייה 2
  ).ל"עיי� בפסק די� הנ(שאז הוא קל יותר , "רוצה אני"מגרש בעל כורחה אלא רק כופה אותה עד שתאמר 

  .ל"עיי� בפסק די� הנ 3
, ניי� אשת איש המנהלת קשר הדוק ע� אד� זרבע. א� אכ� נחשבת עוברת על דת משה או על דת יהודית, יש להעיר שיש לדו� בכל מקרה לגופו 4

  . שיש מקו� לדינה כעוברת על דת יהודית) 353' ח עמ" (פסקי די� רבניי�"עיי� ב
  ).תקנז' סי(א בתשובה "פי הרשב� על, )ד' קטו סע' ע סי"אבה(א "רמ 5
שא� שמדי� תורה יכול לגרש , )עז' טרס אחרו� סיקונ" (הפלאה"פי מה שכתוב ה�על, אי� בכ� לומר שנית� לכו� את האישה לבוא לקבל את הגט 6

ורק במקרה שהיינו כופי� את הבעל לגרש אילו הבעיה הייתה בו נית� לחייבה , מכל מקו� האישה אינה מחויבת לבוא לקבל את הגט, בעל כורחה
 כ� לגבי עוברת על דת יהודית נראה שלא נית� וא�). שאילו הוא היה נכפה היה נית� לכופו לגרש עד שיאמר רוצה אני, כגו� בנכפית(לקבל את הגט 

ח " (פסקי די� רבניי�"ומבוארי� הדברי� ב). מז' ב סי(ט "וכפי שכתב המבי, שכ� אילו הוא היה עובר על דת לא היינו כופי� אותו לגרש, לכפותה
  ). 353' עמ

  ).ש�(� "ועיי� בפירוש המשניות לרמב) ו"ד מ"פ(מסכת אבות  7
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    London, United Kingdom                                                                                             בריטניה, לונדו�
                         ד"אב תשס�מנח�

  
  אי אמירת אמת למטרת שידוכי
. צד

  
  :שאלה

  ?י� זהאו לא לומר את כל האמת בנושאי� שוני� הרלוונטיי� לעני, שידוכי� מותר לשקר בעניי� הגיל למטרת הא�
  

  :תשובה
 איסורמפני  ו 1"תרחקמדבר שקר "לא רק מפני שנאמר בתורה ,  המשתדכי� לרמות את ב� זוגו או בת זוגולאחד אסור. א

ואסור לה� להתרגל להדחיק ,  בי� איש לאשתו צריכי� להיות בנויי� על אמו� מלאשיחסי�אלא מפני , 2גנבת דעתו אונאה
לכל מי שנפגשי� עמו לצור� בדיקת ) א� יש(� צור� לגלות את כל המידע החסוי אול� אי. � במקו� להתמודד עמבעיות

לכ� . 3)אירוסי�(כרות מעמיקה ומתקרבי� להחלטה הסופית י אלא לאחר שהה, בפגישות הראשונותמידהתאמה לנישואי� 
  .ת מתחילה להעמיקיש ליידע את הצד השני ברגע שההיכרו, במקרה של הפרש גילאי� או אי בהירות לגבי הגיל האמיתי

 במקרה,  שיש מה� שהתירו בשעת הדחק ובמקרי� יוצאי� מ� הכלל שלא לגלות את כל האמתבפוסקי�מצאנו אומנ�  . ב
ומו� זה הוא מסוג ,  לביטול השידו�יגרו�שיש חשש שא� ימסור מידע על מעשה שעשה או מו� שיש בו לצד השני הדבר 

 , דעת ובהתייעצות לפני שסומכי� על היתר כזהבשיקולא� יש צור� ; �4י להתפייס בה� במהל� הנישואשסופוהמומי� 
   .5וראוי שלא להשתמש בו

 י� לכל הדעותחייב, קוח נפשיפבעיית  בו א� יש כ�של וכ, 6שברור שהצד השני לא יהיה מוכ� להתפשר עליומו� או אירוע  . ג
  .7)אירוסי� (�לספרו באחת הפגישות שלפני ההחלטה על הנישואי

                                                 
 .ו,  שמות כג1
 ,מ הוי ליה להודיע" מ,פ שאי� בו אונאת ממו�"אע": )ק ז"סש� (ע " סמ) ו' סערכח' מ סי"חו(ע "שו ".הבריותאסור לגנוב דעת " ):א" עצד( לי�חו 2

 .והוא הדי� בשידוכי�. " חיסרו� ממו�בופ שאי� " דאסור אע,והוא דומה לגניבת דעת
כ תגלה לו לפני קשרי " רק אח, דלא תגלה בפע� ראשו� ושני עד שאולי ירצה בה�לייעמיהא הא וודאי אפשר ": כתב )רה' ו סי( " הלוישבט "3

שעדיי� לא ידוע א� ירצה בכלל ,  דפע� ראשונה,והכרהאבל אינ� צריכה להגיד לו בראיה : "כתב) קיח' ח ד סי"או( "אגרות משה"ה". השידוכי�
  ..."השידו�

 פ� ,יגלה לה� – לא היו מזדווגי� חולישאילו היו יודעי� אות� המזדווגי� עמה� אותו א� יש לה� חולי " :)תקז' סי( "ספר חסידי�" תבכ� כ 4
 לגבי הסבר מדוע מי שנמצאו בה מומי� או נדרי� שלא גילתה אות� הפסידה )�"הרי מדפי ב" עכתובות נט(� "רה". יאמרו קידושי טעות היו

 , היינו שנמצאו עליה נדרי� או מומי�,רותיה אי� לה� תוספת וחברותיה על דת וחבדעוברת בסיפאוכי תימא אמאי אמרינ� : "כתובהתוספת 
 והדבר ידוע שאי� אד� מתפייס במומי� במומיהיש לומר לא דמי דהת� כיוו� שהיא יודעת ,  כל שמקחו מקח טעות אפילו תוספת אי� לה�אלמא

 שא� על פי , וממזרת ונתינה לישראללכה� גדול באלמנה אבל. .. סמ� ולא חשש לבדוק אחריהועלהולא באישה נדרנית עלה דידה הוי רמי לגלוי 
מכא� משמע ".  שיש איסור בדברא� על פי דסברי דאפשר שיערב עליו המקח , עליה� לגלותמוטלשלא היה הדבר , שלא הכיר בה� יש לה� תוספת

 י� שבפסולי קהל א,"עבודת הגרשוני" בש� "�ספר חסידי" על "מקור חסד"וכ� כתב בספר .  כשיש איסור בדבר יש מקו� שלא לגלותשאפילו
ז "דברי הגרשאת  הביא )כו' ב עמ'  סיע"האב( " אברה�נשמת"ה.  קידושי�קידושיושהרי המקדש חייבי לאווי� ,  כלל קידושי טעותכי�שיי

  .בקידושי�שיש איסור כ לגלות ואי� מי שמתיר שלא.  א� היה נמנעיודע והדבר תלוי בשאלה אילו היה ,יו� על דבריוערי�  שנשאר בצ,אוירב�
 ה שהתיר,)א" עמה( מהסוגיה ביבמות להיתר להעלי� דבר שאי� בו הקפדההביא ראיה ) לח'  סיקמא מהדורה ,מד' יבמות סי( " יעקבקהלות"ה

 והקושי �הישבינ מקפיד בגלל האהבה ינואומדנא שאד� א) א: וכתב בזה שני טעמי�.  להעלי� את ייחוסוישראללוולד גוי הבא על בת 
  .רגיל בניגוד למקח ,שבגירושי� ובמציאת זיווג נוס�

יה וחשש תרבות יה ורביונדחה מפני ביטול פרי)  מכירה פרק יט"ספר קרית" ודלא כ,"ספר חרדי�"(דרבנ� מאיסור גנבת דעת הבריות הוא ) ב
  . רעה

 בכלל הביא שהוא )קנב' ז סי(� "ת מהרש"א� בשו. תאול� לא התיר לשנו,  רק שלא לספרשמותר משמע "קהלות יעקב"דברי המ להעיר שיש
י "ועיי� בדברי הגר). ק ב"קנו ס' סי( "� אברה�מג" שהובא ב"ספר חסידי�" ודלא כ, שהוא שקר ג� עכשיויפ� לע��א, "מותר לשנות מפני השלו�"

א� , � ובמקו� שיש בעיה של אונאה וגנבת דעתשכתב שאי� איסור לשקר אלא בעדות ודייני, )312' א עמ(ג "לרס" ספר המצוות"פערלא בביאורו ל
  ". מדבר שקר תרחק"בדיו� נרחב באיסור ) ה תשובה כז" (במראה הבזק"ת "ועיי� בשו. בעניי� אחר אינו אלא מידה רעה

 שלמרות שיש , שנטלו ממנו הרופאי� ביצה שמאליתדכא לגבי פצוע )ל"מד הנ' יבמות סי(" קהלות יעקב"ה כתב של ספק איסור בנישואי� במקרה
 ואי� , כזהבמקרה כתב שחייבי� לספר ג� )קיד' ב סי( "אמרי יושר"לעומתו בספר  . אי� חיוב להגידבדיעבד כיוו� שמותר ,בדבר מחלוקת פוסקי�

 "נשמת אברה�"בהערותיו ל" צי� אליעזר"עיי� ג� ב. בדבריו עיי� ש� ,� הבא על בת ישראל" לגבי ב� עכו)א" עיבמות מה( ראראיה מהגמ
  .)רנב'  עמע"האב(
 ושותפות ופתיחות, מאודהוא חשוב   שהחינו� ליושר ואמו� בי� בני זוגכיוו�. שוני� ג� הבדלי� בי� חברות שונות וזמני� נ�ישש תכ�יי 5

מנע ילהיש ,  יסודי בהלכות ציבורלער� וקל וחומר כאשר שקיפות הופכת ,לאומית� במיוחד בחברה הדתיתמאפיינות את היחסי� בי� בני זוג
  .אלהמלסמו� על דעות 

פסק  )קלו' ג סי( "חלקת יעקב"ה. וצרי� עיו� כיצד נית� הדבר. א� הקל להעלי� במי שזקוק לדיאטה, )רנד' סיה ( "משנה הלכות"ת " שותבכ� כ 6
  במקרה שלשיש לגלותפסק  )רה' ה סי( "שבט הלוי"ת "בשו. הכלה וא החת� כ� א� אלושל  וכ, מחלת הסרט�ל" ר במי שיש לולגלותשרופא חייב 

תשובות ב (מ שטרנבו� "הגר.  שהוא עקרובחור שיש לגלות על אישה שאי� לה רח� פסק) ד' טז סי( "צי� אליעזר"ת "שו.  שנשרו שערותיהאישה
ופאי� שהחולי  א� כתב להקל להעלי� כאשר יש קביעה של הר– )נט אות ד' ח סי( "משהבאר "� פסק ה וכ, שיש לגלות מחלת נפשפסק) תרכד' סי

  .  הגופני חל�אוהנפשי 
 "אגרות משה "� "לא ישא אד� אישה ממשפחת מצורעי�" ): ז'ב סע' סיע "אבהע "שו( פסק המחברש כמו , מחלה תורשתית חייב לגלותלגבי

עוד . חייב לגלותאינו   הרופא�5% מפחות  של שבסיכו�פסק ) ואיל�159' עמ( "אסיא �עמק הלכה "הרב זילברשטי� ב. )עג אות ב' ע ד סי"אבה(
לא תעמד על ד� " שכל חיובו מצד ,אול� משמע מדבריו שזהו דווקא ברופא.  להתרפאשיכול כיוו� ,ב לגלותי חינואיהרופא כתב ש� שבאולקוס 

חזו� "הה בש�  מעש ש�הביאעוד . זה א� במקרה  לגלות חייבי�,"לא תונו" שיש עליה� חיוב לגלות מצד , אול� בני הזוג;" עיורלפני"ו "רע�
   .ופשוט,  שחייב את הכלה לגלות על מחלת הנפילה וסכרת,"איש
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 .8"לפני עיור"איסור על  עובר וא� שיקר, לשקר בני הזוג אסור בי� שד�ל שאפילו למי שמ"מפורש בחז .ד

                                                                                                                                                                           
 אמרינ� ולא , דמה לו לרמות בני אד� בשביל שרוצה לקיי� מצווה, הבאה בעבירהמצוה ה אולי הוה לי,אדרבה": )רנד' ה סי( " הלכותמשנה" ה7

  . מזה ואי אפשר באופ� אחריודעתעשה דוחה לא תעשה אלא כשג� היא 
 אל תאמר לו כשירה ?לכהונה בא ואמר ל� בת איש פלוני מה היא , לפני סומא בדבר– ולפני עור לא תת� מכשול": ) יט ידויקרא( "תורת כהני�" 8

אול� ייתכ� שאיסור זה . ונראה שהוא הדי� לגבי שדכ�, שהחת� מתייע� עמו לגבי הכלה, ל מדברי� על אד� שלישי"חז. "והיא אינה אלא פסולה
  .ולא בהעלמת מידע, ווקא בשקר מפורשקיי� ד

ואיסור זה הוא אפילו על אד� , "לא תעמד על ד� רע�"שיש בזה איסור של ) איסורי רכילות כלל ט ציור ג" (חפ� חיי�"לגבי העלמת מידע כתב ה
אול� חיוב זה חל רק כאשר , )ו� רופאכג(אלא מסיר חיסרו� עצו� של אחד מבני הזוג שלא ידוע לב� הזוג השני , ולא שאלו אותו, זר שאיננו השדכ�

במי שנשאל ובבני זוג , אול� בשדכ�. וזה בהתא� לתנאי� שהזכרנו למעלה; וא� ייוודע לצד השני סביר שהוא לא יתפייס בו, החיסרו� הוא גדול
  .ואילו לאד� זר אסור לספר משו� איסור רכילות, כמו שהזכרנו למעלה, ראוי לספר הכול ג� בשאר המקרי�
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 Netanya, Israel                             ישראל, נתניה

                             ב"סיוו� תשס

  
  פי ההלכה�על" התערבות"תוקפה של . צה

  
  :שאלה

נודע למפסיד כי יש , לאחר שהתברר מי הזוכה ומי המפסיד. ע"כי לא ידעו את הסעי� המתאי
 בשו, שו קניישניי
 שהתערבו לא ע
  .ולכ אינו רוצה לשל
, ע"כזה סעי� בשו

אבל למעשה הוא , ואי אפשר להוציא ממנו בדייני
, בהלכה" פורמלי"הא
 נכו לטעו כי המפסיד במקרה שכזה נשע על פרט   .א
 ?"נבל ברשות התורה"

  .ואי כא נקיו כפיי
, כי אי כא תו
 לב, זאת
  ?כל זמ שהפעולה נכונה הלכתית אי לכנות אד
 כזה כבלתי מוסרי, או אולי

  ?מאחר שחסרה פעולת הקניי, היה מוותר על זכייתו, מה יהיה א
 המפסיד אומר שג
 א
 הוא היה הזוכה  .ב
  

  :תשובה
לקו אמוראי
נחהפסול לעדות ) מהמר" (משחק בקוביא"בדי   .א

1
 :
 משו
 ,לדעת רמי בר חמא יש בזה איסור גזל מדבריה

אסמכתא
2

ואילו לדעת רב ששת אי בזה אסמכתא, 
3

א
 יש , ממילא לדעתו. "אינו עוסק ביישובו של עול
"אלא הבעיה היא ש, 
משחק בקוביאהוא  בנוס� אינו נפסל לעדות א
 – מתפרנס ממנההוא לאד
 אומנות אחרת ש

4
.  


"רמבה: להלכה  
5

המחבר ו
6

א"ואילו רוב הראשוני
 והרמ,  פסקו כרמי בר חמא
7

  . פסקו כרב ששת
ויעשה קניי" מעכשיו" כגו שיאמר ,אסמכתאהבעיית את  כמה דרכי
 לפתור ע ישנ"
 והשו"לשיטת הרמב  .ב

8
או שיקנה בפני , 

די חשוב�בית
9

.  

                                                 
  .)ב"כד ע(נהדרי�  ס1
  ".דסבור שהוא יכול לנצח ופעמי� שמנצחי� אותו, אלא סומ� על דבר שאינו, היינו דבר שאינו נות� לו מדעתו "):ש�(י " רש2
התחייבות  כל , היינו– "כל דאי לא קנה: הכי אמרינ� משמיה דרבה":  פוסקת)ב"מציעא סו ע בבא(הגמרא :  יש להרחיב,מדוע אי� בזה אסמכתא,  בטע� הדבר3

, כי זו אסמכתא שלא גמר בדעתו להקנות,  לא קנה– פי שהמאורע קרה או שהשני עשה הדבר�לע��א, שאד� תולה אותה בא� יהיה כ� וכ� או א� תעשה כ� וכ�

האי מא� דיהיב זוזי : אמר רב חמא ": אומרת)ב" עג עבא מציעאב( הגמרא ;אלא שכלל זה מסויג בסוגיות אחרות. כי חשב שלא יהיה או לא יעשה אותו דבר

אפילו יי� : רב אשי אמר ...)ש� המקו� שהיי� ניקח ונמכר לש�: י"רש(זולשפט ד משל� ליה כדקאזיל אפרוותא ,לחבריה למיזב� ליה חמרא ופשע ולא זבי� ליה

גבי מקבל שדה : י"רש(אשל� במיטבא א� אוביר ולא אעביד : ולרב אשי מאי שנא מהא דתנ�. ואסמכתא לא קניא, אסמכתא היא? מאי טעמא, סת� נמי לא

 אלמא כיוו� דאפסדיה בהכי ולא ,' א� אוביר וכו:שכ� כתב לו, שמי� אותה כמה שהיתה ראויה לעשות ונות� לו, מחברו למחצה והובירה שלא חרשה ולא זרעה

  )". שמא לא ימכרוהו לו: י"רש(הכא לאו בידו , הת� בידו? )...סמ� לאו אסמכתא היא

ההוא גברא דקבל ארעא  "):ב" קד עבבא מציעא(רא כלל נוס� נית� ללמוד מדברי הגמ.  זו יוצא שככל שהדבר יותר בידו הוי פחות אסמכתאה מסוגי,�כ� א

ולרבא מאי שנא מהא דתנ� א� אוביר ולא , ואסמכתא לא קניא, אסמכתא היא: רבא אמר... אוביר תילתא. אמר אי מוברנא ל� יהיבנא ל� אלפא זוזי, מחבריה

 הוי – א� יש גוזמא, יוצא מכא� שאפילו בדבר שבידו". הכא כיוו� דקאמר מילתא יתירתא גוזמא בעלמא הוא דקזי�. הת� לא קא גזי�? אעביד אשל� במיטבא

  .אסמכתא

א� מה הטע� .  הוי אסמכתא– )ל תלוי בגורלושהכ(משחק בקוביא לא הוי בידו שהיות , דעתו של רמי בר חמא מובנת.  בסנהדרי�הסוגיהמעתה נחזור להבי� את 

והיכי דמי אסמכתא כגו� דא� אוביר ולא אעביד אשל� במיטבא . כל כי האי גוונא לאו אסמכתא: " אומר)�ש(י "רש? שאי� בזה אסמכתא, לדעת רב ששת

, דסבור כל זה בידי לעשות, לא דברדסומ� על ... )כי במיטבא דווקא לא הוי אסמכתא,  אשל� אלפא זוזי:י"הנוסח ברשאת מתקני� , ה כל" ש� בדפותהתוס(

דהא לא ידע אי נצח אי לא נצח ואפילו , אבל הכא לא סמי� אמידי. דטועה וסובר לא יבוא לידי כ�, ומרישא כי מתני אדעתא דלא יהיב ליה לאסמכתא קא מתני

  ". ולא גזילה היא, שמע מינה דמספיקא אתני גמר ואקני, הכי אתני

? י משמע שדווקא דבר שאינו בידו כלל לא הוי אסמכתא" ומרש, ראינו שככל שהדבר בידו יותר לא הוי אסמכתא;י תמוה" רש,אלא שלאור המקורות לעיל

 לא הוי אסמכתא – ")א� אוביר ולא אעביד"כמו (דבר שהוא בידו לגמרי . 1 :ישנ� שלוש דרגות: מציעי� פתרו�) ה אמר"א ד"וכ� בעירובי� פב ע, ש�( פותהתוס

אי� שהיות ,  לא הוי אסמכתא– )כמו משחק בקוביא(דבר שאינו בידו כלל . 2. כי אומר בלבו שעליו לשל� מ� הדי� מה שבידו לעשות ולא עשה, )י� גז�כ� אלא א(

 ,מרא דזולשפטכגו� ח( בידו ינודבר שבידו וא. 3. אלא גמר ומקנה, ודאי לא התכוו� להסמי� חברו סת�, )כי זה גורל בעלמא(לו במה לתלות שהדבר יקרה או לא 

  .לכ� לא גמר ומקנה,  ומצד שני אי� זה בידו לגמרי להיחשב פשיעה שלו א� לא ימכרו לו,כי מצד אחד חושב שימכרו לו,  הוי אסמכתא– )שתלוי בדעת אחרי�

 מחמת שכל צד – ת" של רו מובא הסבר)ה כל"ב ד"סנהדרי� כד ע( פותבתוס): לדעת רב ששת(י מדוע אי� אסמכתא במשחק בקוביא "ת מסביר אחרת מרש"ר

 פותובתוס. הצד המתחייב יכול רק להפסידבה�  ש, לעומת שאר המקומות,בההיא הנאה גמר ומקנה לחברו, לכ� מיגו שא� ירוויח ירצה לקנות, יכול להרוויח

 כי מתכוו� להסמי� חברו שיאמינהו , בשאר המקומות הוי אסמכתא:ת" מובא הסבר אחר בש� ר)ה אמר"א ד" עירובי� פב ע;ה הכא"א ד" עד עציעאמא בב(

  . רק לש� רווחואהש ,לעומת משחק בקוביא, �יבאיזשהו עני
  .)סנהדרי� ש�( כדברי רב יהודה 4
 "כס� משנה" בי�ועי. אלא בכל גווני הוי אסמכתא, ולא בי� בידו ללא בידו,  שלא חילק בי� תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרי�,)ו' ליא הרק פ( הלכות מכירה 5

 רב האי רושו של כפי"הת� בידו הכא לאו בידו" )ב" עג עציעאמבא ב( ראהגמאת � מפרש " שהסביר שהרמב,)יג' רז סע' מ סי"חו" (ת יוס�בי" וכ� הארי� ב,)ש�(

בא ב( רא הגמ,�"מביוצא שלדעת הר. אלא שתקנת חכמי� לקנוס את הגור� הפסד לחברו בדבר שבידו לעשותו,  בידו הוי אסמכתאלו שאפי,)� ש�"מובא בר(

 אינ� 3 בהערה שהבאנו כי לדידו כל החילוקי� –  שמשחק בקוביא הוי אסמכתא, ולכ� פסק כרמי בר חמא,היא מוחלטת" כל דאי לא קנה ")ב" סו עציעאמ

  .קיימי�
  .)יג' רז סע'  סי;ב' שע סע' מ סי"חו(ע "שו 6
  .)יג' רז סע'  סי;ג' שע סע' מ סי"חו(ע "שו 7
  .)יד' רז סע' ימ ס"חו(ע "שו 8
  .פרטי הדברי�ב �שיי� וע, )טו' מ ש� סע"חו(ע "שו 9
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יש מי שהצרי� שהמעות יהיו : כו תנאי
 נוספי
הצריה
 א� , א אמנ
 אי בעיית אסמכתא"לשיטת רוב הראשוני
 והרמ  
"אמנה בלבד"שחקו ביולא ש,  לפניה
ותמוכנ

10
והשולח יהיה קנוי ,  על שולח לפניה
ות ויש מי שהצרי� שהמעות יהיו מונח;


קניי אחרשיעשו או , לשניה
11

.  
וממילא אסור לזוכה לקחת את , איש בזה בעיית אסמכת לדעת המחבר: בשני
 שהמרו זה את זה ולא עשו קניי, במקרה דנ  .ג

 שיי� לומר שהמפסיד הוא נבל ברשות התורה א
 לא ישל
 ילכ ודאי שא. משו
 שזה גזל מדבריה
,  זכייתו מידי המפסידדמי
 הוא מציל את חברו מגזל,אלא אדרבה, )ההלכה מראשאת אפילו א
 לא ידע (מה שהבטיח 

12
.  

 צרי� קניי במקרה כזה ילשיטה שא. ק בעיה קניינית רגילה של מקח וממכראלא ר, אי בזה בעיית אסמכתא א"ולדעת הרמ  
תקיימו  הלא א
 כא, הכס�את  יכולי
 להוציא ממנו ינו איד�יתאלא שב.  אזי ההתחייבות חלה–" די בההיא הנאה"אלא 

 לא ניתנו המעותכי, אי כא" מי שפרע"וג
 , חלהאינה ההתחייבות  ולשיטה שצרי� קניי. התנאי
 שמנינו לעיל
13

אבל יש . 
"מחוסר אמנה"בעיה של 

14
  .הבטחתואת וראוי שיקיי
 , ואי רוח חכמי
 נוחה ממי שחוזר בו, 


 והמחבר"אפילו לפי הרמב( נודע לו שלא היה מחויב כ��רואח, יש להוסי� שא
 המפסיד כבר שיל
 את התחייבותו למנצח  .ד ,

מעותיו בחזרה אינו יכול להוציא – )שזה אסמכתא וגזל מדבריה

15
. 

                                                 
ע "שטע� דעה זו הוא כדברי הסמ, )יב ק"ש� ס( " המשפטנתיבות"הוהסביר .  בדעה הראשונה)יג' רז סע' מ סי"חו(א " מובא ברמ,)י"רז בש� ר' מ סי"חו( טור 10

לכ� הצריכו שהמעות כבר יצאו מרשות ,  אינו כחוב גמור שיוצא בדייני�ל זאתבכ, דעה זופי שאי� בזה אסמכתא ל�לע��שא,  בהסברו הראשו�)לג ק"ש� ס(

 הרי – ומני� למד הטור דינו זה,  מהו בדיוק גדר זהיו�ערי� וצ. כי לא הצריכו שהשולח� יהיה קנוי לשניה�, )11לקמ� הערה עיי� (ואי� זה מטע� קניי� . המתחייב

 ואולי .בלבד ותמעות מוכנהולא , י שהשולח� יהיה קנוי לה�"רמצרי�  וש� ,)אמר ה"דא " עירובי� פב ע; כלה"דא " כה עסנהדרי�( פותי בתוס"המקור הוא מר

, ואמנ� אי� מטלטלי� נקני� בשטר.  שהתחייבות לחברו מועילה רק א� כתב וחת� בשטר,)ה אליבא"א ד"כתובות קב ע( פותת המובא בתוס"קשור הדבר לדעת ר

הוצאת המעות על השולח� מלמדת על גמירות דעת  – הכא וא הדי� ה�כ� א. ולכ� מהני בדיבור בעלמא, מלמדת על גמירות דעת להתחייבא� הטרחה לכתבו 

 זה גופא מלמד על �כ�  וא,י� מצד בההיא הנאהי שמסביר בדעת הטור שיש קנ,)11בהערה לקמ� כמובא (א "אלא שקשה לומר כ� לאור דברי הגר. להתחייב

  ).א" צד עציעאמבא ב( להיות כשואל ומר חינ� שותפי� או מתנה ש,כמו חלוקה בגורל, ת בלי שו� מעשהגמירות דע
 , שהטע� משו� קניי� כמו בכל מקח וממכר)לז ק"ש� ס(א בביאורו "והסביר הגר. היא ש� בדעה השני"מובא ברמ, )ל"עירובי� הנבסנהדרי� וב( פותי בתוס" ר11

קצות " בי�ועי.  והשולח� קונה לה� מדי� חצר ורשות,א� שאי� בה אסמכתא שצרי� קניי� על ההתחייבות על, � כאדי�הוא הו, שאי� העברת בעלות ללא קניי�

 נתיבות"וב?  כיצד השולח� של שניה� קונה לה�� כ�א,  הרי חצר השותפי� אינה קונה זה לזה– על קושיית בנו "יו�ערי� צ" שנשאר ב,)ו ק" סש�( "החוש�

  .�שיי� ע,  יישב הדבר)ב ק" קעו ס'סיש� ( "המשפט

קו ( תראבבא כדאיתא בב,  דקא צייתי אהדדי גמרו ומקנו להדדי,א שהקניי� הוא מצד בההיא הנאה"הסביר הגר, א הדעה הראשונה לעילישה, דעת הטורלגבי 

א בההיא " כמו הגררשולא פי, "איזה קניי� אחר"טור שהיה  שכתב בדעת ה,)ש�( " המשפטנתיבות"ועיי� ב. )ג' קעו סע' מ סי"חו(א לגבי שותפי� " ונפסק ברמ)ב"ע

 א� בדבר שבא לעול� צרי� קניי� ; לעשות קניי� אחרפשראי  שאז א, שבההיא הנאה מועיל רק בדבר שלא בא לעול�)ג ק"קעו ס' סי( והיינו לשיטתו שפסק .הנאה

 " המשפטנתיבות" בי�ועי). א כא�"כפי דעתו של הגר(הנאה ג� בדבר שבא לעול�  פסק שמועיל בההיא )ו ק"ש� ס(� " הש,ולעומת.  ולא רק בההיא הנאה,ממש

א� קנו "והוסי� , ת שמשחק בקוביא אינו אסמכתא בגלל ההדדיות"דעת ראת שהביא , א בסו� הסעי�"מדברי הרמ) �"בניגוד לש( שמוכיח כדבריו ,)יד ק" סש�(

   .ולא מספיק בההיא הנאה,  משמע שצרי� קניי� ממש– "מיד�

 מביאו כמקור )מ ק"רז ס' ע סי"שו(א בביאורו "ואכ� הגר,  במקו� שאי� חשש אסמכתאלומוכח שצרי� קניי� אפי) יט'  סיברק שבת פ(י "ג� מההגהות אשר

 –  מצד שני" משפטנתיבות"י וה"הגהות אשר) שהשולח� צרי� להיות קנוי לשניה�(י "� מצד אחד לר"ישנה מחלוקת בי� הטור והש, לסיכו�. א בסו� הסעי�"לרמ

  )." משפטנתיבות"כהוכחת ה(ונראה שנטה יותר לפסוק שצרי� קניי� , שתי הדעותאת א הביא "הרמ. � שהמרו צריכי� קניי� או לאיא� שני
והג בה� כבעל אלא שנ, ותמצית דבריו היא שאד� שעושה דברי� המותרי�.  שמארי� להגדיר מיהו נבל ברשות התורה,) קדושי�רשתתחילת פ(� " ברמבי� עי12

  .ואי� לזה שייכות לכא�. וה ולא בפרישות הוא נבל ברשות התורהותא
  ).א' רד סע' מ סי"חו(ע "בשו י� עי13
  .ת�מבושא  ככל מי שאינו עומד בדיבורו במ,)ז' ש� סע(ע "בשו י� עי14
ו " לגבי מציאת חש)א' רע סע' מ סי"חו(ע "שוכדאיתא ב. זל�שאי� מוציאי� מ� הג,  ככל גזל מדבריה�–) א' שע סע' מ סי"ע חו"שו( ייגראיבא עק'  הגהות ר15

  . אינה יוצאה בדייני�– וא� עבר וגזלה, שאסור לגזלה מפני דרכי שלו�

 דעת הרב .בעיהזו  או שאי� , משו� גזל מדבריה��ואסור לשחק בה,  הוא אסמכתאה�בנוגע לרכישת כרטיסי מפעל הפיס נחלקו גדולי דורנו א� התשלו� עלי

לעומתו .  אפילו בדבר שאינו בידו כלל, שבכל גווני הוי אסמכתא,וכמו שפסק המחבר, יה יוס� שלספרדי� אסור להשתת� בהגרלות אלו משו� אסמכתאעובד

ר  ש� הכס� נית� לאח– )רז' סימ "חו(ע "שו דומה כלל למקרה הנדו� בינו אדברכי ה,  הרב אברה� שפירא שאי� בזה אסמכתא כלל אפילו לספרדי�פוסק

 י� עי,) ע� תקווה נלווית להרוויח,מעי� תרומה(דבר המוכיח על גמירות דעת בלי קשר לתוצאות ההגרלה , ואילו במפעל הפיס משלמי� את הכס� מראש, המשחק

  .)301-302' ה עמ( "תחומי�"ב

�, ור אלא במשחקי� בקוביא כמה משחקי� זה אחר זהאי� הדבר אמ,  אפילו לשיטה שיש בההיא הנאה דצייתי אהדדי�העיר הערה מסברא דיליה ' הרב רבינובי

וש� מדובר על חלוקת ירושה בגורל , ב"ב קו ע"י שמקור ההיא הנאה הוא מב"שאעפ, ויש לחדד הדברי�. (פעמית אי אפשר להגיד דבר כזה�אבל בהתערבות חד

 לכ� פועל ש� ההיא �הקנאה מ� התורה בזה שזכתה ירושה ליורש ויש בו מ� , א� הוא מעשה שהיורשי� מחויבי� לעשותו, פעמי�וזה מעשה חד, בי� היורשי�

  ).פעמי�י שזה חד"הנאה אעפ
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          Taipei, Taiwan                טיווא�, טאיפיי
                             ד             "תשרי תשס

  
  אחריות� של מנהלי ארכיו
 ציבורי על דברי לשו
 הרע ורכילות שמכילי� המסמכי�. צו
  

  :שאלה
איגודי� מקצועיי� שוני� וג� את משרדי , ספריות ציבוריות, אנחנו מנהלי� ארכיו� וארכיב דיגיטלי המשרת בתי ספר

הא� יש הבדל בי� ? הא� אנו כמנהלי המקו� אמורי� לבדוק שאי� חשש רכילות או לשו� הרע במסמכי� או בחומר. הממשלה
  ?ארכיו� דיגיטלי לארכיו� רגיל

  
  :תשובה

 מסמכי� בארכיו� אגורנית� ל, מחקריתאו /ת והמטרה שלשמה מוקמי� ארכיוני� ציבוריי� היא לתועלת ציבורישהיות  .א
  .1א� א� ה� מכילי� דברי� שיש בה� לשו� הרע ורכילות

                                                 
וא� א� המפרס� לא כתב , )א"סנהדרי� ל ע(וכ� מוכח מהגמרא , ) ח'הלכות לשו� הרע כלל א סע( "חפ� חיי�" – לשו� הרע שיי� ג� בדבר כתוב 1

עובר ו, ודומה הדבר לעור� עיתו� שקובע מה יתפרס� בעיתונו, רי הוא נחשב כאמירהשה, פשוט שיש איסור ג� לפרס� מסמ� כתוב, את המסמ�
נתיבות " ע� ביאור "חפ� חיי�"המודפס בסו� ספר ( "זרע חיי�" ספרראה . על איסור לשו� הרע א� החליט להכניס דברי לשו� הרע לעיתו�

 א� ש� מדובר –  ש� לב ללשו� הרע אי� כא� איסוריננור שכאשר העור� אש� הוא מסייג ואומאומנ�  ).ב, ג( בקונטרס לשו� הרע בעיתו� ")חיי�
 באחראי על ארכיו� שאמור כשמדובר .דברי� אסורי�בו ורק קורה שלפעמי� נכתבי� ,  מעוניי� לספר לשו� הרעיננובהתייחסות לעיתו� אשר א

" משנה הלכות"ואומר ה. א לכתוב מסמכי� שיש בה� לשו� הרעלשכיוו� שאי� הנחיה כללית ,  אינו שיי�היתר זה, לקבוע אלו מסמכי� יפורסמו
  .כיוו� שחטאו חקוק ונשאר לעול�, פה�שפרסו� בכתב חמור הרבה יותר מאמירה בעל) שנג' ט סי(

� "הרמב, והנה. אלא שיש לדו� להתיר מצד זה שמסמכי� הנמצאי� בארכיו� ה� לרוב דברי� שכבר נתפרסמו בצורה כזאת או אחרת בציבור
וא� סיפר הדבר אחד מ� השלושה פע� , בפני שלושה כבר נשמע הדבר ונודע) של לשו� הרע(א� נאמרו דברי� אלו : "כותב)  ה'ז הלרק עות פד(

כל מילתא דמתאמרא  ":)א"ערכי� יז ע( מקור דבריו הוא בגמרא ."והוא שלא יתכוו� להעביר הקול ולגלותו יותר, אחרת אי� בו משו� לשו� הרע
שכאשר דבר נאמר בפני שלושה ברור ,  זאתה� סוגי"ומפרש הרמב, "חבר� חברא אית ליה? מאי טעמא. לית בה משו� לישנא בישאבאפי תלתא 

  . שהרי ממילא כול� ידעו מזה, ואי� בזה כבר איסור לשו� הרע, שהוא יתפרס� בסופו של דבר
ראשוני� , שיתאר: סיבות'  אלא שאי אפשר לסמו� על היתר זה מג,"יש אומרי�" כדעת ) ג'ש� כלל ב סע(� " הביא את דעת הרמב"חפ� חיי�"ה

). ד� אותיות ב"באר מי� חיי�"ש� ב( "חפ� חיי�"ראה ב –ומפרשי� את הגמרא בערכי� בצורה אחרת , � בהיתר הזה"רבי� חלוקי� על הרמב
או לא )  ו'ש� סע(� שמותר לומר רק באותה עיר כגו,  מונה סייגי� רבי� להיתר הזה)כלל ב( עצמו בהמש� "חפ� חיי�"ה היא שהיהשניהסיבה 

שחלק� קשי� ולעתי� בלתי אפשריי� ליישו� , ועוד)  י'ש� סע(יכשלו באיסור קבלת לשו� הרע יודאי יאמינו לגמרי לדברי� וולהגיד לאנשי� שב
המתנה את ההיתר , � עצמו" הרמבאול� הסיבה העיקרית לחוסר האפשרות להשתמש בהיתר זה היא דברי, בפרסו� פתוח לציבור כמו ארכיו�

ש� יש , דבר זה הנו ההיפ� ממה שנעשה בארכיו�. אלא הוא מספר בצורה אקראית,  מתכוו� להעביר את הקול ולגלותו יותרינובכ� שהאד� א
  .על מנת שכל הרוצה לראות את הדברי� יבוא וירא�, פרסו� במכוו�

וזה שנוי , שאז היתר הסיפור הלאה מבוסס על כ� שהדבר עתיד להתפרס�, ושהשלאלא שכל זה מדובר דווקא כשהלשו� הרע נאמרה בפני 
 כיוו� שממילא הדברי� ידועי�, � שאי� בו איסור לשו� הרע"יתכ� שכול� יודו לרמבי, א� בדבר המפורס� כבר בציבור. במחלוקת ונתו� בהגבלות

 בהגה "באר מי� חיי�"כלל ח ב,  אותיות ז ומא"באר מי� חיי�"כלל ד ב( "חפ� חיי�" ראיות מההמכיש לו ש ,)שיג' עמש� ( "זרע חיי�" ראה ב–
שהרי ממילא הדברי� כבר , פי שמתכוו� לגלות הקול לא נראה ששיי� לאסור� על� א�,כמו כ�.  שיי� כלל לשו� הרעי�שבדבר מפורס� א, )ועוד

א� מתכוו� לגנאי שיי� ו. להיתרנוספי�  ומביא ש� מקורות ,)16'  עמ82 "עיטורי כהני�(" עולה מדברי הרב שלמה אבינר � ג� כ.גלויי� וידועי�
 שנוס� לצער והנזק שגור� לחברו ,)אות רטז( "שערי תשובה" שהביא את דברי ה,ל"ראה בתשובת הרב אבינר הנ –בזה איסור מצד עצ� הדיבור 

 כגו� בדבר מפורס� שהנזק , א� אי� איסור מצד הנזקועל כ� יוצא שג�, יש ג� איסור מצד שרוצה להרשיע את חברו ולשמוח לאידו, בלשו� הרע
 ,פרסו� בארכיו� לא נועד לגנות את האנשי� המופיעי� ש�, גיסא� ידאמ .כאשר מתכוו� לגנאי אסור מצד רצונו ושמחתו לאיד, נגר� ממילא

רי� הללו מתפרסמי� למש� שני� אלא שנראה לאסור כיוו� שהדב, להתיר לפרס� בארכיו� דברי� שכבר נתפרסמו קוד�היה ולכאורה נראה 
וממילא כל ההיתר , ובכ� ה� ייוודעו מחדש, ישכחו מלב נית� יהיה לראות� בארכיו�ירב לאחר שהדברי� המפורסמי� ש� זמ� וא� כ� א� , רבות

 ,ג דב ליאור" הרהוהוסי� על כ�, )42' ה עמ" צהר"(הרב אברה� שפירא ) לשעבר(ש� הרב הראשי לישראל וכ� מובא ב. של דבר מפורס� נופל
,  שבזה כול� מתירי� וכדלעיל,� שלא ייחשב כמפורס�יוקא לעניוואמנ� לכאורה דבריה� אמורי� ד. שעד שנה הדבר ראוי להיחשב כמפורס�

 א� ,וא� כ� יש לו פוטנציאל להתפרס�, דאי יש כאלו שעדיי� זוכרי� אותוובושהיות , יהיה שיי� ג� לאחר שנשכח הדבר" אפי תלתא"א� היתר 
  .בארכיוני� אינו פשוט בכלל א� לדעות המתירות" אפי תלתא"כפי שכבר הוזכר לעיל השימוש בהיתר 

', כגו� ארכיוני� צבאיי� וכד,  לציבור�ורק לאחר כמה עשרות שני� פותחי� אות, ויש לדו� לגבי ארכיוני� אשר המידע שבה� סגור לציבור
 'ש� כלל ח סע( "חפ� חיי�" א� כבר כתב ה;וא� כ� לא נגר� לה� נזק בפרסו� הדברי�, י�עליה� מדובר כבר אינ� בי� החיששרבי� מהאנשי� 

 כתב שפשוט לו שאי� )ש�( "נתיב חיי�"הואמנ� בביאור . ויש חר� הקדמוני� שלא להוציא לעז על המתי�,  שאסור לבזות ולחר� את המתי�)ט
 "זרע חיי�"קונטרס (ש� ו.  חר� הקדמוני�יוהרבה יותר כיוו� שיש עלחמור  דברהא� מצד שני , כיוו� שלא גור� לה� נזק, בזה איסור דאורייתא

 לגבי מת –אשר הותרה בתנאי� מסוימי� , )שידובר בה לקמ�(א� בלשו� הרע לתועלת , וראס הסיק שסת� כ� לספר לשו� הרע על המתי� )ת' עמ
  .ודאי כשאי� בזה צור� ג� זה אסורובו, יש יותר קולות

. אלא לש� תועלת לעתיד, מהסיבה שמטרת שימור בחומר בארכיו� אינה כדי לבזות ולהכפיש ,ש להתיר פרסו� מסמכי� בארכיו�אלא שנראה שי
יותר את הלקוח טוב  ויוכלו לייצג ,ידעו כיצד נפסק במקרי� דומי� בעבריעל מנת ש, שופטי�לשימור פסקי די� חשוב מאוד לעורכי די� ו: הלדוגמ

אשר מנסי� להבי� את , וכ� שימור מסמכי� היסטוריי� מביא תועלת מרובה לחוקרי� בדורות הבאי�. קרי� שקרובהתא� למלייע� שלה� ו
לשו� ( "חפ� חיי�"ה. ידי הפקת לקחי העבר� ליישו� מעשי בהווה עלג� ומחקריה� פעמי� רבות מועילי� ', ירה ששררה באותה תקופה וכדוהאו

 שרק ,תנאי�' אלא שבסעי� ב הוא מתנה ז, ) א ועוד'וכ� ג� ברכילות כלל ט סע(שו� הרע לש� תועלת כותב שיש היתר לדבר ל, ) א'הרע כלל י סע
שיבדוק שבאמת ) ב). (יה בעצמו או בירורי ראדיי�לע(שיהיה ברור לו שהדבר אמת ) א: (שבעת התנאי� ה�. בהצטר� כול� ההיתר יהיה רלוונטי

. שיכוו� לתועלת ולא ליהנות מהפג�) ה. (שלא יגזי� בדבריו) ד. (אולי זה יעזור –וד� את האיש שיוכיח ק) ג. ( שצרי� להציל ממנו,הדבר הוא רע
  .די��י הלשו� הרע נזק גדול יותר מכפי שהאד� היה מתחייב בביתיד�ללא לגרו� ע) ז. (אסור לספר,  את התועלת ללא לשו� הרעהביאא� נית� ל) ו(
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או שיש להוציא ממנו את ,  אי� לפרסמו–כאשר ברור שאי� כל תועלת בפרסו� המסמ� או שאמינותו מוטלת בספק   .ב
  .2הדברי� השליליי�

  .3פרסו�שב זה יגרו� לאיבוד התועלת  דבר�אלא א, יש להשמיט את שמות האנשי�, כאשר הדבר נית�  .ג
אי� ', כגו� פורנוגרפיה וכד, א� פרסומי� אסורי� אחרי�, כל ההיתר מתייחס א� ורק לאמירות שיש בה� משו� לשו� הרע  .ד

  .4לפרס� בשו� מקרה
  .5אי� הבדל בענייני� הללו בי� ארכיו� דיגיטלי לארכיו� רגיל .ה

                                                                                                                                                                           
שברור שתהיה (עקרו� התוצאות ) ג(). שיכוו� לתועלת( עקרו� הכוונה )ב). (ודאות ודיוק(ינות עקרו� האמ) א: (בקצרה נית� לסכ� את הכללי�

על לשו� הרע במערכת "ראה על כ� ג� במאמרו של הרב עזריאל אריאל ). שינסה להביא לתועלת בצורה אחרת ושלא יגרו� נזק גדול יותר, תועלת
  . )42-56' ו עמ" צהר(" "ציבורית דמוקרטית

עונה על (המידע שמפורס� בארכיוני� הנו מידע בדוק ) א: (כלל התנאי� הללו נשמרי�� נראה שבדר�,חס לדברי� הללו בנוגע לארכיו�א� נתיי
כיוו� ,  א� מפורסמי� ג� קטעי עיתונות צרי� זהירות יתרה ובדיקה מחודשת של אמינות הדברי�.'של מסמכי� רשמיי� וכד) עקרו� האמינות

שאי� כא� כוונה ,  כפי שכבר הוברר,כוונת הפרסו� הנה לתועלת הציבור) ב. (פרסומי� בכלי התקשורת אינה גדולה במיוחדשלרוב רמת הדיוק של 
ג� . וג� לרוב לא נגר� נזק לאנשי� המפורסמי� ש�, התועלת המופקת מארכיוני� אינה יכולה להיות מופקת בלעדיה�) ג. (לגנות ולגרו� נזק

  .הוא פחות מהתועלת המופקת, א� לעתי� עלול להיגר� נזק
  .1הערה כמבואר ב 2
 רכילות כלל א ; ד'לשו� הרע כלל ג סע( "חפ� חיי�" –  ידוע ממנו מי הוא האד� שעליו דוברה הרעהי�חל על סיפור רע שאאינו  איסור לשו� הרע 3

וא� כ� זה , כ� יגלה�ר יתברר מיהו האד� או שאחרא� מתו� הסיפו,  עולה שיש איסור לספר לשו� הרע ללא ציו� ש�מדבריו ). ב' כלל ג סע; ט'סע
 כיוו� שעלול להיגר� נזק או צער לזה שסופר ואשהרי כל איסור לשו� הרע ה, וזה פשוט, א� כשלא יתגלה מותר, דווקא כשהש� יכול להתגלות

ראה עקרו� התוצאות ( ללא לשו� הרע שהרי יש אפשרות לגרו� את התועלת ג�, ועל כ� א� נית� להשמיט את השמות יש חובה לעשות כ�, עליו
שמפרסמי� ש� את כל , ")פסקי די� רבניי�"אשר יוצאי� בספרי  (שראליר� הדי� הרבניי� בא�וכ� נוהגי� בפרסו� פסקי הדי� של בתי). 1בהערה 

ת האות הראשונה בשמ� של ובמקו� ציו� שמות האנשי� מצייני� רק א, אשר יש בה� דברי� רעי� על אנשי�, פסקי הדי� כולל תיאורי המקרי�
  .בעלי הדי� ועורכי דיניה�

  .למעט מקרי� של פיקוח נפש, א� לא מצאנו שהותרו איסורי� אחרי� לצור� תועלת,  דווקא לשו� הרע לתועלת הותרה4
ל תלוי ו הכ.כתובכתיבה או פרסו� דבר ,  אמירה– אי� איסור לשו� הרע תלוי באופ� המעשה בפועל, 1 כפי שכבר נאמר לעיל בתחילת הערה 5

י� יאי� כא� המקו� להיכנס לשאלה א� כתיבה דיגיטלית היא כתיבה לענ(ועל כ� א� שכתיבה דיגיטלית אינה זהה לכתיבה רגילה , בתוצאה
  .� לשו� הרע אי� חילוקילעני, )'כתיבה בחול המועד וכו, איסור שבת
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  חילול מעשר שני ממטבע על מטבע. צז
  

  :שאלה
  ):בעניי� מעשר שני, מכות יט(ברצוני לשאול שאלה שעלתה במהל� הלימוד שלנו 

 פדיו� מעשר והזכרת את עניי�, )לפני למעלה מעשרי� וחמש שנה ( זכורני שלימדת אותנו על הפרשת תרומות ומעשרות למעשה
, אז הזכרת אפשרות של התניה בי� שני מטבעות. על פרי או על סוכר, כ� חילולו על מטבע אחר�ואחר, ע� ברכתו, שני

  .וחוזר חלילה, הוא יחולל על השני" יתמלא"כשהאחד 
  ).הע' ג עמ" עיר הקודש והמקדש("ינסקי 'אצל הרב טיקוצ) פחות או יותר(במש� השני� ראיתי את הרעיו� מובא 

  ?א� יש נוסח מדויק להתניה זוה. 1
 ?)פוסקי� אחרוני�(למעשה , א� יש מקור בכתובי� למנהג זהה. 2
 ?או שמא מטבעות אלו מיוחדי� לפדיו� לעול�, א� חייבי� לבער מטבעות אלו בשנת ביעור המעשרותה. 3

  .אשמח לשמוע תשובה בעניי�
ובבית המדרש של , "מכו� התורה והאר�" נוהגי� בקר� המעשרות שליד נראה לי שכ�, על א� שהמנהג אינו מופיע בספרי�. ב.נ
ג� (א� כ� מוכרחת להיות התניה כזאת ? שהרי מני� לה� ש� כמה פעמי� מפרישי� כל המנויי�, "פי ההלכה�החקלאות על"

  ).א� יש לה� מטבע נפרד לכל מנוי
  

  :תשובה
 .דיו� מעשר שני לאחר זמ�פ. א

  .1 פירות מחוברי� שיחול עליה� ש� תרומה או מעשר לכשיתלשו רק  א� הביאו שלישאד� יכול להתנות על. א. 1

ולא ביחס למה שגדלו הפירות ,  התניה זו תחול א� ורק ביחס למה שהיה בפירות בשעת ההתניה2"חזו� איש"לדעת ה. ב    
 .3והוסיפו לאחר ההתניה

, ה קוק אפשר"לראי;  זו חילול מעשר שני על המטבעש שקופ א� אפשר להוסי� בהתניה"ה קוק והגר" נחלקו הראי.א. 2
  .4ש שקופ אי אפשר"ולגר

  .5ההתניה שכשהמטבע יתמלא הוא יחולל על מטבע אחר דומה לחילול מעשר שני על המטבע. ב
א� לדעת , שנו מקו� לסברה שאי אפשר להתנות שכשהמטבע של מעשר שני יתמלא הוא יחולל על מטבע אחרי. ג

  .6ילוי המטבע נעשה בפירות שאינ� בידו עכשיוא� מ, ה קוק"הראי

                                                 
פירות ערוגה זו 'אמר ?  כיצד. אי� תרומתו תרומה–וא� תר� , ש על המחובראי� תורמי� מ� התלו: " מביאה ברייתא)ב"קידושי� סב ע( הגמרא 1

אבל אמר ,  לא אמר כלו�– 'פירות ערוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושי�', 'תלושי� יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת
פירות ערוגה זו תלושי� יהיו תרומה על פירות ערוגה זו 'אפילו אמר : קבר אליעזר ב� יע" א,יתר על כ�;  דבריו קיימי�– ונתלשו 'לכשיתלשו'

  ".  דבריו קיימי�–והביאו שליש ונתלשו , 'פירות ערוגה זו מחוברת יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושי� לכשיביאו שליש ויתלשו', 'מחוברת
פוסקי� )  נה'שלא סע' ד סי"יו(ע "ו והש)�"קידושי� כו א מדפי הרי(� "הר, י קורקוס"והר" כס� משנה"פי ה�על) ט' לה הרק תרומות פ(� "הרמב

וא� , רות שלישיתופסת א� ורק א� הביאו הפ" פירות ערוגה זו תלושי� יהיו תרומה על פירות ערוגה זה לכשיתלשו" שההתניה ,כדעת תנא קמא
 . נחשב כמחוסר מעשהאינו – שכיוו� שבידו לתלוש )ק פב"סש� (� "וביאר הש. נתלשו דבריו קיימי�

שה� רק , ונראה סובר שבתרומה ומעשרות בזמ� הזה, שהארי� בכ�) נה' חלק א סי" (מנחת שלמה"ועיי� ב. בהוספות בסו� הסימ�) יז' סי(דמאי  2
 ).בפרט א� ההתניה נועדה למנוע מכשול(יש מקו� להקל , מדרבנ�

 ).נה' סיסו� " (מנחת שלמה"עיי� ב, בנוגע לברכה בהפרשה באופ� זה 3
לא אדע באיזה אופ� יכול שו�  ": וא� כתב,שהדבר אפשרי) בלא ראיות(הניח כדבר פשוט )  קמט' לה וסי'סי" (משפט כה�"ת "ה קוק בשו" הראי4

' כג סעפרק " (הלכות פסוקות"וה, )נא' זרעי� א סי" (הר צבי"ת "שו, )יז' דמאי סי" (חזו� איש"וכ� נראה מדברי ה ."צורבא מרבנ� לערער על זה
יחס יש שש� כבר , יש לחלק בי� תבואה) יזרק שער ו פ" שערי יושר("ש שקופ "דעת הגרלא� ).  לה'סי(  נוסח להתניה כזאתא� הביאהרב קוק  ).ד

� ובי, )כה� הזה אינו מחיל ש� טבל על התבואההוג� חלק , למרות שעדיי� אי אפשר להפריש תרומות ומעשרות במחובר(של חלק כה� ג� במחובר 
לכ� לדעתו אי אפשר להתנות שהפרי לאחר שיחול עליו ש� . קדושה כללבו שש� כל עוד לא קראנו על הפרי ש� מעשר שני אי� , פדיו� מעשר שני

 .מסוי�מעשר שני יהיה מחולל על מטבע 
יתלש הפרי יהיה מחולל על יבגמרא מבואר שנית� להניח מטבע ולהתנות שלאחר ש. ז אוירב� ד� בשאלה זו למעשה בפדיו� נטע רבעי" הגרש5

 שעד שלא קראנו ש� מעשר ,בניגוד למעשר שני,  קדושת נטע רבעי על הפירות בעוד� על הע�חלה שכא� ,נטע רבעי שונה ממעשר שני (המטבע ז
 מאיסור רבעי להציל�בעל הע� רצה , �עהשבה אנשי� רבי� עשויי� לקטו� מ,  בשנת שביעית.)שני על הפירות לא חל על הפירות ש� מעשר שני

 ,בשעתו היה מדובר במטבע שילינג(ידי שיניח מטבע ויתנה שכל לקיטה ולקיטה שאד� מלקט מהעצי� תהיה מחוללת על פרוטה במטבע זו � על
 המטבע מלאחשש אותו אד� שמא ית. כל שבוע תכנ� אותו אד� לחלל את הרבעי שבמטבע על מטבע אחרת ולהתנות מחדש). שהיה עשוי מכס�

ז "הגרש). שהוא מטבע נחושת(תפס כל השילינג יהיה מחולל על מיל יורצה להתנות שלאחר שי, יכשלו באיסוריושת נטע רבעי ואנשי� כולו בקד
 כי במטבע של ,מכל מקו� כא� אי� דחק כלל, "משפט כה�" שבשעת הדחק יש לסמו� על ה�וא, מתקבלי� על הדעת" שערי יושר"משיב שדברי ה

 , לכל תפוחהוהסביר שהכוונה בלקיטה אינ(ואינו מערי� את מספר הלקיטות שבשבוע בלמעלה ממספר זה ,  פרוטות�350שני שילינג יש למעלה מ
 )קנב אות ב' ג סי" (מנחת שלמה" – )אלא כשאד� מסיי� ללקוט

� א� אי� " הרמב לדעת, לכאורה? המטבע כולו בקדושת מעשר שני יהיה מחולל על פרוטה במטבע אחרמלא הא� אפשר להתנות שכאשר ית6
 אי ,)תלש יהיה בשוויו של המטבעישני שבה� לו יה שהמעשר ,או פירות מחוברי� שהביאו שליש(לאד� פירות מעשר שני בשוויו של המטבע 

וכא� ביד האד� להחיל על המטבע קדושת מעשר רק כשיעורו של  , כפי שנכתב לעיל,אנו פוסקי� כתנא קמאש וו� כי,אפשר לעשות התניה זו
יתכ� שג� א� יש בידו פירות מעשר שני בשוויו של י. היכולת לקנות פירות מהשוק נחשבת כדבר שלא בא לעול� –) בתוספת חומש(שר שבידו המע

ו� שהַמְתֶנה מתכוו� לחלל מעשר ו כי,ה קוק אי� אפשרות להתנות כ�"אלא א� לראי" שערי יושר" לרקולא . עדיי� אי� אפשרות להתנות כ�, המטבע
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  .מעשר שנישל ביעור מטבע . ב

י זריקת� לי� המלח או לי� יד�ל אפשר לבער את המטבעות עצמ� ע, של המטבעות בזמ� ביעור מעשרות�י� דיניבענ
 לחלל את כל אזו(לחלל את המעשר שני שבה� ג�  פשר א;7 לנהרת� וזריקת�או שחיקת� וזריית� לרוח או שחיק, הגדול

ולבער את הדבר שעליו חיללנו , ב�בקונטרס המצור� בפרקי� אתבארו יאופני� שב)  כולל הפרוטה החמורה,המעשר שני
  .במקרה כזה אי� צור� לבער את המטבעות. את המעשר שני

                                                                                                                                                                           
פירות ה שהרי , מדבר שאינו בידו עכשיו� פרוטות מעשר שני שיחוללו על המטבע ה�ובוודאי שחלק מאות, המטבע פרוטה אחר פרוטהשני על 

  ).  קטז אות ג'זרעי� א סי(" הר צבי"ת " בשועיי�ו. ולכ� לא נית� להתנות כ�, )וממילא אי� בידו להחיל עליה� ש� מעשר שני(עתה אינ� בידו 
ואני יכול לקנות פירות טבל ולחלל , ו� שקיימי� פירות טבל בשוקוולכ� כי, שני שבמטבעה� צור� להסתכל על מקורו של המעשר מר שאיויתכ� לוי

 ספק גדול א� ,על כל פני�"). לקוח"לפחות ביחס למעשר שני ברמת חיוב של (בידי יכול להיחשב  זה אולי ,שני שלה� על כל המטבעהאת המעשר 
א� אכ� מדובר ו.  וחוזר חלילה, המטבע השני כולו יהיה מחולל על פרוטה שבמטבע הראשו� מחדשמלא� שיאמר שכשיתאפשר להתנות כ� באופ

לומר )  יז'דמאי סי ("חזו� איש"נטה ה, א� אינ� מוסיפי� וגדלי�) ראה לעיל ("חזו� איש" ולדעת ה,באופ� שכל הפירות הנ� בידו והביאו שליש
טע� שאי� מחללי� כס� על כס� ג� הנראה מכ ,לא לעשות כ�שאול� למעשה כתב .  של דבר שלא בא לעול�ואי� בכ� בעיה, שאפשר לעשות כ�

 ).סב אות יח' א סי" (מנחת שלמה" ועיי� ב.)עיי� בקונטרס המצור� פרק ב(בזמ� הזה 
  ). ו' רצד סע'ד סי"יו(ע " שו7
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  :קונטרס מצור�
  פדיו� מעשר שני על מטבע. א

כס� ,  זהב:שה סוגי מתכותובזמ� הקדו� היו המטבעות משל .8נו מעשר שני על מטבעות בימיו�נתחיל בסקירה קצרה על פדי
  . היחס בי� ערכי המטבעות התאי� ליחס בי� מחירי המתכות. ונחושת

יוצא שנית� לחלל ) א"בבא מציעא מה ע( ה מפשטות הסוגי;)כה ,דברי� יד (בתורה מפורש שנית� לחלל מעשר שני על כס�
) ב"א מ"דמאי פ(רוש המשניות י בפ.ברוראינו � הדבר "בדעת הרמבאול� . 9ינרי זהבמעשר שני ג� על פרוטות נחושת וג� על ד

חזו� " ה.10" וכ� אסור להחלי� מעות מעשר שני במעות נחושת,ואסור לפדות פירות מעשר שני הודאי בנחושת: "כותבהוא 
ו� וכי, � של נחושת בי� של שאר מיני� בי� של כס� בי,מכריע לדינא שמותר להחלי� על כל המטבעות)  ג אות יב'דמאי סי ("איש

  .י ותוספות"שמפורש כ� בגמרא לפירוש רש
המתכת  ער� המטבע כבר אינו נקבע לפי איכות : כיו� המצב שונה.המטבעות בזמ� הגמרא היו בעלי שווי עצמי של המתכת

, פדיו� הקדשות, ריבית, ני�יניהאחרוני� דנו ביחס למטבעות ולשטרות אלו ביחס לק. ויש לנו שטרות של נייר, וכמותהשבו 
 ; קכו'ע סי" אבה; קלד'ד סי"ת יו"שו ("חת� סופר"דעת הל ;ביחס למעשר שני נחלקו האחרוני�. פדיו� מעשר שני ופדיו� הב�

� ידינ� כמטבע לעני,  חוקיי� שהסוחרי� חייבי� לקבל�אמצעי תשלו�ל ה� "ו� שהמטבעות והשטרות הנוכי, ) קפט'מ סי"חו
ר  הדי� בפדיו� מעש–  מצד הצורה:משני צדדי�, ביחס לשטרות נייר" � סופרחת"ה אחרוני� חלקו על הכמ. שניפדיו� מעשר 

טענו שהצורה א� ש)  כז'ע ב סי"אבה" מחנה חיי�"ת "שו(היו מ� האחרוני� ו,  כלומר כס� טבוע, הוא שצרי� כס� צורהשני
נחל "ראה ( היו אחרוני� – מצד החומרהוא השני הצד  ו;צוירת ולא די בצורה מ,הנצרכת לפדיו� מעשר שני היא צורה בולטת

וא� כ� יש לדו� , שטענו שא� למטבע מפותח של ע� יש די� אסימו� שאי� פודי� בו מעשר שני) ב� לח ענפי� א' סו סע'סי" יצחק
 ג 'דמאי סי(" חזו� איש" ב,) שלא'סי( "בית אב חמישאה"ת " בשו,) קב'סי(" ובט� עונג יו"ראה בנדו� ג� ב. כ� א� בשטרי נייר

 קנב ' ג סי"מנחת שלמה"ב ראה – "חת� סופר"דברי הבהיו ג� כאלו שפקפקו בכלל .  רבי� נוספי�ובאחרוני�) אות יב
  .11י� הרגילי�יכיו� המנהג הוא לפדות מעשר שני על מטבעות המתכת הישראל).  ח,אותיות ו

הקדש שווה מנה שחיללו  ": של שמואלאמביאה מימר) א"� כט עערכי( הגמרא ?על כמה מהמטבע יש לפדות כיו� מעשר שני
אומרת שבזמ� שאי� בית מקדש הוא ג� ) ש�(א� הגמרא , דינו של שמואל נאמר בדיעבד א� חילל .12"על שווה פרוטה מחולל

 )ה ואי�"א ד" בכורות נג ע;ה וא�"א ד" יג ערהזבודה ע, ה פירות"א ד" יומא סו ע;ה שקול"ערכי� ש� ד (התוספות. לכתחילה
אבל במטלטלי� יניח את הפירות ,  א� נניח את הקרקע להיות הקדש יבואו בה לידי תקלה�בהשמגבילי� זאת רק לקרקעות 

סבור שההיתר ) �"א מדפי הרי" ד ערהזבודה ע(� "הרי. 13עקר ומעות וכלי מתכות יולי� לי� המלחירקב ובהמה תילה
  .טלי�לכתחילה לחלל על שווה פרוטה קיי� ג� במטל

. וכ� א� ההיתר לכתחילה נוהג ג� במעשר שני, דינו של שמואלבמסתפקי� ) ה וביקש"ב ד"ראש השנה לא ע(התוספות 
 וכ� ,ועוד) ב'  פרק ב הלמעשר שני(� "רמבה ,)ה הנחתומי�"ב ד"יומא ח ע(א "ריטבה, )שאילתא ק(שאילתות ה :ראשוני� רבי�

 מותר ,שאי� אפשרות לאכול את המעשר שניכ ,ולכ� כיו�, 14מעשר שניב הדי� כותבי� שהוא)  קלג' שלא סע'ד סי"יו(ע "והש
 )ז"ה מ"מעשר שני פ(ש " והרא)עשי� קלו(ג " וכ� כתבו הסמ– �"הרמב .15לכתחילה לחלל מעשר שני שווה מנה על שווה פרוטה

  . כדר� שפודי� אותו בימי הבית,דת חסידות לפדות מעשר שני בזמ� הזה בשוויוי כותב שמ–
ה "ב ד"בבא מציעא ו ע(תוספות רבנו פר� , )ה לא"ב ד" תמורה כז ע;ה ומתירי�"ב ד"מנחות עא ע(תוספות ה: אשוני� רבי�ר

) ה מר"ש� ד(א "רשבה, )ה הא"א ד"בבא מציעא נז ע(� "רמבה, )ה תא שמע"א ד"החדשי� בבא מציעא ו ע(א "ריטבה, )ופרשי
� "בדעת הרי) ה הקדש"הישני� בבא מציעא ש� ד(א "ריטבהמאירי וה, )ה מר"ש� ד(� "חידושי הר, "יש מפרשי�"בש� 

                                                 
' לד הרק  פ;ג' לב הרק פמעשר שני (� "רמבדעת הל.  במחלוקת ראשוני�הדבר שרוי, פירות הראשוני� של מעשר שני על פירותהי� חילול י בענ8
אבקת "ת "שו –כ� נהגו באר� ישראל וכפי הנראה מתשובות האחרוני� , ) ו' רצד סע' סי; קלג' שלא סע'ד סי"יו(ע "שוה וכ� פסק ,הדבר אפשרי) ב

, )ש�(ד "הראב.  ועוד רבי�) א'ד סי"יו(" טל אורות"ספר , )ד"וקט כראב שאינו מסכי� למנהג ונ, ב'סי(ת רבי בצלאל אשכנזי "שו, ) ד'סי(" רוכל
יוצא לחולי� אינו חולקי� וסוברי� שהפרי הראשו� של מעשר שני נוספי� וראשוני� , )סוכה ש� (ננאלחבנו  ר,)ה והכתיב" דא"סוכה מא ע(י "רש

 ) יב' קכד סע'זרעי� סי( העתיד "ערו� השלח�"וראה ב. א"קבות הגר בע) ג אות י'דמאי סי(" � אישחזו" וכ� פסק ה,על פירותאותו א� חיללו 
  .אנו לא נדו� בכ� כא�. י ושאר ראשוני�"ד ודעת רש"בהבדל שבי� דעת הראב

� "רמבב , ביחס לזהב)�"ב מדפי הרי"כו עש� (� "ריב, )ח"ב מ"מעשר שני פ(משאנ� ש "רב, )ה לגבי דהבא"ש וד"ה השתא לב"ש� ד(י "רשב ראה 9
 )ה הפורט"החדשי� ש� ד(א "ריטבה, )ה הפורט"א ד"מה עש� (א "רשבה :שאר ראשוני�בביחס לנחושת ו) �"א מדפי הרי"כו ע" 'החמות מל("

ת "בשוועיי�  .� היא דעת יחיד" ודעת הרמב, שנית� לחלל על נחושת, כתב שכ� דעת רוב הראשוני�) א'ד סי"ת יו"שו( "טל אורות"ובספר . ועוד
 ).מא' צוות התלויות באר� סימ(א הרצוג "הגרי

בבא מציעא מה ( במאירי ,)ט' לד הרק פמעשר שני ( "יד החזקה" בעיי�ו.  להלכההללו� "העתיק את דברי הרמב) פרק לה( "כפתור ופרח" ה10
מצוות (א הרצוג "גרית ה"שוב ו)ב"בבא מציעא מד ע(חידושי רבנו מאיר שמחה ב, ) ג אות יב'דמאי סי" (� אישחזו"ב, )ה וגדולי המחברי�"א ד"ע

, בכס� לגאלו וחללו: " שכותב,)�"ב� דורו של הרי(� באזהרות רבנו יצחק בר ראוב� אלברגלוני "ומצאתי חבר לרמב. ) מא'התלויות באר� סי
  .)שת עוסק בנחוננו ואי, שאפשר לחלל על זהבומראעצמו � "ריה(� "והדברי� מבוארי� כשיטת הרמב". ולגאול בנחושת שווא תהיה תמורתו

  . המנהג המקובלוא� כיו� ודאי זה, "� אישחזו"י דינקלס וה"נ גולדברג שלפני כחמישי� שנה היה דיו� בזה בי� הגרח" שמענו מהגרז11
 אבל על פחות משווה פרוטה ,כי לשווה פרוטה יש די� ממו�, העיר שדווקא א� חיללו על שווה פרוטה מחולל)  סז אות יב'סי" (מנחת שלמה"ה 12

  .ללאינו מחו
ואז קנסו בהקדש פירות , בו אד� הקדיש בזמ� הזהשרוצה להסביר שדברי התוספות ה� דווקא במקרה ) ש�(ש אלישיב ליומא " בהערות הגרי13

הסברו נאמר ביחס . ובקרקעות לא גזרו שלא יבוא לידי תקלה. כיוו� שעבר על האיסור דרבנ� שלא להקדיש בזמ� הזה, יעקרויירקבו ויאו בהמה ש
 א� בתוספות במסכת ;)ה תניא"� ד"א מדפי הרי" ד ערהזבודה ע(� " כפי שהובאה בר,ת" והדברי� כמעט מפורשי� כ� בשיטת ר,ת ביומאלתוספו

 .ד לומר כ�וקשה מא –טלטלי� יטלטלי� יחד ע� קרקעות תועיל התקנה ג� למיש מי שמעלי� אפשרות שא� הקד,עבודה זרה
וכיוו� שאנו פוסקי� שהוא , הדבר בשאלה א� מעשר שני ממו� גבוה או ממו� הדיוטאת  שתלה ,) כק" רצד ס'ד סי"יו(א " וראה בביאור הגר14

 ,)שאילתא ק אות ח" (העמק שאלה"וב)  כד'קדשי� בתשובות סי(ס "חידושי הגרזב עיי� ג� ו.א� חיללו על שווה פרוטה מחולל –ממו� גבוה 
ובכ� מסביר את מידת החסידות ,  ובו נחמיר–  אד�דיי� לקדש עמתלמעשר שני ש,  ובו נקל–  לחלק בי� רבעי שהוא קדוש מעצמוהשמעלה סבר

  .)מקל דווקא ברבעיאינו השאילתות בעל וכ� מפקפק א� (� "שברמב
" כפתור ופרח"וב, זוזי' שצרי� לפדות בד)  לפנינונונאיש(ג " שכתבו בש� בה,)ה ודי�"� ד"א מדפי הרי"ברכות כה ע( בתלמידי רבנו יונה עיי� ו15
 וכ� מסתימת רוב ,א� תלמידי רבנו יונה דוחי� זאת.  שצרי� לחלל על יותר מפרוטה לפרסומי מילתא, מאיר נרבוניבשהביא את דעת הר) פרק מ(

  .)ה ונברור"ב ד"יומא נה ע( ג� בתוספות עיי�ו. הראשוני� נראה שהקלו בפרוטה
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ונכתבו . 16ללו על שווה פרוטה מחולל דווקא לבעלי�י שהקדש שווה מנה שח,הגבילו את הדי�) �"א מדפי הרי" ד ערהזבודה ע(
  :  הסברי�המכבכ� 

   .17חנו לעצמויקי ו,לפדות את הקדש חברו שווה מנה על שווה פרוטהיוכל  שכל אחד אשאי� סבר. א
   . 18קולא זאתבה�  ננקטת ולכ� ,שאל על ההקדשיהבעלי� יכולי� לה. ב
  .19 שעושה דר� חילול,אלא בהקדש ביד בעלי�,  שבו הגזבר מוכרו לאחר בכדי דמיו,דברי שמואל אינ� בהקדש שביד בגזבר. ג

  . שאל על ההקדש ולא אחרי יכולי� להשבו הבעלי�,  20 מדובר דווקא בהקדש שעדיי� לא בא ליד גזבר,לפי שני הסברי� אלו
לא ) ח' לז הרק פערכי� (� "הרמב). ה אד�"ב ד"מגילה כג ע(" טורי אב�" –  יש בו קולא זו,פיובכיוו� שהבעלי� הקדיש . ד

די� זה נוהג רק לפיה� לראשוני� ש. 21כ�חלק מ והיו אחרוני� שדקדקו מכ� שאינו ,הזכיר חילוק בי� הבעלי� לאחרי�
  .22מעשר שני ונטע רבעי שווה מנה יוכלו לחללו בפרוטה דווקא הבעלי�ב ג�, בבעלי�

 פרט למעשר שאי� ,ממעשרו ולא כל מעשרו – וא� גאל יגאל איש ממעשרו ,ר"ת: " מצינו ברייתא)ב"בבא מציעא נג ע(בגמרא 
ה "ב ד"נג עש� (י "לדעת רש.  ונחלקו רב אמי ורב אסי א� אי� בו שווה פרוטה או אי� בחומשו שווה פרוטה."בו שווה פרוטה

שווה פרוטה אי ) או בחומשו( א� אי� בו ,)ה אי� בו"ב ד"נג עש� (תוספות הו) ה ליתני מעשר בפרוטה"א ד" נה ע;יש בו' אפי
.  א� אינו מוסי� חומש,אפשר לחללו) "כס� משנה"ד לפי הסבר ה' לה הרק פמעשר שני (� "ולדעת הרמב, אפשר לחללו

תוספות א� הי ו"לדעת רש, וא� כ�). ה כמא�"ב ד"נה עש� ( וכ� נראית דעת התוספות ,י� בחומשו� פוסק כדעה שא"הרמב
  . � יתפוס פדיונו א� אינו מוסי� חומש" ולרמב,אי� במעשר שווה ארבע פרוטות לא יתפוס פדיונו

ה תעג אות ז ומצו( "מנחת חינו�" לדעת ה.�"דעת הרמבנחלקו האחרוני� ב ,בדינו של מעשר שני שאי� בו שווה פרוטה
  .23אינו תופס פדיונו כלל) כה' ב סי" (זית רענ�"ולדעת ה, יכול לחללו על פרוטה) במהדורת מכו� ירושלי�

: הוא") חזו� איש"ה פסקי יפ�לעשהוא וכתוב מעליו (הנוסח שנדפס בסידורי� .  נוסחי� לחילול מעשר שניהמככיו� מקובלי� 
י ותוספות " א� לדעת רש,השאלה נשאלת". יחדתיה לחילול מעשר שני ונטע רבעיומחולל הוא וחומשו על פרוטה במטבע ש"

 לא קבענו בכ� את שוויו ,הוא וחומשו על פרוטה, ל"כפי נוסח הנ) שאמנ� שוויו יותר מארבע פרוטות(כאשר נחלל את המעשר 
  .24 פרוטה�0.2 פרוטה ואת חומשו ל�0.8של המעשר ל

                                                 
הר " וראה בחידושי ).ב"מעילה יד ע(ודייק כ� מהגמרא , � לאחרי� מחוללרוצה לומר שבדיעבד ג) שאילתא ק אות ח" (העמק שאלה"ב ב" הנצי16

 ,לעיכובאה�  שהרי לשיטת� העמדה והערכה ,א� מראשוני� רבי� לא נראה כ�. ב" שלפי דבריו נדחית ראיית הנצי,)מעילה ש�(על הגמרא " צבי
  .ב"מוכח דלא כנצי)  כד'ת סיקדשי� בתשובו(ס "ובחידושי הגרז). ז� כד אותיות ג'סי" (דבר אברה�"בוראה 

 שבסו� "מסגרת זהב" ביכותובאר,  טו אות ה בהגהה'א סי(" דבר אברה�"דבריה� האת  �והטעי). ה ומתירי�"ב ד"מנחות עא ע(תוספות ה 17
אה ג� בחידושי ור. ויהופחות משבי חילול יד�ליח עו כל מה שיוכלו הבעלי� להרו�ובכלל, שכל זכויות הממו� שבהקדש שמורות לבעלי�, )הספר

  ).א"בבא מציעא נז ע(ח "הגר
החדשי� (א "ובריטב). א סימ� טו אות ה בהגהה" (דבר אברה�"ראה ב, י אחר ברשות� של הבעלי�יד�ל זה יש לשאול מה יהיה די� חילול עיפ� לע

רוצה )  כד'קדשי� בתשובות סי(ס "רז חידושי הג.) כד אות א'ב סי(" דבר אברה�"עיי� ב, מבואר שהדבר אפשרי) ה תא שמע"א ד"בבא מציעא ו ע
אות " (טורי אב�"מאיר אוירב� על ה' ובקונטרס אחרו� של ר). ה ובקש"ב ד" לא עשנההאש ר; ה ובקש"ב ד"ביצה ה ע(להוכיח כ� ג� מהתוספות 

 .ל"א הנ"ד דבריו נסתרי� מהריטב"ולענ, י�ד�יתי ביד�לרצה לחדש עוד שאפשר יהיה לחלל ע) יב
החדשי� (א "ריטבה מ"טורי אב�" שהוכיח כדברי ה,) טו אות ה בהגהה'א סי(" דבר אברה�" בעיי�ו, )ב" חגיגה כג ע,"אבני שה�"(" טורי אב� "18

פ פרנק "ביאר הגרצ) ב"מעילה יד ע(" הר צבי"ושי דובחי). א אות חרק בכורות פ(ט אלגאזי "מהריהוכ� כתב , )ה בדשמואל"א ד"בבא מציעא נז ע
ולכ� יכולי� , שאל על הקדש� ויצא לחולי� אי� פסידא דהקדשיובבעלי� שיכולי� לה, משו� פסידא דהקדשהיא סור שסיבת האי, בהסבר זה

פיו ואינו יכול בהרי קדושתו לא נוצרה , ש� שואל כיצד נית� לחלל רבעי שווה מנה על פרוטה" טורי אב�"ה. לחלל שווה מנה על שווה פרוטה
  . כ� ג� ברבעי, כש� שבמעשר שני נית� לחלל שווה מנה על פרוטה, למד ממעשר שני� שדי� רבעי נו ומיישב שכיו;שאלילה

 שביאר שלפי זה החילוק אינו ,) עה'ח סי(י פישר "לגרי" אב� ישראל"וראה ב). א"בבא מציעא נז ע(� "א והר" הרשב,�" כ� עולה מדברי הרמב19
הקדושה  שיפ� לע�� אפשר לחלל שווה מנה על פרוטה א, שאינו ביד גזבר,יבכ� ביאר שברבע. אלא שעל הגזבר לדאוג להקדש, בי� הבעלי� לאחר

כי , ובפרט שבמעשר שני אי� פסידא לבעלי�(מהסברו נראה שבמעשר שני יוכל לחלל שווה מנה על פרוטה ג� מי שאינו בעליו . פיובלא נוצרה 
  .)המעשר המחולל אינו נהפ� להיות של המחלל

 שכתב בדעת ,"טורי אב�"מאיר אוירב� ל' וראה בקונטרס אחרו� של ר). א"הישני� בבא מציעא נז ע(א "הריטב וכ� כתבו ג� המאירי וחידושי 20
דקראי בהקדש  ":שהרי לשונו, א"מר כ� בדעת הרשבו אי� אפשר ל,דווהדבר קשה מא. שאליא שג� בבא ליד גזבר אפשר לה"א והריטב"הרשב

 .יו�ערי� וצ, מבוארת כדברינו" ל בהקדש ברשות בעלי� שעושה דר� חילול אבל הא דשמוא,ביד גזבר שמוכרו לאחר בכדי דמי�
 "ערו� השלח� העתיד" בעיי�אבל ). וה כב אות ד במהדורת מכו� ירושלי�ומצ(" מנחת חינו�"וה)  כד אות ג'ב סי" (דבר אברה�" כ� דייקו ה21
� יכול לסבור "ולשיטת� נראה שהרמב, � כ�"ה� שלא דייקו ברמב שמשמע מ,)ח' לז הרק ערכי� פ" (צפנת פענח"וב) יח� טז' מה סע'ערכי� סי(

  .רק בבעלי�הוא שדי� זה 
 של הבעלי� ח� או ברשות�ו שכותב שג� מי שבא מכ,)קדשי� תשובה כד(ס "וראה בחידושי הגרז). ב"מגילה כג ע" אבני שה�"(" טורי אב�"ה 22

  .נחשב כבעלי� לצור� העניי�
י "לא פירש את הגמרא כרשג "הסמא� יש להסתפק א� , אינו תופס כללפדיונו  שא� אי� בו שווה פרוטה  מפורש)עשי� מצוה קלו(ג " בסמ23

ז "הגרח). ע" וצ,ד אי� בחומשו"ג נראה שפסק כמ"ולכאורה מהמש� דברי הסמ(ואי� הדבר ברור ,  עיי� ש�.אי� בוש אמרדא� ותוספות ופסק כמ
ת "וראה ג� בשו. א� אי� הדבר מוכרח, "זית רענ�"ג מוכח כ"נקט שמהסמ) ק סו" ס"בית האוצר"פרק א ב(" המעשר והתרומה"בגרוסברג 

מ " מ,פ אינו תופס פדיו�"� לא נזכר בפירוש דמעשר שאי� בו ש"ג שברמב"ו� דבר נראה דאעס: " שמסיק,)יא� סז אותיות ט'סי" (מנחת שלמה"
נראה שנקט שא� אי� בו שווה פרוטה )  ג אות טז'דמאי סי" (� אישחזו"מהג�  ." כיו� שכל גדולי הפוסקי� הביאו די� זה להלכה,כ� הוא הלכה

  .אינו יכול לפדותו על מטבע
 שלכאורה אי� יכולת להערי� מעשר שני שווה , הוסי� להקשות) סז אות יב'סי( וש� ,) סו' סי"מנחת שלמה" (ערבא�ז אוי" שאלה זו שאל הגרש24

 שכתבו ,)ה ואמה"א ד"סה ע(גיטי� בלכאורה הדבר שנוי במחלוקת בי� התוספות  . שיעור ממו� שהוא,אלא דווקא בפרוטה, מנה כפחות מפרוטה
ה "א ד"בבא מציעא נד ע( ובי� התוספות ,ומא� דאמר דבעינ� בחומשה שווה פרוטה על חמש פרוטות, שיכול לחלל שווה מנה על פרוטה וחומשה

 'ד סי" (עטה אור"ועיי� ב).  ג אות טז'דמאי סי" (� אישחזו"וכ� נראה שהבי� ה.  מועיל"הוא וחומשו מחולל על פרוטה" שכתבו שא� אמר ,)או
  ". הוא וחומשו מחולל על פרוטה ורביע: " לומר שיש שאכ� כותב,)לה

כל על מחלל על כל החפ� או הוא רק כאשר חלי� מר שדברי התוספות בבבא מציעא ורוצה להשוות ביניה� ול)  סו'סי" (מנחת שלמה"ה, אמנ�
כי אז נחשב כמוזיל את ער� המעשר , מחלל על פרוטה במטבע לא יועילהוא  א� כש;שאז נחשב כמוקיר את ערכו של המטבע או החפ�, מטבעה

  .ולא יוכל להוזיל לפחות מפרוטה, או ההקדש
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שפודי� על המטבע יש להקפיד  25 בפע� הראשונה,י ותוספות"שלדעת רש)  סו' סי"מנחת שלמה"(� אז אויערב"וכתב הגרש
 ג 'דמאי סי(" � אישחזו"ה וכ� כתב בדעת� ,שיהיה שוויו של המעשר לפחות ארבע פרוטות ולחלל הוא וחומשו על חמש פרוטות

 שבפע� ,י ותוספות"שכר 27א� המחמירי� יש לה� להדר, �26"אמנ� כתב שנראה שלהלכה אנו פוסקי� כרמב). אות טז
, הראשונה שפודי� על המטבע יש להקפיד שיהיה שוויו של המעשר לפחות ארבע פרוטות ולפדותו על ארבע פרוטות מהמטבע

עוד כתב . "הוא וחומשו מחולל על חמש פרוטות"יאמר ) כגו� בפודה מעשר שני שלו(וא� מדובר במציאות שיש להוסי� חומש 
 שלא לקבוע ,אלא רק מחולל על פרוטה, "הוא וחומשו"� לא יאמר " שנראה שא� לדעת הרמב, להלכה ולא למעשה,) סו'סי(

בכ� שיש לומר שאיננו קובעי� את שווי , יישב קצת את מנהג העול�) אות יג( 28 סז'בסי. את ער� המעשר בפחות מפרוטה
ואנו מחללי� , )125 זוזי� הוא 100ובמעשר ששווה (אלא שווי המעשר וחומשו הוא שוויו האמיתי , משו כפרוטהוהמעשר וח

לפי מנהגנו לפדות תמיד  ש,פחות מפרוטהיתפוס במעשר שני ש בכ�בשל הבעייתיות ) באות ידש� (א� סיכ� . אותו על פרוטה
 דא� לא כ� יהיה כמחלל מעשר שוה ,חייב בחומששרור יבב יודע �כ�  אלא א,"וחומשו"לא לומר שעל פרוטה אחת יש להקפיד 

וא� אינו חייב בחומש נמצא שחילל על ארבע חמישיות , שהרי חמישית מהפרוטה הוא החומש( ת מפרוטהמנה על פחו
  .)פרוטה

� שא� א� מקצתו או כולו פטור וכויהרוצה להחמיר ולצאת מכל ספק צרי� שיאמר או , והוסי� וכתב שבמקרה שיש ספק
שאנו אומרי� שדבר (אי כזה יעזור רק לפי הסברו  שתנ,והגביל.  אפילו הכי מתפיס שפיר את כל הפרוטה למעשר,מחומש

ה מנה על פרוטה הוא ו שהטע� שמועיל חילול שו,אבל לפי ההסבר שרגילי� לפרש, )שבמפורש שווה מנה יתחלל על פרוטה
 לא ,או מעלה את ער� הפרוטה" שלוקח אותו בזול ",) ג אות טז'דמאי סי( "חזו� איש"בראה  –מפני שמוריד את ער� המעשר 

 , ערכו סכו� אחרה יהיפות וא� כתוס, ערכו כ�ה יהי, דפטור מחומש,�"א� הדי� כרמבש� כוונה כגו� ויי� כלל לומר שיתכוש
 'וחומשו'לא לומר כלל  29 נכו� יותר, במקו� שיש ספק א� חייב בחומש או לא,שיטת�ולפי . דאי� זה חשיב כלל דר� זבינא"

 :כתוב "מכו� התורה והאר�" בנוסח של , ואכ�."חומשו מחולל על פרוטה ורביעאו יאמר שיהא הוא ו, כיו� דחומש אינו מעכב
  ".הוא וחומשו מחולל על פרוטה ורביע"

היה ) התייקרו או הוזלושפיו נקבעו יחסי המחירי� בי� המטבעות � ועל,כלומר הדבר שהיה קבוע" (טבעא" ה,בזמ� הגמרא
חזו� "ה). 1/192( לכ� ער� הפרוטה היה שווה לחלק מסוי� של הדינר ).בבא מציעא ד� מד(כ� יוצא מסוגיית הגמרא  –הכס� 

 למרות ,) טז'מ סי"חו ("חזו� איש"לדעת ה. פי מה נקבע ערכה של הפרוטה כיו��על,  נחלקו בשאלה"אגרות משה" וה"איש
י� שווי י פדיו� הב� ולעני�ילענ, אנו מודדי� לפי המטבע של ימינונוספי�  נזיקי� ותחומי� ,י� גזלהישאת ערכ� של דברי� לענ

) קצב� קפט'ד א סי"יו" (אגרות משה" הדעת ל,לעומת זאת.  כמו שהיה בימי הגמרא,הפרוטה נמדד הדבר לפי הכס� הצרו�
 הוא , ה� ביחס לפדיו� הב� וה� ביחס לשווה פרוטה,מנהג העול�. הדבר משתנה לפי מה שהוא נחשב טבעא באותו זמ� ומקו�

ויש ששיערו שיעורי� ,  גר� כס� צרו�1/40א יה) ש� אות ל" (� אישחזו"� בפרוטה בגרמי� לפי הכמות הכס". � אישחזו"כ
  ).  גר� כס� צרו� ועוד0.01827 שמציע ,"מסורת השקל"ב הראה לדוגמ(אחרי� 

  
  אלסיכו� פרק 

  .�ייו� המנהג הוא לחלל מעשר שני על כל מטבעות המתכת הישראליכ. 1
  .� ג� כיו� מידת חסידות לחללו בשוויו"רמבדעת הול, שני שווה מנה על שווה פרוטהכיו� אנו מחללי� מעשר . א. 2

  .ידו�מי שמורשה עלבדי� זה הוא דווקא בבעליו של המעשר שני או , רבי� ראשוני� דעתל. ב
דעת  ל. מעשר שניו פרוטות על מטבע שעדיי� אי� ב�4 לא נית� לחלל מעשר שני ששוויו פחות מ,י ותוספות"דעת רשל. 3

  . מעשר שניולא נית� לחללו על מטבע שעדיי� אי� ב, � יש דעות שא� שוויו של המעשר שני פחות מפרוטה"הרמב
ובפע� הראשונה שמחללי� , י ותוספות" ראוי למחמירי� להדר כדעת רש,�אז אויערב" והגרש"חזו� איש"דעת הל. 4

וא� מדובר במציאות (רוטות ולחללו על ארבע מעשר שני על המטבע לדאוג ששוויו של המעשר יהיה לפחות ארבע פ
  .פרוטות מהמטבע) על חמש, בה צרי� להוסי� חומשש

ושבמקרה שבו אי� ,  פרוטה�0.8 קביעת שוויו של המעשר ב:יש שתי בעיות" הוא וחומשו מחולל על פרוטה"נוסח ב. 5
הוא "יא להשתמש בנוסח אחת הדרכי� לפתור בעיה זו ה. חיוב חומש אני מחלל את המעשר על פחות מפרוטה

  ". וחומשו מחולל על פרוטה ורבע
  
  חילול מטבע על מטבע. ב
  

                                                 
מעשר שני שאי� בו : "נאמר) ב"בבא מציעא נג ע(בגמרא . "מעות ראשונות" הסיבה להבדל בי� הפע� הראשונה לפעמי� שאחריה היא בשל די� 25

שווה פרוטה על מעות ) או בחומשו( א� כ� נית� לחלל מעשר שאי� בו ."שווה פרוטה דיו שיאמר הוא וחמשו מחולל על מעות הראשונות
  . מחללי� על המטבעהבשלכ� ההקפדה על מעשר שני שאי� בו שווה פרוטה מיוחדת לפע� הראשונה . הראשונות

שאז האד� פוחד למלא את ,  כל די� מעות הראשונות נוהג רק בזמ� שפודי� מעשר שני בשוויו,)נד�  נג'סי" משפט כה�("ה קוק "דעת הראילאמנ� 
 דעת הגאוני� לפדות יפ�ל שנוהגי� ע,א� אנו). א� פדה על המטבע בשוויו ינהג די� זה, ג� בזמננו( שמא יהיה מעשר שני שלא נפדה ,כל המטבע

" מנחת שלמה"דעת הלא� .  אצלנו קולא זוכת שייי�ולכ� א, רוטה עומדת לעצמה וממילא אינה מצטרפת למטבעכל פרוטה ופ, שווה מנה בפרוטה
התורה "וראה בנושא זה ב). ע לא הביאו די� זה"� והשו" שהרמביפ� לע��א(וכתב שכ� המנהג ואי� לפקפק . ג� אצלנו נוהג די� זה)  סז'סי(

  ). ואיל�219ד עמוד ( "והאר�
 ; שרמת חיובו כרמת החיוב של המעשר שני שבמטבע,מעיר שדי� מעות ראשונות מועיל דווקא למעשר שני)  טו אות יב'דמאי סי ("חזו� איש"ה

 , לא יועיל למעשר שני שרמת חיובו גבוהה יותר, מפרי האיל� או לקוח, מירקות, כגו� דמאי,אבל א� יש במטבע מעשר שני שרמת חיובו פחותה
  .ו שאינ� קנויי�י ויצהר או מפירותכגו� ודאי או מדג� תירוש

� לסמו� עליו בשעת "כתב שכדאי הוא הרמב)  לח אות ו'סי ("דעת כה�"ת " ובשו.) ג אות טו'דמאי סי" (� אישחזו" וכ� נראה ג� שהכריע ה26
  .כשאי� לו מעות ראשונות, הדחק

  .תב שיהדר כ�כ" � אישחזו"הוג� ". א� אפשר טוב להדר "): קנב אות ב'ג סי" (מנחת שלמה"ה 27
 סז מאוחר 'א� נראה שסי,  סו' אי� לי ידיעה מתי נכתב סי.)ז" ירושלי� תשי,יג( "כר� ציו�" נדפס לראשונה ב"מנחת שלמה"ת " סז בשו' סי28

 . סו'לסי
צי� "ב עיי�ו". הוא וחומשו מחולל על פרוטה במטבע"א� לפי המנהג המקובל בנוסח , לומר שכ� נכו� יותר" מנחת שלמה" נראה שכוונת ה29

  .) סו נוסחא ד אות ה'יא סי(" אליעזר
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ומחללי� אותו כס� על : " שנינו ביחס למעשר שני של דמאי)ב"א מ"דמאי פ( שנהבמ. נעבור עתה לדו� בחילול מטבע על מטבע
מעשר שני (במשנה .  הקולא הזונהשומשמע שדווקא בדמאי י". כס� על נחושת ונחושת על הפירות, נחושת על נחושת, כס�

 מביא בסלע ,סלע של מעשר שני ושל חולי� שנתערבו: ")א"בבבא מציעא נו עכ� מבואר  (שנינו ביחס למעשר שני ודאי) ו"ב מ"פ
 מפני , ובורר את היפה שבה ומחלל� עליה',סלע של מעשר שני בכל מקו� שהיא מחוללת על המעות האלו' :מעות ואומר

  ".  ולא שיתקיי� כ� אלא חוזר ומחלל� על הכס�, מדוחק'� כס� על נחשתמחללי'שאמרו 
י� חילול כס� על נחושת בכ� שבדמאי ימסיקי� מכא� שמעשר שני ודאי ודמאי שוני� זה מזה לענ) א"בבא מציעא נו ע(בגמרא 

 לחלל את :רו� הפשוטהמשנה לא הציעה את הפת. הראשוני� נחלקו בחילול כס� על כס�. ודאי רק מדוחקווב, הדבר מותר
  .30ומכא� יוצא לכאורה שאי� לחלל כס� על כס�, המטבע הפחות יפה על השני

מביאי� משנה ) ה לפלגי" דש�(התוספות . משמע שנית� לחלל סלעי� על סלעי�) א"בבא מציעא מה ע( בגמרא , לעומת זאת
ולא ידוע על ראשו� אחר המביא , סה כזו במשנהלפנינו אי� גר. מאיר אוסר וחכמי� מתירי�'  ר:שהדבר תלוי במחלוקת תנאי�

) וראה ש� בתוספות, ה מעורבי�"א ד"י ע(לכאורה בי� דבריו במסכת פסחי� �י יש סתירה"ברש. 31את המשנה בגרסה זו
ובי� דבריו במסכת בבא מציעא , )ג� במעשר שני ודאי( ש� כתב שנית� לחלל כס� על כס� – )ה חולי�"ב ד"י ע(ובמסכת ביצה 

התוספות בבבא .  ואפילו מדוחק,אינו דר� חילול)  ודאיר שניבמעש(ש� כתב שכס� על כס�  –) ה מפני שאמרו"א ד"ענו (
 על ולולי בי� ח,חילקו ביחס למעשר שני ודאי) ב"א מ"דמאי פ(משאנ� ש "והר) ה לפלגי באחד מהתירוצי�"א ד"מה ע(מציעא 

 כלומר יוצא בהוצאה ועובר לסוחר ,ל מטבע שאינו חרי�וליובי� ח, )ש"ר –כי אינו דר� חילול ( שאי� מחללי� ,אותו סוג מטבע
 מוהווכ, )ה מעשר שני"ב ד"בבא מציעא נה ע( המאירי.  שמחללי�,על מטבע חרי�) ה דחרי�"ב ד" מד עציעאמבא י ב"רש( –

ה "דספות א על תו"עבבא מציעא מה " (פני יהושע"בוראה ג� , ד"בש� הראב) ב"בבא מציעא נה ע ("שיטה מקובצת"הכתב 
או ,  כגו� שאחד חרי� מחברו,כותב שא� במעשר שני של דמאי הותר לחלל כס� על כס� רק באופ� שיש עילוי ביניה� ,)לפלגי

אלא ; אסור, א� ע� סיבות כאלו וא� מדוחק, דאיוובו. 32א� בלא סיבה כזו אסור, א� באותו סוג להחלי� מעות רעות ביפות
מעלה אפשרות שמדאורייתא מחללי� א� מדרבנ� אינו דר� ) ו"ב מ" פר שנימעש(משאנ� ש "הר. שא� עבר וחילל מחולל

, אי� מחללי� מעות מעשר שני על מעות אחרות: " כותב) ה'פרק ד הלמעשר שני ונטע רבעי (� "הרמב.  ואפילו מדוחק,חילול
 וא� עבר ,או הראשונות נחושת והשניות כס�, או הראשונות כס� והשניות נחשת, בי� שהיו אלו ואלו כס� או אלו ואלו נחושת

מביא בסלע : "כותבהוא  , ביחס לסלע של מעשר שני ושל חולי� שנתערבו,) ב'פרק ו הל(המש�  וב."וחילל הרי אלו מחוללי�
 מדוע לא יחלל ה הקושיאת. 33 ולפי זה יוצא שההיתר בדוחק הוא ג� בכס� על כס�."' ואומר וכו, ואפילו מעות נחושת,מעות

כ�  –  כגו� מעות וסלעי�, שהדבר הותר רק בסוגי מטבעות שוני�,ת הסלע היפה נצטר� ליישב בדומה להסבר התוספותא
 –  שאנו חוששי� שמא ישכח לחלל את המטבע הפחות יפה,)ו"ב מ"מעשר שני פ(ש " או כהסבר הר,י קורקוס ש�"מיישב הר

  ). ה ומיהו"א ד"בבא מציעא מה ע(" פני יהושע"כ� מיישב ה
ה אומרי� " בית שמאי אומרי� כל הסלע מעות וב– הפורט סלע ממעות מעשר שני" : אומרת)ח"ב מ"מעשר שני פ(המשנה 

משאנ� ש "והר) ה הפורט סלע"א ד"בבא מציעא מה ע(י "רש. הראשוני� נחלקו במה מדובר במשנה זו". שקל כס� ושקל מעות
רוש בפי(� "הרמב.  על סלעי� של כס��י� לחלליר שני ומעונמבארי� משנה זו באד� שיש לו מעות נחושת של מעש) ש�(

י� ישל מעשר שני והוא מעונ) כס�(מבאר את המשנה שמדובר באד� שיש בידו סלע ) יד' לה הרק פבמעשר שני  ושניות ש�המ
כ� ו, י זהבלצר� סלעי כס� של מעשר שני לדינר) ה"ז לדעת ב"ב מ"מעשר שני פ(כמו כ� התירה המשנה .  למעות נחושתולפרט

  ). יג' לה הרק פהלכות מעשר שני (� "פסק הרמב
בבא  ("מאור" ה:שב את הדבר בכמה אופני�ינית� לי. וא� כ� יש לשאול כיצד הדבר מותר, היתרי� אלו נאמרו ג� בלי דוחק

ולכ� , )יפותולא אחר חר( א� בא לחלל זה על זה אנו הולכי� אחר חשיבות ,כותב שבמעשר שני) �"ב מדפי הרי"מציעא כו ע
 היה בחילול דבר חרי� על דבר שאינו חרי� המוקד הבעילדעת� ראשוני� שפי הל. נית� לחלל נחושת על כס� וכס� על זהב

                                                 
ישנ� תירוצי� אחרי� .  נוספי� וראשוני�,)א"ישני� בבבא מציעא מה עה(א "ריטבהתוספות וה ,)א"בבא מציעא נו ע(י " כ� מדייקי� רש30

  ).במשנה במעשר שנימשאנ� ש "ר(יטול את הסלע הפחות בלא תנאי יכגו� שאנו חוששי� שמא , הלקושי
מה שלקט לקט למעשר שני עד שישלי�  –מעות מעשר שני ומעות חולי� שנתפזרו  "):ה"ב מ"פ(יוק זה יש מקו� להקשות מהמשנה הקודמת על ד

 וצרי� להתנות ולאמר א� אלו שלמט� שני יהיו אלו ,זעירא' אמר ר): "גלכה הפרק שני ( ובירושלמי ."א� בלל וחפ� לפי חשבו�, והשאר חולי�
בפירושו (ש "הרא.  וכא� לא הזכירו שיתנו על מעות אחרות,)א' לו הרק בפכ� פסק ש(� "והרמבמשאנ� ש "וכ� פירשו הר". יה�שבידי תפוסי� על

 כותב שבכגו� "ובט� יווספות ת"ה). והמשנה סמכה על המשנה הבאה(ש סיריליאו כתבו שג� כא� יש לו להתנות על מעות אחרות "והר) למשנה
 שנית� לחלל כס� על כס� ,פי שיטת הראשוני�ל( יחלל על החריפות יותר ,דאי יש בה� יותר חריפות מהאחרות שנתפזרו הרבה מעות וו,כא�

 מה ההבדל בי� זה , קצתיו�ערי�  א� עדיי� צ;� מותר לחלל כס� על כס�" שיטת הרמביפ�ל כתב שע"מלאכת שלמה"ה). במעות חריפות יותר
 שרוצה להגיד שכא� ,על הירושלמי) ח דינקלס"לגרי ("אמונת יוס�"וראה ב. לל על השני איננו אומרי� שמטבע אחד מחובה ש,למשנה הבאה

 ובחידושי ) א' קכח סע'זרעי� סי( " העתידערו� השלח�" בתירוצי� נוספי�וראה .  ובכ� יש קולא מיוחדת,שנתפזרו ה� נחשבי� כאבודי�
  .על הירושלמי) מחרקוב(מ סלמ� "הראי

 שרוצי� למצוא חבר לתוספות בפירוש ,)ש�(ש "רשבו) ח"ב מ" פר שנימעש" (משנה ראשונה"וראה ב). ה ומיהו"דש� " (פני יהושע" עיי� ב31
  .ד" עיי� ש� בראב,)ט"א מ"עדויות פ(ד "הראב

  .נעשה לצור�הדבר יש לדו� מה יהיה הדי� א� ו, "דהוי מחלל הקדש שלא לצור�"ד כתבו את הטע� "ראבהמאירי וה 32
מת דבריו ש� משמע שכתב כ� א� בדעת יומסת, כתב שאי� מחללי� כס� על כס� אפילו מדוחק)  ג אות יב'מאי סיד ("חזו� איש" אמנ� ב33

 וביותר שכתב ,�" א� איני מבי� אי� אפשר לאמר כ� בדעת הרמב.) י' קכח סע'סי (" העתידערו� השלח�"� " וכ� כתב בדעת הרמב,�"הרמב
ומותר לו לחלל אות� המעות '  שמעשר שני של ודאי מותר לפדותו על מעות כס� וכו,עוד ":)ב"א מ"דמאי פ (שניותהמרוש � בפי"הרמב

�  ש,ה' לד הרק  והקשה מפ,"והעתקת פירוש המשנה קשה לסמו� עליה: "כתב) ש�" (� אישחזו" ה."'הראשוני� על מעות אחרי� כס� ג� כ� וכו
  . �"את לפנינו פירוש המשנה בכתב ידו של הרמבא� בכל ז,  חזקה היאהוקושי. � שאסור לחלל כס� על כס�"כתב הרמב

, אי� לו מעות כס�מי ש� לחלל על מעות נחושת הוא ב"שא� כתב שכל ההיתר לדעת הרמב, )ב' לו הרק פ(ז "� כתב הרדב"כדברינו בדעת הרמב
ב "בבא מציעא נה ע" (פני יהושע"ה, )ה"ב מ" פר שנימעש" (מלאכת שלמה"ה, )שא� הוא כתב שיש עדיפות למעות כס�, ש�(י קורקוס "הרכ� ו
  ).הראשו� – ה כתב" נח אות ג ד'זרעי� סי" (מקדש דוד"הו) טו' לה הרק פמעשר שני " (מרכבת המשנה", )ה מיהו"ד

ערו� ", )ש�(י קורקוס "ר ה– ג� מצב שבו אד� נזקק למעות פיוששעת הדחק כוללת ל) ז' לד הרק פמעשר שני  יפ�לע(� "יש שכתבו בדעת הרמב
  ). השני– ה כתב" נח אות ג ד'זרעי� סי ("מקדש דוד"הו)  ט' קכו סע'סי (" העתידח�השל

,  שדוחה את הדעה שכל שאמרו בדמאי מחללי� ודאי מחללי� אותו מדוחק,)ג"ב ה" פר שנימעש(� בדברי הירושלמי "צרי� עיו� קצת בדעת הרמבו
� מתיר רק " שהרמב,)ב' לו הרק פ(י קורקוס " הריפ� לוע). ה' לד הרק פ( הכריע� "כמסקנתו נראה שהרמבו, ומכריע כדעה שעבר וחילל מחולל

 .שב זאתי נית� לי,י�ובמטבעות שאינ� שו
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יתכ� שאי� בעיה לחלל י ,")ופירא אטבעא מחללינ�' וטבעא אפירא לא מחללינ� וכו: "ב"והוא מהגמרא בבא מציעא מד ע(
בבא (בגמרא ראה  –שדהבא טבעא ) דלא כהלכתא(זהב יאמרו שהמשנה סברה  וביחס לחילול כס� על ,34נחושת על כס�

א "חידושי הריטב, )ש"ה דב" א ד'מה עמ(א "חידושי הרשב, ) א'סי(ש "רא: הלדוגמ, הובראשוני� בסוגי, )ב"מציעא מד ע
  ).ה וחד"ב ד" מה ע;ה אבל בפירות"ב ד"החדשי� מד ע(

משנה המתירה לחלל כס� על זהב ג� אליבא את הר יהסבל מעלה אפשרות )ה וחד"ב ד" מה ע;ה וחד"ב ד"מד ע (א"הריטב
� אי� אפשרות ליישב באופני� "רמבדעת הל. והוא שיש קולא מיוחדת במעשר שיהיה קל להוליכו לירושלי�, דהלכתא

כותב ) ניהש –� "ה כתב הרמב" נח אות ג ד'סי" (מקדש דוד"ה. א"שב בדר� הדומה לריטביולשיטתו נצטר� לי, 35הראשוני�
על מנת ) א� מחו� לירושלי�(הסלע את ולכ� מותר כאשר פורט ,  כל שהוא צור� מעשר שני מותר לחלל,�"רמבדעת השל

� א' קכו סע'זרעי� סי("  העתידערו� השלח�"בדומה לזה כתב . וכ� לחלל על זהב כדי להקל משא�, שיוכל להוציאו בירושלי�
  .)� אינו מוסי� כא� חומש"ולכ� לרמב ( חילול שכא� הוא דר� פריטה ולא דר�הסבירו, )ו

וכ� פסק ". בודאי עבר וחילל מחוללי�, כל שאמרו בדמאי מחללי�): "ג"ב ה"מעשר שני פ( מסקנת הירושלמי ,בעבר וחילל
  ).ה' לד הרק פהלכות מעשר שני (� "הרמב

הצבי לייחד בתיבה או בכיס חתיכה אחת ומנהגינו היו� באר� : " כותב)סו� פרק מ( "כפתור ופרח" ה, הדי� בזמ� הזהלגבי
שהיא כבר טענה משאה נקח לה ) נראה להגיה אומדי�(וכשאנו אומרי� , כס� ממטבע היוצא ונחלל על שווה פרוטה ממנו

ועתה תצא החתיכה לחולי� והפרוטה תהיה פדיו� , 37ונשליכה באחת הבורות לאבוד 36פרוטה ונחלל החתיכה ההיא עליה
  ". יכה למקומה וחוזר חלילה לעול�עוד נחזיר החת, מעשר

ואפילו ללא התנאי , הותר כיו� לכתחילה,  לחלל כס� על נחושת–  עולה שדבר שהותר במשנה מדוחק"כפתור ופרח"מדברי ה
 ואי� אחד חרי� ) ג אות יב'דמאי סיב "חזו� איש"ה (בזמננו כל המטבעות ה� מאותו סוג.  שיחזור ויחלל� על הכס�,שבמשנה

ראשוני� שאוסרי� לחלל כס� על כס� דעת הול,  שהותר מדוחק, כ� לכאורה אי� לנו אפשרות לחלל על נחושתוא�, מחברו
 כתב שבזמ� הזה יכול )הלכה רנז(לרב יוס� צבי הלוי " עשר תעשר"בספר . ל צרי� להיות כלול באיסורו הכ– במטבעות זהי�

חזו� "אבל ה. )כיו� מותר לכתחילה, בדיעבדבו לול חל כל דבר שהחיב היא שוסברתו (לחלל כס� על כס� אפילו לכתחילה
א רק פ ("המעשר והתרומה"ובספר  .כי אי� כא� ֵש� חילול, כתב שאיסור זה נוהג ג� בזמ� הזה)  ג אות י'דמאי סי ("איש

עיר הקודש "ג� ב. י קוק הקל"ש סלנט החמיר בזה והגרא"צ יאדלר שהגר"הביא בש� הרב ב) ק סט" ס"בית האוצר"ב
רוצה הוא נראה ש) ש� אות יב(א� למעשה . ) לח'ט סי( "יביע אומר"ב וראה ,נראה שהקל)  ו אות ה'ג פרק ה סע ("מקדשוה

ועוד שא� מחללי� שווה מנה על , ועוד כי אנשי� לא יוכלו לעמוד בניסיו�, וזה נחשב כדיעבד, 38להקל בגלל הפסד מרובה
ועל כ� (שוב העלה עצה לחלל כס� ופירות על כס� ו. 39 להפקיע האיסורכי מוכח שרק בא, אינה קיימת זאת הפרוטה אז חומר

  ). ה בהמש�"בע
,  דאורייתא:מציי� שא� המטבע המקורי מורכב ממעשר שני מכמה רמות חיובי�)  סז אות טו' סי; סו'סי" (מנחת שלמה"ה

ל על פרוטה וו� שא� יחלל את הכוכי ,ש פרוטות מהמטבע השניו על לפחות שווה שלויהיה צרי� לחלל, חד דרבנ� ותרי דרבנ�
חד הוכ� את ,  את הדאורייתא צרי� לחלל על פרוטה בפני עצמה�וא� כ. נמצא שהמעשר דאורייתא חולל על פחות מפרוטה

  .תרי דרבנ�הדרבנ� ו
 , לחלל בתחילה מעשר שני בשווי ארבע פרוטות,כשחילל מעשר שני על המטבע הראשו�, כמו כ� יש להעיר שא� נהג המחלל

בתו� המטבע ) ובפרט א� הוא מעשר שני דאורייתא( כדאי לו לשמור על קדושת מעשר שני זה ,משו על חמש פרוטותוהוא וח
לחלל בתחילה ) רק(וא� הקפיד ; )ובכ� יש למטבע הראשו� די� מעות ראשונות(ולהמשי� לחלל על המטבע הראשו� , הראשו�

מרמת חיוב , ש שווה פרוטה"שלב מאוחר יותר חילל על המטבע ג� מעאו שב(מרמת חיוב גבוהה , מעשר שני השווה פרוטה
 : ויאמר,שני שבמטבע חו� מפרוטה חמורה שבוהכדאי לו לחלל את המעשר ו "פרוטה חמורה"פרוטה זו נקראת , )גבוהה

חזו� " ה– "ומותר המעשר שני שבמטבע יהיה מחולל על מה שמחללו עליו, פרוטה חמורה של מעשר שני תשאר מעשר שני"
   .40תפי מספר הפרוטות שבו פחות אחלבאופ� זה יוכל להמשי� לחלל על המטבע הראשו� ).  טו אות יב'דמאי סי( "איש

 , אי� מחללי� כס� ופירות על הכס�,רבי מאיר אומר: "מאיר וחכמי�' מביאה מחלוקת בי� ר) ח"ב מ"מעשר שני פ(המשנה 
,  כגו� חצי דינר כס� וחצי דינר פירות,חלקו בפירות שאי� בה� שיעור כס�מבואר שנ) ד"ש� ה( ובירושלמי ."וחכמי� מתירי�

מותר לחלל כס� מעשר : "כותב) טו' לה הרק פש� (� "הרמב. אבל בפירות שיש בה� שיעור כס� ג� רבנ� מודי� שאי� מחללי�
 יחלל� ע� הכס� אלא בפני אבל א� היה בה� שוה דינר לא,  והוא שיהו בפירות פחות משוה דינר,ע� פירות מעשר על הכס�

אבל א� היה לו חצי דינר , אינו מחלל הכל על סלע אחת – היו לו פירות שוה דינר ושלשה דינרי� של מעשר שני ? כיצד.עצמ�
, 41"לא יחלל אות� ע� הכס�: "�"ד מדייק מדברי הרמב" הראב."מחלל שניה� על דינר אחד –פירות וחצי דינר מעות 

וההיתר הוא משו� . שאי� מחללי� כס� על כס�, וחולק עליו שהאיסור אינו אלא בשביל הכס�, תשהאיסור הוא משו� הפירו
 אבל א� ,מצרפי� אות� ע� המעות ומתפיס סלע עליה�, הואיל והפירות מועטי� ואי� מתפיסי� סלע בשביל�, זיקת הפירות

                                                 
וחידושי רבנו מאיר )  ג אות יב'דמאי סי ("ישא� חזו" ה. כתב כ� במפורש)ט"א מ"עדויות פ(ד "הראבו , ואחרוני� כ� יוצא מכמה ראשוני�34

  .� כ�" וא� דעת הרמב,�"רוצי� להגיד שיש טעות סופר ברמב) תפינאה ומס"ב ד"בבא מציעא מד ע(שמחה 
  . שכספא טבעא,� פסק כמשנה"הרמב. ב. � אינו מתיר לחלל נחושת על כס�"הרמב. א:  משתי סיבות35
 'סי" (ת שלמהמנח" ביכות וראה בזה באר,נית� לחלל שווה מנה על פרוטה ג� בחילול על חלק מטבע וג� בחילול מטבע על מטבע מכא� יוצא ש36

  .) קטז אות ד'סי(עניני זרעי� א  "הר צבי"ת " ועיי� ג� בשו,)סו
הצריכו לשחוק את המטבע )  ו' רצד סע'ד סי"יו(ע "אול� הטור והשו, לא הצרי� לשחוק את המטבע לפני ההשלכה לבור" כפתור ופרח" ה37

  .ובטר� השלכת
  . פע��400ח נית� לחלל כ" ש10 שהרי על מטבע של ,ש הפסד מרובהיש לדו� א� ג� כיו� י, בגלל הפסד מרובההוא  וא� הטע� 38
כהסבר ( וכתב שא� ההיתר לחלל שווה מנה על פרוטה הוא כי אי� אונאה להקדש ,) סז אות יד'סי ("מנחת שלמה" זו נטה ג� הה לסבר39

 אי� חילוק בי� מחלל כס� על – ל מנה בפרוטה שהוא נחשב כפוטר חוב ש– אבל לשיטתו,  אז נוהג די� זה שאי� מחללי� כס� על כס�,)המקובל
  .) לז'ד סי( "עטה אור"וראה ג� ב. כס� למחלל כס� על נחושת

מעות  "כ ייצור"ואח, ולכ� צרי� לחלל את כל המטבע על פרוטה ולאבדה, שברשותו" מעות מעשר"יש לאבד מ� העול� כל " שעת הביעור"א� ב 40
 .מחדש" פרוטה חמורה"של " הראשונות

 שמחללי� כס� על ,� הול� לשיטתו" שכותב שהרמב,"מרכבת המשנה"וראה ב. �" בדעת הרמב"מרכבת המשנה"ו" � משנהכס" ביארו ה וכ�41
  ).לפחות מדוחק(כס� 
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� שהוא סובר " רוצה לבאר ג� בדעת הרמב)�ש( 42ז"הרדב. יש בפירות דבר הראוי אי� זוקקי� כס� עמה� לחלל� על כס� אחר
 אלא שכל דבר יעמוד בפני , מצד הפירותו מצד הכס� אינוי קורקוס מבאר שהאיסור א"הר.  שהאיסור מצד הכס�,ד"כראב
 . היה חשיבות לכס� ולפירות בפני עצמ�ת ש,עצמו

כיוו� שסו� סו� יש לו ,  הוא א� בפירות דמאי, לחלל כס� ופירות על הכס�,כותב שהיתר זה)  ג אות יב'דמאי סי" (� אישחזו"ה
כותב שדינר היה )  טז' קכו סע'זרעי� סי" ( העתידערו� השלח�. "צור� לחלל פירותיו הקלו חכמי� לחלל כס� על כס� בצירו�

  זה יש לדו� מה נקראיפ�לע. לכ� למרות שסלע חשוב יותר לא התירו א� יש בפירות שווה דינר, מטבע חשוב בזמ� המשנה
  . ויש לעיי�,נראה ששקל הוא מטבע חשובא ומסבר, )א� אכ� הדבר משתנה מדור לדור(מטבע חשוב בימינו 

  
  בלסיכו� פרק 

 כס� על נחושת ונחושת על ,מותר לחלל את המטבעות שעליה� חיללו אותו כס� על כס� –מעשר שני של דמאי . א. 1
  .נחושת

ונחלקו הראשוני� א� מותר לחלל כס� על כס� , רק מדוחקמותר לחלל כס� על נחושת  –במעשר שני ודאי . ב
  .אפילו מדוחק

  .מחולל –א� עבר וחילל . ג
  . שמותר לחלל כס� על נחושת"כפתור ופרח"בזמ� הזה נראה מה. א. 2

  .נחלקו האחרוני� א� בזמ� הזה מותר לחלל כס� על כס�. ב
  . המטבעות שלנו דינ� ככס� על כס�"חזו� איש"לדעת ה. ג

 לחלל –  זו הדר� הרצויה כיו�"חזו� איש"לדעת ה. על כס�) שאינ� שווי� דינר(תר לחלל כס� יחד ע� פירות ומ. 3
  .מטבע בצירו� פירות על מטבע

 מכיל מעשר שני בכמה רמות חיוב �א� המטבע הראשו,  אומר שכאשר מחלל מטבע על מטבעערבא�ז אוי"גרשה. 4
וא� .  לפחות כמספר רמות החיוב שיש במטבע,תו פרוטכמה על וי� לחללצר) חד דרבנ� ותרי דרבנ�, כגו� דאורייתא(

  .מדובר בשלוש רמות חיוב יחלל על שלוש פרוטות
ולהמשי� , יש עדיפות לחלל את כל המטבע פרט לאותה פרוטה חמורה, � במטבע הראשו� ישנה פרוטה חמורהא. 5

  ). בקדושת מעשרכאשר פרוטה ממנו כבר תפוסה(לחלל מעשר שני על המטבע הראשו� 
  
  
  חילול מעות מעשר שני על אוכלי�. ג
  

 ."' בבקר ובצא� וכו,ונתת הכס� בכל אשר תאוה נפש�: "כתוב בתורה. נעבור עכשיו לדו� בחילול מעות מעשר שני על פירות
שלא ( שוגג הלוקח פירות: "שנינו) ה"א מ"מעשר שני פ(ובמשנה . לול מעשר שני על פירות הוא בירושלי�יהמקו� המיועד לח

הדמי� משו� דהוי כמקח את המוכר לוקח פירותיו ומחזיר . (יחזרו דמי� למקומ�) ב"רע –ידע שמכס� מעשר שני הוא לוקח 
 מעות על �חגי ממשנתנו שאי� מחללי' דייק ר) ש�(ובירושלמי ". וא� אי� מקדש ירקבו. במזיד יעלו ויאכלו במקו�) טעות

ומיישב שיש ,  על זה ממשנה המתירה לחלל מעות שבירושלי� על פירות שבמדינהירמיה מקשה' ר. פירות בריחוק מקו�
בהמש� הירושלמי מופיעה ברייתא הלומדת די� זה ). א" והגר"פני משה"ה יפ�לע( שכא� כבר אחד מה� בירושלי� ,הבדל

ד מכא� שהאיסור ש סיריליאו למ"הר". בקירוב מקו� אתה מחללו ואי אתה מחללו בריחוק מקו� –ונתת הכס� "מפסוק 
הוא שהאיסור ) ז"ב מ" פ"משנה ראשונה"( יש דעות ,לעומת זאת. 43לחלל מעות על פירות מחו� לירושלי� הוא מדאורייתא

  .רק מדרבנ�
, אחד שביעית ואחד מעשר שני מתחללי� על בהמה חיה ועו�: תניא כוותיה דרבי יוחנ�: "מביא ברייתא) ב"סוכה מ ע(הבבלי 

גזירה שמא יגדל ,  אי� מתחללי�–על חיי� ,  מתחללי�–על  שחוטי� : וחכמי� אומרי�. דברי רבי מאיר, �בי� חיי� בי� שחוטי
ירושלי� או על הראשוני� נחלקו א� ברייתא זו מדברת .  בבבלי נראה שברייתא זו עוסקת במעשר שני ודאי."מה� עדרי�

ד "לדעת הראב. ברייתא זו מדברת בירושלי�" רמאו"לדעת ה. לכתחילה או בדיעבדבוא� היא מדברת , מחו� לירושלי�
 שברייתא זו מדברת סוברד "הראב. מחו� לירושלי�על ברייתא זו מדברת ) ה על"דש� (תוספות הו) "אורמ"בהשגותיו על ה(

התוספות מקשי� על . לכתחילהבי� שהיא מדברת רובסהתוספות ו ,"מחללי�"ולא " מתחללי�" ולכ� נקטה לשו� ,בדיעבד
ומיישבי� שכא� מדובר על מנת להעלותו ולאכלו , שאוסרת לחלל טבעא אפירא) ב"בבא מציעא מד ע(הגמרא פירוש� מ
 לפי התוספות , א� כ� למסקנה;מעמיד ברייתא זו בדמאי) לעיל(חגי ' התוספות מעירי� שהירושלמי לדעת ר. בירושלי�

 היתרו של הבבלי ,תוספותדעת הכאשר ג� ל (י�נחלקו הירושלמי והבבלי בשאלת חילול על פירות לכתחילה מחו� לירושל
. )כמו שהעירו התוספות, א� כי ודאי נחלקו בהסבר הברייתא (ד לא נחלקו"ולראב, )מוגבל על מנת להעלות לירושלי�

 וא� חילל יעלו הפירות ויאכלו ,אי� מחללי� מעות מעשר על הפירות: "פוסק) ו'  פרק ד הלהלכות מעשר שני(� "הרמב
  ".בירושלי�

 כמה".  יחזרו דמי� למקומ�, בי� בשוגג בי� במזיד,א� היו פירות טמאי�): "ו"א הט"מעשר שני פ(שנינו בתוספתא 
  ואחרוני�,הביאו תוספתא זו – ה במזיד"א ד"קידושי� נו ע(תוספות וה )ו"א מ"פש� (ש "ראה, משאנ�ש "ר ה– ראשוני�

ת "שו – שמשמע מה� להקל א� היו אחרוני�. סולא יתפול החילו,  שאי� לחלל על פירות טמאי�,החמירו כמותהרבי� 
 אוצר ,"כר� ציו�"(א רוזינטאל "הרמ). א הערה נורק פ" (המעשר והתרומה"וראה ג� , ) קלט'א סי" (הלכות קטנות"

תיר  שש� יש יותר מקו� לה,)�"לדעת הרמב(מחלק בי� חילול פרי על פרי )  הלכות פסוקות בגידולי ציו� הערה ו,התרומות ב
  . לבי� חילול מטבע על פרי,בפרי טמא

ומכא� נשאלת השאלה מה די� חילול מעות על הפירות בזמ� , בירושלי� אלא בפני הבית) א� בטהרה(מעשר שני אינו נאכל 
 ,הרוצה לחלל מעות על הפירות בזמ� הזה: רבי זבידא הוה יתיב מתני לבריה: "אומר) ג"א ה"מעשר שני פ(הירושלמי . הזה

: קריספא אמר ליה'  עבר ר.בית הלל אומרי� מעות כמות שה� ופירות כמות שה�,  קדשו כדברי בית שמאי,לו בי� אילובי� אי

                                                 
חזו� "וה)  ג אות ד'דמאי סי" (� אישחזו"וכ� כתבו ה, י קורקוס" כמו שהעיר הר,)ט"א מ"עדיות פ(� " לרמבשניותהמרוש  וכ� משמע בפי42

 .)ה וחכמי� מתירי�"ח ד"ב מ" פר שנימעש( ש בפירוש המשנה"דעת הראנראה שכ� ו). י"ב ה"מעשר שני פ ("יחזקאל
 .�שי�  עי, שאסור מדאורייתא לחלל על פירות שיש טורח להוליכ� בדר�)ה אבל בפירות"ב ד"החדשי� בבא מציעא מד ע(א " וכ� מפורש בריטב43
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 שלכולי ,הירושלמי מקשה על מסקנתו". הא מעות על הפירות דברי הכל לא קדשו 44אלא פירות על המעות, כ�' לא תניית
שהקדיש� בשעת מי  ומעמיד אותה ב,"א� אי� מקדש ירקבו" : מהמשנה,עלמא אי� אפשרות כיו� לחלל מעות על הפירות

 ,מבאר את הירושלמי) ה ועוד"ב ד"בבא מציעא נה ע( "ובצתמקה טיש"מופיע ב –תוספות שאנ� . המקדש וחרב המקדש
 שאינ� נתפסי� במעות , עבדי� וקרקעות, הריה� כבהמה טמאה,ו� שאי� אפשרות לאכול את הפירות כיו� בירושלי�ושכי

   .מעשר
תמה למה השמיטו ) ב"ד ה"פ ("ישועות מלכו"ה. � השמיטו"והרמב, ביא את הירושלמי הזהה) עשי� סו� קלו(ג "הסמ

ש�  ("חזו� איש"ה. ל קדשוודברי הכשל� גרס "העלה אפשרות שהרמב)  ג אות י'דמאי סי ("חזו� איש"וה, �"הרמב
ולכ� נמצא באחרוני� שהביא . � שינה מסקנתו להחמירורק לאחר מכ, בתחילה היה סבור שנית� לחלל על פירות )במסקנתו

מכריע  ש)ב יג' למא הרק הלכות פסוקות פ( "כר� ציו�" ה ראה לדוגמ–  שאפשר לחלל על פירות"חזו� איש"בסת� בש� ה
, )שנראה שמדובר ש� בקמח שהוכשר,  קלט'א סי ("הלכות קטנות"ת "שו – נראה שהקלו א� מכמה אחרוני�. להחמיר בזה

עיר הקדש  "– ו� שבזמ� הבית מחולל בדיעבד מותר כיו� לכתחילהווש� כתב שכי –)  תרלד'עמ, הלכה רנז" (ר תעשרעש"ה
  .) ב'יב סערק פ" (האר� ומצוותיה ",) ו אות ד'ג פרק ה סע" (והמקדש

  
  גלסיכו� פרק 

  .שלי�והירושלמי כותב שאסור לחלל מעות מעשר שני על פירות מחו� ליר. א . 1
 ומתיר ,לדעת התוספות וראשוני� נוספי� הבבלי חולק.  וכ� ההלכה,כ� היא ג� דעת הבבלירבי� וני� לדעת ראש .ב

  .לחלל על מנת להעלות לירושלי�
  .בדיעבד החילול תופס .ג

  .החמירו כ� רבי�ואחרוני� , תוספתא אומרת שא� הפירות טמאי� החילול אינו חל כללה. 2
 א� מכמה אחרוני� נראה,  מחמיר כמותו"חזו� איש"ה.  החילול לא יתפוסשאי� בית המקדשכירושלמי אומר שכיו� ה. 3

  ). ויש שהקלו א� לכתחילה(שהקלו בזה 

                                                 
ראה  –אחרוני� רבי� מעמידי� זאת דווקא בירושלי� ו , פירות מעשר שני על מעות בזמ� הזה� מהירושלמי כא� יוצא שלבית הלל אי� מחללי44

 .)ב"בבא מציעא מד ע(וחידושי רבנו מאיר שמחה , )ש� ("אמונת יוס�"א ו"הגהות הגר
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 Ohio, USA                                                                                                                     ב"ארה, אוהיו
  ג"ניס� תשס

  
  הקדוש בקדושת שביעית יי
ל של"הוצאתו לחו. צח

  
  :שאלה

וכשבדקתי , האורח התגאה ביי� הישראלי. קיבלנו במתנה יי� מזוג שהתארח אצלנו. אני מכה� ברבנות כא� כשליח מישראל
   :יש לי שתי שאלות. גיליתי שהיי� קדוש בקדושת שביעית

ל ה� "הא� בדיעבד כשהוצאו לחו, )ריא' לרב גולדברג עמ" לכת�מצוות האר� כה("ל "פירות שביעית אסורי� בהוצאה לחו. א
  ?מותרי� בהנאה

 ?הא� אי� בעיה לתת כשרות לחברה המייצרת את היי�, כיוו� שלמיטב הבנתי הדבר אסור. ב
 

  :תשובה
ר לצור� לכולי עלמא מותו, נחלקו הפוסקי� בשאלה לאיזה צור� הותר להוציא פירות הקדושי� בקדושת שביעית מ� האר�. א

  .צידה לדר�
  .1ויש שאסרו א� במקרה שאי� סוחרי� בה�, יש שאסרו לצרכי מסחר. ב
 .2ל לפי הכללי� של קדושת שביעית"אי� צור� להחזיר ומותר לאכל� בחו, א� עבר והוציא. ג
  .3וא� לא הפקיר נאסר, ל יש להפקיר"א� הגיע זמ� הביעור ג� בחו. ד
לכ� לא ברור שיש שאלה על תעודת , ייתכ� שהיבוא� עשה זאת ללא ידיעת היצר�. ל"זה לחולא ברור מי גר� להוצאת היי� ה. ה

 .הכשרות

                                                 
ה "ב ד" עפסחי� נב( פותתוס לדעת ה.ראשוני� באלו מצבי� מותר להוציאה נחלקו ,כאשר אד� פרטי מעוניי� להוציא פירות קוד� זמ� הביעור 1
אול� ; ל"באר� ישראל אסור בחו  ואפילו מסחר שמותר באופ� עקרוני,מותר להוציא לאכילה אול� אסור להוציא לצרכי מסחר") רב ספרא"

 שלא לכ� א� אד� הוציא קוד� הביעור . ורק צידה לדר� מותרת,אסור להוציא אפילו לצור� אכילה) ה"ו מ"שביעית פ(משאנ� ש "לדעת הר
 :ל"ז ו,ל ממקו� למקו�" בחופירות אלושאסור להעביר הוסי� ) יב' שמיטה ויובל פרק ז הל(� "הרמב. לצור� צידה לדר� הדבר נעשה באיסור

  ". ולא יעביר� ממקו� למקו�, ופירות האר� שיצאו לחוצה לאר� מתבערי� במקומ�"
  .)ה ומצד איסור" מב ד'ח ה סי"או( "אגרות משה" –ה באכילהפירות לא נאסרו , בו הוצאו הפירות באיסורשג� במקרה  2
 ).ש�(� " הרמב3
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  Toronto, Canada                                                                                                      קנדה, טורונטו

                      ד    "טבת תשס

  
והשימוש , די
�ידי אוצר בית�ל של יינות רמת הגול
 משנת שמיטה המשווקי� על"ייצוא� לחו. צט

 בה�
  

  :שאלה
בנמל התעופה ב� גוריו� וקניתי ש� כמה " דיוטי פרי"לפני סיו� ביקורי באר� עברתי דר� חנות ה. אני משרת כרב בטורונטו

תהיתי מה . די��ידי אוצר בית�ושווקו על, מתוצרת שנת השביעיתכשהגעתי הביתה שמתי לב שה� ". גמלא"בקבוקי� של יי� 
הא� הוא נאסר ? הא� היי� קדוש בקדושת שביעית. שהיה כבר שנתיי� קוד�, דינ� לעניי� ביעור בערב פסח של השמינית

  ? כיצד עלי לנהוג ביי� זה? כיוו� שעבר זמ� הביעור

 
  :תשובה

מוב� שדי� זה חל . 2וצרי� לבער� לפני פסח של השנה השמינית, 1ל"ציא� לחופירות הקדושי� בקדושת שביעית אסור להו  .א
  .ג� על מיצי� ויי�

בבירור שעשינו עמו התברר כי בשנת . ד ורב העיר טבריה"יינות רמת הגול� משווקי� בהכשר הרב אברה� אויערב� אב   .ב
לא מענבי� של נוכרי� (די� �ידי אוצר ביתכל היינות הופקו מענבי� שהטיפול בה� נעשה ב) א"תשס(השמיטה האחרונה 

  ). פי היתר המכירה�ולא על
לכ� א� היינות , הדי��סיכמו שליחי הרב אויערב� ע� החנויות שה� פועלות כשליחי� של בית, כיוו� שמדובר בכמות גדולה   .ג

כיוו� , ל"� את הייצוא לחוארבעלאחר זמ� הביעור התיר הרב אוי. היו עדיי� בחנויות בזמ� הביעור לא נתחייב היי� בביעור
 .3וממילא מה שאינו חייב בביעור מותר לייצאו, ש משאנ� האיסור לייצא נובע מהחובה לבער באר�"שלשיטת הר

 : לכ�, יש להקפיד בו שלא ייפסד שלא לצור�, הקדוש בקדושת שביעית, יי� זה   .ד
 .4קידושכגו� לשפכו או למלא מעל לגדותיה את כוס ה, אסור להפסידו  .1

                                                 
 שמעתי בפירוש שמוציאי� לסוריא ואי� ,ר שמעו�" א.ל" מהאר� לחות שביעיתאי� מוציאי� שמ� שרפה ופירו "):ה"ו מ"שביעית פ(שנה  מ1

  ."מוציאי� לחו� לאר�
  ).ז, ויקרא כה(� " רמב– כול המפקיר לזכות בפירות לאחר ההפקר י.שהו הביעור הנו הפקר בפני של,לפי מנהגנו 2
שמ� (שמ� שרפה אי� מוציאי� על מסכת שביעית כתב שמשאנ� ש "רה.  פירות שביעית לאחר הביעור� שלנחלקו הראשוני� בטע� איסור הוצאת 3

 – "שריפת� במקומ�"ש) � שנטמאודשיונותר או ק(דשי� שדינ� להישר� ו כיוו� שיש די� בק,ל"מהאר� לחו)  שדינו להישר�,תרומה טמאה
שאי� מוציאי� אות� כדי שיתבערו , וזה הטע� ג� לפירות שביעית, באר� דווקאתהיה  השרפתש לכ� גזרו ג� בתרומה ;במקו� שדינ� להיאכל

  . שראליר� בא
רבי . � מתבערי� בכל מקו� שה�פירות שיצאו מאר� ישראל לחוצה לאר: תנו רבנ� "):ב"פסחי� נב ע( הסוגיהממשאנ� ש "על הסבר זה הקשה הר
הוה בהדיה גרבא דחמרא , רב ספרא נפק מאר� ישראל לחוצה לאר� ...'בארצ�'משו� שנאמר , יחזרו למקומ� ויתבערו: שמעו� ב� אלעזר אומר

? ב� אלעזר או לאאיכא דשמיע ליה מיניה דרבי אבהו הלכה כרבי שמעו� : אמר להו. לוו בהדיה רב הונא בריה דרב איקא ורב כהנא. דשביעית
אי� הלכה כרבי : אמר ליה רב הונא בריה דרב איקא הכי אמר רבי אבהו. הלכה כרבי שמעו� ב� אלעזר:  הכי אמר רבי אבהו,אמר ליה רב כהנא

  ."שמעו� ב� אלעזר
טע� שאי� מוציאי� פירות  א� נאמר שה. ואי� הלכה כמותו,שמעו� ב� אלעזר ביעור פירות שביעית חייב להיות באר� ישראל' דעת רל ,לכאורה

:  משאנ�ש"תיר� הר ? ומדוע לא נפסק כמותו,ליעזרא� במעו� שבי  עולה שהמשנה היא כר,שראליר� שביעית הוא משו� שהביעור חייב להיות בא
  ."שמעו� ב� אלעזר דאי� מוציאי�' מודה לר' ושמא לכתחילה אפילו ר"

 לא ,מה שבארצ� אוכלי�, אשר בארצ�): "ט' ל פרשת בהר א פרק א ה,"תורת כהני�"ל �בפירוש(ד "והראב משאנ� ש"בניגוד לדעה זו כתבו הר
ושמא  ": וכתבו בטע� הדבר." שמעתי בפירוש שמוציאי� לסוריא ואי� מוציאי� לחוצה לאר�,ר שמעו�" א. לפונטוסמה שהוציא עקילס לעבדיו

  ."ל ויהא נוהג בה� מנהג חולי�"ל שלא יתחלפו בפירות חו"הוי טעמא דאי� מוציאי� פירות שביעית לחו
ודע , ל ואפילו לסוריא מפני קדושת�"י לחו"פירות שביעית אי� מוציאי� אות� מא" : כתב) כה' כד סע'שמיטה ויובל סי( " העתידלח�הש� ערו"

 להמשנה לבאר ל"כ א" אבל א,)ב" ענב(י וכ� משמע בפסחי� " וכתבו המפרשי� שהטע� משו� שהביעור צרי� להיות בא,ו"שזהו משנה ספ
 ,ל מבואר להדיא שעל כל השנה קאי"� ש� שכתב סת� פירות שביעית אי� מוציאי� מהאר� לחו" וג� מהרמב,שהאיסור הוא רק בזמ� הביעור

  ."ל לא ישמרו הדיני� הנוהגי� בפירות שביעית"ל שחששו שבחו"והטע� נ
היה צרי�  שראליר� א כדי שיתבערו הפירות באוטע� לגזרה ה שא� ה"לח�הש� ערו"בפירוש המשנה הקשה משאנ� ש " על שיטת הר,כלומר

 מכא� העלה .� משמע שג� קוד� לזמ� הביעור אסור להוציא פירות שביעית" ומסתימת המשנה והרמב,לגזור רק על זמ� הביעור ולא קוד� לכ�
  ."הני�כרת תו"ד ב"והראבמשאנ� ש "והוא כטע� הר, שעיקר הטע� הוא שמא לא ינהגו בה� קדושה

 אול� אסרו ג� קוד� הביעור שמא לא יגמור לאכול את הפירות עד הביעור וה� , נית� לומר שאכ� עיקר הטע� הוא הביעור,לעצ� קושייתו
לשיטת ,  לאחר הביעור:נוספתפקא מינה אול� ישנה נ, וממילא קוד� הביעור לשני הטעמי� אסור להוציא פירות שביעית, ל"יתבערו בחו

  . משאנ�ש"וממילא אי� כל ראיה נגד הר, נ� פירות שביעית לאחר הביעור אי� מצב שיש,�"הרמב
 בי� ינהמפקא  ישנה נ, נית� לזכות בה� שוב�כ�ר שמפקירי� את הפירות ואח,�" לפי מנהגנו בביעור פירות שביעית כדעת הרמב, בפשטות�כ� א

רת תו"ד בפירוש� ל"והראבמשאנ� ש " לטע� הר�כ� שאיה  מ,מותר להוציא פירות שביעיתרוש המשניות בפימשאנ� ש " לטע� הר:הטעמי�
  ".כהני�

ראשית מפני שעיקר הטע� הוא כדי ,  שמותר להוציא פירות שביעית לאחר הביעור)יח' לה הרק  פ"פאת השלח�"ה ל"בהג(ז "להלכה כתב הרידב
אול� כיו� א� לא יוציאו , � קדושת שביעית כל מה שאסור להוציא הוא שמא לא ינהגו בה,ד"ג� לדעת הראב, שניתו, שראליר� שיתבער בא

אול� למעשה המנהג , בסו� הספר ישנו קונטרס ארו� המערער על היתר זה(  לכ� ודאי שעדי� להוציא�,שראליר� רקבו באיל ה� י"פירות לחו
  .)כדעתו

 נחלקו הראשוני� א� שבו,  הירד� לעברת שלדעת רבי� מ� הפוסקי� נחשב,ול�הגת כא� ישנו טע� נוס� להיתר הוצאת הפירות הגדלי� ברמ
  .שאי� קדושה בפירותמשאנ� ש " וג� א� נוהגת דעת הר,נוהגת שביעית
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  .5כגו� להוסיפו לתבשיל, אסור להשתמש בו לשימוש פחות חשוב משימושו הרגיל  .2
 .6"עושה בה� כדר� שהוא עושה בשלו"הכלל הגדול הוא  , מאיד� גיסא

�ידי אוצר בית�ועוד יותר פירות המשווקי� על, 7נציי� כי יש עניי� מיוחד באכילת פירות הקדושי� בקדושת שביעית    .ה
גיבורי "וה� , בכ� מחזקי� את ידי החקלאי� מיישבי אר� ישראל המקפידי� על שמירת הלכות התלויות באר�ש, די�

 .8האמיתיי�" כח עושי דברו
ויש , בשדה התעופה ב� גוריו� אי� עורכי� מכירת חמ� כללית" דיוטי פרי"כי בחנויות ה, נוסי� ונזהיר בהזדמנות זו     .ו

במיוחד יש להיזהר מקניית . שאי� במוצר חמ� שעבר עליו הפסח, פה שלאחר הפסחבעיקר בתקו, לבדוק בכל קנייה
 . שהנו חמ� גמור,ויסקי

                                                                                                                                                                           
. החמיר בזהש ")שבת האר�"קונטרס אחרו� ל(קוק ה "כפסק הראי ,ב"ש באח"� עד"שפיכת היי� בהבדלה ובדצלפי זה אי� לנהוג בו מנהג   4

  ."עושה בה� כדר� שהוא עושה בשלו"זה נכלל ב כתב שג� ) שביעיתכותהל( "אור לציו�"אול� בספר 
  ." רבי יהודה מתיר מפני שהוא משביחו.אי� מבשלי� יי� של תרומה מפני שהוא ממעיטו": מצינו ) משנה אא"תרומות פי(במשנה : בישול יי� 5

 , אול� בפשטות אי� סיבה לחלק,ית שביעכותמופיעה בהלאינה  אמנ� הלכה זו . פסק שאסור לבשל יי� תרומה)ד' להפרק יא תרומות (� "רמבה
 כדר� שאינו משנה ,ולא ישנה פירות מבריית� ":) ג'שמיטה ויובל פרק ה הל (:�"כלשו� הרמב.  שביעיתכות תרומות להלכותונית� ללמוד מהל

  ."ש"בתרומה ומע
נ� אי� מבשלי� יי� של תרומה מפני שהוא  ירושלמי תמ� תני–ארבעה כוסות  "")ארבעה כוסות"ה " דב"פסחי� קט ע(בניגוד לכ� כתבו התוספות 

דקתני תורמי� יי� שאינו מבושל על המבושל אבל לא מ� '  מיחלפא שיטתיה דרבי יהודה פי,ר יוחנ�" א.יהודה מתיר מפני שמשביחו'  ר,ממעיטו
 ורבי .כמי� מתירי� מפני שמשביחו וח, ולכ� מחלי� ותני אי� מבשלי� יי� של תרומה מפני שממעיטו דברי רבי יהודה,המבושל על שאינו מבושל

  ."ג" וא� כ� יוצאי� ארבע כוסות במבושל ומקדשי� עליו ומברכי� עליו בפה, והלכה כרבי יוחנ� וכרבנ�,אלעזר פליג עליה הת� ולא מחלי�
ז הכריע "הרידב. בזה ולא הכריע ,שתי הדעותאת  הביא )ו' לה הרק פ( "לח�השת פא"ובספר  . לדעת� מותר לבשל יי� תרומה ושביעית�כ� וא

 מה הכוונה ."מפני שהוא ממעיטו"ק במשנה "סברת תב,  אלא בתרומהפותתוסה� ו"לא נחלקו הרמבו, � מודה" ולדעתו ג� הרמב,שמותר
 � כיוו� שלהלכה מקדשי,ז" לטענת הרידב: הכוונה שאיכותו פוחתת או שהכמות פוחתת כיוו� שחלק מתאדה�נחלקו בירושלמי א? "ממעיטו"ב

 ש� ישנה מצווה בכל כזית של אכילת , תרומהכותלכ� בהל.  משביחובו בזמ�ו" ממעיטו"ש, נפג� בעקבות הבישולאינו י� מבושל מוכח שהיי� על י
לא אכפת לנו ) �"רמבדעת הבוודאי ל( שאי� מצווה באכילה , אול� בשביעית; שכיוו� שממעיטו יקיימו בו פחות מצווה–  יש להחמיר,תרומה

  .למעשה נוהגי� שלא לבשל יי� שביעית .יוו� שמשביחוטו כיבמה שממע
אול� א� , אי� צור� ג� בשביעית לשמור את שיירי היי�, כיוו� שהוא מאוסי� לשתייה, כלל לזרק��בשיירי הכוס שרגילי� בדר�,  כ� למשל6

, ירות שביעית כדר� שהוא עושה בשלומותר לתת לילדי� פ. אסור להפסיד יי� זה –שדרכו של אותו אד� לשמור אותה , נשארה כמות גדולה
 .למרות שדרכ� של ילדי� להפסיד חלק מ� האוכל הנית� לה�

 .אי� ליצור מצב שבו הקפדה על דיני שביעית וקדושת פירותיה תביא להימנעות מאכילת פירות שביעית
אי� : "ל"וז, )יג' שמיטה ויובל פרק ה הל(� "הרמב –לכ� אי� להאכיל פירות שביעית לגוי , יש לציי� כי פירות שביעית מיועדי� לאכילת ישראל

  ". � ולא לשכיר"מאכילי� אות� לא לעכו
והיתה שבת ') פ בהר"ר(מצוה שלישית שאמרה תורה בפירות שביעית : "כתב) � שכחת העשי� עשה ג"ספר המצוות לרמב(� " בהשגות הרמב7

שלא מנה , �"לדעת הרמב. מפשט לשונו נראה שישנה מצוות עשה באכילה". אוזה דבר תורה הו. 'לאכלה ולא לסחורה'ודרשו ' האר� לכ� לאכלה
  .אלא רק איסור עשה בהפסד הפירות, שאי� זו מצווה" חזו� איש"� כתב ה"אול� ג� בדעת הרמב, ודאי שאי� מצווה, כמצווה את אכילת הפירות

ולמה . אלו שומרי שביעית: רבי יצחק נפחא אומר.  עשיה לשמיעהשהקדימו, גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו): "א' ויקרא סי( תנחומא 8
 ".וכובש את יצרו ואינו מדבר, רואה ששדהו מופקרת ואילנותיו מופקרי� והסייגי� מפורצי� ורואה פירותיו נאכלי�? נקרא שמ� גבורי כח
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  Jerusalem, Israel                                                                                                  ישראל, ירושלי	

                                         ו              "מרחשוו� תשס

  
  עליית כלה להר הבית ביו� חופתה. ק
  

  :שאלה
הא� אי� . לבנות בית בישראל' בעוד זמ� קצר אני מתכוננת בעזרת ה. חשוב לי מאוד, הר הבית, נושא אחיזתנו במקו� קודשנו

וג� אציי� , זדמנות ג� מבחינת הלכות מקדשוזו ה, שהרי ערב קוד� אטבול, זה מ� הראוי לעלות להר הבית ביו� חתונתי
  ?בית המקדש הלאומי, ואקשר בזה בי� בניי� ביתי הפרטי לבי� בניי� הבית השל�

  

  :תשובה
ההלכות , מאיד� גיסא. השאיפה לבנות את בית מקדשנו חייבת להיות חלק חשוב מכיסופי הגאולה של כל אחד ואחד, אכ�

  .ת זהירות גדולהוהנוגעות לכניסה למקו� קדוש זה מחייב
בגלל חומרת , האוסרת על עלייה למקו�, ז"ע� שחרור המקו� בשנת תשכ, אי לכ� הוציאה הרבנות הראשית הנחיה כללית

  .ועוד יותר למקו� העזרות ופנימה, האיסור להיכנס בטומאה להר הבית
יכלול ג� הנחיות ברורות , יתיר זאתא� , פסק ההלכה. כל אחד מרבו, לכ� כל עלייה להר הבית חייבת להיות אחרי פסק הלכה

יש צור� בליווי של , כיוו� שהגבולות של האזורי� שנית� לעלות אליה� כיו� אינ� מסומני� בשטח. של התנהגות וכללי טהרה
  .תלמיד חכ� שמבי� בנושא זה, מדרי�

טמא קרי שטבל לנידה או  שמותר ליפ�לע��א: נוסי� הדרכה כללית המתייחסת לשאלת עליית כלה להר הבית קוד� חתונתה
 אסור לכלה שטבלה בלילה שלפני חופתה ,1 למקומות שיש שמתירי� לטמאי מתי� לעלות אליה�,כנס להר הביתיבו ביו� לה

 ובלבד שביו� ,3אכ� א� טבלה שני לילות לפני חופתה מותרת לעלות ביו� חופתה. 2לעלות להר הבית ג� למקומות הללו
  .4חופתה תבדוק עצמה כדי�

                                                 
1

 שאי� טבול ,עזרת הנשי� מקודשת ממנו ... נכנסי� לש� שאי� זבי� וזבות נידות ויולדות,הר הבית מקודש ממנו "...:)ח"א מ"פ( שנינו בכלי� 
� "כ� פסק הרמב. " שאי� מחוסר כיפורי� נכנס לש� וחייבי� עליה חטאת,עזרת ישראל מקודשת ממנה. יו� נכנס לש� ואי� חייבי� עליה חטאת

טמאי מתי� מותרי� ו שאליהבית לכל מקו� כנס להר י יכול לה, א� שהוא טבול יו�,כי טמא שטבלמכא� למדנו . )טו' לז הרק בית הבחירה פ(
  .כנסילה

 ואסור , דינו כזבוב שמשי א� זב שטבל בו ביו� ועוד לא הער, כלומר;דנה בשאלה א� טבול יו� של זב כזב דמי או לאו) ב" ענזיר מד( ראהגמ  2
ה " ואפ,כזב דמי) לאו(טבול יו� של זב  ":ראהגמומסיימת . כנס להר הביתי ומותר לה,כיוו� שטבל כבר נטהר מזובוש או ,יכנס להר הביתהללו 

  .  כיוו� שהוא מחוסר כיפורי�,כנס להר הביתי שזב טבול יו� אסור להראומשמע מהגמ". כיו� דמחוסר כיפורי� לא עייל
 של זב לאו כזב טבול יו� ":ראיש לגרוס בגמ) ה רבי" דב" עש� וביבמות ז (פותלדעת התוס:  ובמסקנתהראאול� נחלקו הראשוני� בגרסת הגמ

 א� אותו טבול ,כנס להר הביתי ומותר לה, שטבול יו� של זב אינו כזבי שאומרמפי  ג� ל,כלומר". דמחוסר כיפורי� לא עייל ה כיו�" ואפ,דמי
 פות בתוסי"רהוכ� פסק .  שאסור בכניסה להר הבית, דינו כזב,ממנה טבלש הטומאה כיוו� שצרי� להביא קרב� על ,יו� הוא ג� מחוסר כיפורי�

  .רייתא ומשמע מלשונו שזהו איסור דאו,יהי שטבול יו� של זב שהוא מחוסר כיפורי� אסור להיכנס במחנה לו,)יבמות ש�(
 "קר� אורה"מבאר ה".  חו� מעזרת נשי�,אפילו טבול יו� דזב וזבה נידה ויולדת שרי במחנה לויה"מסיק ש) ח"א מ"כלי� פ(משאנ� ש "אול� הר

 ;"ה כיו� דמחוסר כיפורי� לא עייל" ואפ,טבול יו� של זב כזב דמי ": והיא,יתה כגרסה שלפנינוי הראשגרסתו בגמ) ז"ולפה " דא" ענזיר מה(
וכ� מסיק . היינו בהר הבית –יה י ג� א� הוא מחוסר כיפורי� אי� דינו כזב ומותר במחנה לו,טבול יו� של זב לאו כזב דמיש י שאומרמפי אול� ל

 כל , לדעה זו. שסת� ולא חילק בי� טבול יו� שהוא מחוסר כיפורי� לבי� טבול יו� סת�,)גרק בית הבחירה פ(� " הרמב ג� בדעת"קר� אורה"ה
  .הר הביתלטבול יו� מותר בכניסה 

� שטבול יו� מותר בכניסה להר הבית ג� א) אות ט' א' מנחות סיובליקוטי� למסכת זבחי� (� " בדעת הרמב"ישא� חזו"באופ� דומה כתב ג� ה
 אלא שהמקורות , סוברת שטבול יו� מחוסר כיפורי� אסור בכניסה להר הביתותעל הד בנזיר לכה א� כי לדעתו הסוגי,הוא מחוסר כיפורי�

  .� סובר כמות�" והרמב, בנזירא חולקי� על הסוגי,כנס להר הבית ולא חילקו א� הוא מחוסר כיפורי� או לאויהמתירי� לסת� טבול יו� לה
בו רואה לראשונה סופרת שבעה שיו� השה מי כל א,) ו�ד ' ו הל"הלכות איסורי ביאה פ (�"לדעת הרמב. שוני� בדי� זבה גדולהוהנה נחלקו הרא

 ,עשר יו� אלו נעשית זבה גדולה�שה ימי� בתו� אחדו וא� ראתה של, וחוזר חלילה באופ� רצו� כל ימיה,עשר יו�� ומיד אחריה� אחד,ימי�
שה יכל פע� שהאב חולקי� וסוברי� ש,)נידה ב יב' הל (�" ובראש� הרמב,אול� רוב הראשוני�. רת שבעה נקיי� רק בספירייתאונטהרת מדאו

  . שה ימי� רצופי� יהיה דינה כזבה גדולהוח לראייתה של" ורק א� תראה מיו� השמיני לראייתה עד יו� י,רואה מתחילה ספירה זו מחדש
 שמא ראתה ,שה תהיה ספק זבה גדולהי כל א,שי� יו�ווו� שמחזור נורמלי הוא בער� של של כי,�"הרמבההבנה המקובלת בדעת  יפ�ל ע,והנה

� בעלת וסת קבוע מתחילה "המבי� כי ג� לדעת הרמב) ב ד יב"איסו(ח מבריסק "ודלא כהבנת הגר (בה� נעשית זבה גדולהש� מייהעשר �באחד
דשי� ו כיוו� שכאשר ילדה מתחילה לראות בח,ראשוני�ה� ושאר " הרמביפ�ל אול� נראה שג� ע).את מחזור הנידה והזבה מחדש ביו� וסתה

שה כאשר באה י ולמעשה כל א, נעשית אז זבה גדולה– ח יו�"תכ� שראתה פעמיי� בתו� יי ובהחלט י,הראשוני� ראייתה אינה סדירה לחלוטי�
  .ראשונה מסתבר שדינה כזבה גדולההפע� בלטבול 

לכ� נראה כי כל כלה שטובלת בלילה שלפני .  ועד שלא תביא קרב� זה היא מחוסרת כיפורי�,להביא קרב� על זבה גדולה , כאמור לעיל,אול�
בה נחלקו הראשוני� א� אסורה ש , היא ג� מחוסרת כיפורי�, וכיוו� שכאמור לעיל הוגדרה כזבה גדולה,ביו� חופתה הנה טבולת יו�, חופתה

 יש לאסור מספקא דאורייתא על כלה זו , כיוו� שאיננו יכולי� להכריע במחלוקת זו.מדרבנ� או שמותרת אפילו ,כנס להר הביתי להרייתאמדאו
 .כנס להר הביתילה

כנס להר י המותרת לה, וביו� חופתה אינה עוד טבולת יו� ומוגדרת כמחוסרת כיפורי� בלבד, היה בלילה שלפני חופתה"הערב שמשה" שכ� אז 3
 .הבית

) ח"ק ח בש� הב"ש� ס(ט "והוסי� הסד, "יש לסמו� הטבילה סמו� לבעילת מצוה בכל מה שאפשר "):ב' סעב קצ' סיד "יוע "שו(א " פסק הרמ4
אחר ל מחשש לד� חימוד שתראה ,)ג' קטו סע' סי" חכמת אד�"וכ� פסק ה (בדוק עצמה בכל יו� עד בעילת מצוהיש לה לא� לא נית� כי 

 בעיה ה� יההות , שמא ראתה,ה לבדוק עצמה ביומיי� שבי� טבילתה לחופתהילעלתה שה מרחיקה טביי כיוו� שהא,יננויולפיכ� לענ. טבילתה
  . מצד איסור נידה לבעלה וה� מצד איסור ביאת מקדש
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 New York, USA                                                                                                      ב"ארה, ניו יורק

                           ה"כסלו תשס

  
  גבולות אחריותו של חבר הנהלה בעמותה. קא

  
  :שאלה

כיוו� , אני מוטרד מאוד מהאחריות שלי מבחינה הלכתית, תחו� הרפואיכחבר הנהלה בעמותה שמטרתה היא חסד וצדקה ב
הלכות , כשרות, הא� אני אחראי על שמירת השבת. שרוב חברי ההנהלה וצוות העובדי� אינ� מגדירי� עצמ� כשומרי מצוות

  '?ריבית וכדו
מצד אחד אני . התקי� של הכספי�מאיד� גיסא ה� האחראי� לניהול . כי מדובר בכספי ציבור, חברי ההנהלה אינ� הבעלי�

שלא תמיד , ומאיד� גיסא אני חושש מהאחריות לפעילות, רוצה מאוד לתרו� למע� המטרה הנעלה שלשמה הוקמה העמותה
  .בעיקר במצוות שבי� אד� למקו�, מקפידי� בה על כללי ההלכה

  
  :תשובה

א� שהוא עצמו (פל בעבודות המתבצעות בשבת כגו� שמייע� ומט, א� חבר הנהלה נדרש להיות שות� פעיל בביצוע איסור .א
  .1ברור שיש להתרחק מלהיות חבר בהנהלה, )אינו עובד בשבת כלל

 –אלא שהעובדי� עושי� האיסור מדעת עצמ� , ידי העובדי� כחלק מפעילות העמותה�במקו� שאיסורי� מתבצעי� על  .ב
פי שללא קיו� �על�א�, בעבודות שנעשות בשבתא� חבר ההנהלה אינו שות� , כגו� שחלק מאנשי העמותה עובדי� ג� בשבת

ובפרט א� מדובר ,  להיות חבר בהנהלה2 ג� במקרה כעי� זה נית� להקל–העמותה אות� עובדי� לא היו עובדי� בשבת 
 .וחברי ההנהלה הנ� חיוניי� עבורה, בעמותה שישנה חשיבות רבה לקיומה

                                                 
שיש המקלי� , כגו� בעניי� ריבית, ידי חברי העמותה אינ� אסורי� לכולי עלמא�  יש לציי� שישנ� מקרי� שבה� המעשי� האסורי� שנעשי� על1

  .ג� א� יש חששות מסוג זה, ודאי שנית� להקל יותר לשמש בעמותה כחבר הנהלה, במקרי� כגו� אלו. וכ� הלאה, חברה מסחריתבדיני ריבית ב
  : נראה שיש להרחיב בעניי� זה 2

ו דלמא משו� הרווחה א, איבעיא להו: "לגבי טע� האיסור לשאת ולתת ע� עובדי כוכבי� לפני החג שלה�, )ב"ע�א"עבודה זרה ו ע(מובא בגמרא 
מני� שלא יושיט , נת�' והתניא אמר ר...? וכי אית ליה לא עבר... דאית ליה בהמה לדידיה?  למאי נפקא מינא–'? ולפני עיור לא תת� מכשול'משו� 

במאי עסקינ� הכא ! ?והא הכא דכי לא יהבינ� ליה שקלי איהו וקעבר משו� לפני עיור לא תת� מכשול... ל ולפני עיור"ת... אד� כוס של יי� לנזיר
  ". דקאי בתרי עברי דנהרא

וא� כ� ג� במקרה שלפנינו לכאורה יהיה אסור לשמש כחבר הנהלה א� ללא חברותו , משמע שאסור לאד� ליצור מצב הגור� להכשלת חברו
  ).יתבצע האיסור כללואיננו רוצה ש, א� שחבר ההנהלה כלל אינו שות� בעצ� האיסור(בהנהלה כלל לא היו מגיעי� למצב שעלולי� להיכשל בו 

  :א� נראה שנית� להקל בזה מכמה טעמי�
והדבר חמור יותר , שש� ישנה הכשלה באופ� אקטיבי, שמושיט כוס יי� לנזיר, ל"נית� לחלק בי� המקרה שלפנינו למקרה המובא בגמרא הנ .1

  .כמוב�
כגו� , ה של העמותה כדי לעשות ג� דברי� האסורי�אלא שהעובדי� מנצלי� את קיומ, עצ� קיומ� של ההנהלה והעמותה אינו מכשול במהותו .2

לגבי היתר למכור קדרות ) עב' ד א סי"יו" (אגרות משה"ת "ובדומה למה שכתב שו. ואפשר שבזה לא נחשב שנות� מכשול לפני חברו, לעבוד בשבת
והקונה על דעת עצמו מחליט לבשל , מכר�שלצרכי היתר " טוע� המוכר"והטע� בזה ש; א� שוודאי ישתמשו בה� לבישול ג� בשבת, לעוברי עברה

שכ� ה� משתמשי� בו ג� להשחתת , שאסר למכור תער לגלבי� עוברי עברה, )נ' ג ב סי"מהדו" (טוב טע� ודעת"ת "ועיי� בשו. בה� ג� בשבת
אלא שהעושי� כ� , ורעצמו כתב שהיתר זה אינו בר" אגרות משה"וכ� יש לציי� שא� ה; "אגרות משה"ומשמע שלא סבר כחידושו של ה, הזק�

 .מעי� שיקול זה קיי� כאשר העמותה עוסקת במצוות שבי� אד� לחברו. לפרנסת� אי� למחות ביד�
א� כ� , א� שללא ההנהלה כולה לא נית� לבצע את האיסורי�, ג� ללא אותו חבר הנהלה ספציפי יכולי� האיסורי� להתבצע, במקרי� רבי� .3

ישנו איסור ") תרי עברי דנהרא("שדווקא כשללא עזרת המכשיל לא יוכל האיסור להתבצע  –שמשמע בגמרא וכפי , "לפני עיור"אינו בכלל איסור 
עיי� , "לפני עיור"עדיי� הוא בכלל ) ב' מלוה ולוה פרק ד הל" (משנה למל�"לדעת ה, א� ג� שאר חברי ההנהלה הנ� יהודי�, אמנ�". לפני עיור"

קידושי� נו (שכ� משמע ג� בתוספות , ונראה שבמקו� צור� נית� להקל בדבר". משנה למל�" דברי הדחה את) פג' ד סי"יו" (כתב סופר"וב. ש�
מודה שא� ידוע " משנה למל�"הש, )עה' ע סי"אבה" (חלקת יעקב"ת "ועוד יש לצר� מה שכתב שו. עיי� ש�". משנה למל�"דלא כ) ה אבל"א ד"ע

כיוו� שסו� סו� בידו לעשות את , "חד עברא דנהרא"נחשב הדבר כ) הוא שוגג או מומרכגו� ש(שהיהודי האחר יסכי� לסייע לו לעשות האיסור 
ועיי� עוד בעניי� זה ). ל" ואכמ–מעט דחוקי� " חלקת יעקב"יראה שדברי ה" משנה למל�"ויש להעיר שהמעיי� ב(האיסור ג� ללא סיוע המכשיל 

תרי עברי "משו� שאינו , "לפני עיור"י� א� ג� בדבר שאינו בכלל איסור ישנה מחלוקת ראשונ). 2ה תשובה כו הערה " (במראה הבזק"ת "בשו
) ש�(ש "וכ� מדברי הרא) עבודה זרה ש�(מדברי התוספות . כיוו� שסו� סו� הוא מסייע לעובר העברה, בכל אופ� אסור הדבר מדרבנ�, "דנהרא

ש במקו� מבואר שמכל מקו� אסור לסייע "וכ� ברא)  בבאה"א ד"שבת ג ע(א� לעומת זאת בתוספות , משמע שאי� בזה אפילו איסור דרבנ�
ע "שו(א הביא את שתי השיטות להלכה "והרמ, )עבודה זרה ש�(� "וכ� כתב הר; וכל שכ� שאסור לסייעו, שכ� מחויב להפרישו, לעובר העברה

ומכלל מחלוקת לא , הדבר אינו ברור לאיסור, א� מלבד שכאמור, וא� כ� לכאורה בנדו� דיד� ישנו מקו� לחוש לאוסרי�). א' קנא סע' ד סי"יו
כ� הוא רצה ליישב את . במומר אי� איסור מסייע) ק ו"ש� ס(� "לדעת הש, בנדו� דיד� שמדובר על יהודי� שאינ� שומרי� תורה ומצוות, יצא

, שסברה זו אינה מוסכמתוא� . ש� מדובר על ישראל, ש במסכת עבודה זרה לדבריה� במסכת שבת"ל בי� דברי התוספות והרא"הסתירה הנ
 . מכל מקו� חזי לאיצטרופי לקולא

גיטי� סא (ומבואר במשנה , כלל אינו בשעת מעשה האיסור של עוברי העברה�של חבר ההנהלה בדר�" סיוע"עוד יש לצר� להקל את העובדה שה  
שצור� פרנסתו של אד� איננו צד ) לא'  סיב"ח" (משיב דבר"ת "ב בשו"וכתב הנצי. שמסייע לפני שעת העברה מותר במקו� דרכי שלו�) א"ע

וכל שכ� כאשר הפעילות של העמותה היא לצור� , לצור� פרנסתו) לפני שעת העברה(וא� כ� מותר א� לסייע , "דרכי שלו�"להתיר פחות מ
  . מצווה

המחלקת בי� (ל "רי� את הגמרא הנומסבי, "לפני עיור"� שג� כשיכול לעשות בעצמו האיסור עדיי� הוא בכלל "ח והרמב"ויש להעיר שדעת הר  
והיינו כגו� , מבלי שכפו עליו להכשיל, א� בתנאי שהכשיל מרצונו, "לפני עיור"שלעול� עובר המכשיל על ) תרי עברי דנהרא לחד עברא דנהרא

א "של הרב נ" ומדי מלחמהמל"ביאור והרחבה רבה על שיטה זו נית� למצוא בספר . שעובר העברה נמצא בעבר השני של הנהר ואינו יכול לכפותו
ואינו רק בכלל מסייע , "לפני עיור"מכל מקו� עדיי� הוא בכלל , א� שג� ללא אותו חבר הנהלה האיסורי� היו מתבצעי�, לפי שיטה זו. רבינובי�

ראה שמשמעות � י"המעיי� ברמב, א� מאיד� גיסא; � הוא דווקא במסייע"ולא תועיל העובדה שמדובר במומרי� שכ� ההיתר של הש, בעלמא
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כגו� שמוגש אוכל שאינו כשר בארוחות במשרדי , מותהא� עוברי� רק על איסורי� שכלל אינ� קשורי� לפעילות הע  .ג
 . 3 ההיתר להיות חבר הנהלה הנו פשוט עוד יותר–העמותה 

א� ודאי שא� ביכולתו להשפיע שיימנעו . א� יוכל לשמש כחבר הנהלה של עמותה מעי� זו, כל האמור הוא לגבי עצ� הדי�
 .4ראוי שיעשה כ�, או חלק�, האיסורי�

                                                                                                                                                                           
 בדומה למה שהוזכר –ולא כמו במקרה שלפנינו , נאמר בעיקר בכגו� שעומד כנגד עובר העברה ומסייעו ומחזקו" לפני עיור"דבריו היא שכל די� 

 . לעיל באות א
ומצינו . רה לא יצאנומכל מקו� נראה שמכלל החזקת ידי עוברי עב, וא� לא איסור מצד מסייע, "לפני עיור"א� ג� א� נאמר שאי� כא� משו�   

 :             ולהל� כמה דוגמאות. או מסייע" לפני עיור"בכמה וכמה מקומות שנאסרה החזקת ידי עוברי עברה א� בדברי� שאינ� בגדר איסור 
, )א"ש� סב ע(כמבואר בגמרא , היינו לומר לו מילות חיזוק, � שעובד בשביעית"מובא שמותר לחזק את ידיו של עכו) א"גיטי� סא ע(במשנה  .א

  .  וזאת למרות שכלל אינו מסייעו בפועל במעשה העברה–א� אסור לחזק ידיו של ישראל העובד בשביעית 
ועולא , והרוצח שאל את עולא א� עשה כהוג�, מובא מקרה שהתלוו לעולא בדרכו שני אנשי� ואחד רצח את חברו) א"נדרי� כב ע(בגמרא  .ב

 .  ולאחר מכ� התחרט על כ� משו� שהחזיק ידי עוברי עברה,מחשש שמא יהרגנו ענה לו שעשה כהוג�
שכל הקונה מ� הגזל� מחזק ) ב"קידושי� נו ע(ומובא בגמרא , )דבר שחזקתו גנוב(שאסור לקנות מ� הגזל� ) ב"בבא קמא קיח ע(מבואר בגמרא  .ג

א "ועיי� ברמ. וישנ� עוד דוגמאות רבות. � שות� לגנבההיינו שמי שיוצר ביקוש לגנבה באופ� עקי –" דלא עכברא גנב חורא גנב", ידי עוברי עברה
ונראה שקשה לתת . ועוד) א, שופטי� כא" (מצודת דוד"ב, )א' רסו סע' מ סי"חו(ע "בשו, )טז' סי" (אבקת רוכל"ב, )ח' שמח סע' מ סי"ע חו"שו(

 זה של חיזוק �ודי� מסייע ולא הזכירו עניי" פני עיורל"ופוסקי� רבי� בתשובותיה� הזכירו די� , "מחזיק ידי עוברי עברה"גדרי� ברורי� בדי� 
וככל שהחיזוק משמעותי וישיר יותר , אשר על כ� נראה שככל שהחיזוק שנוצר הוא פחות משמעותי ועקי� יותר נית� להקל בדבר. ידי עוברי עברה

כל , )לא' ב סי"ח" (משיב דבר"ת "ב בשו"ש� הנציוכפי שהוזכר לעיל ב, ובכל מקרה אינו צרי� לאבד פרנסתו משו� כ�. כ� ראוי להחמיר בדבר
ונראה פשוט שסיוע א� ). א� הוא לפני שעת העברה(ומותר משו� כ� ג� לסייע , "דרכי שלו�"הוא צד להתיר לפחות כמו " כדי חייו"דבר שהוא 

כ� �פי�על�וא�, ")בכלל מאתיי� מנה"ו(שכ� א� מסייעו ודאי שג� מחזקו , שלא בשעת העברה הנו חמור יותר מהחזקה בעלמא של עוברי עברה
  .מותר א� הוא לצור� פרנסתו

 בדומה –" הלעיטהו"ו,  לחבר ההנהלה�ומה שעוברי� העברה מדעת עצמ� אינו עניי, כמוב�,  שכ� כל צדדי ההיתר שנאמרו לעיל שייכי� ג� כא�3
  ).א"בבא קמא סט ע(לנאמר בגמרא 

ואפשר עוד שהעובדה שישיבתו כחבר . ג� יהיה ניכר בכ� שאינו שות� במעשי� האסורי�, שכ� מלבד הרווח שמציל אנשי� מישראל מאיסור 4
, שכ� א� לא יהיה חבר הנהלה אחר יהיה חבר הנהלה, )הנדו� בתשובה זו" (לפני עיור"הנהלה תגרו� למעט באיסורי� מועילה א� לעניי� איסור 

עקיבא אייגר ' סמ� לעיקרו� זה מצינו בהגהות ר. אלא אדרבה ממעט את המכשול, ובכגו� זה אינו בכלל מכשיל. ויתבצעו איסורי� רבי� יותר
כיוו� שאילו היה מתגלח לבדו , "לפני עיור"שאפשר שאינה עוברת על , לעניי� אישה המגלחת את ראש האיש באופ� האסור) ו' קפא סע' ד סי"יו(

על " תפארת שמואל"וכעי� זה ג� מצאנו ב. עיי� ש�. לא על איסור ניק�ועתה אינו עובר א, היה עובר ה� על איסור מקי� וה� על איסור ניק�
  ).מב' בבא מציעא פרק איזהו נש� סי(ש "הרא
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 Jerusalem, Israel                                                                                                   ישראל, ירושלי	
                 ה"טבת תשס

  
  אחריות� של חברי עמותה בישראל במת
 אישורי� להחלטות ודוחות כספיי�. קב

  
  :שאלה

שאי� אפשרות , חות וכדומה"דו, מוזמ� לישיבות של עמותה ומתבקש לאשר תקציבי�מדי פע� אני . אני חבר בעמותות שונות
כמו כ� לא נית� לקבל את . מתו� נימוס וכבוד למנהלי� המתאספי� מאשרי� את המסמכי�. לעיי� בה� היטב ולבדק�

  .והמארגני� אוספי� אותו מיד אחרי החתימה, החומר הביתה

  ?כיצד יש לנהוג? ועלולי� חלילה לגרו� לתקלות ולעוולות, הא� אי� החותמי� עושי� מלאכת� רמייה
  

תשובה
1

:  
שהכספי� ניתנו , האחת: בהקשר שלנו לזהירות זו יש שתי פני�. שאלת� נוגעת לזהירות היתרה שיש לנהוג בכספי ציבור

מבחינת מטרת , השנייה. בהסתמ� על כ� שמתקיימת ביקורת פנימית, ידי אנשי� פרטיי� או גופי� שוני��לעמותה על
  . ודינ� של הכספי� כממו� עניי�, פעמי� שמטרת העמותה היא צדקה, הכספי�

פי ההלכה יש לתת �יש לדעת שעל, מאיד� גיסא. 2חכמינו קבעו הלכות ייחודיות בענייני צדקה שנועדו למנוע לזות שפתיי�
  .וכ� נפסק, 3אמו� בגבאי צדקה

פי �י ההלכה מושפעות מהגדרת החובות של החברי� השוני� בעמותה עלפ�הזהירות ודרכי ההתנהלות הנדרשות על, למעשה
 .על דעת כ� ניתנו הכספי� לעמותה, שכ� כאמור, החוק

מעלה ) 1980מ "תש(עיו� בחוק העמותות . ועדת ביקורת ועוד, ועד העמותה, חברי העמותה: עמותה מורכבת מגופי� שוני�
 . 4ולא על כל חבר בעמותה, נת� מוטלת על ועדת הביקורתחות הכספיי� והב"שהאחריות הישירה על הכרת הדו

ואילו האספה הכללית של חברי העמותה נדרשת א� , חות הכספיי� מוטלת על וועדת הביקורת"חובת העיו� המוקד� בדו
  . 5חות"לאשר את אות� דו

� את המאז� המפורט של שכ� עליה� מוטל להכי, חות הכספיי�"נראה שלחברי הוועד יש ג� אחריות אישית לדו, ע� זאת
  . ההכנסות וההוצאות

האפשרות לעיו� במסמכי העמותה מהווה . 6ולעיי� במסמכי העמותה, לחבר עמותה אפשרות נוספת לבקר את פעילות העמותה
לגבי נאמנותו של גוי , עיקרו� זה עולה בהלכות איסור והיתר. ג� א� לא נעשה שימוש בזכות זו באופ� תדיר, גור� מרתיע

  . 7פי דרישות הכשרות�ג עלשנוה
חבר עמותה : דומה שבמכלול הנורמות הקבועות בחוק יש כדי לעמוד בדרישות ההלכתיות לזהירות בכספי ציבור וכספי צדקה

אלא רשאי להסתמ� על הסקירה של הוועד וועדת הביקורת , חות הכספיי�"אינו צרי� להכיר באופ� אישי את פרטי הדו
  . באספה הכללית

או במקרה , מקו� שבו יש תחושה שנעשה שימוש לרעה בכ� שחברי העמותה אינ� בוחני� את החומר באופ� אישיב, ע� זאת
בהתא� להקדמה על הזהירות , ודאי שחובת� לברר את הדברי� לאשור�, שבו נמנע מה� מידע שה� מבקשי� להגיע אליו

  . היתרה הנדרשת בכספי ציבור ובכספי צדקה
 

                                                 
 .אותו צרי� לקבל מבעל מקצוע בתחו� המשפטי, תשובה זו מהווה יעו� הלכתי בלבד ולא יעו� משפטי 1
2

מצא . אלא כדי שיהא זה פורש לשער וזה פורש לחנות וגובי�, בשוקגבאי צדקה אינ� רשאי� לפרוש זה מזה ): "א' רנז סע' ד סי"יו(ע "שו 
ולא ימנה מעות הקופה שני� שני� אלא אחד אחד … וכשיגיע לביתו יטל�, לא יתנ� לתו� כיסו אלא לתו� ארנקי של צדקה –הגבאי מעות בשוק 

 ".'ומישראל' והיית� נקיי� מה': שנאמר, מפני החשד
3

ולא יחשבו את האנשי� אשר יתנו את ': שנאמר, ולא בהקדש ע� הגזברי�, ואי� מחשבי� בצדקה ע� גבאי צדקה "):ב' רנז סע' ד סי"יו(ע "שו 
טוב לה� לית� , ומישראל' מ כדי שיהיו נקיי� מה"ומ: "ובהגה)". טז, יב' מלכי� ב(' כי באמונה ה� עושי�, הכס� על יד� לתת לעושי המלאכה

ה בכל "וה. צרי� לית� חשבו�, או שנתמנה באלמות וחזקה, אבל מי שאינו כשר, וכל זה בגבאי� הכשרי�: "כתב) קעג' ש� סי(ו "ומהרי". חשבו�
 ".כשרי�"עד כמה ה� בכלל , עצמת האמו� שיש לית� בגבאי הצדקה מושפעת ג� מהיכרות אישית עמ�, לאמור". ממוני� על הצבור

ניה הכספיי� והמשקיי� של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו י עניקורת או הגו� המבקר יבדקו אתיועדת הב: "כ� היא לשו� החוק 4
ועד וה: "חות הכספיי�" בהתא� לכ� דרש מסדר החוק את אישור הדו."י� אישור הדי� וחשבו� הכספיילפני האספה הכללית את המלצותיה� לענ

אשר יכלול פירוט מלא לפי הרשימה , בכל שנת מס) ח כספי" דו–להל� (יכי� אחת לשנה מאז� ודי� וחשבו� של הכנסות העמותה והוצאותיה 
קורת או לגו� המבקר לא פחות משבועיי� לפני יו� האספה הכללית או במועד יעדת הבוח הכספי יוגש לו"הדו ;היהמופיעה בתוספת השני

 ."לאישורה,  ויובא בפני האספה הכללית,מוקד� יותר שנקבע לכ� בתקנו�
אספה כללית רגילה תשמע דיני� וחשבונות על ): "ברירת המחדל( של עמותה המהווה תקנו� מצוי, שונה לחוק הראכ� עולה ג� מהתוספת 5

  .קורתיועדת הבוועד ובותחליט על אישור� ותבחר ב, ועדותדו� בה� ובדי� וחשבו� הכספי שהגיש לה ה, קורתיועד ועל פעולות ועדת הבופעולות ה
חות הכספיי� שהובאו לפני האספה הכללית "הפרוטוקולי� של האספות הכלליות והדו, ועדוחברי ה סופנק החברי� פנקס: "כפי שקובע החוק 6

  ."יהיו פתוחי� בכל עת סבירה לעיו� של כל חברי העמותה
7

ג ישראל א� יודע העובד גלולי� מנה, ואי� ידוע א� הדיחו, עובד כוכבי� משמש בבית ישראל ונת� הבשר בקדירה): "י' סט סע' ד סי"יו(ע "שו 
או במסיח לפי תומו שהדיחו יפה או , )טור(ובחד מינייהו סגי : "ובהגה". א� היה ש� ישראל יוצא ונכנס או שו� קט� ב� דעת, סומכי� על דבריו

,  דבריווהוא עבר על, מיהו א� מיחה לעובד גלולי� שלא ידיחו בלא רשותו. דמרתת הואיל ויודע מנהגי ישראל, יוצא ונכנס, אפילו קט�, שישראל
 )".ה"ד ואו"הגהת ש(דהא חזינ� דאינו מרתת ואי� לסמו� ג� כ� אדבריו , אסור


