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ראש חודש אייר תשע״ז
אנו עומדים לפני פרוס הועידה השלושים ,ועידת היובל של רבני
אירופה בעיר ואם בישראל אמסטרדם יצ״ו .לפני ששים שנה התכנסו
כאן קברניטי היהדות באירופה ,הרב הראשי למלכות בריטניה ,הרב
ישראל ברודי ,הרב הראשי לצרפת ,הרב יעקב קפלן ,הרב הראשי
לאמסטרדם ,הרב אהרן שוסטר וחכם גאון מאנגליה ,זכר כולם לברכה,
לכנס את רבני שארית הפליטה באירופה החרבה והשוממה בכדי לחזק
ולהתחזק ובכדי להפיח רוח חיים חדשה בתוך הקהילות היהודיות.
בתום עשר שנים אחרי שמשרפות אושוויץ נדמו ,חלק לא מבוטל של
שארית הפליטה החליטה שכבר לעולם לא יחיו העצמות היבשות
האלה והעתיד מובטח רק עם התבוללות גמורה .עשרות אלפי יהודים
ובתוכם גם רב ראשי ידוע התנצרו השתמדו ונעלמו כמעט לעולמים
מעם ישראל.
הקמתה של מדינה יהודית ריבונית כשלוש שנים אחרי השואה ואחרי
זה שיקום הקהילות השרופות על ידי רבני ועידת אירופה הפיחה רוח
חיים ותקוה בקהילות ,ואחד מעיר ושנים ממשפחה שבו בחזרה לכור
מחצבתם לתוככי הקהילה היהודית ככתוב בדברי הנביא יחזקאל
״ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם ,חיל גדול מאד מאד״.
האחד המיוחד מבין רבני אירופה של דורנו שעשה מהפך במו ידיו
בארצו ,היה הנשיא השלישי של הועידה ,הרב יוסף חיים שיתרוק זצ״ל
רבה הראשי של צרפת .הרב שיתרוק בא מבית מסורתי ובשקידתו
בלימוד התורה התפתח לדמות כריזמטית דומיננטית בתוך הקהילות
ששירת בהם .תחילתו בקהילת שטרסבורג בצפונה של צרפת ואחר כך
בתור רבה הראשי של מרסיי ,ובתור רבה הראשי של צרפת .יום התורה
שאורגן על ידו הפך למגנט מושך עשרות אלפי יהודים מבני קהילתו,
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דבר הנשיא
ושיעוריו בבית הכנסת הגדול בפאריס הקסימו לבבם של אלפי
השומעים .במיוחד היה כוחו רב בתור רבם של רבני צרפת ,כשהתייחד
איתם בסמינרים בימי החופש בכדי לחזק אותם וללמד אותם .חיוכו
הרחב מלא החן עם שמחת החיים ויראת אלוקים הטהורה שנראה היה
על פניו ,השרתה את הסובבים אותו עם השראה רבה .לדאבוננו עבר
הרב שבץ מוחי ששיתק חצי מגופו ,אך במסירות נפש המשיך את
פעילותו הרבנית העניפה עד לסוף ימי חייו .יהי זכרו ברוך.
אתגרים חדשים עומדים היום בפני רבני אירופה .היבשת משנה את
פניה ,הנצרות החילונית נסוגה והאיסלאם הדתי כובש את היבשת.
מלחמת התרבות בין אירופה הישנה והחדשה מוצאת את היהודים כמו
תמיד באמצע בין הכוחות הטיטאניים הנלחמים על היבשת.
רבני ישראל די בכל אתר ואתר בשעה הגורלית הזאת שומרים את
משמרת הקודש בקהילות ישראל ללמד את העם דעה ובינה .ועידת
רבני אירופה מחזקת את הרבנים ומאחדת אותם ,ועל ידה איש לרעהו
יאמר חזק .רבנים מכל החוגים ומכל העדות ומכל הארצות מתאחדים
במשימה של ״והערב נא את דברי תורתך בפינו ובפי כל עמך ישראל
ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל בית ישראל לומדי תורתך״.
רציתי לבוא בברכת תודה לרב אריה פולגר רבה של וינה עבור הוצאת
קובץ זה של שרידים ,לרב ישראל מאיר לוינגר עבור העריכה ולר׳
משה פרידמן עבור עבודתו הארגונית .קובץ זה הוקדש לנושא של
טכנולוגיה והלכה ואני תפילה שנוכל על ידי זה להוסיף נופך ושובך
בנושאים הלכתיים אקטואליים.
בברכה,
פנחס גולדשמידט
נשיא
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דבר העורך
הרב אריה פאלגער
הרה"ר לווינה

אם הנך חוגג את פסח בבית ,חג כשר ושמח;
ואם הנך חוגג במלון ,חג שמח!
מתוך "ממם" 1שהסתובב ברשת בפרוס הפסח

אמנם מדובר במם ,מדיום שאינו רציני ביותר ,אבל הוא משקף את העובדה
הרצינית שלא ראי מלון כראי בית .בבתינו ,החיים יחסית עדיין די
פשוטים .מיד כשנכנסים לבית של שומרי מסורת מרגישים את זה .המנעול
הוא מנעול ידני )או לכלה"פ יש מנעול ידעני לשבתות וחגים( ,כשעוברים
במעבר אין שם אור שנדלק מעצמו )או לכלה"פ מכבים את המערכת
האוטומטית מדי שבוע( .כשפותחים את המקרר בשבת או חג ברור שדאגו
שפתיחת הדלת לא תפעיל נורה או מאוורר ,וכו’ וכו’ וכו’.
לא כן מי ששוהה במלון יוקרתי .שם הדלת נפתחת על ידי כרטיס
מגנטי ,וכדי לחסוך חשמל אין המיזוג אוויר או האור נדלק עד
שמישהו נכנס אל תוך החדר )במלון פשוט יותר יש להכניס את
הכרטיס לתוך מקום מיוחד כדי להפעיל את כל המערכות הללו ,ואילו
במלונות יוקרתיות וחדשות יותר ,המערכת נדלקת אוטומטית( .במקרר
אין שם נורה בלבד שנדלקת ,אלא כל מי שמוציא מוצר מתוך המיניבר
)עם הכשר מהודר ,כמובן ,או לכה"פ שמופיע על רשימת כשרות של
חבר בוועידת רבני אירופה( ,הרי הוא מפעיל מערכת סריקה שמעלה
את המוצר הנלקח על חשבון החדר וגם נותנת הוראה לשרות החדרים
למלאות את החיסרון ,מתוך צפייה שהלקוח ירצה לאכול תחליף
סעודה שלמה של מוצרים הנמכרים במחירים כפולים ומכופלים
מכשיעור אונאה .בחדר האמבטיה ובמסדרונים האור נדלק רק
כשעוברים שם ,ובכל זה טרם התחלנו לדבר על הטכנולוגיות החדשות
שבמטבחים ובשאר אזורי המלון.
1

תמונה עם ציטוט זעיר שמשתמש כממדֶיום להעביר הערה על החיים או על הדברים
המתחדשים בכל יום .המם יכול להיות רציני ,אבל בד"כ משתמש בסרקזם או שאר
מלתא דבדיחותא כדי לקבל תשומת לב הגולשים ברשת.
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הרב אריה פאלגער
איך בן אדם ,אם אורח או משגיח ,אמור לבלות במקום כזה בשבת או חג?
רבו התשובות העוסקות בעניינים אלו ,מתי מותר להסתמך על אמירה
לעכו"ם או – יותר לעניין – בשימוש בנכרי בלי אמירה ,וכן רבו העצות
הטכניות כדי להשתמש במכשירים ובחדרים הממוחשבים שם מבלי לחלל
שבת וחג ,וכן איך להכשיר מכונות ומכשירי מטבח למיניהם.
מכל מקום לא פתרנו בזה את כל הבעיה ולא יצאנו לגמרי מהפרשה.
כל העצות שיש לנו איך להתארח במלון ,ומקצתם אינם אלא לשעת
הדחק או בדיעבד ,רק עוסקים בבעיות הנמצאות עכשיו במקומנו ,אבל
מהנדסים וממציאים למיניהם כבר מכינים חידושים שונים שיהפכו
לחלק בלתי נפרד מיותר ויותר בתים ,מלונות ועסקים.
כן ,למשל ,ביפן שירותים כבר אינם מה שהיו .באסלות המקובלות במדינה
ההיא ,כל מי שמתיישב עובר בזה מיד בדיקה רפואית :האסלה הממוחשבת
מודדת את משקלו ,את לחץ הדם שלו ,הסוכר שבשתן ,חום הגוף ועוד
נתונים אחרים ,ושולחת את הנתונים הללו לרופא הפרטי של המתיישב.
בשפת הטכנולוגיה הממוחשבת מדברים על הבית החכם .בשנים
האחרונות התחילו כמה מהחידושים הללו לחדור אל תוך כל בית,
למשל עם מודדי המים והחשמל הממוחשבים ,ומי שמעוניין בזה גם
יכול לרכוש מנעול שנפתח עם הטלפון החכם שלו .ממרחקים יכול
לבדוק האם סגר את דלתות וחלונות הבית ,ולסוגרם דרך המחשב שלו.
כל החידושים הללו מוסיפים לנוחות של השימוש במקומות הללו וגם
עוזרות לחסוך חשמל ,חימום והוצאות אחרות ,אבל איך יהודי אמור
לשמור שבת במקום כזה? אף שבבית ענין הכשרות פשוט יותר ,ומי שידו
משגת כבר התרגל פשוט לקנות מקצת ממכשירי המטבח כפול ,לבשר
ולחלב ,ופותר בזה את כל בעיות הכשרות בביתו .אבל אותם הטכנולוגיות
מופיעות עוד הרבה יותר במטבחים תעשייתיים ,כמו במלונות וקייטרינג,
ומהווים אתגרים אמיתיים בתחום הכשרות ושמירת השבת.
במקצת ערים ,כמו בפאריס ,למשל ,פרצה תרבות של מנהלי בית שלמען
אבטחת הבניינים מתקנים בכל בנין מנעול ממוחשב עם קוד או עם מפתח
ממוחשב ,וליהודים אשר במדינות אלו יותר ויותר קשה למצוא מקום
מגורים אשר יוכלו לצאת משם לבקר בשבת בבית הכנסת ולחזור הביתה.
לא רק שאי אפשר להיכנס ,אלא גם לצאת בלתי אפשרי .ויש בנינים אשר
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דבר העורך
להם שתי דלתות זו בפנים מזו ,ולשניהם קודים ,כך שקשה לקפוץ אחרי
נכרי שבדיוק נכנס או יוצא מן המקום ההוא.
א תוכן הכרך
כרך זה מוקדש לנושא הלכה וטכנולוגיה .הרב ישראל מאיר לוינגר,
עורך הראשי של כתב עת שרידים ,משתף אותנו בקריאה מקדימה בפרק
העוסק בל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה ,מתוך ספר שיוציא
בקרוב לאור .בנוסף לזה מתאר במבוא מטעם המערכת את התחומים
השונים בהם הטכנולוגיה זועקת כלפי היהדות בקריאה של "דרשני“.
מאמרים שבמדור טכנולוגיה והלכה סוקרים את מלא רוחב השטח:
הרב אשר ווייס והרב אריה רלב"ג חוקרים את המושגים של גרמא,
שינוי וכדומה שעליהם הסתמכו ממציאי מתג חדיש שקראו לו "כושר
סוויטש" ) ,(Kosher Switchובוחנים האם באמת המתג מתבסס על
היתרים בריאים ,או האם המצאה זו עומדת על יסודות רעועות ורועדות.
כדי לחדד את הסוגיא תרם לנו הרב ווייס שני מאמרים ,אחד שמתרכז
על ה"מתג הכשר" ,והשני שמתמקד במכשירי תקשור ממוחשבים לחולי
 .ALSובזה הם מייצגים את תחום השבת כתחום לביקורת הטכנולוגיה
על ידי ההלכה .הרב יחיה טובול מסב את תשומת לבינו לתחום קלאסי
אחר של טכנולוגיה והלכה :רפואה ופוריות .ואילו הרב לוי יצחק
הלפרין מראה לנו איך הטכנולוגיה מאפשרת לנו לייצר מכשירים
מיוחדים כדי לפתור בעיית אחזקת המקוואות מבלי שמי מקווה יפסלו.
הרב רפאל אייפרעס מחזיר אותנו לפרשה קדומה בטכנולוגיה והלכה,
שכסוקר מחד גיסא את פרשת עשיית המצות על ידי מכונה ,ומצד שני
בתארו שתי שאלות מעשיות בתעשיית המצות שרק עלו על הפרק בגלל
הטכנולוגיה החדשה של אפיה ואריזה .לעומת זאת ,מראה לנו נשיא
הועידה הרב פנחס גולדשמידט שהשאלות עולות גם בגלל התפתחות
התקשורת הממוחשבת בכלל והרשתות החברתיות באיננטרנט בפרט,
והדברים מגיעים אפילו עד הלכות גיטין .הרב שמואל די סגני תרם
מאמר מיוחד במינו ,שמעמיק את הבנתינו של הגדרת חמץ וחימוץ על
ידי הכלים המדעיים שעומדים לרשותנו.
לפני מדור טכנולוגיה והלכה תמצאו מדור הנקרא "שונות בהלכה" .אמנם
הכרך הנוכחי מוקדש לנושא טכנולוגיה והלכה ,אבל המערכת קיבלה כמה
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מאמרים מרתקים בנושאים שונים ,ועל כן החליטה המערכת להדפיס את
המאמרים המרתקים הללו .במדור ההוא תמצאו מאמר של הרה"ר לישראל
הרב דוד לאו על ערעור בבית דין הגדול נגד פסק דין של בית דין איזורי
בעניין תשלום הכתובה ,והרשל"צ הרב יצחק יוסף דן בכתובה שדהו
אותיותיה .מאוצרותיו של הרב נתן געשטעטנער זצ"ל יש לנו מאמר שדן
בשאלה מתי בא במחתרת נחשב שבא על עסקי נפשות וניתן להציל בנפשו,
והרב שמואל אליעזר שטרן דן בשאלה האם בישול מבטל צלי ואפייה.
בסוף הכרך תמצאו מדור שלישי ,על פעולותיה של ועידת רבני
אירופה .שם תמצאו מקצת הכותרות תחתיהם הופיעה הועידה
בתקשורת ,וכן הפרוטוקולים של ארבעת האסיפות האחרונות של
הוועדה המתמדת של וועידת רבני אירופה ,מאז הופיע הכרך האחרון
של שרידים ,כרך כ"ז.
ב האתגר של המפגש בין טכנולוגיה ויהדות רחב יותר מן
המותר והאסור
עם מאמרים בעלי ערך כזה ניתן להתעמק הרבה בנקודות המפגש בין
טכנולוגיה והלכה ,אבל קיימת סכנה מסויימת כשאנחנו חותכים את
הסוגיא ממבט איסורי ההלכה גרידא.
השינויים שבאים בעקבות טכנולוגיות חדישות הם רבים ועמוקים.
כאמור למעלה ,הבתים שלנו ובהם מערכות אספקת החשמל ,הגז
והמים ,וכן אבטחת הבית ומכשירי המטבח וכדומה משתנים.
עם התפתחויות כאלו ,האם יבא היום שמי שירצה לרכוש מקרר בלי
טשופטשיקים ,בלי סורק ובלי נורות ובלי קשר עם חנות המכולת
לרכוש מיד את הנאכל או להזמין אוטומטית את כל הרכיבים
לגעפילטע פיש או לקוסקוס ,יצטרך לשלם על זה ביוקר וזה ייחשב
למכשיר יוקרתי מסוג ווינטאג’ )?(vintage
הבעיות לא תגמרנה במכשירי התאורה ,החימום האבטחה והמטבח .כיום
ממציאים כבר בגדים ממוחשבים ,אשר יש מהם שהם מספקים שרות רפואי
לחולים אשר נאלצים להיות תחת פיקוח תמידי ,ויש בגדים שרק
מתפתחים בשביל הלקוח שרוצה בנוחות והיוקרה שהם מספקים .אבל כמה
זמן יעבור עד שכמעט ולא נוכל למצוא חולצות לשבת?
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גם בקריאה הדברים משתנים .מי הוא הרב שאינו משתמש במאגרי מדע
ממוחשבים ,כגון פרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר אילן וכן אוצר
החכמה? בעוד עשרות שנים אולי כבר לא ידפיסו ספרים פחות פופולריים,
אלא רק יחלקו אותם בספר אלקטרוני .ומה נלמד בשבת? כנראה בהרבה
בתים שבת ייהפך ליום לימוד תנ"ך וגפ"ת) .אבל אולי בדבר זה לא יהיה
חסרון גדול ,ואדרבה יהיה לנו יום הקדוש השבועי לחזור על הלימוד
ולהתעמק במקורות הבסיסיים של תורה שבכתב ותורה שבע"פ(.
בוודאי שנמצא המון פתרונות למרבית המכשירים הבעייתיים ,ומקצת
המאמרים שבכרך זה דנים בכמה סוגיות כאלה ,ובסוף מבוא זה אתאר
את המאמרים השונים שבכרך זה – אבל האם בעקרון נזכור את העידן
הנוכחי או של לפני עשר ועשרים שנה עם מלנכוליה ,נזכור כמה טוב
היתה העת שבה להפוך מקרר להיות מתאים לשבת לא היה דורש יותר
מאשר להתיר נורת  5וואט מתוכו? האם נבחן את ההתפתחות
הטכנולוגית במידה מסוימת של סלידה ,או שמא נעריץ את ההזדמנויות
החדשות שייתנו לנו למצוא יותר זמן ללמוד את התורה ולשרת את
השי“ת? וכיצד אנו מתייחסים בימינו היום לשינוי טכנולוגי? האם אנו
מביטים אחורה בזכרונות נעימים לדורותיהם של הורינו וסבינו ,אשר
חייהם הקשים בשטעטל היו פשוטים יותר? או האם אנו מודים על
ההתקדמות וההתפתחויות שזכינו להיות עדים להווייתם?
ובכל זה טרם נגענו לכל השטח של תוצאות האוטומטיזציה
והרובוטיקה .היום מתקרב בו קשישים יוכלו להיעזר ברובוטים שישמעו
לקולם ויטפלו בהם ובכל צרכיהם .אבל האם זה יביא לביטול מקצת
כיבוד אב ואם ,בהורדה בעשיית חסד ,ובכלל כתוצאה מהאוטומטיזציה
ומהתקשורת הממוחשבת ,האם אין כאן סכנה שהקשר הבין אנושי,
הקהילתי ,ייחלש? כבר בדורו של רבי יהודה הנשיא דאג שבעידן
המודרני של אז ,המערכת הלימודית ,בו תלמיד היה נשאר עם רבו
המובהק לאורך שנים רבות ולומד את רוב תורתו ממנו ,נתונה בסכנה
ויש לחבר את המשנה .כמו כן גרמו התפתחויות חברתיות שליליות
לצורך להביא את התלמודים להיכתב .האם הקשר שלנו היום עם
רבותינו עלול להתחלש עוד יותר?
מצד שני ,הטכנולוגיות החדשות נותנות לנו אפשרויות חדשות לשמור
על קשרים ,להרביץ תורה וללמוד תורה .ספרים שלא חלמנו עליהם
נתונים עכשיו לקצה אצבעותינו על ידי מאגרי מידע ענקיים ומושלמים
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מאוד .והאם האוטומטיזציה לא פותחת לנו את הדלת לעולם בו יתקיים
בדיוק מה שלימד רבי שמעון בר יוחאי )ברכות לה ,(:זכה ,מלאכתו
נעשית על ידי אחרים?
לסיכום ,האם אנחנו ,במילים אחרות ,מחבבים את ההתקדמות ,או
שמא אנחנו מעדיפים בלבנו להיות לודיטים ) ?(luditesמה מצינו
בתורה ובדברי חז"ל על זה? עורך הראשי של שרידים ,הרב ישראל
מאיר לוינגר במבוא שלו לנושא הרחב של טכנולוגיה ותורה )דהיינו,
לא רק ההלכה ,אלא ההלכה ,ההשקפה והחזון( מדגיש את התחומים
הרבים בהם ניתן מחד גיסא לחדש בבית המדרש איך להתמודד עם
טכנולוגיה חדשה מבחינה הלכתית ,ומצד שני איך לנצל את
הטכנולוגיה.
ג חידושים טכנולוגים וחברתיים בדורות הראשונות לבריאת
העולם
בפרקי היוחסין שבפרשת בראשית ,נח וביוחסי עשיו מופיעים חמשה
פסוקים המראים על חידושים טכנולוגיים או חברתיים.
אמהל
ישֹתב יד
אבבי י מ
עדדה מאת־ דדיבבל ההוא דהיד יה א ב
וותַמלד ד ד
 בראשית ד:כ מ ת
ובמקִקנמ נה׃
תַפתשֵ֥ בכ ינִּדור
אבבי דכל־ י מ
יובבל ההוא דהיד יה א ב
אחדיו ד
קִושֹתם ד ב
 בראשית ד:כא מ
קִועוגד נב׃
חרתשֹ
לטבשֹ דכל־ י מ
וגם־ההוא יד נקִל דדהה מאת־תַהוובל ו יקיַ֔ן י מ
ב
צלִהה
 בראשית ד:כב קִו ב ד
עמנה׃
בל־קיַ֔ן נו נ א ד
קִנחידמשֹת ווב קִרזמ בל וו נאאחיתות תַנו ו ו ד
עשֵ֥הנוה
חממנו ב נמומ א מ
קררא מאת־קִשֹמימו י דנוח מלאמיבר זמ זהה קִי ונ א מ
 בראשית ה:כט וו בי קִ ד
א דקִררדהָ֖ ה’׃
אשֹתר מ נ
דדמיה א מ
מן־האא ד
וממבעקִצביהון מדידיינו ב ד ה
מצמא
אשֹשר ד ד
קִואמלִה קִבנמ ני־בצקִבעידון קִוואיד הה וואענד בה ההוא אענד הה א מ
 בראשית לו:כד מ ת
אבניו׃
מרדים קִלבצקִבעיתון ד ב
מאת־וה מיבמםה ובְבמ דקִדבְיר בבְ קִריע יתתו מאת־והאח י ב
דידבל הוא שהמציא הרבה כליזמר„ ,אבי כל תפש כינור ועוגב" ,אחיו מן
האב תובל קין חידש בתעשיית המתכות„ ,לטש נחושת וברזל" ,ואילו
אחיהם יובל לא המציא חידוש טכנולוגי ,אלא חידוש חברתי ,ונהיה
"אבי ישב אהל ומקנה" ,התפתחות חשובה לאפשר התיישבות במדברים
וכדי לבנות ערים במקום שעד כה היו מקומות צייה ושממה .מעניין
שחידושו של יובל אינו חידוש הכרחי לחיים ,אלא דבר שמהנה בני
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אדם ,בידור ,אבל אין החיים תלויים בהם ,משא“כ החידושים של שני
אחיו דידבל ותובל קין שהביאו מהפכות טכנולוגיות וחברתיות לעולם.
כמה דורות אחריהם נולד נח שנקרא על שם "זה ינחמנו ממעשנו
ומעיצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה’" .בגמרא תניא על זה "צדיק
בא לעולם טובה באה לעולם" )סנהדרין קיג ,(:דהיינו שהשיפור במצב
החיים בתקופת נח לא הייתה תוצאה של שום מבצע טבעי של נח או
הוריו ,אלא שפע שירד מן השמים עקב נוכחות אות צדיק בעולם.
אמנם במדרש רבה )בראשית פרשה כה:ב( פירש רבי יוחנן שכשהקב"ה
ברא את אדם הראשון היו הבריות ,בין חי ,בין צומח ובין דומם
נשמעים לאדם הראשון ,ומשחטא ארר ה’ את האדמה ושוב לא נשמעו
הבריות לבני האדם ,עד שבא נח .ולריש לקיש שם לא מתייחס הכתוב
לעידן של אדם הראשון ,אלא שאחרי שארר הקב"ה את האדמה בגלל
חטאו של אדה"ר ,היו מים מציפים אותם ,ואפילו בקבר לא היתה להם
מנוחה ,עד שבא נח.
המדרש אינו מתאר איך נח פתר את הבעיות הללו ,או איך גרם
שיפתרו ,אבל מתוך דברי ר"י וריש לקיש ניתן להבין איזו התפתחות
בעולם נחשבת להשתפרות של ממש .לפי רבי יוחנן החזיר נח את
האדמה למצבה לפני שחטא אדה"ר ,ואילו לר"ל הציל נח את האנושות
מאסונות טבעיים.
איך עשה זאת נח? פרש"י על אתר שנח פיתח טכנולוגיה חדשה ,וז“ל:
„עד שלא בא נח לא היה להם כלי מחרישה והוא הכין להם ,“.אלא שגם
הטכנולוגיה לא הספיקה עד שנתרצה הקב"ה ,כמו שרש"י ממשיך:
"והייתה הארץ מוציאה קוצים ודרדרים כשזורעים חטים ,מקללתו של
אדם הראשון ,ובימי נח נחה“.
מדברים אלו ניתן לדייק השקפה חיובית כלפי החידוש הטכנולוגי
)שאפי נחשב כאילו מחזיר אותנו לעידן של אדה"ר לפני החטא!( ,אלא
שלא די בטכנולוגיה בלבד ,יש צורך לברכה מן השמים.
אמנם לא כל פיתוח הוא חיובי .האישיות האחרונה שציטטנו בפסוקים
למעלה היא ענה ,אחיו או בנו של צבעון ,מבני שעיר החורי ומצאצאי
עשיו„ .הוא מצא את הימם במדבר ברעותו את החמורים" ,פרש"י )ע"פ
פסחים נד„ :(.הימם ]הם[ פרדים .הרביע חמור על סוס נקבה וילדה
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פרד .והוא היה ממזר )כי היה גם אחיו וגם בנו של צבעון( והביא
פסולין לעולם“.
מתוך דבריו ניתן לדייק שבניגוד לחידוש הטכנולוגי המיוחס לנח,
חידושו של ענה אינו מבורך .אולי בגלל שעבר על איסור כלאים ,או
בגלל שהם מסוכנים ,כמו שאמר רבי יהושע בן לוי )חולין ז" :(:אימתן
מוטלת על הבריות ,דאמר ר’ חנינא מימי לא שאלני אדם על מכת
2
פרידה לבנה וחיה“.
בין שני קטבים אלו נמצאים ההמצאות של שלושת האחים הקדומים,
דידבל ,יובל ותובל קין .על המילים אבי כל יושב אהל ומקנה נותן רש"י
שני פירושים:
א( הוא היה הראשון לרועי בהמות במדברות ויושב אהלים ,חדש כאן
וחדש כאן בשביל רעיית צאנו ,וכשכלה המרעה במקום הזה ,הלך ותקע
אוהלו במקום אחר .פירוש שהתיאור הוא מציאותי ,הוא מתאר את
הפעילות של דידבל.
ב( ומדרש אגדה :לעבודה זרה .פירוש זה נשען על המלה יושב אהל
ומקנה ,וקוראים מקנה כאילו כתוב עם א ,מלשון קנאה ,כפי שממשיך
רש"י "כמה דאת אמר )יחזקאל ח( סמל הקנאה" .לפי המהר"ל לא
מוכרח שיש כאן דרשה כמין אל תקרי מקנה אלא מקנה ,אלא שיש פה
לשון נופל על לשון שמתפרש לרעה ,ש דידבל היה משקיע את מאמציו
לכבוד עבודה זרה.
כמו כן מוסיף רש"י על פירושו השני "וכן אחיו תופש כינור ועוגב
לזמר לעבודה זרה“ .ומעין זה מפרש גם את חידושו של תובל קין,
שהיה "תובל אומנתו של קין .תובל לשון תבלין ,תיבל והתקין אומנתו
של קין לעשות כלי זיין לרוצחים“.
הרשר"ה מדגיש את הצד החיובי של שלושת האחים .הוא מדייק שלושתם,
שורש אחד לשמותיהם :יבל .די דבל מביא יבול של הבהמות ,יו דבל הוא האומן
שמתעסק בדברים אבסטרקטיים ,כמעט רוחניים ,ותובל )קין( הוא שמיצר
כלים לתעשייה ,דהיינו הוא מייצר את מכשירי הייצור.
2

יש לציין שלפי הרמב"ן לא מוכרח שחידש ענה שום טכנוליוגיה ולא המציא שום מין
בהמה חדשה ,אלא הימם הם עם של ענקים ,ואם כן לא שייך ענה כלל לשאלתנו .אבל
רבו המפרשים שכן ראוהו כמחדש בתחום כלאי בהמה.
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דבר העורך
מהמקורות הנ"ל ניתן לסכם שאין לנו התנגדות עקרונית לטכנולוגיה,
וגם לא אהבה שאיננה תלויה בדבר .התקדמות יכולה באמת לקדם את
החיים ולאפשר לבני אדם לשוב למנוחתו של אדה"ר לפני החטא
)וממילא לשחרר את האדם מעול החיים היומיומיים כדי להוסיף
בעסקו בתורה ועבודה וגמילות חסדים( ,אבל ההתפתחויות
הטכנולוגיות יכולות גם כן לשמש מטרה טמאה ולמשוך אנשים לעבודה
זרה ולערכיה השפלים והנבזים.
מבחינה זו אולי נוכל לומר שהשאלה ,האם הנטייה שלנו כלפי
התקדמות טכנולוגית היא חיובית או שלילית ,איננה השאלה הנכונה.
לא הטכנולוגיה היא שקובעת ,אלא כוונת האדם המחדש.
כן גם הרשר"ה והגרי"ד סולובייצ’יק ראו בצווי האלקי לזוג הראשון
בשֹדה צווי לכבוש את הברייה ולבנות את
הא מרץ קִובכ קִ ש ב
קִפרתו ו קִרבמו ובמקִלאתו מאת־ ד ד ד
החברה האנושית כחברה מוסרית ואוהבת חסד על ידי התפתחות
טכנולוגית וחברתית .הרב הירש הדגיש בעניין זה את חיי המשפחה
כמוקד ההתפתחות החברתית ,היינו כשהורים מחנכים ומגדלים את
ילדיהם מפתחים בזה את החברה האנושית ,ואילו הגרי"ד סולובייצ’יק
הדגיש את השפעת החידוש הטכנולוגי להתפתחות החברה .ועל אף
הערצתו הנחרצת של ההתפתחות הטכנולוגית – הגרי"ד סולובייצ’יק
קורא לו אדם א’ )אדה"ר כפי שמתואר בבראשית פרק א’(  -מכל מקום
מזהיר אותנו במאמרו 'איש האמונה הבודד' שהאדם הטכנולוגי
והכלכלי איננו יכול להבין את כל סודות העולם ובכלל הרי הוא
בסכנה לשכוח את בוראו ,ועל כן על האדם הוציא לפועל גם ובעיקר
את הצד הרוחני שלו ,שקוראו אדם ב’ )דהיינו אדה"ר כפי שמתואר
בבראשית פרק ב’(.
כמו כן ,אין לנו לעיין על האתגרים הטכנולוגיים מבחינה הלכתית
בלבד .הבדיקה ההלכתית היא חשובה מאוד ,כי היא היא שמאפשרת
לנו לתפקד כשומרי תורה ומצוות בעולם שאנו נמצאים בו .אבל לא די
בזה .אילו אנחנו רק מגיבים כך ,אין אנחנו מחדשים את העולם ,אלא
רק מתמודדים אתו ,והרי כאילו אנו רק מוציאים לפועל גרסה מיוחדת
ונשגבה ,כן ,רוחנית ,אבל מכל מקום גרסה של אדם א’ ,שיודע את
התורה ומקיים אותה ,אבל מפספס את האפשרות להשתמש בחידוש
הטכנולוגי והחברתי כדי לקדם את יחסו לבורא עולם .טוב מזה מי
שמבין שהרבה התפתחויות הם מהסוג של יבל ,יובל ותובל קין,
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הרב אריה פאלגער
שיכולים לשמש לטובה או לרעה ,והצורה בו החברה תשתמש
בהמצאות הללו תלויה במנהיגות הרוחנית שלנו ועד כמה נתאמץ
לעצב את החברה כחברה בה הטכנולוגיה מעלה את האדם ורוחו,
ואינה משפילה או מבזה אותו ואת נשמתו.
ובכלל ,בהרבה מקומות בכתביו ,הגרי"ד סולובייצ’יק הדגיש שהלכה
איננה רק אתגר ,קביעה מה אסור ומה מותר בלבד ,אלא מייצגת את
עומק השקפת התורה ומלמדת את השקפת החיים שלה ,דהיינו ,ההלכה
מלמדת לא רק איך להתמודד עם אתגרי החיים ,אלא איך ליצור את
החיים של עובד ה‘ .על כן יש לעיין איך ההלכה משקיפה על השימוש
בטכנולוגיות השונות בחיים בכלל ובחיים הרוחניים שלנו בפרט .על כן
אני שמח להודיע שהכרך הבא של שרידים יוקדש מחד גיסא לזכרו
לתורתו ולמפעל חייו של נשיא הוועידה הרב יוסף סיטרוק זצ"ל,
ומאידך גיסא לענייני הנהגת קהילה וקירוב רחוקים בהלכה ובהשקפה.
הכרך ההוא יהיה תואם מלמעלה לכרך הנוכחי ,כדי שמחד גיסא נרד
לעובי הקורה לדעת מה יורו המורים בעניינים שונים מה מותר ומה
אסור בשאלות בארבע חלקי שולחן ערוך ,ומאידך גיסא נלמד את הדרך
נלך בה להגדיל תורה ולהאדירה ,להרביץ תורה ולקרוא בשם ה’ בעידן
הטכנולוגי הנוכחי .ויהי נועם ה’ אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננהו.
--כבוד הרבנים ,קוראים נכבדים ,אף שכתבתי את דבר העורך הנוכחי ,לא
ערכתי את הכרך הזה לבד ,אלא יחד עם הרב משה לבל שליט“א ,תחת
מנהיגותו של העורך הראשי הרב ישראל מאיר לוינגר שליט“א .תודתי
העמוקה להם על העזרה והתמיכה ,וכן תודתי העמוקה לרב משה פרידמן,
דובר הוועידה ,על עבודתו הרבה למען עריכת כרך זה ,ולחברי הוועדה
המתמדת שבטחו בי וראו לסמוך עלי ולתת בידיי את המשימה החשובה
של עריכת כתב העת התורני של הוועידה ,ה"ה שרידים כרך כ"ח.
ב"ה ב' אייר תשע"ז
אריה פאלגער
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על דמותו של הרב יוסף חיים סיטרוק זצ"ל
הרב אליקים גוטמאן
הרה"ר לשטראסבורג

בכ"ב ימים לירח אלול תשע"ו כבה נרו של המנהיג הרבני הגדול ,הרב
יוסף חיים סיטרוק ,שהיה מקדמא דנא רבה הראשי של צרפת וכיהן גם
כנשיא ועידת רבני אירופה.
הרב יסף חיים סיטרוק ,נולד בכ"ט תשרי תש"ה בעיר טוניס ,ייזכר
כאחד ממנהגיה הגדולים של יהדות צרפת .כאמור נולד בטוניס ,אולם
בגיל  13עבר עם משפחתו לצרפת והתיישב בעיר ניס ,על חוף ים
התיכון .אחרי כמה שנים של פעילות למען הנוער בקרב תנועת הצופים
בעירו העבר לסמינר להכשרת רבנים בפריס ,שעל ידי הקונסיסטואר
של יהודי צרפת ,שם הוסמך לרבנות לאחר תום לימודיו .משם הלך
ללמוד בישיבת שארית יוסף בבאר יעקב תחת הדרכתו של הרב ניסים
טלידנו.
בשנת  1987למספרם נבחר לרב הראשי של צרפת ובזה נתן דחף חדש
לקהילה היהודית והחל בתנועת חזרה לשמירת תורה ומצוות .הוא לא
היה האדם היחיד שהוביל את התנועה הזאת ,אבל בשנות השמונים
הוא היה המנהיג הרוחני העיקרי שליווה את יהדות צרפת בהתעוררות
הדתית שלה .מעולם לא היו קבוצות לימוד ,מסעדות כשרות ,בתי
כנסת חדשים ,בתי ספר יהודיים וקהילות יהודיות שנוצרו בפאריס
ובמחוזות כמו בתקופתו כרב הראשי.
עוד לפני שהפך להיות הרב הראשי של צרפת ,ר’ יוסף חיים סיטרוק
התפרסם לראשונה כרב לצעירים וסטודנטים בשטרסבורג ולאחר מכן
כרבה הראשי של מרסיי .הוא היה נואם מצוין .הוא דיבר ישירות בלי
להכות על השיח ,ונודע בשביל שובבותו השנונה וההומור שהובילה
אותו להיות אישיות פופולרית בתקשורת .הוא הוציא את הרבנות
הצרפתית מתוך עמדתה של פעילות כמעט סודית ואשר הרבתה
בשיקולי דעת ונתן לה את מקומה הראוי בדיון ציבורי .בשנת 2000
למספרם ,בתחילת האינתיפאדה השנייה ועליית האנטישמיות בצרפת
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הרב אליקים גרשון גוטמן
בעקבותיה ,לא היסס לבקש מפגש עם נשיא צרפת ,ז'אק שיראק,
להודיע לו על חששות הקהילה היהודית ולמתוח ביקורת על
דיסאינפורמציה נגד יהודים ונגד ישראל .עם זאת ,למרות שהוא היה
מכובד בדרך כלל על כל מעמדו המוסרי ,כמה מעמדותיו והישירות
שבה הוא הביע אותן ,הדעות גרמו לכך שלא היו לא רק חברים בחברה
הכללית .לאחרונה הוא זכה לביקורת על הצהרותיו על
הומוסקסואליות .כמה ארגונים של הומוסקסואלים איימו להעמידו
למשפט ,למרות שרק הציג עמדה מסורתית על פי התורה וההלכה.
הרב יוסף חיים סיטרוק נבחר עוד פעמים לרבנות הראשית של צרפת,
סך הכל כיהן שלש קדנציות .אחרי מסע בחירות אינטנסיבי ונלהב ב -
 2008למספרם החליף אותו הרב ז’יל ברנהיים .על אף מצב בריאותו,
ובמיוחד השבץ ממנו הוא התאושש באורח פלא ב  ,2001-נשאר הרב
סיטרוק אחד הקולות המשפיעים והמכובדים ביותר ביהדות צרפת עד
יום מותו .הוא קיבל את המדליה הצרפתית של "קִמופמקד לגיון הכבוד”
בשנת  2007למספרם.

מודעה ממערכת שרידים
עקב הסתלקותו של נשיא הוועידה לשעבר הרה"ר ר’ יוסף חיים
סיטרוק ,מודיעה מערכת שרידים על כך שהכרך הבא יוקדש לזכרו.
נושאי הכרך הבא יהיו תורתו ומפעל חייו של הרב יוסף חיים סיטרוק
וכן עניני הנהגת קהילה וקירוב רחוקים בהלכה ובהשקפה .חברים
יקרים חברי וועידת רבני אירופה ואוהדיה ,הנכם מוזמנים לשלוח
מאמרים בנושאים אלו למערכת שרידים ,עד ר"ח ניסן תשע"ח.
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מבוא לנושא של טכנולוגיה ותורה
הרב ישראל מאיר לוינגר
ראב"ד באזעל וראב"ד מינכן לשעבר
ועורך הראשי של שרידים

א הקדמה
האדם חי בדורו .להנחה זו אנו מוצאים סימוכין רבים .לעתים אנשים
אומרים :בזמנים הטובים שהיו בעבר .על כך אומר שלמה בחכמתו' :אל
תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה ,כי לא מחכמה
שאלת על זה' )קהלת ו:יא( .אנו חיים בדור מסוים ואין בידינו לבחור,
באיזה דור עלינו לחיות .ייתכן אפילו שהימים הראשונים היו טובים
יותר ,אבל אנו חיים היום .יפתח בדורו כשמואל בדורו ,אמרו חכמינו.
'ובאת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם' )דברים
יז:ט( .המדרש אומר:
ובאת וגו' ואל השופט אשר יהיה בימים ההם .וכי יש אדם שהולך לבית
דין שאינו בימיו .אלא ללמדך אין לך לדרוש אלא בית דין של אותה
שעה ,שנאמר ה' אשר עשה את משה ואת אהרן )ש"א יב ו( ,ואת ירובעל
ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל )שם שם יא( ,שקל הכתוב קלי עולם
כשלשה חמורי עולם ,גדעון בדורו כשמואל בדורו ,יפתח בדורו כמשה
בדורו ,שמשון בדורו כאהרן בדורו.

מה משמעות הדבר בימינו? יש לתקופה בה חיים משמעות גדולה לגבי
צורת החיים שבה חיים בני האדם .היום אפשר לדעת מה הולך בכל
העולם מסופו ועד סופו .היום קיימת האפשרות להגיע בזמן סביר לכל
נקודה בכדור הארץ .היום אתה נמצא במעקב לוויינים בכל רגע ובכל
מקום.
מצד שני ,רוב הדברים שלא היה אפשר לעשותם בדורות קודמים,
האדם מסוגל לעשות היום .אם הרמב"ם מונה בשמונה הפרקים דברים
שהדמיון שלנו מתאר ,אך אי אפשר לעשותם 'כגון ספינת ברזל שטה
באוויר' .היום אלפי ספינות שטות כל הזמן באוויר .היום אי אפשר
שרידים  אייר תשע"ז 19 

הרב ישראל מאיר לוינגר
לומר :דבר זה לא ייתכן .ייתכן שהיום הטכנולוגיה עוד לא הגיעה
לשלב הזה ,אבל ייתכן והיא תגיע.
הטכנולוגיה הביאה להישגים גדולים .חלק מהם נוח לנו ואחרים אולי
פחות .הרבה מגדולי הדור מזהירים אותנו מפגעי הטכנולוגיה .הם
כמובן אינם מתכוונים למקרר החשמלי ,למכונת הכביסה או לתאורה
ולמיזוג האוויר ,שאף אלו הם השיגי הטכנולוגיה .הפחד הוא מהמידע
והתקשורת.
תפקידנו היום הוא לנצל כל הישג טכנולוגי ,להיטיב את חיינו ,להעלות
את המוסר ולהיטיב את קיום התורה והמצווה.
ב הישגי הטכנולוגיה בשירות התורה
ניצול הטכנולוגיה ללימוד התורה.
לפני כחמש מאות שנה התלבטו החכמים ,האם לנצל את חכמת הדפוס
להדפסת ספרי הקודש .לא ידועות לנו התכתבויות בנידון .יש להניח
שהיו התלבטויות .בין העובדות המעניינות נמצא את העובדה שהדפסות
התלמוד הראשונות נעשו על ידי גויים .קביעת הדפים בתלמוד נקבעה
על פי הדפסת הבומבירגי ,שהיה גוי איטלקי .גם ההדפסות הבאות,
ובמיוחד הדפסת באזעל ,שנדפסה בעיר שליהודים לא היה מותר לגור
בעיר בה ,נעשתה על ידי גויים .ידוע שההדפסה עוררה בעיות גניזה
רבות .כבר בתחילה שאלו ,מה לעשות בכמויות הנייר הגדולות
שנופלות לגניזה .בעיה שמחריפה בכל דור של הדפסה .יחד עם זאת,
הביאה ההדפסה של הספרים להפצתה של התורה.
זכיתי להוציא את ספרי הראשון' :מדריך להלכות טריפות' בשנת תש"כ.
בספר זה היה החידוש ,שניתן ללמוד בקלות את נושאי השחיטה
והטריפות באמצעות תמונות .בזה הייתי החלוץ בנושא התמונות,
כחומר הוראתי בהלכה .היו לפני שהאירו בציורים ובאיורים בעיות
מסויימות .אפילו רש"י השתמש באיורים ,אבל רק במקומות מסוימים,
כשלא יכול היה לעבוד בדרכים אחרות.
פניתי לרבנים רבים אך הם סרבו לתת הסכמות לספר בתמונות .היו
שאמרו" :תמונות .לא תעשה לך ...וכל תמונה" .בינתיים הפך מתן
תמונות בספרים לשגרה .למהדורת הספר' :מאור למסכת חולין' שהוא
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מבוא לנושא טכנולוגיה ותורה
המשך למדריך הנ"ל קבלתי מכל גדולי ישראל שפניתי אליהם את
ההסכמה .בינתיים הפכו גם סרטים לחומר לימוד מוסכם.
שידורי רדיו וטלביזיה מקובלים בציבור כאמצעי חיוני להפצת התורה.
זצ"ל שעור ברדיו ,שלכבוד השעור
בזמנו נתן הרב פנחס טייץ
נדפסה גמרא מיוחדת .בשעור היומי השתתפו כמאה אלף שומעים.
ג ניצול הטכנולוגיה במתן אפשרות לשמירת מצוות
אחת הדוגמאות הקלאסיות היא הגילוח במכונה .לפני כמאה שנים לא
היה אפשר ליהודי העובד בין הגויים ללכת עם זקן .הגילוח היה נפוץ
ביותר .מספרים על אחד מגדולי ישראל שהראה לנכדים את תמונות
הסבים שהיו מגולחים .הילד שאל" :האם אנחנו בעלי תשובה?"
האפשרות היחידה להתגלח כדת הייתה באמצעות אבקת גילוח 'משעי'.
מי שזוכר את השימוש בשיטה זו ,זוכר את אי הנעימות ואת הריח
הגרוע והחזק שהגילוח נתן לכל הדירה .מספר היהודים שלא עמדו
בניסיון והתגלחו בתער היה גדול .עם בואן של מכונות הגילוח ,בשנות
הארבעים של המאה הקודמת ,נשמו הרבה נשמות לרווחה ,אלו
שהתגלחו בתער ,בחזרתם להלכה ולאלו שהשתמשו באבקה המסריחה
לבית נורמאלי ולשלום בית.
אפיית מצות המכונה אפשרה ליהודים רבים לקנות מצות ולהדר
באכילת מצות בפסח .עדיין יש שאינם מקבלים את החידוש הטכנולוגי,
אך גם הם מודים בהישג הטכנולוגיה.
השגחה באמצעות מעגל טלביזיה סגור .מפעלים רבים עברו להיות
מושגחים בחלק מהזמן או בכולו במעגל סגור .המשגיח אינו בנמצא כל
הזמן ,אבל כל המפעל מושגח על ידו .יש המתירים אפילו חלב שנחלב
בהשגחה כזו ורואים בו חלב שנחלב בהשגחה – חלב ישראל.
מספר הדברים שיושגו ע"י הטכנולוגיה הולך וגדל .רבים הרעיונות
שעומדים להשתמש בטכנולוגיות חדישות לעזרה בקיום מצוות ולימוד
התורה.
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הרב ישראל מאיר לוינגר
ד ההסתייגויות מהישגי הטכנולוגיה
כל התפתחות טכנולוגית מביאה אתה גם בעיות חדשות .התפתחות
הדפוס הביאה להדפסת עיתונים וספרות לא רצויה .גדולי ישראל
התריעו נגד העיתונים ואסרו את קריאתם .שלומי אמוני ישראל נמנעו
מקריאת ספרות שאינה הוגנת .קשה אומנם לאסור קריאה לכל
המעוניין לקרוא .דבר זה הביא להופעת כתבי עת ועלונים תורניים.
למרבה האירוניה מופיעים היום עיתונים שבהם דברי תורה ,המקודשים
כל כך ,שכתוב על הדף' :עמוד זה טעון גניזה'.
אנו חיים בדור שלנו .כל דור יחיה בתקופתו .כל דור יתקדם
בטכנולוגיה וכל יהודי שיחיה בו בזמן ,יחיה באותם התנאים .האיסור
ליהנות מהתקדמות הטכנולוגיה הוא שגיאה גסה .יש לחנך את הילדים
וההורים להשתמש בטכנולוגיה המודרנית ברוח הנכונה ,ברוח החיובית
של הדברים .יצר לב האדם הוא ללמוד ,להבין ולנצל את האפשרויות.
תפקיד הרבנים והמורים הוא לכוון את הדור להשתמש בהישגים בכוון
הנכון ,החיובי ,הבונה של היהדות.
היהדות בעבר הייתה אור לגויים .גדולי חכמינו היו רופאים ואנשי
מדע .הם שלטו בחומר וגם בטכנולוגיה של זמנם .הנצרות החלה לפחד
מההתקדמות .דבר זה השליך אותותיו גם על היהדות .היהדות החלה
להסתגר בתוכה .זאת במקום לפרוץ החוצה ולנצל את האפשרויות.
נקווה שבעתיד תהיה גם בשטח זה היהדות לאור לגויים ,שנלמד את
דורותינו להפיק את הלקח המותר והרצוי ולא את הגרוע והמכוער.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שידריך אותנו בדרך הישרה והטובה.
בקובץ זה יידונו אספקטים שונים של טכנולוגיה והלכה.
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מדור
שונות
בהלכה

פסק דין בערעור בבית דין הגדול
הרב דוד לאו
הרה"ר לישראל

לפנינו זוג שנישא לפני כמה שנים ,אחרי שנתיים החליט הבעל
שרוצה להתגרש .אחר כך היה איום מצד הבעל והאשה הגישה תלונה
במשטרה ולאחר יומיים התקיים דיון בביהמ"ש ואז בהסכמת הצדדים
הבעל עוזב את הבית .האשה הגישה תביעה לשלו"ב והבעל הגיש
תביעת גירושין .בית הדין האזורי קבע שעל האישה לקבל גיטה ואין
סיכוי לשלו"ב בשל אורח חייו החילוני .האישה טענה כי הייתה
אלימות.
האשה מערערת על החלטת ביה"ד האזורי באריאל ,שפסק שהאשה
הפסידה את כתובתה ,וכן שהסכם הגירושין שנחתם בין הצדדים עומד
בתוקפו ,כמו כן מערערת האשה על כך שביה"ד קמא לא חייב את
הבעל בהוצאות משפט.
א כתובה
עיקר החלטת ביה"ד קמא לפטור את הבעל מתשלום דמי הכתובה,
מתבססת על כך שלא הוכח שהבעל ידע על מחלתה של אשתו ,וגם
אם נאמר שידע הרי לא היה מודע לעוצמת המחלה ולתופעות
הנילוות אליה ,ולכן מתקבלת טענתו למקח טעות בקדושין ,לעניין
חיוב האשה בגט והפסד הכתובה .ביה"ד קמא קבע גם שהסכם
הגירושין שנחתם ע"י הצדדים עומד בתוקפו ,ולפי זה היה ניתן לצרף
את מחילת האשה על כתובתה בסעיף  7להסכם הנ"ל .אלא שבעניין
זה נאמר בפסק הדין של ביה"ד קמא שקשה להפסיד לאשה את
כתובתה רק מכוח ההסכם ,כיון שההסכם עסק בגירושין בהסכמה,
ואילו למעשה הגירושין נעשו על פי חיוב של ביה"ד .ולכן עיקר
הסתמכותו להפסיד לאשה את כתובתה נבעה מטענת מקח טעות של
הבעל וכנ"ל.
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הרב דוד לאו
לגבי טענת מקח טעות של הבעל ,נראה שיש לקבל את טענותיו של
ב"כ האשה ,שאין לבעל טענת מקח טעות ,וזאת משום שחזקתו שידע
מראש על מחלתה של האשה ,חזקה אשר נתמכת במידה רבה על
ההליכה המשותפת לפסיכולוג ,כאשר שלשתם יושבים מסביב לשלחן
אחד ,ולפי עדותו של הפסיכולוג הוא העלה בשיחה בפירוש את
מחלתה של האשה .בנוסף הבעל עצמו טען שידע שהאשה הולכת מדי
פעם לפסיכולוג ]פרוטוקול מיום ט מרחשון תשעו שורה  .[60בנוסף
הודה הבעל בפני העו"ס שהתמנתה ע"י ביה"ד קמא שידע שהאשה
לוקחת כדורים נוגדי דכאון .ואף שהבעל טוען שלא התענין בתוכן
השיחה עם הפסיכולוג ,וכן לא ייחס חשיבות לשאר הסימנים המעידים
על מצבה של אשתו ,מ"מ נראה שצודק ב"כ האשה שדברים אלו
נכללים באמור בשו"ע סי' קיז ס"ה:
אם יש מרחץ בעיר והיו לו קרובים שם ,אינו יכול לומר :לא ידעתי
מומין אלו ,ואפילו מומין שבסתר ,מפני שהוא בודק ע"י קרובותיו
וחזקתו ששמע ונתרצה.

דברים אלו אמורים אפילו באשה שלא גילתה לבעלה שום רמז על
מום כל שהוא שנמצא בה ,ואף על פי כן חזקה שהבעל בודק ומברר
כל עוד הדבר אפשרי ,וכל שכן במקרה שלפנינו שהאשה עצמה
ביקשה מהבעל שיתלווה אליה לטיפול אצל הפסיכולוג ,וידוע לו
שהיא הולכת באופן קבוע לטיפול פסיכולוגי ,וכן ידוע לו שאשה זו
לוקחת כדורים נוגדי דיכאון ,שזה הוא מצב עדיף בהרבה על המקרה
שבו נאמרו דברי השו"ע.
ואף שאילו לא היה לבעל מידע מוקדם על מחלתה של אשתו ,מסתבר
שמחלה כעין זו נחשבת כמומים שבסתר ,כמו שכתב בשו"ת מלבושי
יו"ט אבהע"ז סי' ד בענין דומה:
ומום שבגלוי נמי לא הוה כיון דהטירוף הוא אצלה לפרקים ידועים,
א"כ יכולים אביה ואמה לשמרה שלא תלך לשוק כדי שלא יתודע זאת
והוה כמו נכפה לזמן דמקרי נמי מום שבסתר מהאי טעמא ,ועי' ברמב"ם
בה' אישות פכ"ה ה"ב דמסיים שם והדברים האלה דברים של טעם הם
ואינם גזה"כ עכ"ל.

בפד"ר ח"ח עמ'  182כתבו על פי דבריו:
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פסק דין בערעור בבית הדין הגדול
וא"כ יש לנו ללמוד מזה ,דכל היכא שיכולים לשמור שלא יודע מום זה
לרבים מקרי מום שבסתר .וה"ה בנידוננו שידוע שבתי החולים האלה
שומרים על סודיות רפואית ואינם מגלים אפילו לשואלים ,א"כ אין לנו
שום חזקה שנודע לבעל לפני הנישואין.

אולם במקרה שלפנינו שהאשה מיוזמתה ביקשה מהבעל להתלוות
אליה לטיפול פסיכולוגי ,וכן נודע לו על כמה עניינים המעוררים חשד
אצל אשה זו ,נראה בהחלט שהיה בידו לברר את מצבה אילו היה
מעונין בכך .וגם אם נאמר שבמהלך הטיפול עצמו הבעל לא הקשיב
לנאמר ולא היה מודע לתוכן השיחה ,מכל מקום בודאי שהיה בכך
בכדי לעורר חשד מצדו ,וא"כ ניתן לסמוך על החזקה שידע על
מחלתה.
דברי ביה"ד קמא בפסק הדין שבדיני מקח טעות לאחר שהתברר
שהיה מום במקח נטל ההוכחה מוטל על המבקש לקיים את המקח,
ועליו לברר שהמום היה ידוע לקונה וסבר וקיבל ,אינם מתאימים
לכאורה לנדון שלפנינו ,שהרי נאמר בפירוש בשו"ע שם ס"ז:
כיצד היא טענת המומין ,אם היו המומין שנמצאו בה מומין שודאי היה
בה קודם שתתארס ,כגון אצבע יתירה וכיוצא בו ,על האב להביא ראיה
שידע הבעל ונתרצה או שחזקתו שידע .ואם לא הביא ראיה ,תצא בלא
כתובה כלל.

הרי שאין צורך להוכיח שהבעל ידע על המום ,אלא די בהוכחה
שחזקתו שידע על המום .וכאמור באופן שיש ביד הבעל היכולת
לברר האם יש מומים באשה ,חזקתו שעשה כן ,ודי בכך בכדי לחייבו
בכתובה.
על פי זה יש לצדד ולהוסיף על האמור לעיל ,שהואיל ונראה שהאשה
לא הסתירה מהבעל את מחלתה ,שהרי אדרבה היא עצמה ביקשה
ממנו להתלוות אליה לטיפול אצל הפסיכולוג .וגם אם נקבל את
טענתו שהדבר אירע בלי שום קשר לנישואין עתידיים ,מ"מ חזקה
שאדם אינו לוקח לפגישה עם פסיכולוג מלווה שאין לו קשר עמוק
איתו ,ואם כן נראה שהתקיימה ביניהם מערכת יחסים פתוחה ,וקשה
להניח שבמצב כזה לאחר הנישואין האשה מסתירה לגמרי מבעלה את
קיום מחלתה.
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הרב דוד לאו
בנוסף גם עצם המציאות ששלשה אנשים יושבים סביב שלחן אחד
במשך זמן ממושך ,ושנים מהם מדברים על נושא מסויים ,לכאורה די
בה בפני עצמה כדי לקבוע שחזקתו שידע באופן כללי על הנאמר
בשיחה ,וכל הטוען שלא שמע כלום ממה שנאמר עליו הראיה.
על כל פנים בצירוף כל הראיות הנסיבתיות הנזכרות ,נראה שניתן
בהחלט לקבוע שחזקה על הבעל שידע על מחלתה של אשתו ,וכאמור
לעיל אין צורך בהוכחה גמורה על ידיעת המחלה ,אלא די בכך
שחזקה עליו שידע עליה ,ותנאי זה מתקיים כאן בבירור.
דברי ביה"ד קמא שלא הוכח שהבעל ידע על עוצמת המחלה של
אשתו ,ועל מצבה בשעת התפרצות המחלה ,נראה שדברים כאלו
שניתנים לבירור בקלות רבה מאוד ,נכללים באמור לעיל ,וכשם
שחזקה על אדם שישלח את קרובותיו לבדוק אם אין מומים באשה
שהוא עומד להינשא לה ,על אחת כמה וכמה שחזקה על אדם שיודע
על בעיות נפשיות שיש לאשה זו ,שהוא מברר היטב מה המשמעות
של בעיות אלו ,ובפרט בימינו שהמידע נגיש לכל אדם ,ובפרט לאדם
משכיל אשר לומד במסגרת לימודים אקדמאים.
אמנם נכון הדבר שכלפי חיוב האשה להסכים לגירושין ,היה מקום
לדון בטענת הבעל שהיה סבור לקבל את האשה כמות שהיא ואינו
מסוגל לכך ,וכמובא בב"ש סי' קנד ס"ק ב שנחלקו הפוסקים בזה,
ואפשר לומר קים לי כטענה זו ,אולם הואיל ונושא הגירושין כבר
אינו עומד על הפרק ,והשאלה אינה אלא חיוב הכתובה ,ברור שאין
מקום לטענה כזו.1
לכל האמור יש להוסיף ,שגם באופן שאין חזקה על הבעל שידע על
מומי אשתו לפני הנישואין ,אין אפשרות לטעון טענת מקח טעות אלא
במקרים בהם טוען הבעל טענה זו מיד לאחר הנישואין ,כמבואר
בשו"ע אבהע"ז שם ס"י:

1ואמנם דעת כמה ראשונים שר' מאיר החולק במשנה בכתובות עה ,א על שיטת חכמים ]שהיא
המקור לדברי השו"ע במומים שבסתר[ ,סובר שגם לענין הכתובה יכול לומר סבור הייתי שאני יכול
לקבל ,אולם רוב הראשונים אינם מפרשים כך את דברי ר' מאיר ,ובכל אופן אין הלכה כדבריו .ולכן
ברור שכלפי הפסד הכתובה בכל מקרה שחזקה על הבעל שידע על המום של אשתו ,אין לו טענה
להפסיד לה את כתובתה.
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בא על אשתו ,ושהה כמה ימים ,וטען שמום זה לא נראה לו עד עתה,
אפילו היה בתוך הקמטים או בכף הרגל ,אין שומעין לו ,חזקה אין אדם
שותה בכוס אא"כ בודקו וידע ונתפייס.

ואמנם במומים שאין לבעל שום אפשרות לבדוק ,או שאין לו שום
סיבה לחשוד בקיומם ,מסתבר שגם כאשר עובר זמן לאחר הנישואין
בידו לטעון שלא ידע על מומים אלו ,וכן מבואר בשו"ע חו"מ לגבי
כל טענת מקח טעות:
המוכר לחבירו קרקע או עבד או בהמה או שאר מטלטלים ,ונמצא
במקח מום שלא ידע בו הלוקח ,מחזירו אפי' לאחר כמה שנים ,שזה
מקח טעות הוא.

בביאור הגר"א שם ס"ק ה מבאר שמקור הדין הוא מכתובה:
כמ"ש בכתובות ע"ה נכנסה לרשות כו' שעד כו' ובגמ' שם ע"ו למד
מכירה מאשה.

אולם כאמור במקרה שלפנינו נראה בהחלט שהייתה לבעל האפשרות
לבדוק את מצבה של אשתו ,וכן שהייתה לו סיבה מספקת בכדי
לעשות זאת .ולדוגמא אשה שלוקחת בקביעות כדורים נוגדי דיכאון
וכיוצא בזה ,הרי בהחלט יש בזה בכדי לעורר חשד על מצבה הנפשי,
והטענה שהבעל כלל לא היה מודע לכך שאשה שהוא חי איתה
נוטלת כדורים כאלו ,אינה טענה סבירה יותר מאשר שלא בדק מומים
שבסתר אצל אשתו .ואם כן גם מצד זה ניתן לומר שחזקתו של הבעל
שידע על מחלתה של אשתו מיד לאחר הנישואין ,וממילא אינו יכול
לבוא בענת מקח טעות תקופה ארוכה כל כך אחריהם.
עוד יש להוסיף בענין זה את דברי הסמ"ע בחו"מ שם ס"ק י ]על דברי
השו"ע שם שאם נשתמש במקח אינו יכול לטעון טענת מקח טעות[:
והוא הדין אם היה דבר שהלוקח יכול להבחינו לאלתר ,כגון שיכולין
לנסותו ולטועמו ולא הקפיד לעשות כן ,והמוכר מכר לו סתם ,אינו
חוזר ,כ"כ המגיד משנה שם ]פט"ו ממכירה ה"ג[.

אמנם רבו האחרונים החולקים על המ"מ והסמ"ע בענין זה וכפי
שמביא הפ"ת שם ס"ק א .אולם למעשה מביא הפ"ת שם מדברי
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אחרונים שהכריעו כדברי המ"מ והסמ"ע באופן שהיה בידו לברר לפני
קיום המקח ,או כאשר השתמש בו לאחר המקח:
ועיין בתשובת שבות יעקב ח"ג סי' קס"ט הזכיר ג"כ דברי מהריט"ץ אלו,
ושגם בתשובת הראנ"ח ח"א סי' מ' כתב כן דלהרי"ף ]ב"מ ל' ע"ב מדפי
הרי"ף[ והרא"ש ]שם פ"ד סי' ט"ו[ והרמב"ם ]שם[ דפסקו דמום לעולם
חוזר ולא מהני אם שהה כדי שיראה לתגר ,א"כ אף דיכול להבחינו לא
אמרינן שמחל ,וחולקים על דעה זו שהביא המגיד משנה .והוא ז"ל כתב
דנ"ל דאין כאן מחלוקת כלל ,כמשמעות הסמ"ע ושאר אחרונים .אכן יש
לחלק ,דאם קודם גמר המקח היה יכול להבחינו ,וזהו )ה(פירוש לאלתר
שכתב המגיד משנה ,ולא הבחין ,שמע מינה דמחל אף אם יהיה בו מום
זה  ,אבל אם כבר גמר המקח ונתגלה בו מום אף אם אח"כ שתק זמן מה
יכול לחזור בו ,והא דשתק לפי שלא היה לו עוד צורך במקח ההוא
וכיון שיודע שיש לו עוד שהות לחזור כל אימת שיצטרך לדבר ,לכן כל
זמן שלא השתמש במקח לא הוי מחילה כו' ,עכ"ד ע"ש .וכיוצא בזה
ממש כתב ג"כ בספר תרומת הכרי סימן זה ,ולא ראה שכבר קדמו
בתשובת שבות יעקב הנ"ל .ועיין בנתיבות המשפט ]משה"א סק"א[ כתב
לפרש דברי הסמ"ע הנ"ל ,דזה דוקא כשנשתמש בו ג"כ אחר שהיה יכול
להבחינו ,דכמו בראה המום ונשתמש בו אמרינן שמחל ה"נ בהיה יכול
להבחינו ונשתמש בו אמרינן ג"כ שמחל ,ע"ש .ובודאי דין זה אמת מצד
הסברא  ,וגם בסמ"ע אפשר לדחוק לפרש ,אבל בהרב המגיד מקור דברי
הסמ"ע אלו אי אפשר לפרש כן כמבואר למעיין שם .והנכון כמ"ש
השבות יעקב הנ"ל.

מאחר שכאמור לעיל עיקר דין זה מקורו מדיני כתובה בנושא אשה
בעלת מום ,מסתבר בהחלט שיש לדמות בענין זה גם את שאר פרטי
הדינים .ולכן לפי דברי השבות יעקב ותרומת הכרי והכרעת הפתחי
תשובה עצמו ,נראה שהמבואר בשו"ע הנ"ל שכל בעל שהיה יכול
לברר על המומים של אשתו חזקה שעשה כן ,כמו כן אם יוכיח הבעל
שלא ידע כלל על מומי אשתו ,מכל מקום מאחר שהיתה לו האפשרות
לברר ,אין לו זכות לטעון טענת מקח טעות ,ואין להפסיד לאשה את
כתובתה .וכן לדברי הנתיה"מ הנ"ל ,נראה שבעל שחי עם אשה תקופה
מסויימת ,יש לדמותו ללוקח שהשתמש בחפץ ]כמובן רק לענין הנדון
שלפנינו[ ,שאינו יכול לטעון טענת מקח טעות ,וגם לזה הסכים
הפתחי תשובה שם לדינא.
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]המבואר בפתחי תשובה שם בהמשך הדברים ,שבאופן שמעות המכר
ביד הלוקח אין להוכיח משתיקתו שמחל על זכותו לטעון טענת מקח
טעות ,אינו שייך לכאורה באופן ששתק לפני קיום המקח ,כמו שכתב
בשו"ת גליא מסכת שהביא הפ"ת שם באופן ששתק לאחר שהשתמש
בחפץ שקנה[.
ב לסיכום
הואיל וגם לטענת הבעל שלא היתה לו ידיעה ברורה על מחלתו של
אשתו לפני הנישואין ,מכל מקום היו כמה וכמה סימנים שהעידו על
בעיות נפשיות אצלה ,ובמקרים כאלו חזקה על הבעל שמברר את
מצבה של האשה לפני הנישואין ,ובנוסף יש מקום לצדד במקרה
שלפנינו שהבעל ידע על מחלתה של אשתו ,ובאופן כזה שידע על
המחלה חזקתו שמברר את משמעותה של מחלה זו ,על כן אין לו
אפשרות לטעון טענת מקח טעות ,ועליו לשלם לה את דמי הכתובה
בשעת הגירושין .בנוסף מאחר שהבעל לא טען טענת מקח טעות מיד
לאחר הנישואין אלא לאחר תקופה של כמה חדשים ,יש כאן חזקה
"אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו" ,וגם חזקה זו מוכיחה שידע
על מומי האשה .בנוסף לכל זה ,גם אילו נניח שהבעל לא ידע על
מומי אשתו ,הרי מאחר שהיה בידו לברר על מומים אלו ,וגם על
המשמעות שלהם ,ולא עשה זאת ,נראה שמחל על זכותו לטעון טענת
מקח טעות ,וניתן לחייבו בכתובתה גם מצד זה.
ג הסכם הגירושין
לגבי הסכם הגירושין ,כאמור לעיל גם ביה"ד קמא לא הכריע שהאשה
הפסידה את כתובתה מכח מחילתה בהסכם ,מכיון שההסכם היה
מבוסס על גירושין בהסכמה ,ואילו בסופו של דבר חזרה בה האשה
מהסכמתה ,והגירושין נבעו מחיוב שהושת עליה על ידי ביה"ד קמא.
כנראה האמור בהחלטה שהסכם הגירושין עומד בתוקפו ,מתייחס
לשאר סעיפי ההסכם.
בענין זה נראה שיש לקבל צד זה של ביה"ד ,ואין האשה מפסידה את
כתובתה מכח ההסכם ,וכבר דשו רבים בענין זה של הסכם גירושין
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שלאחר זמן חוזר בו אחד הצדדים מההסכמה לגירושין ,האם ביכולתו
לחזור בו גם מפרטי ההסכם הממוניים.
בעניין זה ציין ב"כ האשה לכמה פסקי דין בהם נקבע שמאחר שהסכם
הגירושין נובע מההסכמה להתגרש ,ממילא ברגע שבטלה הסכמה זו
בטלים גם כל התנאים הממוניים שתלויים בהסכם ,וכ"כ גם הגר"א
גולדשמידט מובא במשפטי שאול סי' כח:
אין כל ספק כי כאשר זוג עורך הסכם לגירושין ,ומפרט בו את כל
התנאים בקשר לגירושין ,הרי ודאי הוא ,בגדר אומדנא דמוכח לכל ,כי
הכונה בכל ההסדרים הללו ,אם לא נכתב בהסכם במפורש אחרת ,היא
אך ורק בגלל ועקב הגירושין למעשה .וכאשר אחד מבני הזוג חוזר בו
מהגירושין ,ולפי הדין בידו לעשות כך ,הרי בטלים הם כל ההתחייבויות
וכל המחילות שבהסכם ,ובאין גירושין גם הם אינם .אמנם אין המעשה
הזה שבעל דין חוזר בו מהסכם שערך כדין ,מהמעשים ההגונים ,אבל
אין לנו עצה לזה ,אין חכמה ואין תבונה.

אלא שדברים אלו אמורים באופן שבסופו של דבר אכן לא התקיימו
הגירושין ,אולם במקרה שלפנינו האשה חוייבה ע"י ביה"ד קמא
להסכים לגירושין ,ובעקבות זאת התגרשו הצדדים .ובמקרה כזה נאמר
בפד"ר ]של הרה"ג ש' ב' ורנר  -אב"ד ,ע' אזולאי ,ח' ג' צימבליסט[
ח"ח עמ' :179
והנה זה ברור שהפס"ד לגירושין שניתן בהסכמה ,אף שקיבלו הצדדים
בקנין ,אינו מחייב לגבי עצם הגירושין ,שהקנין לא היה אלא לגבי
התנאים הכספיים שאם הם מתגרשים ,אלה הם התנאים הכספיים ,אבל
מעצם הגירושין יכול כל צד לחזור בו ,כי על זה לא קיבלו בקניין וע"ז
גם לא שייך קנין כי הוא קנין דברים .וא"כ יכולה האשה לחזור בה
מהסכמתה לגירושין .ברם ,אם יתברר שלפי ההלכה ,האשה חייבת לקבל
גט והם באים להתגרש ,שוב יהיו התנאים הכספיים שהסכימו עליהם
שרירים וקיימים ,כי הרי הסכימו שאם מתגרשים ,אלה הם התנאים,
ומאי נפקא  -מינה אם מתגרשים ברצון או שביה"ד מחייבם על כך.

בדרך זו כתבו בפד"ר חי"א עמ' ] 89מהרה"ג ח' ג' צימבליסט ,ע'
אזולאי ,ש' דיכובסקי[:
והנה בפסה"ד מביה"ד דבאר שבע הנ"ל העלו ,שבכל הסכם גירושין ,אם
אחד הצדדים מתחרט מן הגירושין עדיין התנאים הכספיים עומדים
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בתקפם ,כיון שהצד השני מוכן להתגרש ולקיים את כל סעיפי ההסכם.
ועיי"ש שהביאו ראיה מתשובות המבי"ט ח"ב סי' קנ"ח בנידון יבם
שקיבל בקנין לשלם הכתובה ליבמתו ולחלוץ לה ,וכתב המבי"ט דאף
אם יחזור מן החליצה ,מ"מ הקנין על הכתובה עומד בתוקפו וחייב לתת
לה הכתובה אף אם אינו חולץ לה והביא המבי"ט שכ"כ הרא"ש
בתשובה וכו'.
ונראה דאין לנו ראיה מדברי הרא"ש אלא שבמקום שחייב לחלוץ ,כגון
בנידונו שנשבע על כך ושבועתו קיימת כנ"ל ,שבכגון זה עומד בתקפו
גם קנין הממון ,שהרי עשה הקנין על מנת שיחלוץ והרי הוא חייב
לחלוץ .אולם אין לנו ראיה מהרא"ש לענין מי שמתחרט מהסכם
גירושין ,וזכותו להתחרט ,שהרי זה ברור שבעל ואשה שערכו הסכם
גירושין זכאי כל אחד מהם לבוא אח"כ ולומר שנמלך בדעתו והגיע
למסקנא שקשים הגירושין  -מצד עצמם ,או מצד טובת הילדים וכדומה
 ורצונו בשלום בית ,וכל כהאי גוונא מסתבר שיוכל לחזור בו גםמהתנאים הכספיים שבהסכם ,שיכול לטעון שע"מ כן שלא אתגרש אלא
אחזור לשלום בית לא קיבלתי בקנין.
גם בתשובות המבי"ט שם וכו' מבואר שכל מה שהחליט שם המבי"ט
שהקנין על הממון קיים ,הוא משום שמעיקר הדין יש לחייבו לחלוץ
כמבואר בכל התשובה שם ,שהיבם היא שונאה ולא ביקש לייבמה אלא
כדי להנקם בה ,ובחיי אחיו ג"כ היה מתקוטט עמה ומגדף אותה ומכנה
אותה כינויים רעים ואמר תבוא אותה זונה לביתי ואני אנקם ממנה,
ונטה שם המבי"ט שיש לכופו לחלוץ ,ואח"כ כתב שעכ"פ על הממון יש
לכופו כי כבר קיבל בקנין על כך ,והיינו משום שכיון שבשעת ההסכם
על החליצה והממון היה חייב לחלוץ לה  -ועדיין הוא חייב לחלוץ לה
 שוב אינו יכול לטעון עכשיו שהיה זה קנין בטעות ,משא"כ בנידוןלקוטי תשובות שמתחילה חשב שלא נאה לו לייבם ולא מפני שאינו
ראוי לייבום ,שפיר יכול לומר שעכשיו נמלך בדעתו שאמנם לו נאה
לייבם ,וכל הקנין שבתחילה קנין בטעות הוא.
ואף אנו נאמר בכל הסכם גירושין ,כל שבא אחד הצדדים ואמר שנמלך
בדעתו שמוטב לעשות שלום בית ,וכל מה שהסכים תחילה לגירושין
היה מתוך שיקול מוטעה ,שפיר יוכל לומר שגם הקנין על הממון בטל,
דקנין בטעות הוא .וכל זה דלא כמו שהעלו בפס"ד מבי"ד דבאר שבע
הנ"ל.
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אמנם מסברא יש מקום גדול לדון בדבריהם ,שמאחר שאילו היה ביד
האשה למנוע לחלוטין את הגירושין ,היה ההסכם בטל ,א"כ הרי
למעשה בטלה הסכמתה לכל התנאים הממוניים שבהסכם ,וא"כ מה
מועיל לענין זה החיוב שחייבו אותה להסכים לגירושין מכוח ענינים
אחרים ,והרי אין לביה"ד סיבה לחייב אותה להסכים לתנאים
הממוניים שבהסכם ,אלא לעצם הגירושין בלבד ,וא"כ באופן שלו
יצוייר שלא היו הגירושין מתבצעים כלל בסופו של דבר היה ההסכם
בטל ,נראה שה"ה אם התגרשה האשה בגלל חיוב של ביה"ד ,שאין
בכך בכדי להחזיר את הסכם הגירושין לתוקפו.
אלא שאם כך יש מקום לומר לאידך גיסא שניתן להוכיח מדברי
הרא"ש והמבי"ט שלא כהנחה הבסיסית שבאופן שבטלו הגירושין גם
ההסכם בטל ,אם כי יש שדחו את הראיה מדבריהם באופנים אחרים,
וצ"ע בזה.
על כל פנים לענין מחילת הכתובה במקרה שלפנינו ,מכיוון שנאמר
בפירוש בהסכם שהאשה מוחלת על הכתובה "עם מסירת הגט" ,הרי
ברור שאין כאן מחילה מיד אלא לאחר זמן ,וא"כ נראה פשוט שאף
על פי שהאשה קיבלה קנין על הסכמתה לגירושין ,מכל מקום אין כאן
אלא קנין לאחר זמן שאינו חל כלל ,וכמו שנפסק בשו"ע חו"מ סי'
קצה ס"ה:
י"א שאין הקנין מועיל אא"כ מקנה לו החפץ הנמכר או הניתן ,מיד,
אבל אם אמר לו הקונה :תקנה סודר ותקנה חפצך לי לאחר שלשים ,לא
קנה ,מפני שבשעה שיש לו לקנות כבר החזיר הסודר לקונה.

כ"כ הגר"ש ישראלי במשפטי שאול שם:
במחילה התלויה בתנאי מסוים ,שהצד שכנגד צריך לבצע ,וחוזר בו
מהמחילה ,ואילו השני מוכן לבצע את אשר עליו ,הדבר תלוי בנוסח
המחילה :אם המחילה היא מעכשו ,אינו יכול לחזור בו ,כל עוד הצד
השני מוכן למלא אחר התנאי; אולם אם המחילה תחול רק לאחר
שהתנאי יבוצע ,יכול לחזור מהמחילה טרם בוצע התנאי .וזה מבואר
במחנה אפרים )הל' מכירה דיני אסמכתא סי' ו( בביאור דברי הרמב"ם
פי"א מה' מכירה בענין אסמכתא" :כשהיו חכמי ספרד רוצים להקנות
באסמכתא כך היו עושים ...קונים מבע"ח שכל זמן שיהיה כך או
שיעשה כך ,הרי החוב מחול לו מעכשו".
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וביאר המחנ"א בטעמא דמילתא" :ומה שהוצרך לומר שיהא החוב מחול
מעכשו ,נראה דהיינו טעמא ,כדי שלא יוכל לחזור בו לומר איני רוצה
למחול" .והיינו כנ"ל ,כי אם לא נאמר שהמחילה היא מעכשו ,ניתן
למוחל לחזור בו מהמחילה .ואם נאמר "מעכשו" ,הרי עם קיום התנאי
ע"י הצד השני המחילה חלה.

לפי זה אין תוקף לסעיף זה של ההסכם ,אלא אם כן בסופו של דבר
נמסר הגט בהסכמה ,שאז ניתן לומר שהדברים נעשו על דעת
ההסכמה הראשונה שהאשה מוחלת על כתובתה ,אולם אם האשה
חוזרת בה ממחילה זו ,נראה ברור שחזרתה מועילה.
לפי האמור אין צורך לדון בטענת ב"כ האשה שהאשה לא היתה ברת
דעת מלאה בשעת המחילה על הכתובה ,דיון שכדי למצותו עד תום
היה צורך בקיום דיונים נוספים ,דבר אשר היה עשוי לגרום להוצאות
רבות לשני הצדדים .בנוסף לכך שיש לצדד שחזקה על ביה"ד קמא
שבירר היטב את מצבה של האשה בשעת החתימה.
ד לסיכום
מחילת האשה על כתובתה בהסכם הגירושין אינה תקפה ,לאחר
שבסופו של דבר חזרה בה וביטלה את הסכמתה להתגרש ,ועל כן אין
הבעל נפטר מחיובו לשלם את דמי הכתובה לאשה מכח האמור
בהסכם.
יש לציין שביטול סעיף זה של ההסכם ,מהוה עילה לדרישה מצד
הבעל לבטל גם את שאר סעיפי ההסכם ,אם רצונו בכך ,ואם אכן
תוגש בקשה מצדו בענין זה ,ידון ביה"ד קמא בדבר.2
ה הוצאות משפט:
לגבי הערעור על כך שביה"ד קמא לא חייב את הבעל בהוצאות
משפט ,נראה שיש לקבל את טענת ב"כ הבעל ,ששיקול הדעת בנושא
זה מסור לערכאה הראשונה ,ולפיכך בענין זה הערעור נדחה.

 2אלא שבי"ד קמא לא נדרש לענין זה ,מאחר שלדעתם ממילא הפסידה האשה את כתובתה ,אולם
על פי האמור שהבעל חייב בתשלומי הכתובה ,יש מקום לדון שבידו לדרוש את ביטול ההסכם.
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ו החלטה
א .ביה"ד מקבל את הערעור של האשה לגבי תשלום הכתובה ,וקובע
שעל הבעל לשלם לאשה את דמי כתובתה.
ב .לגבי תביעת האשה לקבלת הוצאות משפט ,ביה"ד אינו מוצא לנכון
להתערב בהחלטת ביה"ד קמא ,ועל כן תביעת האשה בענין זה נדחית.
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כתובה שחלק מאותיותיה דהו
הרב יצחק יוסף
הראשון לציון

א שאלה
נשאלתי בדבר כתובה העומדת להימחק .והיינו בשטר כתובה שנכתב
בכתב יד סופר אשורית כס"ת ,דיו ע"ג קלף ,ומסביב לה ציורים
ועיטורים .הכתובה נכתבה וצוירה ע"י אומן לכבוד החתן והכלה ,והיא
יקרה מאוד לבני הזוג.
לרב המקדש נשאר למלא בכתב ידו רק את זמן התאריך יום ושבוע
ויום החודש וכן את מקום החתונה שנעשתה בארה"ב הרב מילא את זה
בעט ובכתב ידו .עתה לאחר למעלה מעשר שנים האותיות של כתב היד
של הרב המקדש עומדות להימחק .בבדיקה נמצא שחלק מהאותיות הן
שבורות וחלק נשאר בהן רק רושם דיו ,אבל מ"מ אפשר עדיין )בקושי(
לזהות את האותיות ולדעת מה נכתב .האם אפשר לעבור ולחזק את
האותיות כדי שלא ימחקו כפי רצון בני הזוג )הכתובה תלויה ע"ג קיר
הבית(  ,או שמא דינו כמבואר בטוש"ע חו"מ סי' מא סע' א ,וכמבואר
ברמב"ם פרק כג מהל' מלוה ולוה הל' יב-יג ,ובתשו' הריב"ש ח"ב סי'
רכ , 1בשטר העומד להימחק שצריך שבי"ד יעמיד להם כתובה חדשה
ואם כן באיזה נוסח?
ב תשובה
דבר זה נפתח במשנה בב"ב )קסח (.מי שנמחק שטר חובו ,מעמיד עליו
עדים ,ובא לפני בית דין ועושין לו קיום ,איש פלוני בן פלוני נמחק
שטרו ביום פלוני ,ופלוני ופלוני עדיו.

1

נ"ב .מש"כ הרב השואל בשם הריב"ש ח"ב )סי' רכ( ,לא נמצא ואולי כוונתו לח"ב )סי'
תיג ד"ה ומה שאמרו ,וע' ב"י חו"מ סי' מא(.
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ופ' רשב"ם )שם( מי שנמחק שטר חובו מעצמו שנטשטש או שנפלו עליו
מים .מעמיד עליו עדים היודעים מאימתי נכתב ומה כתוב בו והם
עושין לו קיום בפני בית דין וכותבין לו מה שהיה כתוב באותו השטר
והזמן והמעות) .וע"ע להלן(
ובגמ' שם ת"ר איזהו קיומו ,במותב תלתא הוינא אנו פלוני ופלוני
ופלוני ,הוציא פלוני בן פלוני שטר מחוק לפנינו ביום פלוני ,ופלוני
ופלוני עדיו וכו' ,נקרע פסול ,נתקרע כשר" ,נמחק או נטשטש" ,אם
רישומו ניכר כשר .ע"כ .וביאר היד רמה )שם( ,היכי דמי נמחק והיכי
דאמי נטשטש ,נמחק שניטל הדיו מן הנייר "מחמת זיעת היד המשמשת
בו" ודרכה למחוק את הדיו ,אלא שפעמים שרישומו ניכר בכל האותיות
מחמת שמקומו שונה משאר הנייר .ונטשטש שפשה הדיו בנייר ואין
צורת האותיות נכרת ,אלא שפעמים שרישומן של אותיות נכר מכלל
מקום הפשיון שסביבותיהן .והיינו דאמרי' נמחק או נטשטש אם רשומו
ניכר" ,דאיכא למימר מאי ניהו דהוה כתיב ביה" כשר ,ואם לאו פסול.
עכ"ל.
ולכאורה מדוע צריך להעמיד עדים על השטר ,הרי אם השטר נמחק
לא שייך להעמיד עליו עדים ,ואם רישומו ניכר הרי הוא כשר בלי
להעמיד עליו עדים ,כבר עמד ע"ז הראשונים ואחרונים ,דהנה הרא"ש
)פ"י סי' כ( כתב ,ופלוני ופלוני עדיו פירוש כגון שנפלו עליו מים
ונתטשטש ועוד רישומו ניכר "וירא שמא ימחק לגמרי" מעמיד עליו
עדים שמכירין החתימות ובאין לפני ב"ד ומעידין .וכן הוא בספר
התרומות )שער נז ח"ב אות א( אם רשומו נכר כשר .והמתיירא שמא
ימחק כל כך שטרו שלא יהא נכר רשומו ויפסל ,תקנתו כך היא,
שקודם שימחק יעמיד עליו עדים כדי שיראו כל מה שכתוב קודם שלא
יהא רישומו ניכר" ,וכשיהיה לו פנאי מביאו לפני ב"ד" .עכת"ד .וכ"ה
במאירי )ב"ב שם( מי שנמחק שטר חובו כגון שנפל עליו מים או דיו
ומתיירא שמא ימחק עד שלא יהא רשומן של אותיות נכר הרי זה
מעמיד עליו עדים שיהו רואין ענין השטר קודם שיטשטש כלו
ושיקיימו חתימת העדים" ,אם מתיירא שמא ימחק כולו קודם שיגיע
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לבית דין" ,ואח"כ בא לב"ד וב"ד עושין לו קיום ,וכו' .ואם נטשטש
הכל כשהגיע לידם מעידים העדים שראוה אחר שנמחקה .עכת"ד.
ובברכי יוסף חו"מ )סי' מא סק"א( כתב ,מצאתי מסכת בתרא דפוס ישן
נושן מאד ,וכתוב שם בפירוש רשב"ם לשון אחר שאינו בנסחת הש"ס
דקמן ,וז"ל ,מי שנמחק שט"ח ומתיירא "שלא ימחק כולו" ,מעמיד על
השטר עדים שיקראוהו וידעו מה כתוב בו ויביא אותו לפני בי"ד
שיעידו בפניהם מה שראו בשטר ,והם בי"ד עושים לו קיום וכו' ,או אם
הכירו השטר לפני בי"ד שראוהו קודם שימחק כלו ,וראו בי"ד מה
שכתוב בו וראו נמי חתימת העדים ,יכתבו לו איש פל' וכו' .ע"ש .וע"ע
לו בשו"ת חיים שאל ח"א )סי' סא(.
ולדינא כתב הטור חו"מ )ריש סי' מא( מי שנמחק שטר חובו מעמיד עליו
עדים ובאין לפני ב"ד ועושין לו קיומו ופ' ר"י שלא נמחק לגמרי אלא
שרישומו עדיין ניכר אבל הוא ירא שמא ימחק לגמרי מעמיד עליו
עדים שמכירין החתימות ובאין לפני ב"ד ומעידין שראו ביד פלוני שטר
שהתחיל להימחק והכירו החתימות .ע"כ.
והרמב"ם )מלוה ולוה פכ"ג הל' יב( כתב ,מי שבלה שטר חובו והרי הוא
"הולך להימחק" מעמיד עליו עדים ובא לב"ד והם עושין לו קיום.
ע"כ .וכתב ע"ז הבית יוסף והוא הפירוש שכתב רבינו )הטור( בשם ר"י,
וגם הרא"ש )סי' כ( כתב כן .וכ"פ מרן הש"ע )חו"מ סי' מא סע' א( .וע'
בסמ"ע )ס"ק ב( ובא לב"ד כו' .היינו כשכבר נמחק ,וזהו שכתב המחבר
אח"כ ,הוציא פלוני בן פלוני שטר נמחק לפנינו ,דאל"כ למה לי עדים
הא הב"ד יכולין לראות השטר כשעדיין לא נמחק .ע"כ .אמנם בספר
פני יהושע על הטור )סי' מא סע' א( כתב ליישב ,דמיירי במקום שאין
הב"ד מצוי לו וא"כ הוא ירא שקודם שיגיע למקום ב"ד ימחק לגמרי
לכך הוא צריך להעמיד עדים שיכירו החתימות ואח"כ יביא אותם
לב"ד ,אף שהשטר יהיה נמחק לגמרי יעשו קיום עפ"י העדאת עדים
שהכירו החתימות .יעכ"ל .וכן הוא בערוך השלחן )סע' א( כשהשטר
עדיין לא נמחק לגמרי "לא צריכים באמת לעדים כלל" דהב"ד בעצמם
יכולים לקרותו .אלא דטוב יותר להמלוה שיעמיד עדים דשמא עד בואו
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לב"ד מתמחק עד שהב"ד לא יוכלו לקרות .ע"כ .וכ"מ להדיא מכל
דברי הראשונים הנ"ל .וע"ע בתומים )אורים סי' מא ס"ק טו(.
וכ"כ בספר פתחי חושן ח"י )עדות ושטרות פ"ג דיני שטר סע' טו( .מי שיש
בידו שטר שבלה ועומד להמחק ,ועדיין יכולים לקרוא מה שכתוב בו
יבא לב"ד של שלשה ,ויכתבו לו קיום על השטר ,ואם נמחק השטר
לגמרי ואי אפשר לקרותו מביא לב"ד העדים שחתמו על השטר ,או
עדים אחרים שיודעים מה היה כתוב בשטר ,והבי"ד כותבים לו קיום
על השטר ,אבל העדים בלא ב"ד אינם יכולים לכתוב שטר אחר ,אף על
פי שנמחק בפניהם משום שכבר עשו שליחותם.
וע"ע ברמב"ם הלכות מלוה ולוה )פ"כג הל' יד( ,שכתב שטר חוב שנמחק
או נתטשטש אם רשומו ניכר כשר ,וכ"פ מרן הש"ע חו"מ )סי' נב ס"ב(,
וביאר בספר מים שאל )הלכות מלוה ולוה פרק כג הל' יב-יג( שבודאי הא
דכתב רבינו נמחק או נטשטש כשר לא בעינן עדים וא"כ בדין מי שבלה
אמאי איצטריך רבינו עדים ,אלא ודאי צ"ל כמ"ש "דיש חילוק אם
רוצה לגבות עכשיו בו שהוא כשר או להניחו וחושש שמא ימחק שאז
יעמיד עדים" .ע"כ .וכ"כ הערוך השולחן שם )ס"ג( ,שבנמחק השטר או
נטשטש אם רשומו ניכר כשר ואם לאו פסול אא"כ מביא המלוה עדים
שע"פ סיבה נמחק או נטשטש ואם רשומו ניכר "והב"ד" רואים שבעוד
זמן יתמחק לגמרי עושין לו שטר אחר.
ומבואר מדברי הראשונים והאחרונים שכל זמן שרישומן של אותיות
ניכרות ואפשר לקרוא את הכתוב ללא טעות ,שהשטר או הכתובה
כשרים ,וכמ"ש מרן הש"ע )סי' נב ב( .אלא שכשיש חשש שיבלה השטר
או ימחק הכתב לגמרי מעמיד עליו עדים ועושה לו קיום או מביא
השטר לבה"ד וכותבים לו שטר מחדש וכמ"ש מרן הש"ע )סי' מב א(.
ומה נחשב רישומו ניכר ,הנה בחידושי הרשב"א )ב"ב קסח (:כתב בשם
התוספתא )פרק יא הלכה יא( שאם נימוק או שהרקיב או שנעשה ככברה
כשר ,נימוק או ניטשטש "ובבואה שלו קיימת" אם יכול לקרות כשר אם
לאו פסול .וע' פרישה אה"ע )סי' קכה אות יח( על מ"ש הטור שם ,בגט
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שנמחק או נטשטש ובבואה שלו קיימת אם יכול לקרות כשר" ,ובבואה
שלו רצה לומר "מראה שלו ובבואה הוא לשון צל" .וכ"כ הערוך
השולחן שם )סע' ס( שנמחק ונטשטש רק שבבואה שלו קיימת "כלומר
שניכר הכתב והאותיות" ,וע"ע ברמ"א שם )סעי' כא וע"ע להלן(.
ועיין בספר משפט הכתובה ח"ז )פרק סז ע' תסג( בשם ספר )בית יעקב סי'

קט( שכתב ,שלכן אמרו חז"ל ספל וקפל ,היינו מילות הדומות ואעפ"כ
הן ניכרות כלומר שטשטושים שאפשר להכיר אחרי הטשטוש מה היה
מקודם בלי טעות הרי זה כשר .ע"כ .וכמובן שכ"ז שיכולים להכיר
ולהבין את הכתוב .אבל אם לא יכולים להכיר את הכתוב אלא ע"פ
ניחוש וחישובים שונים של גודל אותיות וכיו"ב שבכהאי גוונא אין
השטר כלום והרי זה על פה ולא שטר .וכ"כ בשו"ת מהר"ם מרוטנבורג
)ספר סיני וליקוטים סי' תקפז( דבעינן שיהא רישומן של כל האותיות
בכתובה ניכרות ,דאמרינן התם נמחק או נטשטש אם רשומו ניכר כשר,
אלמא רישומו ניכר בעינן .הילכך צריך לכתוב לה כתובה אחרת
)בכתובה שאכלוה עכברים( ,וע"ע תשובות מיימוניות )משפטים סי' סב(.
ולפ"ז בנ"ד שחלק מהאותיות הן שבורות וחלק נשאר בהן רק רושם
דיו ,אבל מ"מ אפשר עדיין )בקושי( לזהות את האותיות ולדעת מה
נכתב ,הכתובה כשרה ,איך שהיא נקראת כעת ,ומ"מ צריך לעשות לה
קיום בעדים ,או אם רוצים לעשות כתובה חדשה צריך לעשות כן ע"י
בי"ד של שלשה לפני שיתקלקלו האותיות לגמרי ולא יהיו ניכרות ,ואם
נטשטש הכתב עד שאינו קריא עוד ואפ' רק חלק מהכתב ,יש לעשות
כתובה חילוף כתובה דאירכסא ,וע' נוסחתא במשפט הכתובה הנ"ל )הל'
יד-טו( ,וע"ע בשו"ת ראש אליהו ח"ב אה"ע )סי' ו( שאם העדים
החתומים על הכתובה חיים יכולים לעשות מחדש בפני עדים ולא צריך
בי"ד ,ושכן פסק הרה"ג יעקב ישראל פישר זצ"ל.
ובעיקר שאלת חכם אם אפשר לעבור ולחזק את האותיות כדי שלא
ימחקו כפי רצון בני הזוג )הכתובה תלויה ע"ג קיר הבית(.
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הנה כתב הטור אהע"ז )סו"ס קכה( גט שנימוק או שהרקיב או שנעשה
ככברה כשר ,נמחק או נטשטש ובבואה שלו קיימת אם יכול לקרות
כשר ואם לאו אינו גט .ע"כ ומקורו מהתוספתא גיטין )פ"ז הל' יב( ופסק'
הרמב"ם גירושין )פ"ד הל' טז( .וכ"פ מרן הש"ע אה"ע )סי' קכה סע' כ(.
ובשו"ת הרדב"ז )ח"א סי' קפה( נשאל בגט שבא מארץ מרחקים ויש בו
טעיות ואותיות מטושטשות שאין רישומן ניכר אם יש תקנה ליתנו ,ושם
כתב שאחר שדקדק בו יפה ולא היה בו שום הפסד בתורף אלא בתופס,
העלה ,שכל הדין של התוספ' הנ"ל שאם אין רישומן ניכר פסול זה
דוקא בתורף ,אבל היכא דנכתב כל התורף כהוגן אלא שנמחקו או
נטשטשו מקצת אותיות מן הטופס דודאי כשר לגרש בו לכתחלה היכא
דליתיה לבעל ומ"מ צריך "לתקן אותם" קודם שיתננו לה השליח כיון
שהבעל צוה לכתוב גט כשר ונכתב כהוגן אלא שנטשטשו או נמחקו
מתקנם ,כללא דמלתא שאם מקצת אותיות מהטופס מחוקות או
מטושטשות אע"פ "שאין רישומן ניכר" כשר מכמה טעמי .חדא דאין
חסרון אותיות פוסלין בטופס כיון שאין הענין משתנה ,ותו דהבעל צוה
לכתוב גט כשר וכן עשו .ותו דהוי שעת הדחק .ותו "ע"י תיקון להעביר
עליהן הקולמוס" ואפילו באותיות שהוזכרו בתלמוד .עכת"ד .ומבואר
אפוא שיכול לתקן את האותיות ע"י שמעביר עליהן הקולמוס ,ואע"פ
שלא כתב כן אלא בטופס הגט שאינו מעכב ,מ"מ הא מיירי שאין
רישומן של האותיות נכרות משא"כ בנ"ד שהאותיות נכרות ודאי שמהני
להעביר עליהן הקולמוס ,ועדיין אולי י"ל.
אמנם אע"פ שפסק מרן הש"ע אה"ע )הל' גיטין סי' קלא ס"ה( גט שכתבו
שלא לשמה ,אף על פי שהעביר עליו קולמוס לשמה ,אינו גט .ויש
אומרים שחוששין לו .ע"כ .והוא ע"פ המבואר בגיטין )כ (.דכתב על
גבי כתב אינו כתב ,וכן קימ"ל לעניין קדושת השם כשלא קידשו לא
מהני העברת קולמוס לשמה כמבואר בגיטין )נד (:ובב"י חיו"ד )סי' רעו
ד"ה אע"פ שאומר( ,ובמשנ"ב )סי' לב סק"צב( ובקול יעקב )סי' רעו סק"ג(.
מ"מ שאני התם דכתב בתחילה שלא לשמה ורוצה לתקן ע"י שמעביר
הקולמוס לשמה שלא מהני שאין הכתב העליון נחשב כתב לבטל הכתב
התחתון שנכתב שלא לשמה ,משא"כ בנדון שהכתב התחתון נכתב כדין
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אלא שדהה מראיתו עם הזמן ועדיין רישומו ניכר ,מאן לימא לן דלא
מהני לחזקו בדיו בהעברת הקולמוס ,וכ"ש שבכתובה אין צריך לכתבה
לשמה ,וכמ"ש בספר פחד יצחק )ערך כתובה ונסחה ד' קב טור ג( שאין
צריך מן הדין בכתובה לכותבה לשמה כמו בגיטין ,רק דדייקינן במילות
הדומות הנמצאות בין בכתובה בין בגיטין לכתבן בדקדוק כדי שלא
תצאנה ממשמעותן ,להיות הכתובה שטר ראיה כדיני כל השטרות .ע"כ.
וכן נוהגין כיום לקדש בכתובות הנדפסות במחשב ,ללא שום חשש,
ואע"פ שלא שייך בזה לשמה .וכמ"ש בשו"ת אגרות משה )אה"ע ח"א סי'
קעח(  ,וז"ל והנה ראיתי אחדים מדקדקים לכתוב בידם כל הכתובה ואין
רוצים ליקח כתובות הנדפסים אף אלו שנדפסו כהוגן ,וברור שאין בזה
שום מעלה ועדיפות מהכתובות הנדפסים ,דאין צריכין לכתוב הכתובה
לשמה כמו שא"צ בשאר שטרות ,ואין שום חלוק בין שטרי ממון
לכתובה .עכ"ל .וע"ע בקובץ בית אהרן וישראל )סה ,תשנ"ו ,עמ' סט(
שכ"כ הרב שלמה גרוס שליט"א ,ובספר משפט הכתובה ח"א )פ"ג(,
ובחשוקי חמד )כתו' קיב ,(:ובשו"ת אגרות משה )חיו"ד ח"ג ר"ס קכ(.
ובילקוט יוסף שובע שמחות ח"א פ"ט )הלכ' קריאת הכתובה תחת החופה
ס"יד( העלנו שיש שנהגו לכתוב את שטר הכתובה על קלף ובדיו ,כדי
ליפות את שטר הכתובה .אולם בודאי שאין זה לעיכובא ,שהרי גם
כתובה מודפסת שמוסיפים בה את שמות החתן והכלה ,מקום עריכת
החופה והזמן ,וסך הכתובה ,כשרה בפשיטות .ואדרבה יש אומרים
שעדיף יותר שלא לכתוב כתובה על ידי סופר בכתב אשורי.
ואע"פ שבנ"ד הרב מילא בכתב ידו בעט את זמן התאריך יום ושבוע
ויום החודש וכן את מקום החתונה שנעשתה בארה"ב ,וכתב זה הולך
ונחלש מ"מ לא גרע ממ"ש הרדב"ז הנ"ל שאפילו בגט מהני להעביר
קולמוס ,וכ"ש לפי מה שהעלה בשו"ת יביע אומר ח"ג )חיו"ד סי' יד(
שאזכרות של שם השם שבס"ת שנכתבו לשמה ונעשה אח"כ פירוד או
מחק וטשטוש באותיות השם ,שמותר לתקנם בלי שום פקפוק .וכבר
העידו האחרונים שכן פשט המנהג להקל בדיעבד .וכן העלנו בילקו"י
דיני הכנסת ס"ת )תשס"ו עמ' עד הל' ס(  .וע"ע במ"ש בילקו"י קצוש"ע
)יו"ד הלכות ס"ת ל(  ,בס"ת עתיק יומין שברוב הזמן מרוב יושנו אותיותיו
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נטו קצת לאדמומית ,ואינן שחורות כעורב ,מותר להעביר קולמוס עם
דיו שחור ,להשחיר האותיות ,ואפי' על שמות הקודש והאזכרות מותר
להעביר הדיו ,שהעברת הקולמוס על הכתב אינה נקראת כתיבה חדשה,
ולראות את הכתיבה הראשונה כאילו נמחקה ,וכדמוכח מדברי מרן
הש"ע )סי' לב סעיף כז( ,ובמשנ"ב שם )ס"ק קכח( ,ואפי' אם האותיות
האחרונות שבשם מתוקנות כראוי ,ומעביר קולמוס עם דיו שחור רק
על האותיות הראשונות שבשם ,אין בכך כלום ,אע"פ שע"י כך נחשב
כאילו כתב האזכרה שלא כסדרה ,אעפ"כ העיקר בזה שא"צ שתהיה
כתיבת האזכרה כסדרה .וכמ"ש בזה בשו"ת יביע אומר )ח"ט חיו"ד סי' יט.
וח"י דף שסב טור א(.
ותבט עיני בשו"ת להורות נתן )חי"ג סי' קכא( שנשאל בכתובה דאירכסא
שחתימת העד השני נמחקה כמעט לגמרי ,אבל אפשר לראות רישומו
כשמסתכלים עליה מקרוב ,וכתב אע"פ דמבואר בחו"מ )סי' נ"ב ס"ב(
דשטר שנמחק או נטשטש אם רישומו ניכר כשר ,וא"כ הכתובה כשרה
עכ"פ עכשיו כמות שהיא מכיון שרושם הכתב ניכר .מ"מ לענ"ד יש
לעיין בזה ,דהא מבואר בגיטין )כב (:לא הכשיר ר' אלעזר )אם כתב גט
על דבר שיכול להזדייף( אלא בגיטין )דאינן עשויין אלא להתירה ויכולה
להביאו לבית דין לאלתר ויתירוה ושוב אינה צריכה לגט .רש"י( ,אבל בשאר
שטרות )דקיימי לגוביינא( לא ,דכתיב ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים
רבים ,ופירש"י אלמא בעינן דבר הראוי לעמוד ולהתקיים עיין שם .הרי
דשטר העומד לגוביינא צריך לכתוב באופן שיכול להתקיים ימים רבים.
וכן פסק בחו"מ )סי' מ"ב ס"א( דאין כותבין שטר חוב על דבר שיכול
להזדייף ואם כתבו עליו פסול .וא"כ בנדון דידן שחתימת העד השני
שנעשתה לפני ארבע שנים נמחקה כמעט לגמרי ,והיא עומדת להמחק
לגמרי ,הרי זה מוכיח שהחתימה נעשתה בדיו שאינו מתקיים ,נמצא
שהחתימה היא פסולה מעיקרא ,מכיון דבעינן שיעשה את השטר באופן
שיכול להתקיים ימים רבים ,והרי כתובה עומדת לגוביינא אחרי ימים
רבים ,כשימות הבעל או יגרשנה ,וכשנעשתה באופן שאינה מתקיימת
לימים רבים ה"ז פסולה .ע"כ.

  44שרידים  גליון כ"ח

כתובה שחלק מאותיותיה דהו
ודבריו צריכים עיון שהרי מקור דין זה ששטר שיכול להזדייף פסול,
בגמ' הנ"ל דכתיב )ירמיהו ל"ב( ,ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים
רבים ,וכתב הר"ן )שם( ,כלומר וכתב שהוא יכול להזדייף אינו יכול
לעמוד ימים רבים "דמעצמו הוא נמחק" .עכ"ל .מבואר שרק אם השטר
נמחק מעצמו ללא שום סבה שאפילו נמצא בתיבה סגורה היה נמחק,
הוא פסול ,דמעיקרא מתברר לנו שהוא נכתב על דבר שיכול להזדייף,
ובדבר המזדייף ,וכן מוכח מדברי היד רמה שהבאנו לעיל ,שפ' גבי
שטר שנמחק שניטל הדיו מן הנייר "מחמת זיעת היד המשמשת בו"
ודרכה למחוק את הדיו ,וע"ז קאמר בגמ' שבכל זאת השטר כשר ,וכ"פ
מרן הש"ע )סי' נב סע' ב(  ,וא"כ צ"ל דיש חילוק בין אם כתב את השטר
על דבר שמעיקרו יכול להזדייף ,לבין אם כתב על דבר שאינו יכול
להזדייף אלא שמחמת משמוש הידים וזיעה וכיו"ב דהה מראית הדיו,
שהוא כשר ,ועליו נאמר נמחק או נטשטש כשר ,וא"כ בכתובה שדהה
הדיו מעליה ,מנלן דלא דהה מראיתו מחמת משמוש וכיוצ"ב ,וכן
מצאתי בירחון אור ישראל )מאנסי לד ,תשס"ד ,עמ' קסה ,ובירחון המאור שנה
סא עמ' יג( שכתב הרב נטעי גבריאל להשיב על דברי הלהורות נתן
הנ"ל ,שהחילוק פשוט דדוקא במקום שהנייר או הדיו לא הי׳ מתקיים
פסול ,אבל במקום שהדיו כשר רק שאירע המחק ע״י שנפל עליו מים
או שאר סיבות בודאי השטר כשר .וא״כ זה ברור דשטר שכתב כהוגן
ואירע שהתחיל להימחק כל זמן שרישומו ניכר הוי שטר ועומד
לגוביינא ,וכ״כ הש"ע באה״ע )סי׳ קכ׳׳ה ס״כ( לענין גט .ע"כ .ובנ"ד
שהכתובה כבר עבר עליה עשר שנים והייתה תלויה על הקיר גלויה
לעיני כל לאבק ומשמוש הידים י"ל שגם הרב להורות נתן יודה בזה,
שאע"פ שדהה מראית הדיו ,כיון שרישומה ניכר שהיא כשרה.
וע"ע בדברי הרב להורות נתן )שם אות ג( שכתב לדון אם אפשר שהעד
יעביר קולמוס על חתימתו ויחדשו ,הנה יש בזה כמה עקולי ופשורי
בדין כתב על גבי כתב ,ועיין בשו"ת להורות נתן )ח"ב סי' ה'( באורך.
ע"כ .וצ"ע דהמעיין בח"ב )סי' ה אות יא( ,יראה להדיא שהרב המחבר
העלה דשרי להעביר קולמוס על שם שנכתב לשמה ,וכן נהגו עלמא
להעביר קולמוס על שם שנכתב שלא לשמה .ע"כ .וכמ"ש לעיל שמותר
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להעביר קולמוס עם דיו שחור ,להשחיר האותיות בס"ת ,ואפילו על
שמות הקודש והאזכרות מותר להעביר הדיו וכדמוכח מדברי מרן
הש"ע א"ח )סי' לב סעיף כז( .וכן ראיתי לרב נטעי גבריאל )שם ,כשהדיו
דהה בחתימת אחד העדים של הכתובה( שכתב ,לעבור עליו קולמוס ולחדש
הכתב ,לכאורה כיון שמבואר בגיטין )י״ט (.ובתוס׳ )שם ד"ה דיו( ובש״ע
)אהע"ז סי׳ קל״א ס״ה( שמדמין דין גט לדין ס״ת לענין כתב ע״ג כתב
וכמו לענין ס״ת מהני לחדש הכתב באופן שרישומו ניכר כמ״ש בשו״ע
או״ח )סי׳ ל״ב ס"כז( ומג״א )ס"ק ל״ט( ,וה״נ בזה כיון דהשטר כשר
רשאים לחדש ע״י פעולות שיתקיים הכתב ולא ימחק עוד.
אך צ״ב מדוע כתב מרן בש״ע )חו״מ סי׳ מ״א ס״א( דמי שיש בידו שטר
והוא עומד להמחק לגמרי מעמיד עליו אדם ומביאו לבי״ד לעשות
קיום .ע״ש .הרי שלא נתנו עצה זו לחדש הכתב .אך התירוץ פשוט
דחדא דילמא מיירי באופן שאין העדים החתומים לפנינו ויותר קל
להביאם לב״ד לעשות קיום או דחיישינן שמא ימחק עוד הפעם ,לכן
נתנו עצה זו .ע"כ .וכן מוכח מדברי הראשונים והאחרונים הנ"ל שמביא
את העדים לב"ד לעשות קיום מחשש שמא ימחק השטר ,וכנ"ל .וע"ע
בירחון הנ"ל )אור ישראל ,עמ' קנח בשם הרב ברוך אוברלנדר( שתירץ כיון
שמרן הש"ע )מא ס"ב( מיירי בשטר שבלה וכמ"ש הרמב"ם ,כלומר
שהנייר נשחת ונרקב וע״כ אי אפשר לחדשו לכן לא כתבו עצה זו
להעביר עליו קולמוס ,וע"ע שם )מעמ' קנז והל'( שהביאו דברי הרבנים
שהעלו שאפשר להעביר הקולמוס על חתימת העדים )והעד החתום
בכתובה ששמו נחלש יעביר את העט בכת"י ,ומ"מ כתבו שראוי לעשות כתובה
מחדש כדי להינצל מכל מיני חששות וספקות( .וא"כ ה"ה בנ"ד דשרי להעביר

מחדש את העט על הכתב של הרב מסדר חופה וקידושין.
ודרך אגב העיר במ"ש הרב השואל שהכתובה תלויה ע"ג קיר הבית,
הנה במנהג זה דנו האחרונים ,ע' בשו"ת משנה הלכות )ח"ט סי' רצה(
שחלק על ת"ח אחד שרצה לומר שאין להם לתלות הכתובה על הקיר,
כי בזה מבטלים ענין שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ,כי יכול הבעל
להסיר הכתובה מהקיר אם ירצה ,שלפענ"ד כיון שהאשה יכולה להניח
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כתובה שחלק מאותיותיה דהו
הכתובה באחד המקומות שמותר להשתמש שם הוא והיא ,כלומר
שהמקום השתמשות של שניהם ,וכגון ברהיטי הבית וכיו"ב ,א"כ ה"ה
בתליית הכתובה כיון שהמקום מוכן לתרוייהו היינו הקיר ,ושניהם
יכולים להשתמש בה לכן אין בזה חשש .ומ"מ לתלות הכתובה על
הכותל אין בו טעם וריח ולא שערום אבותינו .ע"כ .וע"ע בשו"ת אז
נדברו )ח"יב סי' נ אות ב( שזהו מנהג יפה שאין לך תכשיט גדול מזה.
ובשו"ת מחקרי ארץ ח"ב )סי' ג( ,כתב דאיכא למיחש לעיה"ר ולכן אין
להם לתלות הכתובה לעיני הרואים וצריכה להיות תחת ידי הכלה או
משפחתה שיהיה לה למשמרת .וע"ש שהעלה בנ"ד כשהאותיות דהו,
כיון שיש העתק כתובה ברבנות א"צ לעשות כתובה מחדש שאפשר
לסמוך על העתק כשטר ראיה אבל לא כשטר קיום .והעצה הראויה
להם בנ"ד שיקחו הכתובה )המקורית( ויעשו לה ציפוי נילון למינציה
כדי שתשמר הכתובה ולא תתקלקל יותר .ע"כ.
ובשו"ת יש מאין ח"א )סי' כד ד' עט ע"ד( הביא דברי הרב מר ואהלות
)ענתיבי ,אהע"ז סו"ס ו( שנהגו לכתוב כתובה דאירכסא אפ' ע"פ העתק
שביד הסופר )שנקרא מסוודיה( .ע"כ .ולכאורה ה"ה שיש לסמוך על
העתק כתובה הנמצאת ברבנות .וכ"כ הרה"ג רבי יהושע משה אהרונסון
בשו"ת ישועת משה )סי' סה ,ד"ה וראיתי( כתב שיש לסמוך על העתק
שביד הרבנות לענין להשהותה ללא כתובה .וע"ע בספר שושנת
העמקים )בוחבוט ,ח"א עמ' פ( מה שהאריך במחלוקת האחרונים בזה.
ובמשפט הכתובה ח"ז )פס"ה עמ' שנח ד"ה וכן שמעתי( כתב שדיבר עם מרן
אאמו"ר זצ"ל באריכות ואמר לו שאין לסמוך על העתק כתובה
שנמצאת ביד הרבנות במקום שאירע פסול בכתובה המקורית ,ומ"מ
לדעתו יש להקל היום בכלל בעניין אבידת הכתובה ואפ' שלא עשו
ההעתק ,שכיון שיש היום בי"ד הדואג בלא"ה לזכויות האשה ,ואם
הבעל רוצה להוציאה בלי זכויות המגיע לה ע"פ התורה הם לא נותנים
לו ופוסקים לרעתו ,ובדר"כ אין הכתובה נגבית אלא מתגרשים ע"פ
הדרישות או הוויתורים שבין אחד לשני ,וכו' ,ומ"מ למעשה שנאבדה
הכתובה יש לכתוב כתובה חדשה חילוף כתובה דאירכסא ,אלא שא"צ
כ"כ להזדרז ע"ז כמו שעושין אם לא כתבו מעולם כתובה .ע"כ .וזה
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דלא כמ"ש באול"צ כתובות )סי' קכא אות ו( ,שאם נאבדה כתובתה אסור
להשהותה שעה אחת בלא שיכתוב לה כתובתה חדשה .ולא מהני העתק
הכתובה שמניחים בבי"ד דהרי אינה יכולה לתבוע אותו על סמך העתק
זה כי יכול לומר פרעתי ונטלתי את הכתובה שהיתה אצל האשה ולא
נטלתי את העתק שנמצא בבי"ד ,וכיון שיכול לומר פרעתי אין מועיל
אותו העתק כלום.
המורם מכל האמור :שאע"פ שחלק מהאותיות הן שבורות וחלק נשאר
בהן רק רושם דיו ,אבל מ"מ כיון שרישומן ניכר ,שאפשר עדיין )בקושי(
לזהות את האותיות ולדעת מה נכתב ,הכתובה כשרה ,וכנ"ל .ומ"מ כיון
שחוששים שאם ישאירו כך את הכתובה יש חשש שבחלוף הזמן כל
הכתוב בעט ימחק ואז יצטרכו לעשות כתובה חדשה ,חילוף כתובה
דאירכסא )וראה נוסחתא ע' לעיל( ,יעשו כתובה חדשה בבי"ד )של שלשה(
ע"י הכתובה שבידם שעדיין רושם האותית ניכרות ויכתבו להם כתובה
חדשה .ואם הם רוצים להשאיר את כתובתם כמות שהיא כיון שהיא
יקרה ע"ג קלף ,ומסביב לה ציורים ועיטורים .יכולים לעבור ולחזק את
האותיות כדי שלא ימחקו כפי רצון בני הזוג ,ומ"מ רצוי שמילוי
האותיות יהיה בפני עדים.
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מתי מותר להרוג את הגנב שבא במחתרת?
הרב נחן געשטעטנער זצ”ל
מחבר ספרי להורות נתן ,ונתן פריו,
1
וריש מתיבתא פנים מאירות

יש מי שאומר שבזמן הזה אפילו באו על עסקי ממון מחללין ]את
השבת[ שאם לא יניחנו ישראל לשלול ולבוז ממונו יהרגנו והוי עסקי
נפשות .כתב המג"א )סק"ה( וצריך עיון דיניחנו ליקח הממון ולא יחלל
שבת ,ואפשר כיון דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו חיישינן שמא
יעמוד אחד נגדם ויהרג ולכן מחללין ,אבל באדם יחיד יניח ליקח
ממונו ולא יחלל שבת עכ"ד .ולכאורה יש לתמוה ,דא"כ אמאי הורגין
את הבא במחתרת ,הלא אם יניח ליקח את ממונו לא יהרגנו ,וא"כ
יהא מחוייב להניח ליקח את ממונו ,וכמו שכתב המג"א דאם יכול
להפטר מהם ע"י נתינת הממון אסור להורגו ,ואף בחול יהא אסור
להורגו ,דאיך יעבור על איסור שפיכות דמים מחמת הפסד ממון ,ומוטב
שיתן ממונו ולא יהא שופך דמו של הבא במחתרת.
ברם נראה ,דהנה בסנהדרין )עב (.איתא ,מאי טעמא דמחתרת )שאמרה
תורה אין לו דמים כלומר הרי הוא לך כמי שאין לו דם ונשמה ומותר
להורגו .רש"י( ,חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו )שרואה שאחר
נוטלו ושותק הלכך יודע הגנב הזה שבעל הבית עומד על ממונו
להצילו .רש"י( ,והאי מימר אמר אי אזילנא קאי לאפאי ולא שביק לי
ואי קאי לאפאי קטילנא ליה ,והתורה אמרה אם בא להרגך השכם
להרגו )ואמרה לך תורה אין לו דמים ומלמדתך מאחר שהוא בא להרגך
השכם אתה להורגו .רש"י( .ושם )עב (:אמרו בגמרא דהבא במחתרת
מחתרתו זו היא התראתו )שאין צריך התראה אחרת אלא הורגו מיד,
דכיון דטרח ומסר נפשיה לחתור ,אדעתא דהכי אתא דאי קאי לאפאי
קטילנא ליה ואמרה תורה כיון דרודף הוא אין צריך התראה אלא
מצילין אותו בנפשו ,אבל נכנס לחצרו וגגו דרך הפתח אינו הורגו עד
1

מאוצרו של הרה"צ נתן געשטעטנער ,מוגש ע"י הרב יחזקאל שמואל גשטטנר יו"ר
מכון 'להורות נתן'.
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הרב נתן געשטעטנער
שיתרו בו בעדים חזי דקאימנא באפך וקטילנא לך ,וזה יקבל עליו
התראה ויאמר יודע אני ועל מנת כן אני עושה שאם תעמוד לנגדי
אהרוג אותך ,אבל בלא התראה לא ,דדילמא לאו אדעתא דנפשות קא
אתי אלא דאשכח פתחא להדיא ועל אדעתא דאי קאי באפאי ליפוק.
רש"י(.
ומבואר מכל זה ,דהבא במחתרת מחזיקינן ליה שבא להרוג בודאי,
דהא מהאי טעמא אפילו התראה אינו צריך אלא הורגין אותו מיד ,
והיינו משום שהגנב יודע דחזקה שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו,
דהיינו שכך הוא טבע העולם שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו,
ואעפ"כ הוא בא לגנוב ,הרי זה מוכיח שהוא בא אדעתא דהכי שיהרוג
את בעל הבית ,וא"כ הוי ליה בגדר רודף ,ורודף אין לו דמים .ואין
להקשות דמוטב שיתן לו ממונו כדי שלא יצטרך להורגו ,דכיון דהבא
במחתרת יודע שזהו נגד טבע העולם שיתן את ממונו ברצון ,וא"כ
בהכרח שהוא בא אדעתא להרוג את בעל הבית ,ונמצא דנכנס בגדר
רודף ,ועל זה נאמר הדין דהבא להורגך השכם להורגו ,ואינו חייב
להמנע מלהרגו על ידי נתינת ממונו ,דכך אמרה תורה שרודף מותר
להורגו ,שהתורה הפקירה את דמו וכאלו אין לו דם ,ואינו חייב ליתן
ממונו כדי להציל את חייו של הרודף כי רודף דמו הפקר ,ואין שום
איסור בהריגתו.
וכל זה בבא במחתרת שיודע שבעל הבית יעמוד כנגדו ,דחזקה אין
אדם מעמיד עצמו על ממונו ,ואעפ"כ בא לגנוב ,הרי זה מוכיח שהוא
מוכן להרוג את בעל הבית ,ועל כן נעשה דינו כרודף ואין לו דמים
ומותר להרגו מיד ואין צריך ליתן לו ממונו  -אבל בנכרים שצרו על
עיירות ישראל ,אין להעכו"ם דין רודף ,דכיון דרבים הם הנכרים
הבאים לצור על ישראל ,א"כ אין ראיה שהם מוכנים להרוג ,דהתם
ליכא חזקה דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ,דהעכו"ם חושבים
שישראל יתנו להם ממונם מחמת פחד מיתה ולא יעמדו כנגדם ,ואם כן
לא נעשה דינם של העכו"ם כדין רודף ,כיון שהם אינם חושבים כלל
שיצטרכו להרוג .ואינו דומה לבא במחתרת אשר שם חזקה שבעל
הבית יעמוד נגד גנב יחיד ,ועל כן מוכן הגנב להרגו ,ועל כן דינו
כרודף ורשאי להורגו ,אבל נכרים רבים שצרו על עיירות ישראל אינו
ברור להם שישראל יעמדו כנגדם ,וא"כ אינו ברור שבאו על מנת
להרוג בודאי ,וממילא אין דינם כרודף וממילא אסור להורגם בשבת,
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דכיון דיכול להפטר מהם על ידי נתינת ממון אסור להורגו דהא אין
עליהם דין רודף.
והא דכתב המחבר והוא מהתרומת הדשן ,דהיכי שהם הורגים אם אין
נותנים להם ממון ,דאז מותר לחלל שבת ,והוכרח המג"א לתרץ דהיינו
משום דהעכו"ם חיישי דעכ"פ יתרמי אדם אחד שלא ירצה ליתן ממונו
ועל כן נעשה דינם כרודף כיון דבהכרח כונתם גם להרוג  ,דלא ימלט
שלא יתרמי אחד מאנשי העיר שיעמוד על ממונו  ,וכיון דהנכרים
הצרים יודעים זאת ואעפ"כ הם באים לשלול שלל ,ועל כרחך שהם
מוכנים להרוג למי שיעמוד כנגדם ,וא"כ נעשה דינם כרודף ושוב מותר
להרגם אפילו בשבת .ועל זה כתב המג"א ,שאם צרו עכו"ם על יחיד,
אשר בכהאי גוונא ליכא חזקה דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו  ,דהא
אין היחיד יכול לעמוד נגד הרבים ,וא"כ אין העכו"ם חושבים להרגו
דהא הם סוברים דבודאי יתן להם ממונו כי יפחוד להתנגד להם ,דהא
הוא הוי יחיד והעכו"ם הם רבים ,וכיון שאינם חושבים להורגו ממילא
אין דינם כרודף ,וא"כ באמת אסור להורגם בשבת ,וחייב ליתן ממונו
כדי שלא יצטרך לחלל שבת.
ומה שכתב רש"י דבנכנס דרך חצרו וגגו אינו הורגו עד שיתרה בו,
ולכאורה תקשי דאיך רשאי להורגו דנימא דיתן לו ממונו ואז לא יהרגו
אותו ,ואין לומר דמיד כשבא הו"ל בגדר רודף ,דזה אינו ,דהא חזינן
שהוא צריך התראה ובלא התראה אסור להורגו ,וא"כ נימא שלא
יהרגהו אלא יתן לו ממונו .ברם אתי שפיר ,דאחרי שהתרה בו והגנב
אומר על מנת כן אני עושה שאם תעמוד לנגדי אהרוג אותך  ,א"כ
באותה שעה נעשה הגנב כרודף ושוב מותר להרגו .ואם תאמר מוטב
שלא יתרה בו אלא שיתן לו ממונו ,זה אינו ,דהא ליכא איסור להתרות
את הגנב ,דודאי דמותר להתרות בו ולומר שאם ירצה לגנוב יהרגהו
בעל הבית ,ואין לומר דמוטב שיתן לו ממון ולא יתרה בו ,דהא ליכא
איסור לאיים עליו ולהתרות בו שלא יגנוב ,וכדי להמנע מן ההתראה
אין צריך להפקיר ממונו ,דהא ליכא איסור בעצם ההתראה ,וכיון
דרשאי להתרות בו ,א"כ אם קיבל עליו הגנב את ההתראה ואמר על
מנת כן כבר נעשה רודף ,ואז כבר מותר להורגו.
שוב ראיתי ברמ"ה סנהדרין )עב (.שכתב וז"ל "מאי טעמא דמחתרת
וכו' חזקה אין אדם מעמיד עצמו על ממונו אלא טורח להציל בכל דבר
ואפילו בנפשו של גנב ,והאי גנב כיון דאתי למיגנב ודאי אי לאו
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דדעתיה למקטליה לבעל הבית כי קאי באפיה ,לא הוה אתי ,לפיכך
אמרה תורה הבא להורגך השכם להורגו ,וכי תימא א"כ הוה ליה בעל
הבית נמי רודף ,בעל הבית לאו רודף הוא ,אי משום דקטיל ליה
השתא ,משום דאתי למקטליה הוא דקטיל ליה ,מאי אמרת אי לאו
חזקה דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו לא הוה אתי איהו אדעתא
דמקטליה ,מכל מקום בעל הבית לא קא עביד השתא ולא מידי,
והשתא אמאי אתי איהו למקטליה הוה ליה רודף והתורה אמרה הבא
להרגך השכם להורגו .ולא מצינן למימר דהאי דקאמר חזקה אין אדם
מעמיד עצמו על ממונו דלהצלה בעלמא הוא ולאו לאצוליה בנפשו של
הגנב ,דאם כן אכתי מנא ידעינן דדעתיה דגנב למקטליה לבעל הבית
כי היכי דלדייניה כרודף ,האי מימר אמר אי יכילנא ליה לבעל הבית
שקילנא ליה לממוניה בעל כרחיה ,ואי לא שביקנא ליה ולממוניה
וערקנא ,אלא משום דידע ביה בבעל הבית דאי יכיל ליה קטיל ליה,
הלכך כי אתי אדעתא דקדים איהו וקטיל ליה ,הלכך הוה ליה רודף"
עכ"ל .ומבואר דלא תאמר ,דהבעל הבית לא יעמוד על ממונו וממילא
לא ירצה הגנב להורגו ולא הוי דינו כרודף ,דמכל מקום בעל הבית לא
עביד מידי ,כלומר דהגנב הוא שהתחיל ברדיפה ולכן רשאי להורגו.
וכעין זה מבואר בחידושי הר"ן סנהדרין )עב (.וז"ל "ודאי שאין כל
הגנבים באין על עסקי נפשות ,ואי קאי בעל הבית לאפיה ושקיל
ממוניה מיד גנב לא קטיל ליה ,דאי לא יכיל למיגניב ליזל לנפשיה,
אלא בעל הבית הוא העומד כנגדו על מנת להרוג אם לא יניחנו את
הכלים מיד ,שאע"פ שאינו בדין להורגו על כך חזקה שאין אדם מעמיד
עצמו על ממונו ,והגנב שהוא יודע זה כשהוא עומד כנגדו על עסקי
נפשות הוא עומד ,והוא שהתחיל במריבה ובא במחתרת ,עשאו הכתוב
רודף ואמר שאין לו דמים" .ומבואר מזה דאין הגנב בא להרוג ואם
בעל הבית יתן לו ממון ודאי שלא יהרוג ,אלא שמכיון שהגנב יודע
שהבעל הבית עלול להורגו דהא חזקה דאין אדם מעמיד עצמו על
ממונו ,והגנב שיודע מזה ואעפ"כ בא לגנוב ,הרי זה מוכיח שהוא מוכן
גם להרוג אם יהיה צורך בכך ,וא"כ הו"ל דינו כרודף ,ולא אמרינן
שבעל הבית יוותר על ידי שיתן לו את הממון ולא יצטרך להרוג,
דהואיל דהגנב התחיל במריבה אין החיוב על בעל הבית לוותר על
ממונו ,אלא הגנב נעשה דינו כרודף ורשאי להרגו.

  52שרידים  גליון כ"ח

מתי מותר להרוג את הגנב הבא במחתרת
והא דבנכרים שצרו על ערי ישראל דכתב המג"א שהיחיד צריך ליתן
ממונו כדי שלא יחלל שבת ,היינו משום דהתם באים רבים על המעטים
או על החלשים ,ובזה ליכא חזקה דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו,
וממילא אין העכו"ם מתכוונים להורגו ,וממילא אינם בכלל רודפים,
וממילא אסור לחלל שבת ומחייב ליתן את ממונו ,וכמבואר ביו"ד )סי'
זק"ן ס"א( דצריך ליתן כל אשר לו כדי שלא יעבור בלא תעשה עיין
שם ,ובביאור הגר"א דאפילו שבות דשבת אסור בהפסד ממון .והרי זה
דומה למה שכתב הרמ"ה דאי הוה אמרינן דחזקה דאין אדם מעמיד
עצמו על ממונו היינו רק להצלה בעלמא אבל לא לאצוליה בנפשו של
גנב ,דאז אין על הגנב דין רודף ואסור להורגו וכנ "ל .והכי נמי בעכו"ם
רבים הבאים על ערי ישראל ובאו לשדוד מן היחיד ,דבזה ליכא חזקה
שיעמיד עצמו על ממונו ויהרוג את העכו"ם דהא אינהו נפישי מיניה,
וממילא גם העכו"ם אינם חושבים להורגו כי הם חושבים שהיחיד ירתע
מלהורגם והם חזקים ממנו ,ולכן אין דינם כרודף ואסור לחלל שבת,
ובזה מיירי המג"א.
שוב עוררוני למה שכתב בס' שמירת שבת כהלכתה )פרק מ"א הערה
ע'( דדין דבא במחתרת נאמר היכי שהגנב נכנס לדירה ואין בעל הבית
יודע מה טבעו ,וכל שכן אם הגנב בא ותובע מבעל הדירה מפתח
בשביל לגנוב או דורש ממנו לעמוד כל הזמן במקום מסוים ,אין בעל
הבית חייב לעשות שום דבר למלא רצונו של הגנב כי רואים אותו
כרודף ומותר להורגו ,אבל כשרואה גנב בדירתו והוא מריק ארונות
בלי שישים לב לבעל הדירה ואינו דורש שום דבר מבעל הבית ,בזה
ליכא דין דמחתרת ואסור להורגו עיין שם מה שכתב עוד .ובאמת לא
נאמר בפוסקים שום תנאי בבא במחתרת ,ואין נפקא מינה אם הגנב
מבקש ממון מבעל הבית או שנוטל בעצמו ואינו מבקש כלום ,דעצם
כניסתו לבית אחרים במחתרת עושה אותו לרודף ,דהוא יודע שאין
בעל הבית מעמיד עצמו על ממונו ועלול להורגו ואעפ "כ נכנס ,והיינו
משום שהוא מוכן להרוג את בעל הבית ,וא"כ אף אם באמת הבעל
הבית אינו מתנגד כלל מכל מקום נעשה הגנב כרודף ומותר להורגו
אפילו בשבת כי אין לו דמים ,ומכל שכן שאינו חייב ליתן לו ממונו
כדי שלא יצטרך לחלל שבת ע"י הריגתו ,כיון דהגנב הוא רודף ורודף
מותר להורגו בשבת .ומה שכתב המג"א דיחיד יתן לו ממונו ,היינו רק
היכי דהגנב לא הוי רודף ,והיינו בעכו"ם שצרו על ישראל שבאין רבים
על מעטים או חלשים ,דאז אין הם באים על מנת להרוג כי הם סבורים
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שבעל הבית לא יתנגד להם ,ואז אף אם יכול להרוג את הגנב ע"י
חילול שבת אסור ,כי אין על הגנבים דין רודף ,אלא צריך שיתן ממונו.
ועיין רש"י סנהדרין )עב (:ד"ה זו היא התראתו ,דבנכנס לחצרו וגגו
דרך הפתח הפתוח לא הוי כבא במחתרת אלא אם כן התרה בו עיין
שם .ולפי זה נראה דאף בעכו"ם שצרו על ישראל ,אם התרה בהם
ישראל שיהרגם ,והם אומרים על מנת כן ,דאז נעשו כרודפים ומותר
להורגם אפילו בשבת .ומה שכתב המג"א שיניח ליקח ממונו ולא יחלל
שבת ,היינו כשאינו יכול להתרות בהם כי אז יהרגוהו מיד ,אלא שהוא
יכול להורגם בפתע פתאום בלא התראה ,דזה אסור ,דכיון דאינו עולה
על דעתם להורגו א"כ לא הויין בגדר רודפים ,והיכי שהברירה בידו או
להרגם לפתע או ליתן להם ממונו חייב ליתן ממונו .ועדיין צ"ע.
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האם בישול מבטל צלייה ואפייה קודמים ולהיפך
דיון לעניין ברכות ,חלה ,שבת ופסח
הרב שמואל אליעזר שטרן
גאב"ד שערי הוראה

מה דינו של מאכל שעבר תהליך של בישול ואחר כך נצלה או נאפה,
וכן מה דינו אם מתחילה נתבשל בבישול שונה ,כגון ,בחמה ,בחמי
טבריה או בתנורי מיקרוגל והוא חוזר ומבשלו באור  -האם חל על
המאכל דין בישול נוסף לעניין שבת ולכל שאר דיני בישול שבתורה
או לא?
א הסוגיא היסודית
יסוד הדברים מובא בפסחים דף מא .שנחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בדין
מצה מבושלת ,האם עדיין תורת מצה עליה או שלאחר הבישול פקע
ממנה שם מצה ,דלדעת רבי מאיר יוצא בה ידי מצה דאכתי שם מצה
עלה ,ולרבי יוסי אינו יוצא בה ידי מצה כיון שהבישול הפקיע ממנה
שם מצה ,ואין לה תורת לחם] .ולפי זה נראה דאף ברכתה תשתנה
לברכת מזונות ולא תחייב ברכת המזון אפילו בקביעות סעודה[.
ואמרינן בגמ' שם דהוא הדין גבי קרבן פסח שהתורה אסרה את
הבישול וצריך להיות דווקא צלי אש ,אם צלה את בשר הפסח ואח"כ
בישלו ,אליבא דרבי יוסי הבישול מפקיע ומבטל ממנה תורת צלי ועובר
על איסור דאל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים ,ולרבי מאיר אינו
מפקיע שם צלי ואינו עובר] ,וקדחי בגמ' דאף שאינו מבטל מ"מ עובר,
דבקרא כתיב בשל מבושל מ"מ[.
בברכות דף לח :נמי מייתי להך פלוגתא לעניין ברכת שלקות האם פקע
מינייהו שם ירק ולאחר הבישול אין ברכתה בורא פרי האדמה אלא
שהכל ,או לא פקע על ידי הבישול ומייתי התם נמי הך פלוגתא דרבי
מאיר ורבי יוסי - ,ומהתם חזינן דכח הבישול לבטל גם את מהותו
העצמית ולא רק את מה שחל על ידי מעשה אדם כגון צלי וכדומה.
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וקדחי התם דאפילו אי נימא דבמצה נשתנה דינה ע"י הבישול אין זה
משום דפקע מינה דין מצה אלא הוא משום דבעינן טעם מצה וליכא.
]וצריך להוסיף דנהי דאמרינן בפסחים דף קטו :בלע מצה יצא בלע
מרור לא יצא משום דבעינן טעם מרור וליכא ,הרי מוכח להדיא
דבמצה לא בעינן טעם המצה ,הכוונה דאין צריך האדם האוכל להרגיש
טעם המצה ,אבל המצה צריכה טעם מצה ,ועוי"ל דאף בבלע יש
הרגשת טעם מועטת ופשוט[.
ולכאורה נראה דאיכא נפקותא רבתא ,דאי פקע מינה תורת מצה אינו
מברך לפניה ולאחריה ברכת הלחם וכדאמרן לעיל ,אבל אם הוא רק
משום שאין בה טעם מצה ואינו מפקיע מאומה ,מסתבר דדין לחם
ומצה עלה לכל דבר ,אלא דלעניין יציאת ידי חובת מצה איכא הלכה
מיוחדת ,דבעי דליהוי בה טעם מצה ,כ"נ לכאורה] .ועיין היטב
בתלמידי רבינו יונה שם[.
ב הבדלים בין הסוגיות או מחלוקת הסוגיות?
והנה כתבו התוס' בסוגין דההיא סוגיא דברכות פליגי אהך סוגיא דילן,
דמהכא משמע דאין זו פלוגתא דווקא במצה אלא פלוגתא כללית בכל
דוכתא ,האם בכוחו של הבישול לבטל ולהפקיע את הצלי שקדם לו או
לא ,וקמדמינן מצה לפסח לענין דינא דבישול לאחר אפיה ולאחר
צליה ,וכיון שכן מבואר דאין זה דין במצה גרידא אלא הוא הדין לכל
הדינים התלויים בשם בישול וצלי ואפיה.
והנה מהא דנקטינן לדינא בשו"ע או"ח סי' תס"א ס"ד דאינו יוצא
במצה מבושלת ועל שלקות מברך פרי האדמה כמבואר בשו"ע סי' ר"ב
סי"ב הרי מוכח דבאמת נקטינן לדינא דאין הבישול מפקיע את מה
שקדם לו ואינו מבטל את שם המצה והירק ,אלא דבמצה נשתנה דינה
משום דפקע מינה טעם המצה.
ואיכא עוד נפקותא בכל הנ"ל לעניין מלאכת בישול בשבת ,דאי
הבישול מבטל את הצלי ואת האפייה אז יש איסור מלאכת בישול אף
בדבר האפוי והצלוי ,אך אם אינו מבטל אלא רק מפקיע את הטעם ,אין
תורת מלאכה על הפקעת טעמים בלבד ,אלא אי הוי מכאן ואילך
מבושל או אפוי וכדומה.
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ובאמת נחלקו בהא רבותינו אבות העולם ,בעל היראים והראבי"ה,
דלדעת היראים סי' רע"ד ילפינן מהך סוגיא כיון דנקטינן כרבי יוסי
ממילא יש תורת בישול בדבר האפוי והצלוי ,דהבישול מבטלם וחייל
עלה תורת בישול ,אך הראבי"ה סי' קצ"ז סבירא ליה דמסקנת הגמ'
בברכות היא דרק לעניין מצה הוא דמגרע הבישול משום דמסלק את
טעם המצה ,אבל בשאר דוכתי אין הבישול משנה מאומה וכיון שכן
ליכא תורת מלאכה בכה"ג ,עכתו"ד .ועיין היטב ברא"ש פסחים פ"ב סי'
ט"ז וי"ז ובק"נ שם.
]ויש להעיר דבשו"ת מהר"ח או"ז סי' קפ"ט וסי' רי"ח כתב מהלך
מחודש בביאור פלוגתא דרבי מאיר ורבי יוסי ,והעלה שם דרבי יוסי
דסבירא ליה דאינו יוצא במבושל היינו במבושל עד שנימוח ולית ליה
תוריתא דנהמא ,בכה"ג דווקא הוא דאית ליה דפקע מיניה תורת לחם,
אבל בעלמא אין בישול מבטל תורת לחם ,ושפיר יהא שרי בשבת
להניח פת אפילו בכלי ראשון ,עיין בדבריו והוא פירוש מחודש מבית
מדרשם של רבותינו הראשונים[.
עיסה שתחילתה עיסה וסופה סופגנין
ומצינו עוד נפקותא במה שנחלקו אבות העולם רבינו תם והר"ש משנץ
במתני' דחלה לעניין מה דינה של עיסה שתחילתה עיסה וסופה סופגנין
לעניין חיוב חלה ,ודעת רבינו תם דבבלילתו עבה אין הבישול שלבסוף
מפקיע את שם הלחם דחייל עלה משעת הבלילה והעיסה וחייבת בחלה
ויתירה מכך מברך עליה המוציא ולפי"ז לכאורה נראה דשפיר מצי נפיק
נמי ידי חובת מצה ,אבל דעת הר"ש היא דרק בנמלך הוא דמחייב,
משום דחיוב חלה חייל משעת גלגול] ,ומסתבר דלא יברך עליה המוציא
וברכהמ"ז[ ,אבל אם מעיקרא נתכוון לעשותה סופגנין בטל מינה תורת
לחם דהא קיימא לן כרבי יוסי דבישול מבטל תורת לחם ,עכ"ד.
ובפשטות היה נראה דלדעת רבינו תם דנקט דבבלילה עבה חייב בחלה
ואין הבישול מפקיע חיובו איהו אית ליה כהך סוגיא דברכות דרק
לענין מצה מהני הבישול אבל לא לשאר מילי ,ולפי זה באמת אינו
יוצא ידי מצה דהרי ליכא טעם מצה .ומיהו מההיא דמוגלשין על גבי
קמח דפטרינן לה מחלה מוכח דבישול מבטל את החיוב אלא דנחלקו
בדין עירוי אי מבשל כולו או דאינו מבשל אלא כדי קליפה,
ולהסוברים דאינו מבשל אלא כדי קליפה צריך לאוקמי להך סוגיא
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דמיירי דלש קמח בשיעור חלה מצומצם ולכן כיון דנחסר שיעור החלה
במקצת אין לחייבו ,ודו"ק בדברי רבותינו הראשונים בסוגיא דהתם.
ג האם הטעם תמיד קובע?
והנה תירוץ הט"ז סי' שי"ח סק"ו על שיטת היראים ,דלגבי פסח נמי
איכא ביטול טעם הצלי ,וגם בשבת עובר על ביטול והפקעת הטעם,
וצע"ט ,מנא לן דבעינן לעניין קרבן פסח שיהא לו טעם צלי ,ומלבד זה
יש לעיין דמי יימר דבהפקעת טעמים ממאכל או ממאפה איכא איסור
מלאכת בישול בשבת וכבר הארכתי בזה בס"ד בקובץ בירורים – שביבי
אש סי' י"ז.
ולכאורה היה נראה לבאר דעת הט"ז דבאמת אף שאין הבישול מבטל
את שם הלחם אבל עכ"פ יש כאן שם ותורת בישול ,ונראה דבאמת זה
הפשט בגמ' שאני הכא דכתיב בשל מבושל מ"מ ,כלומר דאף שאינו
מפקיע את תורת הצלי מיניה מ"מ הוא נחשב גם כמבושל ובכה"ג נמי
מיתסר בקרבן פסח דהוי עכ"פ בכלל בישול ,וכיון שכן שפיר מצינן
למימר דבשעה שיש כתוצאה מבישול זה שינוי לטובה בטעמים ,שפיר
הוי בכלל מלאכת בישול.
והנה באגלי טל ,האופה סקט"ו ,תמה דאמאי הצלי לא מפקיע את
הבישול דמעיקרא כמו שהבישול מפקיע את הצלי ,ותירץ דכיון דכבר
חל איסור ע"י הבישול תו לא פקע מחמת הצלי שלאחר כך ,ולפי"ז
בחמי טבריה יהא באמת נידון כצלי אם צלאו אחר כך ,וזה תימא קצת.
ובפרמ"ג חידש דבאמת אין הבישול מפקיע אלא מוסיף ולכן נשאר
תורת הבישול דמעיקרא ,ויש לעיין בדבריו וכן בביאור הלכה סי' שי"ח
בזה ,ונפקא מינה לעניין אם לאחר מכן חזר ובישל אם עובר ,דאי נעקר
בישול קמא הרי עתה הוא מתחדש אבל אם הוא נשאר קיים אלא
שנוסף עליו פשוט דשוב אינו עובר על הבישול.
ד בישלו ואח"כ צלאו וחזר ומבשלו
והלום ראיתי בתשובות והנהגות ח"ב סי' קע"ג שכתב להזהיר שלא
יוסיפו מים חמים מכלי ראשון לתוך סיר החמין שנתייבש כדי שלא
יישרף ,וטעמו ונימוקו משום דבמצב של עכשיו הרי הוא כצלי קדר
ובהוספת המים יש כאן בישול אחר צלי ,והוסיף בסוגריים דאפשר
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דבבישלו ואחר כך צלאו וחזר ומבשלו שאני ,עכ"ד ,והיינו כדכתיבנא
לעיל בס"ד ,דלא נעקר הבישול הראשון מכל וכל ,ולכן אין יכול לחול
עליו דין בישול מכאן ואילך.
ובעיקר דבריו יש לעיין דשמא מצינן למימר דכשהבישול נמשך
ברציפות עד שמגיע לידי צלי קידר ,מצינן למימר דאין חלים עליו גם
דין בישול בתחילה ולאחר מכן גם צלי ,ויתחייב משום מבשל וגם משום
צולה ,וא"כ יהא חייב לסלק הקדירה מן האש לאחר גמר הבישול בכדי
למנוע שלא יהפוך לצלי ויתחייב גם מטעם צלי ,ומזה מוכח לכאורה
דדוקא כשנגמר הבישול ונצטנן ולאחר מכן מניחו על האש חייל עליה
שמא דצלי ,אבל לא בחדא מעשה אריכתא ,דאין זה נחשב למעשה
צליה מצידו ואכתי יל"ע טובא בהך סברא .ומיהו יש לדון ולומר ,דנהי
דכלפי המניח על האש אינו נחשב כעובר על שתים כיון דחד מעשה
קעביד ,היינו דווקא לגבי העושה ,אבל לגבי גוף המאכל לכאורה
הדעת נוטה לומר דבפועל חייל עליה לבסוף דין צלי קידר ,אף שזה
בא כתוצאה מהמשך הבישול דמעיקרא ,ויל"ע בזה.
ובעיקר הדין כבר כתב מרן החזו"א או"ח סי' ל"ז סקי"ד" :דכל שלא
יבא לטעם צלי ממש אלא שיתייבש קצת אין בזה בישול אחר בישול,
ואפשר דדין צלי קידר כדין בישול לעניין זה ,ודווקא צלי ע"ג גחלים
או על שפוד יש בתליה זו אחר בישול" ,עכ"ל החזו"א ,ועיין מנחת
שלמה ח"א סי' י' אות ג' דאזלינן בתר שעת הנחה על האש ,יעויין שם
ועיין עוד בספר ארחות שבת ח"א פ"א אות ל"ד ובהערה שם אות ע"ו.
וכמדומה דאיכא למימר דיש מקום לחלק בסברא בין ביטול הצלי
דמעיקרא ע"י הבישול שלאחריו ,שאז הבישול עוקרו לגמרי ומפקיעו
לחלוטין ,לבין צלי לאחר הבישול ,שאף שהוא ג"כ חל על הבישול,
אבל אינו עוקרו ואינו מבטלו מכל וכל אלא נתוסף וחייל עליו ,וטעמא
דמילתא הוא משום דבישול חודר לפנים החתיכה לעומקה והופכה
מחתיכה חיה לחתיכה מבושלת ,משא"כ צלי האש שעיקר פעולת האש
במישרין היא רק בשכבה החיצונית בלבד ,ולכן אמרינן שפיר דאף
לאחר שנצלה מ"מ חייב על איסורא דמבושל דנשתייר ביה ולא נעקר
כתוצאה מן הצלי ועדיין יל"ע בזה] .ועיין בדברי המג"א סי שי"ח
סקי"ז שכתב להחמיר אף בעניין צלי אחר בישול ,ועיין במנחת כהן,
משמרת השבת שער ב' פרק ד' ,שדעתו נוטה לחלק בינייהו וצ"ע ,ועיין
מ"ש בתהלה לדוד שם בהא מילתא[.
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ה מסקנת הפוסקים
והנה למסקנת ההלכה נקטו רוב הפוסקים לדינא דאין בישול מבטל
אפיה וכן איפכא וכההיא סוגיא דברכות דדוקא גבי מצה אית ליה לרבי
יוסי דאינו יוצא במבושלת משום דבעינן טעם מצה וליכא ,אבל
הבישול אינו מבטל שם לחם ומצה ויעויין בט"ז סי' תס"א סק"ב וכן
בב"ח ובפרי חדש שם ,ובשו"ע או"ח שי"ח ס"ה מייתי לשני הדיעות
והרמ"א נוטה להקל מעיקר הדין אלא שנהגו להחמיר אף בכלי שני,
ועיין בביאור הגר"א או"ח שי"ח אות ה' ,ונמצא לפי"ז דמעיקר הדין
בישול אפיה וצליה אינם מבטלים זה את זה וכנ"ל.
אלא דאכתי איכא לספוקי מה דינם של שאר אופני בישול וכגון בישול
בחמה או בחמי טבריה או בתנור מיקרו גל האם אינהו נמי נידונים
כבישול להא מילתא דאינם מתבטלים על ידי בישול באור או באפיה
וצליה שלאחריהם או דילמא מצינן לחלק בינייהו?
ו בישל בחמי טבריה וחזר ובישל באור
והנה מבואר בדברות קדשו של רבינו הפרמ"ג בסי' שי"ח מ"ז סק"ו
כדלהלן" :נסתפקתי בישל בחמי טבריה ותולדת חמה אם מבשל אחר
כך בחמי אור אם חייב ויראה דפטור הוא דכבר נתפעל בבישולו
ואפשר דמותר לגמרי" ,ולמדנו מדבריו מילתא חדתא דכיון דתרוייהו
שם בישול עלייהו ,נהי דלגבי הכח המבשל שונה האחד מחבירו וגם יש
חילוק בתוצאת הבישול ,מ"מ כיון דכולהו אתיין לכלל בישול תו לא
מצי חייל בישול על בישול] ,ולענין אפיה או צליה בודאי דיהא נידון
ככל אפיה וצליה לאחר בישול ,דלא עדיפא מבישול גמור דלדעת
היראים ועוד יש בהם תורת אפיה וצליה לעניין מלאכה בשבת וכן
לשאר מילי[.
אולם לפי דעת האגלי טל ,מלאכת האופה אות מ"ד ,דסבירא ליה דיש
שינוי בדבר המתבשל בעצמו ,דבישול בחמה אינו מביא את אותה
התוצאה כמו בישול באור ,איכא למימר שלפי דעתו באמת יש דין
בישול באור לאחר בישול בחמה ,כיון דיש שינוי בדבר הנתבשל בחמה
לבין דבר הנתבשל באור .אך אין זה מוכרח דשפיר מצינן למימר דאין
בשינוי זה להביאו לידי חיוב חטאת וכשם שהשינוי ממבושל לאפוי
אינו מחייבו נהי דהאפיה שינתה את טעמו מ"מ אין זה בגדר בישול
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כיון שכבר היה מבושל לפני כן .אך באמת מבואר להדיא בדברי האגלי
טל שם דע"י חמה אינו נחשב כמבושל כלל הן לעניין שבת והן לעניין
פסח ולכל מילי ,וכיון שכן נראה פשוט שלפי דעתו יש בזה בישול
גמור דבר תורה אם יחזור ויבשלו באור.
]ועיין בתוס' פסחים דף כד :דכתבו דהקפה את החלב בחמה חשיב כחי
ופטור ,עיי"ש ,ברם בחידושי הר"ן שם כתב עלה :ד"כל ששלטה בו
חמה כל כך שניתך החלב מכחה לא הוי חי" ,ולכאורה הני רבוותי
פליגי בגדר הבישול בחמה אם הוא נחשב כמבושל או כחי ,ומיהו יתכן
דרק לעניןי הקפה את החלב הוא דפליגי אבל לא ללמד על הכלל כולו
יצא וצ"ע ,ועיין בקוב"ש פסחים שם בזה[.
ז תנור מיקרו גל
ברם לענין בישול בתנור מיקרו גל אכתי יש לעיין האם יהא בו דין
בישול כשיניח דבר יבש על גבי האור ,האם גם בזה נימא דלהבנת
הפרמ"ג חשיב כמבושל לעניין שאין חל עליו תורת בישול נוסף ,או
דילמא שמא מצינן לחלק בינייהו ,דהרי כל פעולת הבישול שנעשית
בתנורי מיקרו גל אינם דומים כלל וכלל לבישול רגיל שנפעל מכח חום
של אש או חום אחר אבל תנורים אלו שאינם פועלים מכח חום אלא
מחמת גלים שחודרים לאוכל עצמו ובו הם פועלים שנויים
]מולוקולריים[ ,וגם התוצאה שונה עד מאד ובעיקר משתמשים בה
לחימום המאכלים ולהפשרתם ולא לבישול גמור ,ומפני כל זה בודאי
שהדעת נוטה לומר שאם יבשל מאכלים אלו בישול גמור באור יתחדש
בהן סוג חדש ואיכות חדשה של בישול.
ח דעתו של בעל שבט הלוי
והנה זכיתי לראות שמו"ר בשו"ת שבט הלוי ח"י סי' ס"ב נשאל לעניין
האם מותר בשבת לשפוך מים חמים על מה שנתבשל כבר במיקרו גל
או להחזירו ע"ג קדירה בדבר יבש ,ומתשובתו שם אנו למדים כמה
יסודות ,חזינן שדעתו נוטה יותר כהאגלי טל דבישול בחמה יש שינוי
בגוף הדבר המתבשל לבין דבר שנתבשל באור ,משא"כ בישול במיקרו
גל דחשיב כשאר בישול דעלמא ,ואפ"ה דעתו היא דלעניין בישול אחר
בישול יש להחמיר דשפיר שייך ביה בישול כיון דהוא סוג בישול
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שונה ,ואפילו אי נימא דלענין בישול באור לאחר בישול בחמה ליכא
דין בישול ]וכהפרמ"ג[ ,אבל לאחר מיקרו גל שפיר איכא דין בישול,
עיי"ש היטב בדבריו] .ולפי דברינו לעיל נראה דבבישול בתנור מיקרו
גל איכא שינוי טובא בדבר המתבשל טפי מבישול בחמה ,ועיקר
שימושו הוא לחימום המאכלים המבושלים או להפשרתם ואינו עשוי
לבישול גמור וכדאמרן ,והיינו טעמא משום שאין תנורים אלו יכולים
לשמש תחליף לבישול מעליא מתחילתו ועד סופו ,וכיון שכן בודאי
דמיסתבר טובא דאית בה תורת בישול כשמבשלה על גבי האור,
ודו"ק[.
ועכ"פ מבואר מיהא בדברי מרן בשבט הלוי שם דפשיטא ליה דבבישול
במיקרו גל איכא דין בישול מן התורה ולא גרע מתולדות אור וחייב
כיון שדרכו בכך ,וכך היא דעתו של הגאון בעל אגרות משה בשו"ת
או"ח ח"ג סי' נ"ב ,עיי"ש .ברם לאו מילתא דפסיקתא היא ויש
שחולקים בדבר והאריכו בזה אחרוני זמנינו ויעויין בקובץ "אורייתא"
י"ח ,ב' ,שהובאו מאמרים חשובים בנידון זה.
ט מסקנא
ולענ"ד נראה למסקנא דמילתא בס"ד דאפילו לדעת הסוברים דבעלמא
אין דין צליה ואפיה אחר בישול ,היינו דווקא בבישול ואפיה וצליה
שכולם שווים בכך שהם נפעלים מכח חום האש ,בזה הוא דאמרינן
דיתכן דמאחר שכבר פעל האש את פעולתו תו אין ביד האש מה
להוסיף ואפילו אם ישנה את צורת הפעלת האש ,אבל בתנורי מיקרו
גל שביסודו הוא סוג בישול ששונה במהותו מחמי האור והוא יונק את
כוחו ממקור אחר בזה שפיר חייל בישול על בישול מעיקר הדין,
]ולעניין בישול באור אחר בישול בחמה או בחמי טבריה הדבר תלוי
במחלוקת הפרמ"ג והאגלי טל ונראה לענ"ד דראוי לחוש לשיטת
האגלי טל ולהחמיר בדבר זה ,ודו"ק היטב בכל דברינו בזה בס"ד.
)הערת המערכת :היום יש מקומות בהם נעשה כל הבישול )ואפילו
צלייה( במיקרו גל והוא בישול מלא(
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הגדרת שמות וכינויים ברשת האינטרנט לעניין גיטין
הרב פנחס גולדשמידט
הרה"ר למוסקבה ונשיא הוועידה

א שאלה
לאחרונה באו לפנינו זוג לסדר להם גט וכשערכנו בירור שמות אצל האשה
מצאנו ששמה שרה ושמה המלא הוא 'שרה אלינה' אבל אינה משתמשת בשם
'אלינה' כלל ולכן החלטנו להשמיט שם זה מהגט כדין כל שם שנשתקע.
לאחר סידור הגט הראו לנו שברשת החברתית הגדולה בעולם בשם 'פייסבוק'
החשבון של אותה האשה מופיע תחת שמה המלא 'שרה אלינה' ,ויש לה שם
כמה מאות חברים וחברות ,ונשאלה השאלה האם שם שכל עיקר השימוש
שעושים בו הוא בפייסבוק ,דינו כשם ויש לכותבו בתוך הגט.
ב דיון הלכתי
לפני כמה שנים נשאלה שאלה דומה לגבי אשה ששם הקודש שלה היה
מורכב משני שמות ושם אחד משמה המלא כמעט שלא היה בשימוש
אלא במיעוטא ,אבל השתמשה בשם הזה בכתובת לחשבון הדואר
אלקטרוני שלה ,ובהקשר זה היה בשימוש תדיר .וכששאלתי את הגאון
הרב יוסף שלום אלישיב זצ״ל בפעם האחרונה שזכיתי לראותו האם
לחשוש שמא אף שם זה נמי חשוב שם למרות שעיקר שימושו הוא
ככתובת דוא"ל גרידא ,ענה לי שחשוב שם .בזמן השאלה נכח שם
להבחל"ח גם הגאון ר׳ אשר ווייס שליט״א וטען כנגדי כי לא הסברתי
בטוב את השאלה ולכן א״א לסמוך על תשובתו של הגאון הנ״ל.
והנה הבדל גדול יש בין כתובת דוא"ל לבין שם חשבון בפייסבוק .היות
שהכתובת בדוא"ל לא מהוה בהכרח שם האדם ,מאחר והכתובת חייבת
להיות ייחודית לכל אדם ואדם בכדי שלא יתקבל דואר האחד אצל האחר,
בדומה לכתובת מגורים החייבת אף היא להיות ייחודית לכל בית ודירה
בעולם ,ולעולם לא ישכנו שני רחובות בעלי שם זהה באותה העיר 1 .ופוק
1

ונראה כי גם מה שמצינו שבימי הראשונים נהגו לכתוב את שם עיר הבעל ושם מקום
מגורי האשה 'דכל אדם נקרא על שם דירתו' יש בו יותר מאשר וידוא על דרך
השלילה שהוא הינו ולא אחר ,דהא א"כ לעולם מכלל חששא לא נפקת ,אלא שיש
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חזי מאי עמא דבר ,שרבים כשניגשים לפתוח חשבון דוא"ל יוצרים כתובת
הרומזת לשמם עם תוספת ספרות או סימנים וכדומה בכדי שכתובתם תהיה
אקסקלוסיבית ומיוחדת להם בלבד .אבל יש הרבה אנשים שיש להם שם
פלאי שיכולים להשתמש בשמם ובשם משפחתם בתור כתובתם
האלקטרונית ומכיון שכך אף שאינם צריכים בהכרח להשתמש בשם
האמיתי בשביל הכתובת האלקטרונית ,אבל אלה שמשתמשים בשמם המלא
בכתובת הדואר האלקטרוני ,יש לומר ששמם המלא לא חשוב כנשתקע אף
ששום אדם אינו קוראם בשם זה והוי כשם חתימה המופיע בשטרות.
וכבר ראיתי מעשה שהיה באשה ששמה רחל )ובאנגלית רעיטשעל(,
שבכתובת הדוא"ל השתמשה באותן האותיות של שמה ממש ,אבל כתבתם
בסדר אחר באופן שנתקבל השם צ׳ארלי )טשארלי( ופעמים שהחלו בתוך
משפחתה לכנותה בכינוי הזה צ׳ארלי ,נמצאת למד כי השם בכתובת דוא"ל
לא נחשב רק ככתובת רחוב וכמראה מקום על בית אלא פעמים שהוא
הופך במובנים ידועים לחלק השייך אל זהותו של האדם וכינויו.
יתר על כן ,אם נביט על הנתונים המרכיבים את הכתובת האלקטרונית,
נבחין כי היא מורכבת משני מרכיבים .הראשון הוא שם האדם ,כינויו
או שם המורכב מכמה דברים הרומזים לשמו של אדם .כשהחלק השני
שנמצא אחר הסימן @ )שטרודעל( הוא הכתובת ,והוא שמקביל כביכול
אל העיר או המדינה בדואר סתם ,כך שבאדם העובד במשרד ממשלתי
או במוסד חינוכי למשל ,הרי שלאחר אות ה@ יופיע שם המוסד או
שרת האימייל המסוים המספק את שירותי הדואר .נמצא איפה כי
החלק הראשון שנמצא לפני האות @ מכוון ומקביל ומימילא שייך אל
זהות האדם המשתמש בו.
בידוע כי אתרי אינטרנט שעניינם חלוקת 'טיפים' ושאר ירקות,
מייעצים לאנשים שמחפשים עבודה להתרחק משימוש בכתובות דואר
אלקטרוניות המכילות שמות הרומזים לחית מחמד או כל תחביב אחר
של אדם ,בכדי שהאדם הפונה ייראה כרציני ולכן חשוב לכתוב את השם
או קומבינציה לשונית כזו או אחרת שרומזת לשמו של האדם .כללו
של דבר כתובת הדוא"ל איננה רק מזהה טכני כלוחית רישוי של רכב או
מספר טלפון אלא כיצירה לשונית המביעה או לכה"פ מייצגת את בעליה.
בכאן הגדרה על דרך חיובית ,ועניין עיקר דירתו ומקומו של אדם שייך אל המהות
ואל השם.
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הכל מודים כי להודעת דוא"ל יש חשיבות של שטר והשלכות דיניות
כבשטר ממש ,ואדם אם יחייב עצמו בכה"ג בחיוב ממוני ,הרי זה חשוב
בערכאות כשטר לכ"ד ,וכיון שכתובות הדוא"ל של השולח ונמענו
מופיעות בכל מכתב ומכתב הרי הוא ידוע לכל מי שמנהל מערכת
התכתבות עם הכותב ,ואין לומר ששם אדם שמופיע בחלק הקדמי של
כתובתו האלקטרונית בלבד היות ולא נעשה בו כל שימוש אחר יש לו
דין של שם שנשתקע ,אלא הוא כשם החתימה שצריכים לכתבו בגט.
ועיין בספר מכתב מאליהו )שער ד׳ סימן י״ג סעיף ב׳ סק״א אות ב׳(
שחתימה לחוד מועיל שלא ישתקע השם .וכ"ה בספר חידושי אנשי שם
)סימן נ״ה( דשם הנכתב בכתובה לא נחשב נשתקע כיון שבכל שעה ושעה
נחשב כאילו עתה נכתב מחדש .ובספר אהלי שם חלק על החידושי אנשי
שם וסבר דבגט הכל בהיכירא תליא מילתא ומה מועיל לנו מכתובה
המונחת בארגז .ועיין בספר שערי שמות גיטין )עמ' קצ״ח( שהסתפק בשם
שמופיע על פנקס שקים אבל אין חותמים בו אם מציל משיקוע ,ולכאורה
יש להביא ראיה מכתובה שהשם שמופיע שם מציל משיקוע מכיון שנזכר
בו אע״פ שלא חתם בו ,ודעת האומרים שאין השם בכתובה מועיל הוא
משום שבוא מונח בתיבה ללא רואים ואין רואים אותו כלל ,מה שאין כן
בפנקס טשעקים בנקאיים שכל אדם המקבל טשעיק מאותו אדם רואה את
שמו מתנוסס עליו לתפארה .וא"כ עאכו"כ כשהדברים אמורים בכתובת
דוא"ל הלא לא זו בלבד שהכתובת עם השם שבתוכה מתנוססת לתפארה
בכל מכתב ומכתב מדי יום ביומו ,אלא שכל אדם ממוצע מקבל ושולח
מכתבים אלקטרוניים כמה וכמה פעמים ביום ובודאי ששם כזה לא חשיב
נשתקע כלל ואדרבה נקרא שנמצא בשימוש ועדיף מכתובה.
והנה נחלקו רבותינו אם אפשר לכתוב על שם החתימה 'דמתקרי' דהא
למעשה אינו נקרא כך .דעת הדברי חיים )ח״א סימן ס׳ ,וכן שם ש״א
אות א׳ ס״ק מ׳( דא"א דהא סוכ"ס אינו נקרא כך ,אבל חלק עליו
בספר טיב גיטין )סימן מ״ח ס״ק ט׳( דאפשר לפרש דה'דמתקרי' חוזר על
תחילת השם .ובנידון דידן הרי אין אנו עוסקים בחתימה אלא בשם
שמתנוסס על מכתבו של האדם ,וכל אדם שקורא את המכתב הרי קורא
גם את הכתובת שממנה נשלח המכתב ואם כן בוודאי אפילו לדעת
הדברי חיים שפיר אפשר לכתוב על שם בכתובת דוא"ל 'דמתקרי'.
ונראה להביא לחמנו ממרחק ממה שראינו לרבותינו מגדולי הדורות שדנו
בנוגע להרבה מצוות שבתורה ,אי כתיבה נחשבת כדיבור .בשו"ת שב יעקב
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)סימן לט( ,הסתפק לגבי אדם שכתב בשטר "אני מקבל עלי דבר זה בחומר
ובשבועה" ,אם חלה עליו שבועה היות שכתיבה כדיבור ,או שאינה נחשבת
כדיבור ,והוכיח מהא דמגילה )יח (:גבי 'היה כותבה דורשה ומגיהה ,וכיון
ליבו לצאת ,יצא ידי חובה '.דכתיבה אינה נחשבת כדיבור .דהא לביאור הגמ'
שם איירי שקורא בפיו מתוך מגילה הפרוסה לפניו ,ומעתיק ממנה למגילה
אותה הוא כותב .ואם נאמר שכתיבה כדיבור דמי ,די היה שיקרא בעיניו
מהמגילה הפרוסה לפניו ,וממנה יעתיק למגילה החדשה ,גם בלא להוציא
מפיו .אלא מוכח שכתיבה לאו כדיבור דמי ,ולכן יצא ידי חובה רק אם קרא
בפיו בשעת העתקתו .אבל בשו"ת חת"ס )יו"ד סימן כ( דחה ראיה זו וכתב,
דשאני מגילה דכתיב בה "אמר עם הספר" ,ובאמת במגילה דווקא יש דין
מיוחד של אמירה ולכך לא יצא ידי חובה .וכן דחה בשו"ת רעק"א )סימן ל(
ראיית השב יעקב וכתב ,שאף אם כתיבה כדיבור ,לא יצא ידי חובה אם
כתבה ,משום שיש במגילה דין מיוחד שצריך לקרוא מתוך הכתב ,ובשעה
שכותב אין עיניו נתונות במגילה הפרוסה לפניו ,ואפילו אם נאמר שכתיבה
כדיבור אין הוא קורא מתוך הכתב .כמו כן דנו הפוסקים אם הכותב דברי
תורה צריך לברך ברכות התורה קודם כתיבתו )עיין משנה ברורה סימן מז
סק"ד( ,וכן האם ניתן להעיד בכתב בבי"ד ,או לספור את העומר ע"י כתיבה.
ואם איתא לכל הני רברבי דהעלו שכתיבה כדיבור ,אדם ששולח מכתב
ברשת לאדם ששמו מונח בכתובת הדוא"ל שלו הרי הוא כותב את שמו
או מעתיק ומדביק את שמו ,ודאי שעדיף משם החתימה ושפיר אפשר
לכתוב על שם אשר כזה 'דמתקרי'.
ומעניין לעניין באותו עניין ,אם למשל היה שטר או גט ובו היה כתוב
במקום ישראל מאיר הכהן ,הכינוי ״חפץ חיים״ ,ברי לי כביעא בכותחא
שהשטר היה כשר כי בעבור רובא דרובא דאינשי שמו של הספר הפך להיות
כינוי למחבר ואחוז האנשים שמכירים את מחבר ה״משנה ברורה״ בשם
״חפץ חיים״ גדול לעין ערוך מאלה שמכירים את שמו הפרטי.
הגר״מ פיינשטיין בספרו אגרות משה או״ח חלק ד׳ דן שבכרכים גדולים
יש לכתוב שמות משפחה בכתובה מאחר שלא כותבים בכתובה כל
השמות הפרטיים כמו בגט .ובאבן העזר ח״א סימן קע״ח כתב דמה
שאמר רב אחד שע״פ דין אסור לכתוב שם כינוי משפחה בכתובה כמו
בגט כדכתב הרמ״א בסימן קכ״ט סעיף ט״ז ,זה רק כאשר כתב 'המכונה'
על שם משפחה :כגון 'חיים בן יעקב המכונה גאלדמאן' דאז יש טעם
לפסול גם בכבתובה משום שלשון 'המכונה' קאי על חניכה של איש זה
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הגדרת שמות וכינויים ברשת האינטרנט לעניין גיטין
בלבד ,ולא על חינוך משפחה .אבל בלא חיסרון זה גם בגט כשר ,אם
יכתבו 'חיים בן יעקב בחינוך גאלדמאן וכו׳ וכ״ש כשיכתבו למשפחת
גאלדמאן וכו׳ ואף הם היה כותב חיים בן יעקב גאלדמאן ביחד שיש
לטעות שהוא נקרא בשני השמות ,נמי לא היה נפסל אף בגט משום
שבאמת הרבה קורין אותו כן ביחד ,ולא שייך שיטעו בזה וכו׳ .ואף כי
נהגו שלא לכתוב שם משפחה בגט וכו׳.
והנראה בזה כי כינוי שהוא שם שמופיע בכתובת אימייל עדיף משם
משפחה משום שהוא מיוחד לאדם ולא לכל המשפחה ולכן גם אם
יכתוב על זה 'המכונה' אינו נפסל כמו בשם המשפחה כי שם אפשר
לטעות ולחשוב שזה שמו הפרטי.
ולכן נראה דתורף דברי הגרי״ש הוא דכתובת אלקטרונית יכולה להיות גם
חלק משמו של אדם וכאשר אדם משתמש בשם הזה בכל מכתביו ולכל ידוע
שזה שמו או שמה אז מהיכי תיתי לומר ששם זה אינו בשימוש ונשתקע.
ובנידון האשה שהשתמשה באחד משתי השמות ובהשם השני נקראת רק על
ידי מיעוטא וכן משתמשת בו בדואר האלקטרוני ,צירפנו לסניף גם דעת
החידושי אנשי שם )סימן קע״ג( שאם שם הראשון לא נשתקע זה מציל גם
את השם השני ,ולא כדברי הטיב גיטין )סימן ל״ב( .וכן סמכנו על דעת הגר״מ
פיינשטיין בשו״ת אגרות משה )אבן העזר ח״א סימן ק״מ( דכתב דמכיון דיש
אחדים שקורין אותה אף שהם מיעוטא דמיעוטא שיש לכתוב את השם.
והנה נחלקו האחרונים אם שם שנשתקע הוא דוקא נשתקע מקריאה או
שנשתקע לגמרי מידיעה ,די"א דהוי שם הנשתקע וי"א בזה כמ"ש בג"פ
סי' קכ"ט סס"ק צ"ו ובמכתב מאליהו שער ד' סי' י"ג ובתשו' שבסוף
ספר סדר אליהו סי' י"ד כ' וז"ל באופן דמהרי"ק מהרד"ך ומהר"ם מינץ
והש"ע עולים בהסכמה אחת דלא חשיב שם דנשתקע אלא בנשתקע
מידיעה אבל כל שלא נשתקע מידיעה הגם שנשתקע מקריאה לא חשיב
נשתקע .ולכאורה בנידון דידן לפי השיטוץ ששם שלא נשתקע בידיעה
לא נקרא נשתקע אז בודאי צריך לכלול את השם המופיע בדואר
אלקטרוני אפילו אם נאמר דכתיבה לאו כדיבור דמי.
אך עיין בשו"ת צמח צדק החדשות סימן קפ"ד שהביא בשם הר"ן עניין
ידיעת השם בלא קריאה )ר"ן פ' השולח וכי שלחו ליה בני מדה"י לר"ג
כו' ע"ש( .וכתב שמ"מ נראה שזה דוקא שמתחלה נקרא בשם זה וכבר
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הרב פנחס גאלדשמידט
הוקבע לו שם זה .אלא שאנו באין לעוקרו ממנו מחמת שאין קורא לו בו.
אבל אם מתחילה לא נקרא בשם זה ורק היה בידיעה ,אין משם ראיה.
והנה החידוש הגדול של הרשתות החברתיות היה ,כמו שהסביר לי אחד
מחברי קהילתי שהינו בעל מניה שמנה ביותר בחברת פייסבוק ,שעד קיומן,
רוב האנשים שכתבו באינטרנט עשו זאת תחת דמות בדויה וגם תחת שמות
בדויים) ,ניקים בלע"ז( והתהוות הרשתות החברתיות הוציאה את האנשים
מאלמוניותם והכריחה אותם להציג את עצמם בריש גלי בשמם המלא ,וזה
גרם למהפכה בכל נושא הפרסום כי בפעם הראשונה המפרסמים הבינו
שהם יכולים לגשת לציבור הגולשים עם ידיעה ברורה על שמם מיקומם
וחייהם .כמו כן ברשתות החברתיות ,האדם יכול להשתמש בשמו המלא
ואע״פ שיש מאות ואולי אלפי אנשים שיש להם אותו השם ,מכל מקום כל
אדם יכול לפתוח דף וחשבון בשמם הרצוי להם ויותר ממיליארד איש
בעולם מנהלים את חייהם החברתיים מעל דפי האינטרנט ומודיעים
החדשות בחייהם ואת דעתם על נושאים אקטואליים בשמם המלא ומבלים
שעות על גבי שעות מחייהם בכל יום ויום ברשתות החברתיות ,ובוודאי
שהשם שבו האדם מופיע ברשתות הוא שמו ותהילתו ולא גרע משמו או
כינויו של אדם בחייו הטבעיים ברחוב בבית הכנסת ובעבודה.
וכן שמעתי מהגאון ר׳ פנחס פאדווא שליט״א דומ״ץ בקהל מחזיקי הדת
דבעלז ,שבא לפניו גט שנכתב בבית דין בא״י והופיע בהגט הכינוי ״ביג בונס״
)״עצמות גדולות״ באנגלית( מכיון שהמגרש היה מכונה בשם הזה בפייסבוק.
והוצרכתי לשים קנצין למילי מחמת רוב טרדות הציבור ודוחק השעה
אמנם מהמעט שהעלתי בכאן נראה לי להציע כי משורת הדין וההלכה
ושמירת גדרות קדושת וטהרת משפטי הגיטין וסדרם בגוי קדוש ומחמת
מהות ואופי השמות והכינויים בזה"ז וסגנונם ,מתחייב להכניס לתוך
השאלון שבכל בית דין המסדר גיטין בעולם את השאלות הבאות :מה
שם האדם ברשתות החברתיות והאם הוא או היא משתמשים בשמם או
בחלק מסוים של שמם בכתובת האלקטרונית שלהם.
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פרשיות הלכתיות בעשיית מצות בעידן הטכנולוגיה
הרב רפאל אייפערס
הרה"ר לדיסעלדארף

תוכן העניינים
א .סוגית מצות מכונה ומצות יד
ב .משאבה גדולה ששואבת את המצות החמות למעלה כדי לארזן
ג .כשרות משאבה גדולה ששואבת את המצות החמות למעלה
כדי לארזן
א סוגית מצות מכונה ומצות יד
באו'''ח סי ת''ס נמצא :אין לשין מצת מצוה ולא אופין אותה ע״י א''י
ולא ע״י חשו''ק דכתיב ושמרתם את המצות ,ומשמע מזה דשמירה
שאתה משמרה שלא תחמיץ ,התכוון לשם מש''מ ,והסכימו הרבה
פוסקים דאפי' ישראל עומד על גביו ומזהירם שיכוונו לשם מצה לא
מהני ואינו יי''ח אפי' בדיעבד וכו' )מ״ב סק״ג(.
ועפי״ז דנו בחידושי הרי״מ ,בשו״ת ד״ח סי׳ כ״ג ,מוהר״ש קלוגר ,אבני
נזר )בשו״ת אבנ״ז סי׳ תקל״ז( ,דרכי תשובה )במכתבו בסו״ס תפארת
בנים( ,ובהגש״פ מועדים וזמנים שכמו״כ גאוני ליטא כגאוני בריסק,
הח''ח והחזו׳׳א אכלו אך ורק מצות יד ,ועיי״ש עוד שהמדקדקין,
שאוכלים מצות מכונה ,מ״מ בליל הסדר לצאת י''ח אוכלי' מצו' יד
משום חשש דלשמה )אמנם בשו״ת מהרש״ם ח״ט סי׳ ל״א ,הנדמ״ח
מכתי״ק ,כ' דיחשוש מלאפות מצו' מכונה גם לשאר ימי הפ' שמא
ישתמשו בהם בלילות הראשונים ,ובד' הנמסר לרבים יש לגזור ביותר(.
חששות
היו שרצו לאסור מצות מכונה אפי' בדיעבד ,שאין המצות נעשות
ביד''א ודומה למעשה חרש שוטה וקטן אינו כשר למצות מצווה.
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הרב רפאל אייפרס
חששות נוספים שלא יוכלו לנקות היטב חלקי המכונה כל ח״י דקות,
ע"י מהירות סיבובי המכונה תתחמם העיסה ותמהר להחמיץ אף בפחות
מח״י דקות ,שמא יתערב שמן המכונות בעיסה ,ומי פירות עם מים
ממהר להחמיץ ,ועוד חשש לחם מקצתו חם כולו ,אולם הרבה לא
חששו חשש אחרון זה ,כי זה נאמר רק על מתכת,ולא על אוכלים .גם
בזמננו יש נזהרים בזה שהמצות תהיינה נפרדות בשעה שנכנסות לתנור,
וע״ע שד''ח מ' חו״מ סי׳ י״ג.
דעת המתירים
אולם השו''מ ,הכת''ס בשו״ת בהוספות סי׳ י״ב ,הערוך לנר ,התפארת
ישראל ,שו״ת בית שערים )סי׳ קע״ח( התירו מצות מכונה ,וכ' שאינו
דומה למעשה חשו''ק דתחילת סיבובי הגלגלים נעשים ע״י כח האדם,
וע״י שיאמר שעושה לשם מצת מצוה נחשב כל סיבובי הגלגלים
שאח״כ ג״כ ככוחו ולשם מצות מצוה ,ואפשר להקפיד ולשומרם מכל
חשש חימוץ.
מכונות חשמליות משוכללות בזמן הזה
כל הנ'''ל בזמניהם שהמכונות פעלו ע״י סיבובי גלגלים ,שתחילתן נעשה
ע״י כח אדם ממש ,אבל בזה''ז שנתחדשו מכונות חשמליות משוכללות
ניתן ליזהר מכל חשש חמץ באופן מהודר מאד ואפשר אף יותר טוב
ממצות יד ,אבל מצד שני כיון שהאדם רק לוחץ על הכפתור והכל נעשה
מאיליו ,עי' בשו״ת מהרש״ם ח״ב סי׳ ט״ז וח״ד סי׳ קכ״ט וח״ט סי׳ ל״א
שו״ת לבושי מרדכי מהדו״ד סי׳ ע''ר ,ושו״ת מהר״י שטייף סי׳ ל״ו,
ובשו״ת שבה״ל ח׳׳א סי׳ ו׳ )לענין ציצית( ובשו״ת התעוררות תשובה
ח״א סי׳ ל״ה מסתפק בזה .שוב יש לומר כי אף לפוסקים שהתירו מצות
המכונה בימיהם משום שהיה מעורב בו כח האדם ממש אבל מצת מכונות
חשמליות דומה למעשה חש״ו שאף אם משמר מחימוץ אין יוצאים אפי'
בדיעבד דחסר בכוונת העשייה לשם מ''מ.
מעשה המכונה ככוחו ואינו דומה לחרש שוטה וקטן
ועיי' בשו״ת דעת סופר או״ח סי׳ ס״ב ,שו״ת ירושת הפליטה סי׳ ד׳,
ושו״ת חסד לאברהם או״ח סי׳ ג' ,שו״ת דברי מלכיאל ח״ד סי׳ כ' וס'
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פרשיות הלכתיות בעשיית מצות בעידן הטכנולוגיה
מקראי קודש פסח ח״ב סי׳ ג׳ ,וכ״ה עפ״י החזו״א או״ח סי׳ ו׳ ד״ה
ונראה ,ועוד נימוק להתירא כתבו עפ״י החת״ס דמעיקר הדין סגי
בשמירה לשמה ,ומה שהצריכו מעשיו ממש )ולא סמכו על מעשה חש״ו
כשגדול עוע״ג( דע״י מעשיו השמירה מעולה טפי.
ולכן התירו גם ע״י לחיצת כפתור באמירת לשם מ''מ דנחשב כל מעשה
המכונה ככוחו ,ואינו דומה לחש״ו שהוא ביד חבירו משא״כ בנידו״ד
דנקרא אינה בידו אבל גם אינה ביד חבירו ,לכן מועיל כוונתו לשם
מ''מ על כל מעשי המכונה.
לא נחשב לחמץ
נמצא בשם האדמו״ר מקלויזנבורג זצ״ל בשם הגה״ק מנאסויד זצ״ל,
שאף שבתחילת המצאת מצות המכונה היו פוסקים שכתבו עליהם שהם
חמץ גמור ,למיגדר מילתא כתבו ,שחששו שיתפשט הדבר בקרב
ההמונים ,ובימיהם היתה קשה מאוד ההשגחה על המכונות שלא יהיה
בהם חמץ ,אבל בזה''ז ע״י ההמצאות החדישות ,אין חשש חמץ כלל
במצות אלו ,אם יש השגחה טובה ,ועיקר טעם הנמנעים מלאכול מצת
מכונה הוא משום בעיית הלשמה ,ובשאר ימי הפסח הוא משום מנהג
אבותיהם בידיהם או משום חששא דהמהרש״ם ,הדבר ברור שאף
לפוסקים שאסרו מצות מכונה ,לא החשיבו אותם לחמץ ח״ו.
משעת קצירה
שימור לשמה משעת טחינה אין יכולים לעשות ע״י חש״ו ונכרי
ואפילו הישראל עוע״ג ,ואם נימא דשימור לשמה הוא מלישה ואילך
מותר לנו לעשות טחינה ע״י נכרי וחש״ו וכו' .ובסי׳ תנ״ג סעי׳ ד׳
בביה״ל )ד״ה טוב( כתב בשם הפר״ח שצ' שימור לשמה משעת קצירה
והוא מדינא ולעיכובא אפילו בדיעבד ,והכריע שם שלכתחילה בודאי
נכון להחמיר בשיטה זו ולקחת דווקא מצה שמורה מעת הקצירה .ולכן
צ' לכתחי' לעשות הקצירה ע״י ישראל גדול ,וראוי שיהיה ירא שמים,
ויאמר בפיו שקוצר החיטים לשם מ''מ.
ועיי' בהד''ק בזה''ז שהקצירה נעשית ע״י מכונה ,אם אדם כשר וי''ש
מפעילה בכוונת לשם מ''מ ,ש''ד ועיי' שו״ת ישועת משה ח״ג סי׳ ל״ט,
וע״ע ס׳ מש״מ פ״ב סע''י שאם א״א שישראל גדול יר״ש יפעיל את
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הקומביין ,לכהפ״ח ידליק את המנוע ,ויתלווה לה בכל עת הקצירה
וישמור על החיטים מחימוץ לשם מצות מצוה ,ויזהרו שלא ישפך דלק
או מים מהקומביין על החיטים ,ואם נשפך יסלק את החיטים שנרטבו
וכל הסביב להם ,ואם אין ידוע הרי כל החיטים שיש עליהם ספק
אסורים ,אף לאלו המחמירים במצות של מכונה וריחיים של מכונה,
שאני התם שהמכונות עושים את כל הפעולות ללא כל סיוע ורק
צריכים לחבר אותם לזרם החשמל ,משא״כ במכונת קומביין שהקצירה
נעשית ע״י הולכת המכונה על התבואה ,וצ' כל העת להנהיג את
המכונה ,ובלא זה לא יתכן הקצירה כלל ,הרי זה כקוצר ביד.
אין אומרים בזמן הזה דעכו״ם הם גזלני ארעתא
ועיי' שם בשם שד''ח מע׳ חו״מ סי׳ י׳ סק״כ עפ״י שו״ת חת״ס סי׳
קכ״ח ,ובשד״ח שם הביא מברכ״י סי׳ תרמ״ט דהאידנא אין חוששין לזה
ומעשים בכל יום שישראל קוצרים משדות הנכרים ,דבזה''ז א''א עכו״ם
גזלי ארעתא נינהו ,וע״ע ביה׳׳ל סי׳ תרמ״ט ד״ה בעצמו שיש מקומות
שגם בזמננו יש לחשוש לזה עיי״ש והמסקנה שבשדות נכרים ,תלוי לפי
המקום והזמן ,כי במקום שיש לחשוש לגזילת השדה ע״י העכו''ם ,יש
לקצור ע״י נכרי וישראל עוע״ג ומשמרו ,ובכוונה לשם מ''מ ,שאם
היהודי יקצור ,הרי זה מצה גזולה שאין יוצאים בה י''ח ,משא״כ אם
נכרי הקוצר הו״ל יאוש ושינוי רשות בידן ,ומותר ליהודי.
ובכמה פוסקים מצינו שלימדו זכות על אלו שאין מקפידים שישראלים
יקצרו החיטים ,אלא קוצרים הנכרים ע״י שמירה על גביהם שלא יבואו
החיטים לידי חימוץ.
ועיי''ש בהד''ק בענין רחיים של מכונה דלפי הד' שאינה נקראת כוחו
דאדם אע״פ שהוא הפעיל את המכונה ,כמו״כ בריחיים של מכונה
יחמירו ,ויש מקום להידור מצות מריחיים של יד ,ובפרט בליל הסדר.
דישה וניפוי ע״י מכונות
עיי' בס׳ מצ״מ פ״ב סע׳ כ' יש ליזהר שלכתחילה הדישה ,הזרייה,
הברירה ,הטחינה וניפוי הקמח יעשה אותם ישראל גדול וב''ד ,ולפני
כל פעולה יאמר לשם מ''מ וישמור אותם שלא יבואו לידי חימוץ,
ולכה''פ יעמוד ישראל ג' ויסייע ביד הפועל וישמור מן הצד לשם מצוה
  74שרידים  גליון כ"ח

פרשיות הלכתיות בעשיית מצות בעידן הטכנולוגיה
וכו' .מה טוב יהיה אם ניתן לתקן מכונה שתהיה ממונעת כל הזמן ע״י
כ''ג ,שתהיה מופעלת ע״י לחיצת כפתור באופן תמידי וברגע שיפסיק
ללחוץ על הכפתור תיפסק פעולת המכונה.
אם רוצה לצאת לכה''ד תהי' נתינת השבולים למכונה ע״י ישראל ג'
ובשעה שהמכונה פועלת ,וה״ה בענין ניפוי הקמח ע״י מכונה ,יהדרו
לתת בשעה שהמכונה כבר פועלת וע״י ישראל ג' דתיכף עם נתינת
הקמח הוא מתנפה )ואם א''א בכך לכה''פ ישראל ג' יפעיל את המכונה
לשם מ''מ וישמור מה''צ כה''ז שלא יבואו לידי חימוץ(.
בענין כוונה לשם מצת מצוה
ועיי''ש בהד''ק שמד' הפמ״ג נראה דאם לא חשב הישראל בשעת לישה
ואפיה לשם מ''מ אפי' בדיעבד אין יוצא וכ''מ מרש״י )פסחים ל״ח( וכו'
דסתמא לא מהני וכו' אמנם בחידושי הריטב״א וכו' דבישראל ג' סתמא
לשמה קאי ,וצ״ע .ואם העוסק במצות אין מתכוון לשם מצת מצוה
והעומד על גביו מתכוון ,מועילה כוונת חבירו העוע״ג ,וה''ה כוונה
גמורה.
כ' בשו״ע הרב )סי׳ תנ״ג סעי׳ י״ד( אין אדם יוצא ידי חובתו אלא
במצה ששמרה ישראל מחימוץ לשם פסח שנאמר ושמרתם את המצות
שישמרנה ישראל לשם מ''מ ,וי''א לשם מצוות בערב תאכלו מצות,
וי״א לשם מצות ז׳ ימים תאכלו מצות ,דהיינו שאם שמרה לשם מצה
שיאכלנה כל ימי פסח יוצא בה וכן עיקר ,עכ״ל.
ויש שכתבו דדווקא אם משמרה בסתם לשם מצות לפסח אז מועיל
ואפשר לצאת בו ידי חובה גם לליל הסדר ,אבל אם כיון כדי לצאת ידי
כל חשש ופקפוק יש להקפיד לומר בכל עסק המצות שעושים לשם
מצות מצוה ,וכן נהוג עלמא.
ועיי'
לשם
יותר
וקטן
היום

במועו''ז ח״ז סי׳ ק״ע דמש״ה אומרים לשם מצות מצווה ולא
מצוות מצה כמו שאומרים בתפילין וכיו״ב ,משום שכך המשמעות
ברורה שעושה בשביל המצות של ליל הסדר .ועיי' בביה״ל ד״ה
וז''ל וא״צ לאמרו בכל מצה ומצה אלא יאמר כ''א מה שאעשה
בענין מצה זו יהיה הכל לשם מצות מצה וכו' .ונוסח זה מועיל
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כ''ז שלא הפסיקו הפסקה גמורה ,אבל אחר הפסקה גמורה צריכים
לומר שוב הנוסח ,והפסקה לאכילה ה''ה הפסקה גמורה.
ועיי' בס' מועו''ז ח״ג סי׳ רס״א שכ' שבדיעבד מהני אם אמר לפני
ההפסקה .ובא״א בוטשאטש מהדו״ת סי׳ ת''ס כ' בדרך חסידות יש לומר
לשם מצות מצוה אחר כל הפסק שינוי מקום או שיחה או היסח הדעת
או שינה כמו גבי כתיבת סת״ם או גיטין שמעכב בכך גם בדיעבד ,וע״ע
ס׳ מצ״מ פ״י הערה ל״ט שיש ליזהר באם איזה פועל עסק באיזה
עבודה שא״צ לזה כוונה לשמה כגון רחיצת הקערות והשולחנות וכדו׳,
ושוב עובר לעסוק בלישה ועריכה ,יזכור לומר שוב שעושה לשם מצות מצוה.
ובזה''ז הנוסח הרגיל לומר הוא כל מה שאעשה היום בעסק המצות אני
עושה לשם מצות מצוה ,ונוהגים שהמשגיחים הממונים על הפועלים
חוזרים ואומרים באוזניהם כ''פ באמצע העבודה ״לשם מצות מצוה״
דאם א' שכח לומר הנוסח ,בזה ששומע הנוסח מאחר ג״כ יצא ידי
חובתו ,כמבו׳ בביה״ל.
ב כשרות משאבה גדולה ששואבת את המצות החמות למעלה
כדי לארזן
נשאלתי בענין משאבה גדולה ששואבת את המצות החמות למעלה כדי
לארזן וא''א בשום אופן ללבן להגעיל או אפי' לפגום את המשאבה
והמדובר הוא במצה חמה שתולה כך כמה שניות מתחת כלי גדול קר
)המשאבה הגדולה שבתוכה טעם פגום דחמץ( והכל נאפה לפני הפסח.
וא' נייתי ס' וחזי אנן.
עיי' עה''ש או''ח סי' תמ''ז מסע''ז ולהלן וז''ל בק''נ לא החמירו בחמץ יותר
מבכל האיסורים רק בכמות הביטול שכל שבשאר איסורים בטל בס' בחמץ
אוסר במשהו אבל באיכות האיסור לא החמירו כגון שבשאר תערובות לא
היה צריך ס' אלא קליפה או נטילת מקום אף בחמץ כן הוא וכמו שבשארי
איסורים חם בחם בלא רוטב כגון שנגע בשר נבילה חם בבשר כשירה דצ'
קליפה או נ''מ כפי הדינים שנתבארו ביו"ד סי' ק"ה וזהו כשאין שם דבר
המפעפען (כגון מצות וכלים עם בליעות ממצות חמץ( עכ''ל.
לפיכך רקיק מצה חם שנגע ברקיק חמץ חם דיו בקליפה ואם לא
קלפוהו ובשלו כך נראה דאע"ג דבכל האיסורים מותר כמ"ש שם מ"מ
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בחמץ אסור דטעמא דבכל האיסורים מותר הוא משום דאין לך דבר
שלא יהא בו ס' נגד הקליפה כמבואר שם וזה לא שייך בחמץ שאיסורו
במשהו )וכ"כ הא"ז( .דהיינו שאיסור קליפה דחמץ איסורו במשהו.
חוזר וניעור – נתערב קודם הפסח לגמרי ואינו ניכר בפני עצמו
בטל בס'
אין חמץ אסור במשהו אלא בפסח עצמו אבל לא בע''פ מחצות ואילך
כיון שאין בו כרת בטל בס' וכ"ש אם נתערב קוה''פ דבטל בס' וכו' וכ'
הב"י בסע''ד אם נתערב החמץ קוה''פ ונתבטל בס' אינו חו''נ בפסח
לאסור במשהו ,ויש חולקים עכ"ל וכו' ,היינו כחיטה שבתרנגולת בע''פ
ונטלוה ממנה וחיממו התרנגולת בפסח אין האיסור חו''נ וכן כל מין
חמץ שנתבטל קודם הפסח ,אם אין החמץ ניכר בפ''ע בפסח אלא
נתערב לגמרי אפילו יבש ביבש כגון שנתערבו פרורי חמץ בהרבה
פרורי מצה אינו חו''נ כן פסקו הרא"ש והטור ועוד פוסקים והביאו
ראיה מהא דתנן בכלאים )פ"ט מ"א( צמר גמלים וצמר רחלים שטרפן
זב''ז אם רוב מן הגמלים נתבטל ומותר לחברו אח''כ עם פשתן דל''א
דהאיסור חו''נ.
הגעת פסח הוא כתוספת איסור
ונראה דגם ראיה זו א"צ דבשלמא בשם שניתוסף דבר מה אחר הביטול
שהוא אסור עם המעורב כמו בשם שאחר הביטול בצמר גמלים נתחבר
עם פשתן שהוא עם הצמר רחלים אסורים יחד שפיר שייך להצריך
סברת אין חו''נ אבל הכא הרי לא ניתוסף דבר וכבר נתבטל אך י"ל
דהגעת הזמן של פסח הוה כתוספת איסור כלומר שניתוסף איסור משהו
על איסור ששים הקודם.
כיון שכבר נתבטל בטל
היש חולקים הביאו ראיה מבכורות )כ"ב (.דמים שנתבטלו בציר אם
באו אח"כ לקדירה של מים חו''נ המים שנתבטלו לעניין טומאה וה"ה
לעניין איסור כמ"ש התוס' שם וכן מפורש ביו"ד סי' צ"ט דאיסור
שנתבטל שהיה ס' כנגדו וניתוסף אח"כ מן האיסור הראשון חו''נ ל''ש
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מין במינו או מין בשאינו מינו ואין חילוק בין לח ליבש ובין נודע
האיסור בינתיים או לא נודע ע"ש.
ולענ"ד איני יודע הדמיון דשם ניתוסף איסור אבל הכא לא ניתוסף,
ואם תאמר דהגעת הזמן הוה כתוספת כמ"ש מ"מ סו''ס הרי כבר נתבטל
וזהו דומה ממש למ"ש ביו"ד שם כזית חלב שנפל למים ונתבטל בס'
ואח"כ נפל מן המים לקדירה של בשר מותר אע''פ שאין בבשר ס' נגד
החלב שכבר נתבטל במים ע"ש והכא נמי אפילו אם נאמר דהגעת הזמן
הוה כתוס' איסור הא התם הבשר וודאי הוא איסור ,ומ"מ כיון שכבר
נתבטל בטל וה"נ כן הוא והרי אמרנו מפורש שלא החמרנו בחמץ נגד
שארי איסורים רק בכמות הביטול ולא בשארי דברים )האוסרים הם
במרדכי פ"ב(.
קודם הפסח לא שייך ביטול
והיש חולקים אמרו עוד טעם דקודם הפסח לא שייך ביטול כלל שהרי
לא הגיע עדיין זמן האיסור ולא דמי לשארי איסורים שהאיסור היה
מכבר ונתבטל ,משא"כ כאן לא היה איסור שנאמר שיתבטל )שם בשם
ראבי"ה( ואיני מבין הדברים דהא בהגיע ע''פ שעה ששית הגיע זמן
האיסור ונתבטל בס' כמ"ש אם לא דס"ל לדיעה זו דגם בע''פ אוסר
במשהו ואנן הא לא קיי"ל כן.
נתבטל בעוד לא היה איסור עדיף
ועוד אדרבא הא כשלא הגיע זמן האיסור עדיף טפי דמהאי טעמא
קיי"ל ביו"ד שם דהחלב בטל במים ואין הבשר אוסרו מפני שנתבטל
בעוד לא היה איסור ,ובמרדכי שם הביא שר''ת ור"י וס' התרומה פסקו
שאינו חו''נ וכ"כ רב פלטוי גאון ורק הראבי"ה חולק עליהם והוה יחיד
נגד רבים ,ועוד דא"כ לאיזה ענין אמרו הפוסקים דקוה''פ ובע''פ בטל
בס' כיון שאתה אומר שבהגיע הפסח תיאסר וצ' אתה לומר לעניין
לאכלן קודם הלילה והיינו משעה ששית עד הלילה ואין זה אלא דברי
תימא.
ועיי''ש בסעי"ז וז''ל ועוד דלד' זו האיך מצאנו ידינו ורגלינו לבשל מן
המצה בפסח הא וודאי יש כמה חטים מצומחים אלא שנתבטלו והשתא
אם נבשל בפסח יהא חו''נ אלא וודאי דהעיקר לדינא כדיעה ראשונה
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דאינו חו''נ וכן מבואר מד' הב"י שכ' הד' ראשונה בסתם והשנייה בשם
י''ח וכו'.
חוזר וניעור רק בממשות
וכ' הרמ"א דנוהגין כסברא הראשונה בכל תערובות שהוא לב''ל .ומיהו
בדבר יבש שנתערב וכו' אסור בפסח וכו' .מד' מוכח דאפי' מאן דס"ל
חו''נ אינו אלא בד' של ממשות וכו' אבל בבליעת טעם חמץ גם ד' זו
מודה שאינו חו''נ ולפ"ז יסבורו דזה שאמרנו דנתבטל קוה''פ היינו
בבליעת טעם ,וכבר נתבאר דהעיקר לדינא כד' ראשונה וכו' וגם הנודע
ביהודה קמא או"ח סי' כ"ד העיד שבכל פולין ואשכנז מורים הלכה
דאין חו''נ ,וכן הגר"ז בתשו' כ' דהעיקר לדינא דאינו חו''נ אפילו יבש
ביבש ע"ש ,וכ''ד המ''ב.
וא''כ בנ''ד כיון שהעה''ש נתקבל אצלנו בני הולנד כפוסק הדור אין
הטעם של חמץ חו''נ לדה''ג.
סוגית תתאה גבר
עוד יש לי להוסיף קצת נופך מדילי ואילולא איני כדאי הייתי מוסיף
עוד נקודה בע''ז דאפשר דאינו אלא איסור קליפה שנתבטל מלפני זמן
האיסור שהמדובר הוא במצה חמה שתולה כך כמה שניות מתחת כלי
גדול קר )המשאבה הגדולה באוויר קר( לפני הפסח.

בגמ' פסחים דע''ו ע''א איתא איתמר חם לתוך חם – ד' הכל  -אסור.
צונן לתוך צונן – ד' הכל מותר .חם לתוך צונן ,וצונן לתוך חם; רב
אמר עילאה גבר ,ושמואל אמר ת''ג .דהיינו או''ה חמים שנגעו זב''ז,
ההיתר נאסר .אם האיסור וההיתר קרים ,צ' להדיח ההיתר .אם נפל
איסור צונן על היתר חם ,אמרינן דלהתחתון יש כח לחמם גם את
חמים ,ומש״ה נאסר ההיתר כדין
העליון ,וה''ה כאילו שניהם הם
כל רותח שאוסר.
ואם נפל איסור חם להיתר צונן ,אמרינן להיפוך ,דהתחתון שהוא צ'
מצנן גם להעליון ,והוי כמו שניהם צוננים ,וצונן אינו אוסר ,אבל אמרי'
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דעד שמצנן ההיתר להאיסור ,ההיתר בינתים בולע קצת מהאיסור,
דהיינו כ''ק.
הלכה למעשה הכריעו הפו' שתתאה גבר )שהברייתות מסייעות לו(
ועיי' ביו"ד סי' צ''א סע''ד וז''ל בו''ח רותחין שנתערבו יחד ,ואפילו
בשר צ' לתוך חלב רותח או חלב צ' לתוך בשר רותח ,הכל אסור ,משום
דת''ג .אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן ,או בשר רותח שנפל לתוך
חלב צונן ,קולף הבשר ,ושאר הבשר מותר ,עכ''ל.
אולם עיי' בס' ד' תשובה סי' ק''ה סק''ע שכ' משו''ת טוטו''ד דרק
אמרי' ת''ג כשרואין שנתחמם העליון קצת )לא בנ''ד( אולם העיקר
לדינא שם דגם אמרי' ת''ג כשרואין שהעליון קר לגמרי.
מצה הוי דבר גוש
עיי' עה''ש יו''ד סי' ק''ה סע''כ וז''ל והסכימו כמה מהפו' דהפרש בין
כ''ר לכ''ש אינו אלא בד' צלול כרוטב וכיוב''ז אבל ד''ג כפשטיד"א או
בשר ודגים או שאר מאכל עב אוסר אפי' כשניטל מהכ''ר והניחוהו
בכ''ש או אפילו בכלי שלישי כ''ז שהיד סולדת בו ,וטעמא דמסתבר
הוא דבשלמא דבר צלול הדפנות מקררים את הד' הצלול שמתנענע
ומתקרר אבל הד''ג עומד תמיד בחמימותו בעצמו ואינו מתקרר ע"י
הכלי )ט"ז ססק"ד וש"ך סק"ח בשם רש"ל וכ"כ באו"ה כלל ל"ז( ,ואם
כי י''ח בזה מ"מ העיקר כד' המחמירים אמנם רוטב שמבשלים בו
ירקות או אורז או קטניות וכיוב''ז שאין כולם גוש א' אין דנין בזה דין
ד''ג )ש"ך שם(.
ועיי''ש בסעכ''ה וז''ל וביאור ד' וכו' אבל ד''ג כמו צלי שעל האש מה
מקרי כ''ר לזה אומר כגון מיד שמסירו מן האש מניחו עם ההיתר זע''ז
או זא''ז בין שמונחים על השולחן ובין שמונחים בכלי ול''א כיון
שהכלי קר להוי דינה ככ''ש דכיון דהניחה מיד שהסיר מן האש דהוא
תוקף החמימות נתחממה גם הכלי ודינה ככ''ר )ולכן דקדק לומר מיד
דאם לאחר זמן אף שעדיין היד סולדת מ"מ דינה ככ''ש כשנתנה בכלי
שהכלי מקררה(.
ועיי''ש בסעכ''ו וז''ל ונמצא דגדר כ''ש בזה אינו אלא כששוהה איזה
זמן בכלי או על השולחן עד שתעבור החמימות הגדולה של האש
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ואח"כ נותנה לכלי זהו כ''ש וזה שאומר אבל אם כבר מונח בכ''ש הוה
כאומר אבל אם כבר מונח ונתנה בכ''ש עכ''ל וא''כ בנ''ד אחר שיצא
המצה מן התנור ועוברת לסרט שני ונשתהה שם מעט אפשר שכבר
עברה החמימות הגדולה של האש.
אולם עיי''ש בסעכ''ח וז''ל וכן אם הקערה היא של איסור והמאכל
הוא היתר נאסר כל המאכל דכלי אוסרת המאכל אף בלא רוטב כמ"ש
רבינו הרמ"א סו''ס ז' ,עכ''ל.
שמן מפעפע בכולו
ע''ע בעה''ש יו''ד סי' ק''ה סעכ''ד וז''ל בא''ד ובק''נ דב' דברים גושים
רותחים הנוגעים זב''ז די בנ''מ וזהו בבשר כחוש אבל בבשר שמן
מפעפע בכולו כמו בבישול וצ' ס' והוא כ' לקמן דאין אנו בקיאין בין
כחוש לשמן ובכ''מ צ' ס' וכ' הב"י בסע''ו דבזה יש ג"כ דין ת''ג ואם
בד' שמן נפל צונן על חם אוסרו כולו אם אין ס' ע"ש.
וע''ש סע''ל וז''ל בא''ד והטעם מבואר דבדבר צלול כרוטב הרוטב
מוליך פליטת האיסור ומערבו בכל התבשיל אבל ד''ג שנפל על גוש
אחר אפילו שניהם רותחים או אפילו אצל האש אם היו יבשים לגמרי
לא היה נאסר כלל כמ"ש בסי' צ"א ,עכ''ל .וע''ש בסעל''ו וז''ל וכ'
הרמ"א דכל מבושל בלא רוטב או אפוי דינו כצלי בכ''ד וי"א דא''א
בקיאין איזה מקרי כחוש או שמן ויש לאסור בכ''ע עד דאיכא ס'
ואפילו איכא ס' צ' נ''מ והכי נהוג ודוקא באיסור חלב או שאר איסור
דשייך בו שמנונית אבל באיסור דלא שייך ביה שמנונית והוא בודאי
כחוש אינו אוסר רק כדי נטילה עכ"ל.
ביאור הדברים דלאו דווקא בשר אלא כל מבושל בלא רוטב או אפוי
שהוא דבר גוש שנגע איסור בהיתר והם רותחין ויש בהם לחלוחית
אוסרים כדי נטילה ואין די בקליפה כבמליחה ואח"כ כתב וי"א דא''א
בקיאין בין כחוש לשמן כלו' בבשר שחלקנו בין כחוש לשמן דבשמן צ'
ס' ובכחוש די בנ''מ א''א בקיאין ובכולן צריך ס' וגם נ''מ והכי נהוג
דבאמת יש דעות דמעיקר הדין כל חם בחם אף בלא רוטב צריך ס'
וזהו דעת הראב"ד בפ"ט ע"ש ,אך אנן לא קיי"ל כן רק בבשר שמן
וא"כ אנן דלא בקיאין יש לנו להצריך ס' בכ''ע וכדי שלא לטעות
דבכ''ד כחוש צ' ס' חוזר ומפרש דרק בבשר וחלב וכיוצא בהם דשייך
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בהו שמנונית אסרינן גם בכחושים אבל במ' דלא שייך שמנונית כלל
כמו בלחם ומצה וכיוצא בהם די בנטילה.
ובנ''ד לא המצה החמה ולא הבליעות ממצות חמץ שנבלעות במשך
השנה בתוך המשאבה הגדולה הוו מעיקר הדין ד' שמן ואינן ד' צלול
כרוטב.
ד' הרמ''א דאף בדבר גוש מותר בכל שהוא
וממילא דלדידיה גם בכחוש הדין כן והנה להפוסקים דס"ל דבד''ג אין
הפרש כ''ר לכ''ש ,ממילא דבכ''ש חמור ד''ג מדבר צלול )והרמ"א לא
ס"ל דין זה כדמוכח מד' סי' צ"ד סעיף ז'( ,וכו' אבל עיקר כוונתו
לחדש דאף בד''ג מותר בכ''ש להוציא מד' החולקים )ועי' ש"ך סק"ח
ודו"ק( .וע''ע בעה''ש יו''ד סי' צ''ד סעל''ב וז''ל דהרמ"א ס"ל דכל
כ''ש אין בו בליעה ופליטה אפי' כשהד''ג כגון בשר זה שנטלוה רותחת
מקדרה לקערה יש לה דין כ''ש וי"א דכל ד''ג אפי' בכלי שלישי כמו
בשר רותח שהושמה בטעלער י''ל דין כ''ר כ''ז שהיא רותחת שהחוש
מעיד דדווקא ד' צלול מתקרר מכלי לכלי ולא ד''ג וכ''ז שהיד סולדת
בה דינה ככ''ר )ש"ך סקל"א בשם רש"ל( וכו' וי''א דכשעירו הבשר
לבדה מהקדרה אל הקערה י''ל דין כ''ר ואם עירו הבשר עם הרוטב יש
לה דין כ''ש דכיון דהרוטב מתקרר גם הבשר שבתוכו מתקרר )מנ"י(
ובודאי נכון להחמיר כדיעה זו שיש בזה סברא נכונה אמנם בהפסד
מרובה או בדיעבד כדאי הוא רבינו הרמ"א לסמוך עליו דעיקר חמימות
הכ''ר הוא ע"י דפנות הכלי ולכן גם בגוש כיון דליכא דפנות הכלי אין
לזה דין כ''ר וכו'.
ובנ''ד כשיוצאת המצה החמה מהתנור ה''ל דין כ''ר לחומרא אבל לכ'
לא כד' הרמ''א .וכ''ש מקרי צונן עי' בס' דרכי תשובה סי' צ''א ס''ק כ''ז.
עוד כמה הגבלות בתתא גבר
ועיי' בס' דרכי תשובה סי' צ''א סק''כ דת''ג יכול להיות איסור
דאורייתא ויש חולקין.
ועיי''ש בסקי''ח אם הכמויות צ''ל שוות )ואינו כן בנ''ד דהכמות של
המשאבה הגדולה הרבה יותר גדולה משל המצות התלויות בה( וז''ל
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העה''ש יו''ד סי' צ''א סעי''א וי''ב עוד יש לשאול ואיך נתנו חז"ל כלל
בזה לומר דת''ג א"כ אם נפל הרבה חלב רותח על מעט בשר צונן
ונאמר דת''ג ומקרר את העליון ואין לך דבר תמוה יותר מזה שהרי
עינינו רואות שהחלב נשאר ברתיחתו וגם מעט הבשר נעשה רותח וכן
להיפך אם נפל הרבה חלב צונן על מעט בשר רותח איך נאמר דת''ג
ואסור החלב כשאין ס' הרי עינינו רואות שהחלב צונן לגמרי וגם הבשר
נצטנן ולפי הראות כשיש ד' או ה' פעמים האחד נגד השני בהכרח
לפעול על השני שיהיה כמותו ,ואם נאמר שבאמת יש בזה איזה שיעור
למה לא למדונו חז"ל כמה הוא השיעור.
תתאה גבר רק כששוין הן בכמות
ויראה לי ברור דמיירי ששוין הן בכמות ולפי ערך החלב כן הוא גם
כמות הבשר ,ולכן נחלקו חז"ל האיכות של מי גובר העליון או התחתון
ואיפסקא הלכתא דהת''ג ,וראיה ברורה לזה מד' התוס' שבת )מ"ב א'(
דתניא נותן אדם חמין לתוך הצונן ולא הצונן לתוך החמין ופירש"י
)ד"ה חמין( משום דת''ג והקשו התוס' )ד"ה נותן אדם( דא"כ תקשי
מהכא למאן דס"ל עילאה גבר ופי' ר"ת דאי''ז שייך לזה אלא חמין
לתוך צונן משמע שהצונן מרובה מהחמין וצונן לתוך חמין משמע
שהחמין שלמטה מרובין ע"ש הרי מפורש דכל היכא שיש ריבוי בכמות
לא שייכא סברא זו דת''ג או עילאה גבר והש"ס לא הוצרך לפרש זה
ואדרבא מדלא פירשה ש"מ דשוין הן.
בנ''ד אע''פ שי''ח על העה''ש עיי' בד' תשובה יו''ד סי' צ''א סקי''ח וסי'
ק''ה סקס''ז ,מ''מ העה''ש נתקבל אצלנו כפוסק הדור.
אוויר קר וחוץ לקדירה ושהה קצת
וע''י האוויר הקר של המשאבה כמעט מן הנמנע שיבשל המשאבה
הגדולה כולה ,עיי''ש בד' תשובה סק''כ וסקכ''ג.
וע''ע בסקכ''א שם דבנ''ד הוי כחוץ לקדירה ושפיר הדין כאן דאין
הבלוע יוצא מהמשאבה בלא רוטב ועכ''פ יותר מאיסור דרבנן לא הוי,
עיי''ש בד' תשובה סקכ''א.
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וע''ע בד' תשובה סי' ק''ה סקס''ה דשהה קצת בעינן ואינו נאסר בסלקו
מיד דאינו מפליט ומבליע כ''כ מהר ובנ''ד המצות רק תולות כמה
שניות אולם יש שם חולקין הרבה ,ועע''ש שיש מחלקין ומתירין בלי
שהה מעט בב' ד' גושים וגם בזה יש חולקין דאפי' בד''ג נאסר מיד.
איסור מגופיה ואיסור בלוע
בנ''ד חשוב לד' אם יש חלוק בזה בין איסור מגופי׳ לאיסור בלוע
דהמדובר הוא במצה חמה שתולה מתחת כלי גדול קר שיש בו
בליעות .והנה עיי' בד' תשובה יו''ד סי' ק''ה סקצ''ב ד' המהרש״ל,
דדוקא באיסור מגופי׳ הוא דאמרי' לגבי חם לתוך צונן דאוסר מיהת כדי
קליפה ,אבל אם לא הי׳ רק איסור בלוע ,ונפלה חתיכה זו בתערובות
חם לתוך צונן ,בזה אמרינן דהצונן ,שהוא התחתון ,גובר ,והוי כמו
שניהם צוננים ,ואינו אוסר אפילו כ''ק ול''א שיהי׳ אוסר כטעם שעכ״פ
קודם שמצנן בלע פורתא ,אבל ז''א ,דמאחר דלהוציא את הבלוע אין
לו כח ,כי התחתון הוא צונן ,לכן ,אפילו עוד קודם שמצנן אין לו כח
זה להוציא הבלוע ,ומש״ה ,כשהאיסור לא הי׳ מגופי׳ רק איסור בלוע,
אינו אוסר כלל אפילו כ''ק.
בכלי יוצא הבלוע גם בלא רוטב
ועיי' בעה''ש סי' ק''ה סעמ''ב וז''ל וזה שאמרנו דאיסור בלוע אינו
יוצא בלא רוטב זהו בדבר מאכל שכיון שיש לו פליטה מגופו אין יוצא
ממנו מה שבלע מאחרים בלא רוטב אבל איסור הבלוע בכלי שאין לה
פליטת עצמה יוצא ממנה הבלוע גם בלא רוטב .ולכן כלי שבלעה
איסור אפילו איסור כחוש והיא חמה מחום כלי ראשון והניחו בה היתר
אוסרת את המאכל כ''ק ולא יותר אפילו בלוע בה איסור ואם יש
להמאכל קצת רטיבות אוסרת עד כ''נ ובזה קילא כלי ממאכל דבשמן
אוסר עד ס' ויש מי שרוצה לומר דבשמן גם בכלי צריך ס' ואין כן
הלכה )עי' ש"ך סקכ"ד אבל המג"א סי' תנ"א סקל"ז והפר"ח סקכ"ח
חולקין בזה ע"ש( ע"ש.
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האם לגבי כלים אמרינן תתאה גבר
והנה עיי' בד' תשובה יו''ד סי' ק''ה סקצ''ב ד' הרמ״א ,דאפילו לגבי כלים
אמרינן ת''ג ,דהיינו ,אם נתנו איסור צונן לכלי של היתר חם ,אז נאסר
הכלי אפילו כשהאיסור הוא צונן ,דאמרי' דכלי חם יעלו כח לחמם את
האיסור ,וכ''כ אמרי' להיפוך דאם נתנו איסור חם לתוך כלי צונן ,אז
לא נאסר הכלי׳ דמאחר דהכלי הוא צונן ,אמרי' דהכלי מצנן להאיסור,
אבל עכ״פ כדי קליפה נאסר הכלי כדין כל חם לתוך צונן.
אבל אם נפל היתר חם לכלי של איסור ,והכלי הי׳ צונן ,אז לא נאסר
ההיתר אפילו כדי קליפה ,דלענין פליטת איסור מכלי הבלוע ,לא
אמרי' אדמיקר לי׳ בלע ,דדוקא לענין פליטת גוף האיסור אמרי'
הסברא דקודם דמצנן בלע פורתא ,אבל לא לענין להוציא הבלוע
מהכלי.
שיטת רש''ל
והש״ך הביא בשם מהרש״ל דהרש״ל חולק וסובר ,דלגבי כלים לא
אמרינן כלל ת''ג ,אלא אמרי' דאף שהתחתון ,דהיינו הכלי של איסור,
הוא קר ,והעליון )כגון ד' יבש היתר( הוא חם ,אסור כולו .וע' בפלתי
סק''ז שהמליץ בעד הרש''ל וכ' דרק לענין בליעה ופליטה הוא דס''ל
דלא שייך בכלי ת''ג הואיל ולית ליה פליטה מגופיה לא שייך ביה ת''ג
)ואע''פ שהש''ך בסי' צ''ב סקל''ב חולק ואוסר באיסור חם למטה ועליו
כלי צונן עם תבשיל שנאסר הכלי עם המאכל( .ועיי' בחוו''ד במאכל
חם איסור מכ''ר למטה וכלי היתר עליו אינו אוסר אפי' כ''ק .ועיי''ש
בהדה''ק שכ' בפי' דאין הכלי מפליט מכולו דל''א ח''מ ח''כ ול''א ת''ג
בכלי רק להקל אבל לא להחמיר כגון התחתון הוא מאכל חם ונפל
עליו כלי קר א''א שיפליט מכל הכלי ובכל גווני הכלי א''צ אלא
קליפה.
ובנ''ד איכא למימר דתלוי באפי רברבי דד' המחבר שאיסור )אפי' חם(
שנפל על צלי אצל האש או על ד' אפוי )כגון מצה חמה כבנ''ד( בלא
רוטב אם הם יבשים וכחושים לגמרי כבנ''ד ,אינן נאסרים כלל אולם ד'
הרמ''א )וכ''ד הט''ז( דגם בצלי ואפוי אמרי' ת''ג ולכן אפי' איסור צונן
שנפל על הצלי שהיס''ב אוסר בכולו.
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הגדרת עילאה ותתאה
בנ''ד יש לשאול מה מוגדר עילאה ומה נקרא תתאה .הטעם שהעליון
נתחמם מהתחתון הוא מב' סיבות שהעלאה מכביד על התתאה
)גרביטציה( ומפליטו ,וחום עולה למעלה )הכיוון הטבעי של האש( וז''ל
האו''ה הארוך )הו''ד שם בדרכי תשובה( הכא שהחם למטה הוי כחם
בתוך חם ,שהעליון מכביד על התחתון ומפליטו ,והילכך תתאי גבר בין
לחמם בין לקרר בין לחומרא בין לקולא וכו' ,לפי שהעליון מפליט חום
התחתון וגם כח האש עולה תמיד ,עכ''ל .ובנ''ד חסר א' מהטעמים
שהעליון אינו מכביד על התחתון אלא שואב את המצה למעלה .ועוד
יש כאן הרבה אוויר של המשאבה שלכאורה מקרר את חום המצה
התחתונה .אמנם עיי' בפמ''ג יו''ד מש''ז סי' צ''א ס"ק ו' וז''ל עיין ט"ז
ומלת אדמיקר או שהוא מלשון קר או מלשון יקר דמחמת כובד שמונח
עליו מחממו ומיהו אף בצלול חזינן דאוסר כ''ק ,עכ''ל.
עליון ותחתון לד' הרשב''א נייד וקבוע
עיי' בחולין קי''ב ע"א ההוא בר גוזלא דנפל לכדא דכמכא ,שרייה רב
חיננא בריה דרבא מפשרוניא .אמר רבא מאן חכים למישרי כה''ג ,אי
לאו רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא .המדובר הוא בעוף צלוי שנפל
חם לתוך כמכא )חלבי וקר( והתירו את הכמכא וגם את העוף )אחר
הסרת הקליפה( ועיי' ברשב"א )תוה''ב ב"ד ש"א( הכמכא היתה
התתאה והיתה קרה וז''ל ואעפ"י שהבר יונה שוקע בתוך הכמכא,
ונמצא הכמכא צף על הבר יונה ,אינו כצונן לתוך חם .דכל שהוא
במקומו הוא הגובר ,והלכך כיון שנפל הבר יונה בתוך הכמכא שהיא
במקומו הוא הגובר ,ומקרר הבר יונה דנפל לגוויה ,עכ''ל .ולכאורה
הקובע הוא מה שנייד )נקרא עליון( ומה קבוע במקומו )ונקרא
התחתון( .וכ''נ מד' הב''י יו''ד סי' צ''א והילכך בקליפה סגי ליה ,עכ"ל.
ובנ''ד קשה להגדיר מה נייד ומה קבוע במקומו דהכל נייד.
טעם פגום
עיי' עה''ש או''ח סי' תמ''ז סעכ''א וז''ל ובענין נותן טעם לפגם ג"כ יש
דיעות דהב"י בסע''י כ' דנט''ל מותר גם בפסח ורבינו הרמ"א כ' דיש
מחמירין וכן נוהגין באלו המדינות ובמקום שיש מנהג להחמיר אפילו
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נט''ל ומשהו אסור עכ"ל וכו' אמנם במקום שאין מנהג המיקל בנט''ל
לא הפסיד (מג"א סקמ"א) ואפי' בפחות מס' מותר (ח"י סקמ"ה) דכן
עיקר לדינא ולפ"ז המבשל בפסח בכלי חמץ שאינו ב''י מותר התבשיל
כמו בש''א ,ומ"מ אין להורות כן רק לעני ולא לעשיר וכו' ובע''פ אחר
חצות בכל המקומות מותר וכו' )ח"י שם( .ובנ''ד הטעם הפגום כבר
נתבטל מלפני הפסח.
לסיכום הדברים
המדובר הוא במצה חמה שתולה מתחת כלי גדול קר )נט''ל( והכל
נאפה לפני הפסח.
מד' הרמ"א מוכח דאפי' מאן דס"ל חו''נ אינו אלא בד' של ממש וכו'
אבל בבליעת טעם חמץ גם דיעה זו מודה שאינו חוזר וניעור .בכל
פולין ואשכנז מורים הלכה דאין חו''נ ,וכן הגר"ז בתשו' כ'
דהעיקר לדינא דאינו חו''נ אפילו יבש ביבש ע"ש .ועוד שהטעם
פגום וא''כ אין הטעם של חמץ חו''נ.
יש חילוק בין איסור מגופי׳ לאיסור בלוע אבל רק להוציא את הבלוע
אין לו כח ,כשהתחתון הוא צונן וגובר ,אבל אם החם הוא התחתון
)כמו בנ''ד( אפשר דיש לו כוח להוציא את טעם העליון מפני
שהוא כלי ואין לו פליטת עצמו .אמנם אפי' אם הטעם יוצא )אם
בכלל יוצא מהכלי העליון( הוא טעם פגום שמותר מלפני הפסח.
ג הכשרת שרשראות התנורים של ברזל ,שאופים עליהם עוגות
עם שומן מן החי
הבעלות של מפעל המצות הולנדיה בענסחעדע היא של א''י ולכן אין
מפרישים שם חלה וחל הדין של קניה מן העכו''ם כבדיעבד דמי ,ועיי'
בשו"ת יבי''א ח''ט או''ח סי' מ''ה וז''ל בסו''ד והנה כיו"ב נשאלתי מאת
ידידנו המנוח הרה"ג רבי יצחק שחיבר ז"ל ,הרב הראשי בארגנטינא,
בואנוס איירס ,בדין שרשראות התנורים של ברזל שבמדינתם ,שאופים
עליהם עוגות עם שומן מן החי ,שהוא אסור מן התורה ,אם אפשר
להתיר לאפות שם פת של ישראל ,כשאינם ב'י .והשבתי לו להתיר ,ע"פ
ד' התוס' ע"ז )ס''ו ב'( ד"ה אביי ,וכן פסק מרן להלכה בש"ע )סי' ק''ח
ס"ג(" :אם יש שמנונית של איסור על המרדה שקוראין פאלא ,אסור
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ליתן עליה היתר כל היום ,מיהו כשאינה ב''י מותר להשתמש בה משום
שא''א בע''א".
והסבירו התוס' שם ,שלא גזרו בזה שאינה ב''י אטו ב''י אפילו לכתח',
משום דלא אפשר ,שהרי העכו"ם לא ישמע לו לעשות מרדה חדשה
בכ''פ שישפך עליה שומן של איסור .ע"ש .וכ"כ הש"ך שם.
)ומ"ש מרן בש"ע הל' פסח )סי' תנ''א סעי''ט( ,הרחת שקוראים פאלא אין
מועיל לה הגעלה ,וצ' לקנות חדשה ,היינו ברחת של ישראל ,שאפי'
כשאינה ב''י אסור להשתמש בה ,וכמו שחילקו בזה הפר''ח )סי' ק''ח ס"ק
ט''ז( ,ושאר אחרונים .וכמ"ש ג"כ בזבחי צדק )שם ס"ק ל''ו( דמרן ביו"ד
מיירי דוקא ברחת של גוי ,אבל ברחת של ישראל אפילו אינה ב''י אסור
להשתמש בה .וע' בשיורי כנה"ג א"ח )סי' תנ''א הגב"י או' כ''א( שכ' לגבי
הרחת של חמץ ,שאינה ב''י שאם עברו והוציאו בה מצה הו"ל נטל"פ
ומותר .וע' בחקת הפסח טייב )דף פ''א סוף ע"ג והלאה( .ודו"ק(.
ואף בנ"ד יש להקל מאותו הטעם .ושו''ר בשו"ת השבי"ט ח"ג )סי' יד(
שנשאל בזה ,והעלה דסגי בליבון קל כיון שא''א בע''א ע"ש .ולכאורה
גם בלא ליבון יש להקל בשאינן ב''י דהו"ל כדיעבד ,וכעין מ"ש התוס'
פסחים )כ''ו ב'( ד"ה בין חדש ,שהפסד התנור חשוב כדיע' ,וכ"כ הר"ן
שם .והן אמת שהתוס' פסחים )ל' א'( כ' שאפי' כלי חרס שאין להם
תקנה ,לא אמרי' דהוי כדיעבד .וכ"כ הר"ן שם ,והוכיח כן מההיא
פינכא דר' אמי דמלח בה בישרא ותברה )חולין קי''א ב'( ,דלכאורה
סתרי אהדדי .כבר עמד בזה בחידושי אנשי שם שם ,ותי' דשמא יש
לחלק בין פליטת קדירה שהטעם נאכל ,לבין אפיית תנור שאינו אלא
גרמת איסור .ובשו"ת מהרלנ"ח )סי' קכ''א( הביא דברי הר"ן )פסחים
כ''ו ב'( גבי תנור ,וכ' ,דשאני תנור דהוי הפסד מרובה .ע"ש .וכ"כ
בשו"ת נחלת יעקב )סי' כ''ג והלאה( בשם חכמי ויניציאה .וכ"כ עוד
שם )סי' מב  -מג( בשם הגאון ר' ליב סרוואל שיש להתיר בהפ''מ ,כמו
לגבי תנור .וכ"כ כיו"ב בשו"ת זרע אמת ח"ב )חיו"ד סי' כ''ה( .וכיו"ב
כ' הישועות יעקב א"ח )ר"ס תנ''א( בשם הגאון אב"ד ראווא .וכ"כ
בשו"ת דבר שמואל )סי' שי''א( .וע"ע בחקת הפסח טייב )סי' תנ''א
סק"ח( .ובשואל ומשיב תנינא ח"ג )סי' נ''ה( .ובשו"ת יהודה יעלה
אסאד )סי' ק''ח( .ובשו"ת מעט מים )סי' פ''ה( .ובשו"ת בארות אברהם
)חיו"ד סי' י''ז( .ושוב ראיתי מ"ש בנ"ד בשו"ת מנחת יצחק ח"ג )סי'
ס''ו( .עש"ב .ואכמ"ל ,עכ''ל.
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תרתי למעליותא :נ''ט בר נ''ט ונותן טעם לפגם
וע''ע במקראי קדש של הרב צבי פסח פרנק זצ''ל ח''א סי' פ' ד' שג''כ
רוצה להקל בנ''ד וז''ל בא''ד כשנופלין ביציאתן מן התנור המה רותחין
ממש ובכל השנה אופין עליהן חמץ ,א''כ עמודי הברזל הרי בלעו
מהחמץ כדי קליפתן אף אם נאמר תתאה גבר וא''כ יש לחשוש
שהמצות של פסח חוזרות ובולעות טעם החמץ .ורציתי לומר דמכיון
דאינן ב''י א''כ יש כאן תרתי למעליותא :נ''ט בר נ''ט וגם נותן טעם
לפגם דמתירין גם בפסח ,וגם הא לא ידוע מקום הנגיעה בהברזל
וממילא יש כאן גם ביטול ברוב לפני הפסח ויש גם ס' ומכיון שנתבטל
לפני הפסח מותר ,עכ''ל ועיי''ש בהדה''ק.
ד החלטה סופי הלכה למעשה
לבסוף קבלנו דו''ח מלא והכשרנו את המצות עפ''י פסק דפוסקי הבד''ץ
דהעדה החרדית ירושלים עיה''ק תובב''א
בענין המכונה ששואבת את המצות מהמסוע אחרי שיצאו מן התנור
המכונה דעפעננער
תיאור של המכונה השואבת את המצות מהמסוע בקשר לתקופת
ההשגחה לפסח.
המכונה נקראת " "Depannerדעפעננער ונמצאת בשימוש כבר שנים
רבות.
מכונה זאת פועלת על עיקרון ה"ונטורי" ולא מדובר על מערכת
המשתמשת בואקום.
המשטח מורכב מקצף סילקון ) ( silicon foamאשר הותאם במיוחד
לתעשיית המזון )) .MFSiltec MS (200לא מחליפים את המשטח מקצף
סילקון בשביל אפיית המצות לצורך פסח.
המכונה השואבת את המצות ממסוע א' למסוע ב' נמצאת מאחורי
התנור שבו המצות נאפות בטמפרטורה של מעל  400מעלות צלסיוס.
כאשר המצות יוצאות מן התנור ,הטמפרטורה של המצות היא לערך
 120מעלות.
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אח''כ הולכות המצות עוד קצת על המסוע ויש שם הרבה רוח קר
ויתכן שהטמפרטורה ברגע שהמצות נוגעות בהמכונה השואבת
דעפעננער יורדת מתחת ל  100מעלות צלסיוס.
מנקים את המכונה כל שלושה חודשים ומתכננים לנקות את המכונה גם
לפני ההכשרה לפסח.
אחרי הנקיון ע'''י ) SHURECLEANמנקה פוגם( המכונה נשטפת במים
ולאחר מכן מיובשת על ידי הצוות .כך מנקים את כל השאריות
מהייצורים הקודמים.
 Depannerמוצב באופן עקרוני מעל חגורת מסוע הקירור ובמשך
מהתנור.
שיוצא
המסוע
מעל
מוצב
הוא
העבודה
הטמפרטורה של
מעלות צלזיוס.

 Depannerיהיה ,במהלך המבצע כ  70-עד 80

והחלטנו להתיר באופן דלקמן עפ''י פסק דפוסקי הבד''ץ דהעדה
החרדית ירושלים עיה''ק:






המכונה הדעפעננער דהיינו המשטח שנוגע בהמצות צ''ל אינו
ב''י.
לנקות את המשטח שנוגע במצות בחומר פוגם.
להגעיל את המשטח שנוגע במצות וזה אפשר ע''י שמעלים
מים חמים עד למשטח שנוגע במצות ומטבילין המשטח בתוך
המים החמים.
או ע''י הכנסת הדעפעננר לתוך התנור שיהיה מוסק למעלה
מארבע מאות ושמנים מעלות צלזיוס.
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הרה"ר לרומא

מטרת מאמר זה היא :להציג לפני הקורא ,שאינו מומחה ,כמה נתונים
מדעיים להבהרת הרקע המדעי של הלכות חמץ ומצה .נתונים אלו,
שרק במאה השנים האחרונות התאפשר לנו להכיר אותם לכל
פרטיהם ,הם מעניינים מאד הן מבחינה הלכתית והן מבחינה השקפתית.
ההבחנה של התורה בין חמץ למצה ,נוגעת באחת התגליות החשובות
בתולדות התזונה האנושית :התגלית ,כנראה מקרית ,ואולי דווקא
במצרים ,מקום שעיסה של קמח ומים ,שנשארה כמה שעות ללא עיבוד
התנפחה ,וכשהוכנסה לתנור הפכה להיות מאכל ,הלחם ,שהוא יותר
טעים מהמצה ,שהייתה הלחם המוכר עד אז .התורה מחשיבה מאד ,את
כל תהליך ייצור הלחם; בשבת הרבה מלאכות ,הקשורות לייצור
הלחם ,אסורות; כגון :הזורע ,החורש ,הקוצר וכו' ועד הלש והאופה.
בחג הפסח התורה מצווה לאכול מצה )בערב הראשון( ואוסרת ,לכל
ימי החג ,את אכילת החמץ והשאור .לא רק האכילה אסורה ,אלא הם
אסורים בבל ייראה ובבל יימצא.
לפי חז"ל החמץ יוצא רק מחמשה מיני דגן" .דגן" היא מילה שכיחה
בתנ"ך וחוזרים עליה בכל יום בקריאת שמע "ואספת דגנך" )דברים יא
יד( .השם דגן והתרגום שלו בשפות אירופה  1אינו הגדרה מדעית
מדויקת אלא שם כללי של כמה נטעים ,הרבה מהם ממשפחת ה
 GRAMINACEAEשפירותיהם עשירים בעמילן ובחלבונים ,שהם
מהווים חלק חשוב ובסיסי ממזונו של האדם .בתוך הקבוצה הזאת
נכללים )אף שאין הסכמה כללית בנידון( גם התירס ,האורז ,הדוחן,
הקינואה ,ועוד .תירס וקינואה שמקורם מאמריקה לא היו ידועים
לחז"ל .הם מונים רק חמישה מינים ,וחולקים על דעת רבי יוחנן בן
נורי שרצה להכיל בדגן גם את האורז והדוחן )פסחים לה א( .הדגן
 1מהמילה הלטינית  . CEREALמעניין שבמקורה המילה קשורה לשם האלה של התבואה
והפוריות  .CERERדבר דומה קורא כנראה גם בעברית ,בו השם דגן קשור לאליל דגן או דגון
מוזכר במקרא כאליל הפלישתים )שופט' טז כג ,שמואל א ה ב ,וראה גם בבלי ע"ז מא ב(.
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חשוב בהלכה לא רק בגלל חמץ ומצה בפסח אבל גם בדינים אחרים
כמו הפרשת חלה והברכות שמברכים לפני ואחרי האכילה.
חמשת מיני דגן לפי חז"ל הם חיטה ,שעורה ,כוסמת ,שבולת שועל
ושיפון .אין בעיה בזיהוי החיטה והשעורה ,אבל על המינים האחרים
יש מחלוקת .מעניין במיוחד ההבדל בין הערוך ,לר' נתן בן יחיאל
מרומא )דפוס וניציא רצ"א ,ערך "דשר" ו"שבל"( ,לבין רש"י .שניהם
הביאו את השמות בלועזית .בטבלה מוצגים גם השמות המדעיים:
פסחים לה א

כוסמת

שיבולת שועל

שיפון

רש"י על הגמרא /

ערוך  /המקור בלועזי/

המקור בלועזי /זיהוי

זיהוי בוטני

בוטני
איספילטא

פארו

Spelta

Farro

Triticum spelta
אביינא

Triticum dicoccum
סינאלא ויש אומרים ווינא

Aveine

Secala/Avena

Avena sativa

Secale cereale/Avena

שיגלא

sativa
ספילטא

Secale

Spelta

Secale cereale

Triticum spelta

מה שמעניין במחלוקת הזאת הוא שלפחות לפי הדעה הראשונה של
הערוך אין  AVENAכלולה בתוך מיני דגן של חז"ל .ויש על זה
פירוש מדעי מעניין כמו שנראה.
הקשר היסודי בין חמץ למצה הוא בזה שרק מהמינים המחמיצים אפשר
לעשות מצות .מעדיפים בדרך כלל את החיטה שהיא שכיחה וטעימה
יותר .החימוץ מוגדר בהלכה בצורות שונות :לפי הזמן ,עיסה ששהתה
שיעור מיל ) 18דקות(; לפי המראה :סדיקות בעיסה ,הכסיפו פניה; לפי
השמיעה ,בצק חמץ משמיע הברה בעת שמכים עליו .ידוע היום
שהסיבה היא שבתוך העיסה מצטבר גז ,הפחמן דו חמצני .CO2
החימוץ הוא תוצאה סופית של תהליך כימי מסובך .התהליך מתחיל
מיד כשהקמח מתערב עם המים ,אבל כדי שהעיסה תיאסר באיסור
חמץ ,צריך לעבור זמן מסוים ,או שיופיעו הסימנים.
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התהליך הביוכימי שיוצר החימוץ ידוע לפרטיו רק בזמן האחרון .הידע
המדעי היום ,מסביר כמה הלכות עתיקות שהיו נראות מוזרות או בלתי
מובנות .למשל מדוע מדובר רק על חמשת מיני דגן ,מדוע חז"ל
מבחינים בין חימוץ לסירחון ואומרים שאורז ודוחן באים רק לידי
סירחון .הידע של חז"ל נבע מהסתכלות זהירה בתופעות ,אבל למה זה
תואם במונחים מדעיים?
הגרגר של חמשת מיני דגן מכיל חומרים תזונתיים ומרכיבים מיוחדים
)אנזימים( שהם מסוגלים להפעיל תהליכים כימיים חשובים .בתוך
הגרגר ,ובקמח היוצא ממנו ,נמצאים פחמימות ) ,(72%חלבונים )10-
 ,(13%שומנים ) ,(1,5-2%מלחים ,ויטמינים ואנזימים .הפחמימה
העיקרית שהיא המרכיב היסודי ,המהווה בין  60ל  68%של הקמח,
היא העמילן ,שהוא פולימר .זאת אומרת שהוא חומר מורכב מכמה
חלקים שווים ,הקשורים אחד לשני ,ומסודרים בקו ישר כשרשרת
בעלת כמה טבעות או בקו ישר ומסתעף .היחידה שחוזרת בעמילן היא
מולקולה של סוכר ,הגלוקוזה .המולקולה של
הגלוקוזה ) (C6H12O6היא בצורה של טבעת;
המספרים שבתמונה מראים את המקומות שבהם
אפשר ליצור את הקשרים בין המולקולות:

השרשרות ,הבנויות בקו ישר ,מורכבות מ  300עד  3000יחידות של
גלוקוזה יוצרות את העמילוזה שבה הקשרים הם בין המיקומים )נקודות
בטבעת והמסומנות( .1-4

בשרשרת המסתעפת הקשרים בין המיקומים  1-6יוצרים את
העמילופקטין שיכולה להכיל מ  200עד  200.000יחידות של גלוקוז.
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העמילן מורכב מ  80%של עמילופקטין ו  20%של עמילוז.
ניתן לפרק את המבנה המורכב לחומרים יותר פשוטים ,הדקסטרין )עם
 5-10מולקולות של גלוקוזה( ,המלטוזה )שתי מולקולות של
גלוקוזה( ,ובסוף הגלוקוזה לבדה .בטבע הפעולה הזאת היא תוצאת
פעילות של אנזימים :אלפא עמילאזה השוברת את הקשר  1-4בכל
מקום של השרשרת ,ביתא עמילאזה פועלת רק בקשרים החיצונים
ומשחררת מלטוזה .על הקשרים  1-6פועלת הדקסטרינאזה .המלטאזה
שוברת את המלטוזה .גם בגוף האדם נמצאים אותם האנזימים .בגרגיר
החיטה נמצאים העמילאזה והמלטאזה שמתחילות לפעול במגע עם
המים .התוצאה היא שחרור של גלוקוזה.
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תהליך החימוץ ,שבעיקרו הוא שחרור ה  2COדורש כבסיס התחלתי
את כל התהליכים ,האמורים ,המביאים להפרדת הגלוקוזה .בנקודה
זאת מתחילים לפעול השמרים ,שהם פטריות חד-תאיות .את האנרגיה,
הנחוצה להם ,הם מפיקים מפירוק הסוכר לחומרים פשוטים יותר.
אפשריים שני מיני תהליכים :הראשון בנוכחות חמצן ,נקרא אירובי ובו
התוצאה הסופית היא מים ו  .2COהשני ,ללא חמצן ,נקרא אנאירובי,
שבו התוצאה הסופית היא כוהל אתילי ו  . 2COבמקרה זה מדובר
בתסיסה כהלית .התהליך ההתחלתי הוא בחמצן ,וכשהמצן נגמר מתחיל
התהליך האנארובי .מוכרים היום אלפי סוגי שמרים ,השכיח ביותר הוא
שמר האפייה  ,SACCHAROMYCES CEREVISIAEשמשתמשים בו
בייצור הבירה והלחם.
כשמוסיפים מים לקמח ולשים ומניחים את העיסה ,תהליך החימוץ
מתחיל הודות לנוכחות של השמרים ,שנבגיהם נמצאים באוויר בכל
מקום .לכן כל עיסה יכולה להחמיץ )ללא תוספת שמרים( במשך הזמן.
הניסיון של אלפי שנים מלמד ,שעדיף להוסיף שמרים "טבעיים",
להחיש את החימוץ .שמרים טבעיים אלו מקבלים כשמפרידים חלק
מהעיסה שהחמיצה ,שומרים אותה ולא אופים ,ומערבבים אותה בעיסה
החדשה שמכינים .וכן הלאה כל פעם .החמץ הטבעי הזה מכיל קמח
ומים וכמות מרוכזת של שמרים .זה השאור שהתורה אוסרת שימצא
בבית בפסח ,למרות שכשלעצמו אינו מאכל .פתרון אחר ,כדי למהר את
החימוץ ,הוא להשתמש ישר בשמר האפייה הנמכר בצורה מרוכזת
בקופסאות קטנות .שונה לגמרי דרך הפעולה של החומרים הכימיים
שמגיבים ביניהם ויוצרים גם בין היתר את ה  2COוכשהם מעורבים
בעיסה מנפחים אותה כאילו עברה תהליך של חימוץ .חומר רגיל מסוג
זה הנמצא בשוק הוא הסודיום ביקרבונט ,סודה לשתייה ,יחידי או עם
חומצות שונות.
בהכנת הלחם ,גורל שונה לשני המוצרים של התהליך האנארובי:
הכוהל האתילי מתאדה בעוד שה  2COמתאסף בבועות גדולות
המנפחות את העיסה  .כדי להבין על מה מדובר :ה  2COהוא אותו גז
שמוסיפים למים התוססים ונותן להם את הטעם המיוחד .כשפותחים את
הבקבוקים נראות בועות הגז שנוטה לצאת מהמים .בעיסה זה לא קורא
כי יש משהו ,מרכיב אחר ,שמונע את הגז מלצאת.
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כמו שהוקדם ,הקמח מכיל גם חלבונים ,הנמצאים באחוז בין  10ל
 84% .13%מהחלבונים האלה מורכב משני חומרים לא מסיסים במים,
גליאדין וגלוטנין .במגע עם המים ועם חימום שני החומרים מתקשרים
ויוצרים חומר שנקרא דבקן ,גלוטן .החומר הזה מחזק את העיסה
ומהווה כמין שלד או רשת שמחזיקה את בועות הגז ולא נותן להן
לצאת.
עד כאן ראינו שכדי להגיע לחימוץ התקיימו שלושה תהליכים:
 ההריסה של העמילן עד יצירת הגלוקוז ,הודות לפעולת
האניזימים
 התסיסה של הגלוקוז עם יצירת ה  2COהודות פעולת השמרים
 מניעת יציאת ה  2COמהעיסה בגלל הגלוטן
החום של התנור בהתחלה ממהר את התהליכים ,ובהמשך הורס את
האנזימים ואת השמרים ועוצר את פעולתם.
מה קורה להיפך עם המצות?
 לא משתמשים בשאור ושמרים ,ולכן כל תהליך החימוץ אינו
ממהר להתפתח
 עובדים במקומות קרים ,מוגנים מקרני שמש ישירים ובמים
קרים כדי למנוע את התוצאות של החום הטבעי
 הלישה היא בתנועה תמידית כדי להוציא את הכמויות
המינימליות של  2COשיכולות להיווצר
 עושים חורים במצות למנוע יצירת בועות ולהקל את הבריחה
של הגז
 אופים מיד כדי להרוס את האנזימים.
יש להבין עכשיו מדוע רק את המינים שחז"ל ציטטו מגיעים לחימוץ.
התשובה הראשונה היא שבמינים האחרים האנזימים הפועלים על
העמילן נמצאים בכמויות מועטות או אינם נמצאים כלל .כך למשל
באורז שמתנפח במים אבל אינו מחמיץ באופן ספונטני .בנוגע לתירס,
שלא היה מוכר לחז"ל ,ואינו מחמשת מיני דגן ,ידוע שהיו עושים מזה
משקה אלכוהולי ,אבל כדי להגיע לזה היו קודם לועסים אותו ויורקים
אותו ,במטרה )המובנת היום( להשתמש באנזימים הנמצאים ברוק האדם
וחסרים בגרגר התירס .אבל התשובה העיקרית לשאלה היא אי נוכחות
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הגלוטן שעוצר את יציאת ה  2COשמנפח את העיסה .הגלוטן נמצא
בחמשת מיני דגן אבל חסר באורז ,בתירס ובמינים שמנינו לעיל.
היום המושג של הגלוטן הוא הרבה יותר ידוע כי מתפשטת ידיעה על
מחלה ,מחלת צליאק ,שמקורה באי יכולת עיכול הגלוטן .החולים
במחלה זאת חייבים להימנע מכל הדגנים המכילים גלוטן ומותרים
באורז ,תירס ומקורות אחרים של עמילן .החולה במחלה זאת ,בהתאם
לחומרת המחלה ,לא יוכל לאכול ממיני דגן שמהם עושים את המצות
ומכילים את הגלוטן .מקרה מיוחד במסגרת הזאת הוא השיבולת שועל,
ה  AVENAלפי רש"י שאינה מכילה את הגלוטן אלא חלבון אחר
שאינו מזיק לחולי צליאק .חולה זה יצא ידי חובתו בפסח במצות
משבולת שועל ,וכך הותחל לעשות בשנים האחרונות .אבל נשאר קצת
ספק על הזיהוי והיציאה מן הכלל של המין הזה ,שבהרכבו אינו דומה
לדגנים האחרים המחמיצים ודווקא בגלל חוסר החומר שבדגנים
האחרים הוא האחראי לחימוץ .אולי לא בחינם מופיע זיהוי שונה )אם
לא לגמרי( של בעל הערוך.
באשר להבדל שעשו חז"ל בין חימוץ ,בחמשת מיני דגן ,לסירחון,
במינים האחרים ,זה הפירוש המדעי  :הגרגרים והקמחים של כל
המינים מכילים כמות גדולה של פחמימות וקטנה של חלבונים ,ברמות
שונות ,לפי המינים .יחד עם האנזימים הפועלים על העמילן ישנם גם
אנזימים הפועלים על החלבונים )כגון פרוטיאזות( אחר המגע עם
המים .מפעולה זאת יכולים לצאת חומרים בריח רע שאינם מורגשים
כשהתסיסה היא התהליך הגובר .אבל כשאין תסיסה הסירחון מופיע
ומורגש.
תהליך התסיסה בקמח שבו מן הגלוקוזה יוצא כוהל אתילי ו 2CO
דומה למה שקורה במשקאות האלכוהוליים .בלחם הכוהל בורח וה
 2COנשאר בעיסה; במשקאות הכוהל נמצא בנוזל וה  2COיוצא ,או
נשאר ,לפי סוג התהליך .ביין הסוכר היסודי מקור התהליך הוא
הפרוקטוזה .והשאלה היא :אם מדובר בתהליך דומה למה הבירה
)היוצאת מהשעורה( והויסקי )היוצא מהחיטה( אסורים בפסח ,בו בזמן
שהיין מותר ואפילו חובה? התשובה הנחוצה היא שלא התסיסה בכלל
אסורה ,אלא התסיסה המתקיימת רק במינים מיוחדים.
ועוד :כפי שראינו יש מיני שמרים שונים שאסורים ,אבל החומר הכימי
המינרלי שמשחרר את  2COאינו אסור עקרונית ,אם משתמשים בו בקמח
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ללא מים ,לפחות לפי כמה דעות .מה ההבדל אם התוצאה היא עיסה
מנופחת בכל מקרה? כנראה ההבדל הוא בזה שהתורה אוסרת את התהליך
הטבעי שבו מהסוכר יוצא הגז ,ולא תהליך אחר שבו הגז בא ממקום אחר.
ולבסוף :על פי הניסיון ,חז"ל קבעו מה הם המשקים השונים מהמים
שבמגעם עם הקמח מחמיצים או לא .הרוק למשל נחשב כמחמיץ ,והיום
מבינים זה היטב ,כי הרוק מכיל את האנזימים .לעומת זאת ,מי פירות
וביצים אינם מחמיצים ללא מים .הפירוש הביוכימי יכול להיות שההרכב
והחומציות של המשקים האלה מונע את פעולתם של האנזימים והשמרים.
ידיעת כל התהליכים האלה אינה המצאה של הזמן האחרון ,כבר במאה
ה  19העמילאזה היתה ידועה; אבל המחקר מוסיף כל רגע ידיעות
חדשות שעל פיהן נוכל לחדש פירושים על מערכת הדינים היסודיים
האלה.
כדאי להוסיף מבחינה השקפתית ,נתון ביוכימי אחר .תהליך החימוץ
שבו הגלוקוזה מפורקת לספק אנרגיה ו  ,2COהוא בצורה מסוימת
ההיפך של תהליך אחר ,הטמעת האור ,הפוטוסינתיזה בצמחים.
הצמחים ,דרך הכלורופיל ,משתמשים באור כדי להפוך את ה 2CO
שבאוויר יחד עם המים לגלוקוזה .לאור זה ,החימוץ לעומת הטמעת
האור מסמל את הסתירה מול הבנייה ,הירידה מול העלייה ,הפיזור מול
האיסוף .על ידי הטמעת האור האוויר מתמלא בחמצן ,על ידי החימוץ,
האויר מתקלקל בתוספת  .2COואולי גם זה יכול להיות הטעם של
הציווי להימנע בחג הפסח מכל קלקול כזה.
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מיתקן לטיהור וחיטוי מי מקוואות
הרב לוי יצחק הלפרין
ראש המכון המדעי טכנולוגי להלכה

א הכנת המתקן
זה זמן רב ,שאנו מקבלים פניות רבות מרבני קהילות בארץ ובגולה,
מגופים ומיחידים העוסקים בהפצת תודעת הטהרה בקרב אחינו בני
ישראל ,ובפי כולם הבקשה לסייע בפיתוח מיתקן לטיהור וחיטוי מי
מקוואות מזיהומים ווירוסים נושאי מחלות מדבקות .מניסיונם יודעים
הם ,שחוסר מיתקן שכזה גורם להתרופפות משמעותית בשמירת טהרת
המשפחה ,ובפרט בעת שקיימים סיכויים רציניים להדבקות במחלות
נגיפיות רח"ל .לדעתם ,יביא מיתקן זה להגברת וחיזוק ההקפדה
והזהירות בשמירת הטהרה.
למרות שאנו מאמינים באמונה שלמה כי "שומר מצוה לא ידע דבר
רע" ,וכפי שגם הוכיח ניסיון רב השנים לאורך כל הדורות ,כי בכל
התנאים ובכל המצבים מעולם לא נפגעו ולא ניזוקו שומרי משמרת
הטהרה .אבל בכל זאת שומה עלינו בוודאי לעשות הכל כדי לשכנע
בכך גם את אלה שלא זכו עדיין לאורם המלא של תורה ומצוות.
ואכן ניסיונות רבים נעשו בתחום זה .הוצגו בפנינו מתקנים שונים שהיו
אמורים לענות על הדרישה הנ"ל ,אך לא הסכמנו לאשר את השימוש
בהם בשל חששות ופקפוקים הלכתיים מסוימים שהיו כרוכים בזה .שכן
מראש נקבע על ידינו ,כי מיתקן כגון דא ,המיועד לשימוש בכל
המקוואות ,עליו להיות מהודר ביותר לכל הדעות ולכל השיטות ללא
שום צל צלו של חשש ופקפוק.
במשך שנים ארוכות השקענו מאמצים רבים לפתח מיתקן מיוחד,
שיעמוד בכל הדרישות הבריאותיות המחמירות ביותר ,בד בבד עם
הקפדה מדוקדקת על כל החומרות ההלכתיות .לשם כך באנו בדברים
עם חברות רבות המתמחות בשיפור וחיטוי מים בבריכות שחיה וכיו"ב.
בשיתוף עמן עמלנו לחפש דרכים שונות לבנות מיתקן שיענה על כל
שרידים  אייר תשע"ז 99 

הרב לוי יצחק הלפרין
הדרישות ההלכתיות ,וערכנו ניסיונות רבים וממושכים על מנת לוודא
כי הוא אכן ממלא את ייעודו כיאות.
על פי דרישותינו נבנה המיתקן ,כשהוא חלול ונקוב כקופה ללא שום
בית קיבול ,בתוך בור המקווה עצמו ,והמים מכסים אותו כולו ,ויש בו
נקב כשפופרת הנוד ,באופן שאין שום סחרור ויציאת מים מחוץ
למקווה ,והמים שבתוך המיתקן מחוברים ממש למי המקווה והם כחלק
מהם .ועי"ז יצאנו מכל פקפוק ומכל בית מיחוש.
ב דיון הלכתי
א .השאלות ההלכתיות במיתקנים הקיימים:
בבואנו לתור אחר מיתקן לטיהור וחיטוי מי מקוואות ,נוכחנו לראות
כי כל המכשירים לטיהור מים שהיו קיימים בשוק פועלים באמצעות
משאבות ששואבות את המים מחוץ למקוה לתוך מיתקן טיהור וחיטוי,
ולאחר מכן חוזרים המים לתוך המקווה.
כיוצא בזה נשאלנו בשעתו ע"י ה"מרכז הארצי לטהרת המשפחה",
אודות מכשיר חשמלי קוטל חיידקים .כשהוצג בפנינו המכשיר מצאנו
כי המים נשאבים מחוץ למקווה אל המכשיר ,שם הם עוברים דרך
מנורה חשמלית ,הקוטלת את החיידקים ,וחוזרים שוב לתוך המים
מחוטאים כדבעי.
במיתקנים ומכשירים כגון אלו מתעוררות שתי שאלות הלכתיות
עיקריות:
א( האם המים הנשאבים לתוך מכשירים אלו דינם כ"שאובין" ופוסלים
את המקווה?
ב( האם מי המקווה דינם כ"זוחלין" ,הואיל והם יוצאים במשך כל הזמן
מחוץ למקווה?
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ב .גדר כלי העשוי לקבלה:
הנה בנוגע לשאלת דין שאובין במכשירים כגון אלו  -שהמים עוברים
דרכם במגמה לטהרם ולחטאם  -יש לדון אם דינם כדין העשוי
לקבלה ,שהרי הם מתוכננים ובנויים באופן זה שהמים יוכלו לעמוד
ולשהות בתוכם זמן מה ,או שמאחר שהמים זורמים דרכם כל הזמן
ומתחלפים אין דינם אלא כצינור שאינו עשוי לקבלה.
כך שנינו במתני' )מקואות פ"ד מ"ג(" :החוטט בצנור לקבל צרורות,
בשל עץ כל שהוא ובשל חרס רביעית ,רבי יוסי אומר אף בשל חרס כל
שהוא ,לא אמרו רביעית אלא בשברי כלי חרס ,היו צרורות מתחלחלים
בתוכו פוסלים את המקווה ,ירד לתוכו עפר ונכבש כשר ,סלון שהוא
צר מכאן ומכאן ורחב מן האמצע אינו פוסל מפני שלא נעשה לקבלה"
וכן נפסק גם בשו"ע )יו"ד ,סי' רא סל"ו(" :צינור שאין לו ד' שפות אינו
חשוב כלי ,וראוי להביא על ידו מים למקווה ,ואם חקק בו גומא אחת
קטנה קודם שקבעו ,אם היה של עץ אפילו אין הגומא מחזקת אלא כל
שהוא נעשה כולה על ידה כלי ,וכל המים שעוברין עליו חשובין
שאובים ,ואם הוא של חרס אין החקיקה פוסלתו אלא אם כן היא
מחזקת רביעית ,ואם נפלו צרורות או עפר בגומא אינו חשוב סתימה
לבטלו מתורת קבלה אלא אם כן יהיו מהודקים לתוכה ,סילון שהוא צר
מכאן ומכאן ורחב באמצע אינו חשוב קבלה לפסול בו המקווה".
ועיי"ש בט"ז )סקמ"ד( שכתב לבאר החילוק שבין של עץ ובין של חרס
וז"ל" :אם היה של עץ ,פי' וראוי לחקוק בה יותר הוה כאילו חקק
כבר ,משא"כ בשל חרס" ,עכ"ל.
ובגדר מה ששנינו שסילון צר שהוא רחב באמצעו אינו פוסל מפני שלא
נעשה לקבלה יעויין בפי' הר"ש )מקואות שם ,בסוף המשנה( שכתב
וז"ל" :צר מכאן ומכאן ,במקום יציאת המים הוא צר ,דהיינו במקום פיו,
ורחב באמצע ,אפ"ה לא חשיב לקבלה כל זמן שלא חקק לקבל
צרורות" ,עכ"ל .והביאו הש"ך )שם סקע"ט( עיי"ש.
והרמב"ם בפיה"מ )שם ,בא"ד( כתב וז"ל" :וסלון הוא הגולה אשר
תעשה להלוך בהם המים אם רצונו להביא המים ממקום למקום ,והנה
תעשה מחרש והנה תעשה מעופרת ברוב להלוך המים בתוכם ולא
יבלעו בארץ ,ואמר שזה הסלון צר הפיות ולו חללות )וברוב יעשה כפי
זאת הצורה( והיו המים הולכין עליו למקווה ,והנה הוא כשר אע"פ
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שיתקבצו המים בזה החלל והוא מקבל שיעור רב לפי שלא יכווין לזה
החלל שיהיה כלי קיבול ,ואמנם היה הכוונה שיצאו המים מן המקוה
]אולי צ"ל :המקום[ הצר בחוזק ,ואמנם אמרנו בצנור הקודם שהוא אם
יהיה בו מקום מקוער פוסל את המקוה להיותו עשוי לקבלה ,ר"ל
לקבל צרורות ,וכבר קדם בשני מכלים שמכלל הטהורין בכלי חרס
הסלונות כפופין אע"פ שמקבלין ,וסיבת זה מה שזכרנו שהם לא נעשו
לקבלה ,והנה יצא לך עיקר גדול מאד והוא שאין כל המקבלין פוסלין
את המקווה וישובו המים ההולכין בהם מים שאובין אלא כל מה שעשו
לקבלה ,והבן זה העיקר ,ועוד יתבאר לך שסלון של מתכת )ג"כ( אינו
]אולי יש למחוק התיבה האחרונה ,וצ"ע בזה[ פוסל את המקווה כפי
העיקר שזכרנו ,והוא שיהיה עשוי לקבלה ,אמנם הבלתי מקבל הנה אין
בו דבר שהוא )אינו( פוסל וכו' ,ולא יוכלו הכלים לפסול את המקווה
בשום פנים ולא ג"כ הסלונות בין שיהיו מחרס או ממתכות לפי
שצורתם מוכחת עליהם שהם לא נעשו לקבלה ואפילו היה בהם בית
קיבול כמו שזכרנו" וכו' ,עכ"ל.
וע"ע בפי' הרע"ב )שם ,ד"ה ורחב באמצע( שכתב" :אפ"ה לא חשיב
לקבלה כל זמן שלא חקק בו לקבל צרורות" ,ובתויו"ט )שם( שכתב
ע"ז" :ורחב מן האמצע אינו פוסל כו' ,לפי שלא יכוין לזה החלל
שיהיה כלי קיבול ,ואמנם היה הכוונה שיצאו המים מן המקום הצר
בחוזק ,הרמב"ם ,ומ"ש הר"ב לא חשיב לקבלה ,מלשון הר"ש העתיק
כן ,אבל נ"ל שצ"ל לא חשיב נעשה לקבלה" .וכ"כ במלאכת שלמה
עיי"ש.
ולכאורה יש מקום לומר ,שאע"פ שהר"ש והרמב"ם נתנבאו כ"א מהם
בסגנון אחר מ"מ שניהם לדבר אחד נתכוונו ,דאף שעשה את הצינור
צר מן הצדדים ורחב באמצע כדי שיתעכבו שם המים מעט אפ"ה לא
חשיב דכוונתו לקבלה ,הואיל ובדעתו שיצאו משם המים לבסוף.
דלפי"ז זו כוונת הר"ש במש"כ דלא חשיב לקבלה ,וזו גם כוונת
הרמב"ם במש"כ "לפי שלא יכוין לזה החלל שיהיה כלי קיבול ואמנם
היה הכונה שיצאו המים מן המקום הצר בחוזק" ,דפי' דבריו הוא שכל
עיקר כוונתו היתה שיתכנסו קצת מים במקום הרחב וישתהו שם לזמן
מה ועי"ז יצאו אח"כ מפיו הצר שמן הצד בחוזק ,ומ"מ לא חשיב ככלי
העשוי לקבלה מאחר שלא מתכוון לבית קיבול לקבל ולכנוס המים,
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אלא כל רצונו ומטרתו שיצאו משם המים .וע"ע במשנ"א )שם ,בסוף
המשנה( שציין למתני' בפ"ב דכלים )מ"ג( אע"פ כפופין וכו'.
ומבואר מכל האמור ,דאע"ג שמקום הרחב באמצע נעשה בכוונה
שהמים יתעכבו שם לזמן מה כדי שיצאו לאחר מכן בחוזק יותר אפ"ה
לא חשיב ככלי העשוי לקבלה ,וגם אם היה הצינור כפוף באופן שיש
אפשרות שישארו שם מעט מים מ"מ מאחר שלא נעשה לשם קבלת
מים או ד"א כגון צרורות אין שם כלי עליו ,והמים העוברים דרכו אינם
נעשים כשאובין.
דלפי"ז הרי לכאורה גם בנדו"ד ,שאף מכשיר העשוי כצינור כפוף
במגמה שהמים יעברו בתוכו וישהו שם לזמן מה כדי לטהרם ולחטאם,
אין עליהם שם שאובין ,דהרי לא נעשו לבית קיבול ,שאין הכוונה
שהמים יתכנסו וישארו שם ,אלא כל הכוונה היא שיעברו דרך שם
למטרת חיטוי וטיהור וימשיכו בדרכם חזרה לתוך המקוה .והן אמנם
היה מקום לחלק חילוק דק מסברא בין סילון שהוא רחב באמצע ובין
מכשירים כגון אלו לטיהור מים ,אלא שנראה ברור שאין בכח חילוק
זה כדי להכריע ולשנות את הדין בין שניהם ,ודו"ק היטב.
ג .בדין נתן סאה ונטל סאה:
והנה שנינו עוד במתני' )שם פ"ו מ"ח(" :היה בעליון ארבעים סאה
ובתחתון אין כלום ממלא בכתף ונותן לעליון עד שירדו לתחתון
ארבעים סאה" ,ע"כ .ופי' הר"ש )שם( וז"ל" :ממלא בכתף ,כאן משמע
כמו שפירשתי בהנך פירקין דלעיל בכמה דוכתי ,דמקווה שלם אין מים
שאובין פוסלין אותו אפילו רבו על הכשרים" ,עכ"ל.
ועוד שנינו במתני' )שם פ"ז מ"ב(" :אבל שאר המשקין ומי פירות
והציר והמורייס והתמד משהחמיץ פעמים מעלין ופעמים שאינן מעלין,
כיצד מקווה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת נפל לתוכו סאה מהם ]לא
פסלו  -הגה' הגר"א[ ולא העלהו ,היו בו מ' סאה נתן סאה ונטל סאה
ה"ז כשר" ,ע"כ .ואיתא עלה בגמ' )יבמות פב" :(:וסבר ר' יוחנן וכו',
והא תנן מקוה שיש בו ארבעים סאה מכוונות נתן סאה ונטל סאה כשר,
וא"ר יהודה בר שילא א"ר אסי א"ר יוחנן עד רובו" וכו' ,ע"כ.
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ויעויין בדברי הרא"ש )הל' מקואות סי' א( שהביא בשם ר"ת שפי' דהא
דאמרינן עד רובו היינו דוקא במי פירות ,אבל במים שאובין אפי' יותר
מרובו כשר .ועוד הביא שם את מש"כ הרמב"ם )פ"ד מהל' מקואות
הלכות ו-ז( וז"ל" :אבל מקוה שיש בו ארבעים סאה מים שאינן שאובין
ושאב בכד ושפך לתוכו כל היום כולו הרי זה כשר וכו' ,מקוה שיש בו
ארבעים סאה מכוונות ונתן לתוכו סאה מים שאובין ונטל אח"כ ממנו
סאה הרי זה כשר ,וכן נותן סאה ונוטל סאה והוא כשר עד רובו",
עכ"ל הרמב"ם .והקשה עליו הרא"ש )שם( וז"ל" :ודבריו תמוהין,
מתחילה כתב כיון דיש בו ארבעים סאה ממלא בכתף ושופך כל היום
אע"פ שרבין עליו מים שאובין כשר ,ולמה יפסל בנתן סאה ונוטל סאה
ביותר מרובו ,ואין לומר דהא דמכשר ברישא משום דיש במקווה מ'
סאה מים כשרים הלכך אינו נפסל ברביית מים פסולין ,אבל בנותן סאה
ונוטל סאה שלא נשארו במקווה מ' סאה מים כשרין ואי אפשר שלא
יטול גם מן הכשרין הלכך אינו כשר אלא עד רובו ,דהא איהו גופיה
כתב מקווה העליון שיש בו מ' סאה מים כשרים והיה ממלא בכלי ונותן
לתוכו עד שירבו המים וירדו לתחתון מ' סאה הרי התחתון כשר וגם
העליון הוא כשר ,אע"פ שבכל אחד מהן רוב מים שאובין ואין בשניהם
אלא מ' סאה מים כשרין ,אלא ודאי ההיא דנתן סאה ונטל סאה במי
פירות איירי כמו שפירש ר"ת ז"ל ,והחמירו חכמים במי פירות דלא חזו
לטבילה כלל ,דמקווה מים כתיב ,הלכך פסלי ברובא" ,עכ"ל הרא"ש.
והטור )יו"ד סי' רא( כתב וז"ל" :מקווה שיש לו מ' סאה ומעיין כל
שהוא יכול לשאוב כמו שירצה וליתנו בתוכה והם כשרים אע"פ שהן
רבים על המים שהיו בתוכה תחלה" ,עכ"ל.
וכתב ע"ז הב"י )שם( וז"ל" :וכתב הרא"ש בפרק תנוקת וכו' וכן מקוה
שיש בו מ' סאה אינו נפסל במים שאובים אפי' נתן לתוכו אלף סאין
וכו' ,וכ"כ רבינו שמשון בכמה משניות דמסכת מקואות דמשמע מינייהו
הכי ,וכ"פ הרי"ף בפ"ב דשבועות וכו' ,וכ"פ הרמב"ם בפ"ד מהלכות
מקואות ,ומיהו דבריו בפ"ה נראין שסותרין זא"ז ,וכמו שאכתוב בסמוך,
ובשם הראב"ד מצאתי שמקווה שלם נפסל בשאובין אם נפלו בו מחצה
וכ"ש אם נפלו בו רוב פסולים ע"כ ,ונראה דבנתן סאה ונטל סאה
קאמר דעד רובן כשר ,וכדעת הרמב"ם ,אבל בנתן ולא נטל אפילו
באלף סאין אינו נפסל לד"ה ,ודע דמדברי רבינו שמואל בפרק המוכר
את הבית )סו (.נראה שסובר דמקוה שלם נמי נפסל במים שאובים,
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והנך רואה שכל הפוסקים חלוקים עליו ,וכבר כ"כ רבינו ירוחם ,וגם
הרמב"ן והר"ן נחלקו שם עם רשב"א ,וכתבו דכל שהוא מקוה שלם
אינו נפסל בשאיבה ,והביא הרמב"ן כמה ראיות לדבר ,וכתב הר"ן שכן
הלכה למעשה ולא חיישינן לדברי הרשב"ם" וכו' ,עכ"ל .ומבואר מתוך
דברי הב"י ,דלענין נתן ולא נטל פשיטא ליה שאינו נפסל אפי' באלף
סאין ,ולענין נתן סאה ונטל סאה הביא דעת הרמב"ם שהוא נפסל ביותר
מרובו ,ופי' כן גם בדעת הראב"ד.
עוד כתב הטור )שם ,בהמשך הסימן( לעניין מי פירות וז"ל" :אבל אם
יש בו מ' סאה ונפל לתוכו סאה אחת מאלו ונטל מתוכו סאה אחרת
כשר אפילו עשה כן עד י"ט פעמים ,אבל טפי לא ,ואם עשה כן במים
שאובים עד עולם כשר" ,עכ"ל .והיינו שדעת הטור היא כדעת אביו
הרא"ש ,שרק במי פירות נפסל ברובו ,אבל במים שאובין אינו נפסל
לעולם אפי' בנתן סאה ונטל סאה.
ועיי"ש בב"י שהביא ע"ז מחלוקת הרא"ש והרמב"ם ,וכתב ליישב
קושיית הרא"ש על הרמב"ם וז"ל" :ונראה דאפשר לומר שטעמו של
הרמב"ם ז"ל דמדינא מישרא שרי בכל גוונא ,אלא דהיכא דנתן סאה
ונטל סאה כי הוה רובו או חציו הכי מיחזי ליה לאינשי שנטלו הכשרים
ונכנסו תחתם השאובים ויבואו להכשיר בכולם שאובים לגמרי ,ולפיכך
גזרו בו מפני מראית העין ,אבל בהנך דמקווה העליון ומקווה התחתון
כיון דלא ניטלו ביד ליכא למיחש למראית עין ,וכבר הזכיר חילוק זה
הרמב"ן בפרק המוכר את הבית" וכו' ,עכ"ל.
ד .דיעות הפוסקים להלכה:
בשו"ע )שם סכ"ד( נפסק" :אבל כל שאר המשקין ומי פירות וכו' ,אבל
אם יש בו מ' סאה ונפל לתוכו סאה אחת מאלו ונטל מתוכן סאה אחרת
כשר אפי' עשה כן עד י"ט פעמים ,אבל במים שאובים שנפלו סאה למ'
סאה כשרים ונטל מתוכן סאה אחרת ונפל לתוכן סאה מים כשרים
אפילו עשה כן עד עולם כשר".
וכתב ע"ז בביאור הגר"א שם )סקנ"ט( וז"ל" :אבל במים כו' ,כמש"ש
מתני' ח' פ"ו היה בעליון כו' ,הרא"ש וש"פ ,דלא כהרמב"ם שמפרש
נתן סאה כו' אמים שאובין ,שכן מוכיח ההיא דיבמות שם ,וכמו
שהקשה בתוס' שם ד"ה נתן כו' ודחקו בזה הרבה ,ומתניתין הנ"ל תי'
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בכ"מ דדוקא נטל פסל ברובו אבל ירדו מאליו כשר ע"ש ,אבל פשטא
דמתניתין משמע כפי' הרא"ש ור"ש ותוס'" ,עכ"ל .והיינו שהוא מפרש
דהמחבר בשו"ע הכריע כדעת הרא"ש ,דכן עיקר.
אכן עיי"ש בדברי הש"ך )ס"ק ס"ג( שכתב וז"ל" :ודעת הרמב"ם דבמים
שאובים עד רובו דוקא כשר ,וכן הביא הב"י הרשב"ץ שכ"כ בשם
הראב"ד ,וכ' אע"פ שהאחרונים הסכימו להכשיר מ"מ אין ראוי להכניס
הראש בין המחלוקות ע"כ" ,עכ"ל הש"ך.
ועי' בהג"ה דגמ"ר )ע"ד הש"ך שם( שהביא דברי הב"י שכתב שגם
טעמו של הרמב"ם הוא רק מפני מראית העין שיאמרו שכולו הוא
שאוב .ואילו בשו"ת משכנות יעקב )חיו"ד סי' מה( העלה שיש לחשוש
בזה לדעת הרמב"ם ,יעויי"ש היטב.
וע"ע בשו"ת חת"ס )חיו"ד סי' ריד( שדן בדבר השאלה שנותנים חמין
לתוך המקוה בדרך המבוארת שם ,ובתו"ד שם כתב וז"ל" :א"כ למאי
ניחוש ,לרוב הפוסקים אפי' נטל סאה ונתן סאה כשר עד לעולם וכו',
ועוד במים חמין אפשר הראב"ד מודה שאני אומר העליונים צפו
למעלה ,ולרמב"ם נמי כיון שאין ידי אדם שולט בנתינתם אפשר לא
גזרו אעפ"י שנוטל ביד כיון שאינו נותן ביד" וכו' ,עכ"ל.
ה .העולה למעשה:
והעולה מכל זה ,שלפ"ד רוב הפוסקים אם היו כבר במקווה מ' סאה
מים כשרים אינה נפסלת לעולם אפי' אם נתן בה מים שאובין ונטל
מתוכה מים כשרים עד שרבו המים השאובין ,וכמו שהכריע המחבר
בשו"ע .ואף בדעת הרמב"ם שפוסל בכה"ג כתב הב"י דהיינו רק משום
מראית העין .דלפי"ז כל היכא שאין הנטילה נעשית ע"י האדם אין
לגזור .וגם לפ"ד הראב"ד שפוסל מעיקר הדין יש קצת סברא להקל
במקום די"ל שלא יצאו רוב המים.
דהשתא י"ל שבנדו"ד אין לחשוש במתקנים האמורים לשאובין ,שלאור
מה שנתבאר בתחילה נראה לכאורה שאין דינם כלל ככלי העשוי
לקבלה ,שהרי לא נעשו על מנת להשהות ולהחזיק מים או ד"א בתוכם
לאורך זמן וכנ"ל ,ואפי' אם נחשוש בזה הרי שיש לסמוך על דעת רוב
הפוסקים שאם היו במקוה מ' סאה מים כשרים שוב אינה נפסלת אפי'
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ברוב מים שאובין ,ושגם לדעת הרמב"ם שפוסל בנתן סאה ונטל סאה
י"ל דשאני הכא שלא נטלו האדם בידיים.
אך בכדי לצאת ידי כל הדעות ללא כל חשש ופקפוק של מים שאובין
היה נראה להציע להתקין את מכשירי הטיהור והחיטוי כצינור חלול
לגמרי העשוי בצורת חצי עיגול ,שלא יהיה ראוי כלל להחזיק מים
בתוכו ,והמים הנכנסים לתוכו יזרמו כל הזמן לכיוון פתח היציאה
המחזירם לתוך המקווה ,וממילא בכה"ג בודאי שאין עליו שם כלי,
דהא אין לו בית קיבול כלל ,ושוב אין לחשוש בזה לדין שאובין.
ו .חשש זוחלין:
אלא דעדיין יש לדון אם אין המקווה נפסלת ע"י המיתקנים
והמכשירים האמורים מדין זוחלין ,דהא מקווה של מי גשמים אינה
מטהרת אלא באשבורן ,וכמש"נ בשו"ע )שם ס"ב( ,ואם יש בה זחילה
היא פסולה מה"ת ,כמש"כ הרמ"א )שם( ,וא"כ אם יתקינו במקואות
מיתקנים כגון אלו ,שאודות להם אין כל המים עומדים על מקומם,
וחלק מהם זוחלים וזורמים בתוך מיתקני הטיהור והחיטוי שמחוץ
למקווה ,הרי שיש לחשוש בזה לפסול זוחלין.
והנה כתב הטור )שם( וז"ל" :מקוה שנסדק אחד מכותליו והמים יוצאים
דרך הסדק ,יש פוסלים אותם אפי' יש בו כמה סאין בענין שישארו בה
מ' סאה אחר שיצאו דרך הסדק ,לפי שכיון שמים העליונים ננערין
לצאת חשיב כולו כזוחלין ,וא"א הרא"ש ז"ל כתב ודאי אם ישארו מ'
סאה אחר שיצאו קצתן דרך הסדק כשר ,אבל אם לא ישארו בו מ'
סאין פסול" וכו' ,עכ"ל .ועיי"ש בב"י שכתב ע"ז דזו היא מחלוקת
המרדכי )בהל' מקואות ,שנדפסו בסוף מס' שבועות ,אות תשמה(
והרא"ש )בהל' מקואות סי' יא ,ובתשובה כלל לא סי' ד( ,וסיים שכדעת
הרא"ש פסק גם הר"י בשם הגאונים.
ואילו בד"מ )שם אות כו( כתב וז"ל" :ובמרדכי דף של"ג ע"ב פסק
לאסור ,וכתב האגור בשם אביו דיש לחוש לדבריו" וכו' ,עכ"ל.
והב"ח )שם( כתב וז"ל" :ולענין מעשה נקטינן כיש פוסלין ,דכן כתב
המרדכי ,וכ"כ ב"י ע"ש הרשב"א בת"ה שער המים ,ודלא כמ"ש בש"ע
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להקל כהרא"ש ,וכ"כ בהגהת ש"ע להחמיר שלא לטבול בהם לכתחילה
עד שיסתום הסדק" וכו' ,יעויי"ש בדבריו.
ואמנם מתחילת דברי הב"ח נראה קצת דנקטינן לענין מעשה לפסול
אפי' בדיעבד ,אך מהמשך דבריו שציין לדברי הרמ"א בשו"ע משמע
דגם הוא לא נתכוון להחמיר אלא רק לכתחילה.
כך נפסק בשו"ע )שם ס"נ(" :מקוה של מי גשמים שנפרץ אחד מכתליו
והמים יוצאים דרך הסדק ,אם יישארו בו מ' סאה אחר שיצאו קצתן
שעד הסדק כשר ,ואם לאו פסול משום דהוי ליה זוחלין ואין מקווה
מטהר בזוחלין ,הגה ,ויש מחמירין אפילו אם יישארו מ' סאה עד
הסדק ,ויש לחוש לדבריהם לכתחילה לסתום הסדק" .והט"ז והש"ך שם
לא העירו ע"ז כלום ,ואילו בביאור הגר"א )שם ס"ק צא ע"ד הרמ"א(
האריך בזה ,וכתב בתו"ד" :אבל ראיות הרא"ש אין להשיב" וכו'.
דלאור כל זה היה נראה ,שאם יתקינו את המכשירים הללו -
המיועדים לטיהור ולחיטוי  -למעלה מגובה של מ' סאה ממי המקווה,
וגם יסודר שבעת הטבילה לא יופעלו כלל המכשירים ,הרי נראה שאין
לחוש בזה כלל לחשש זחילה .דהא לפ"ד הרא"ש בכה"ג שהם מותקנים
מעל גובה מ' סאה אין בזה חשש זחילה ומותר לטבול שם לכתחילה,
וכ"פ המחבר בשו"ע ,וגם הרמ"א לא החמיר רק לכתחילה ,ובמקום
שאין המכשיר פועל כלל בשעת הטבילה הרי בודאי שאין בזה שום
חשש זחילה לכו"ע.
אך מ"מ נראה למעשה ,דעדיין יש מקום לחשוש גם בכה"ג לתקלה,
שמא יפעילו בטעות את המכשיר גם בעת הטבילה ,וכאשר דנו כמה מן
המשיבים בדומה לזה לענין ניקוי מקואות ע"י פילטרים.
ז .דיעות הראשונים בדין נתיזה ע"י בהמה:
עוד יש לדון בנדו"ד מדין נתיזה ע"י בהמה ,ועפ"י מש"כ הרמ"א )שם
סט"ו(" :וי"א דרגלי הבהמה כדין רגל אדם ,ובשניהן אינו כשר אלא
בהעביר על גב קרקע דהוי כהמשכה אבל לא בנתזו )ר"ש פ"ב
דמקואות ורמב"ם פ"ה(" ,עכ"ל.
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דהנה תניא )תוספתא מקואות פ"ג ב-ג(" :ר' יוסי אומר זולף בידיו
וברגליו שלשת לוגין למקווה פסול ,הולכין עד הקרקע כשר ,לגיון
העובר ממקום למקום וכן בהמה העוברת ממקום למקום זילפו בידיהם
וברגליהם שלשה לוגין למקווה כשר ,ולא עוד אלא א"כ עשו מקווה
כתחלה ]אפילו עשו מקווה בתחלה כשר  -הגה' הגר"א[" ,ע"כ.
ונחלקו הראשונים בביאור תוספתא זו ,וכדלהלן.
דהרא"ש )הל' מקואות סי' א'( והטור )שם( פירשו בתוספתא שמילוי
ע"י אדם פוסל בכל ענין בין בידיו בין ברגליו בין ע"י התזה אא"כ
נעשה ע"י המשכה עם הקרקע ,אבל התזה ע"י בהמה אינה פוסלת.
ולפי פירושם דין לגיון ודין בהמה אחד הוא ,והא דפסל ר' יוסי ברישא
משום שהוא ע"י אדם.
אמנם הר"ש )מקואות פ"ג מ"ט( לא חילק בין אדם לבהמה ,ולגבי
שניהם פי' שאינו כשר אא"כ נעשה עם הקרקע ,דהיינו ע"י המשכה,
וכמו שנתבאר בדברי הב"י )שם( .אלא דלפי פירושו יקשה לכאורה
דא"כ מבואר להדיא מדברי התוספתא שגם מקווה של שאובין
שהמשיכוה כולה כשרה ,ואילו מסוגיית הגמ' )תמורה יב (:עולה דפליגי
בזה תנאי ,וקיי"ל כראב"י שהשאיבה מטהרת רק ברבייה ובהמשכה,
אבל מקוה שהמשיכוה כולה פסולה ,וכמו שפסקו הרמב"ם )פ"ד מהל'
מקואות ה"ח( והשו"ע )שם סמ"ד( .ומכח קושיא זו כתב בכס"מ )שם
פ"ה ה"ח( ובב"י )שם( דצ"ל לפי פי' הר"ש דליתא להאי תוספתא
להלכה ולא קיי"ל הכי.
עוד הביא הב"י )שם( בשם הראב"ד )בספר בעלי הנפש ,שער המים(
וז"ל" :כתב עוד הראב"ד בספר בעלי הנפש איכא מ"ד דכל היכא
דשקיל להו ורמי להו למקווה ל"ש במנא ול"ש בחפניו ואפילו ברגליו
כולהו גזרו רבנן משום שאובין ופוסל בג' לוגין ,וכבר פסקו זה הדין
במשנה ובתוספתא וכו' ,ועוד תניא וכן היה ר"י אומר זילף בידיו
וברגליו ג' לוגין למקוה פסול הוליכן עם הקרקע כשר לגיון העובר
ממקום למקום וכן הבהמה העוברת ממקום למקום וזלפו בידיהם
ורגליהם ג' לוגין למקווה כשר ולא עוד אלא אפילו מקווה בתחלה
כשר ,פי' לגיון )מקווה( אדם חשוב הולך בסוסים ופרדים וחיילותיו עמו
עוברים בנהרות ומוליכים מים ברגלי הבהמות או אפילו ברגליהם
ובידיהם עצמם כיון שלא זלפו בכוונה למקווה כשר ,וכן היה ר' יוסי
פוסל כגון שהוא זולף למקווה בכוונה וכו' ,ע"כ דעת הסובר הזה ואינם
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דברים רחוקים וכו' ,וכל הראיות שהביא יש לדחותן דכולהו בשאובין
בכלי קא מיירי ,וא"ת א"כ מאי קמ"ל ,דילמא הא קמ"ל דאע"ג דלא
אתו מן הכלי למקווה פוסלים אותו ,ולא חשבינן להו כשאובין
הנמשכים דרך הקרקע למקווה שהם כשרים ,אלא כיון דאתו מתוך ידיו
למקווה פוסלים אותו כאילו בא לתוכו מתוך הכלי ,ומכאן נלמד עוד
לכל אותם הכלים שאינם פוסלים את המקווה ,שאע"פ שאינם פוסלים
אינם מכשירים את השאובים לחשב אותם נמשכים למקווה ,ואין
השאובה מטהרת בהמשכה אלא או דרך הקרקע או דרך צינור שקבעו
ולבסוף חקקו הואיל ולא היה עליו שם כלי בתלוש ,וכך נ"ל ,אלא
דק"ל דהא בטיל ליה מדרש חכמים מה מעיין בידי שמים ,דהא כלי לא
כתוב באורייתא ,ומש"ה מסתברא דהך מתניתא דלגיון העובר דקתני
ולא עוד אלא אפילו מקווה לכתחלה ארישא קאי דקתני הולכים עם
הקרקע כשר ,והא אתא לאשמועינן דאע"ג דשאובה שהמשיכוה כולה
אין טובלין בה הכא כיון דלא היו שאובין מעיקרא שהרי ברגליהם
ובידיהם הביאום מן הנהר דרך עברתן עושים מהן מקוה בתחלה ,פסקו
של דבר כל שלא נתקבל בכלי אע"פ שבאו מתוך ידיו למקוה מטבילין
בו עד מחצה ממתני' דסילון ,וממחצה ואילך אין מטבילין בו אא"כ
הולכים עם הקרקע ,דאהניא בהו אפי' רובא ,כדאמרן ממתני' דלגיון,
עכ"ל" ,עכ"ל הב"י.
ומבואר מזה ,שדעת הראב"ד היא דכל היכא שהביאו המים דרך עברתן
שלא בכוונה כשר עד מחצה אפי' אם לא נעשה עם הקרקע ,וממחצה
ואילך אין מטבילין בו אא"כ נעשה עם הקרקע.
ובשם הרשב"א )תורת הבית ,שער המים( כתב הב"י )שם( וז"ל" :וכתוב
עוד שם ,דברים אלו שאמרנו כל שאינו עשוי לקבל את המים אינו
פוסל את המקווה לא אמרו אלא כשנפלו מתוכן למקווה מעצמן ,אבל
אם נתנן אדם למקווה הוא פסול ,שכל ע"י אדם אפי' זילף בידיו
וברגליו ואפי' עובר במים ונזדלפו מאליהם ברגליו למקוה פסלוהו,
בד"א כשנדלפו ברגליו ,אבל היה רוכב ע"ג בהמה ונזדלפו מים ברגלי
הבהמה למקוה לא פסלוהו ,אע"פ שע"י בהמה שהוא רוכב עליה
נזדלפו אין זה כמזלף ברגליו ,עכ"ל ,וכבר כתבתי לעיל בזה בשם
הראב"ד" ,עכ"ל הב"י.
ולכאורה מבואר מתוך דברי הרשב"א דס"ל כדעת הרא"ש והטור,
דדוקא זילוף ע"י אדם או כלים פוסל ולא ע"י בהמה ,וע"ז הוסיף
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הרשב"א לפרש לענין לגיון העובר ממקום למקום ובהמה העוברת
ממקום למקום דאע"ג שהאדם רוכב על גבי הבהמה ועי"ז היא הולכת
ומזלפת מ"מ אין המקוה נפסלת בכך ,דלא חשיב כמזלף ברגליו .אלא
דיש לדון בזה ,אם כוונתו היא דאע"פ שרכיבת האדם משפיעה על
הזילוף מ"מ אין המקוה נפסלת משום שאין זה להדיא ע"י מעשה
האדם ,או דכוונתו שאע"פ שהוא משפיע ע"ז בכובדו מ"מ אין ע"ז שם
מעשה אדם ,וע"ד שנתבאר בספרנו "מעשה וגרמא בהלכה" )ח"ז פ"ו(
לענין רכיבה עיי"ש.
ח .סיכום הדיעות:
ועכ"פ עלה בידינו דיש ג' שיטות בדין נתיזה וזילוף ע"י בהמה,
וכדלהלן:
א .שיטת הרא"ש והטור שזילוף ע"י בהמה אינו פוסל כלל ,וגם אם
נעשה כל המקוה בכה"ג כשר ואפי' אם לא נעשה עם הקרקע ,אבל
זילוף ע"י אדם דינו כשאובין ,וממילא להלכה א"א להכשיר את המקוה
אפי' ע"י המשכה אלא רק עד רובו ותו לא .וגם מדברי הרשב"א נראה
דס"ל כדיעה זו וכנ"ל.
ב .שיטת הר"ש )לפ"ד הכס"מ והב"י( בפי' דברי התוספתא דאין חילוק
בין אדם לבהמה ,ולעולם הוא כשר אם נעשה עם הקרקע ע"י המשכה,
ולהלכה דקיי"ל דמקוה שהמשיכוה כולה פסולה א"כ היינו דוקא
כשהמשיכוה בפחות מרובה.
ג .שיטת הראב"ד שהחילוק הוא אם נעשה בכוונה או שלא בכוונה,
דכל שנעשה בכוונה כשר עד מחצה אם נעשה עם הקרקע ,אבל
ממחצה ואילך או אפי' בפחות ממחצה אם לא נעשה עם הקרקע פסול,
ואם נעשה שלא בכוונה כשר עד מחצה אפי' אם לא נעשה עם הקרקע,
וממחצה ואילך דוקא אם נעשה עם הקרקע .אלא שנראה לכאורה
מדברי הראב"ד דזילוף ע"י בהמה חשיב לעולם כנעשה שלא בכוונה
ורק בזילוף ע"י אדם יש חילוק אם נתכוון או לאו.
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ט .דעת הרמב"ם בזה:
והנה כתב הרמב"ם )פ"ה מהל' מקואות ה"ח( וז"ל" :גייס העובר ממקום
למקום וכן בהמה העוברת ממקום למקום וזלפו בידיהם וברגליהם
שלשת לוגין למקוה הרי זה כשר ,ולא עוד אלא אפילו עשו מקוה
כתחלה הרי זה כשר" ,עכ"ל.
ולא נתבאר להדיא בדברי הרמב"ם אם כוונתו במש"כ שהוא כשר
דאפי' אם לא נעשה עם הקרקע אלא זלפו לתוך המקווה שלא ע"י
המשכה כשר ,או דכוונתו דוקא אם נעשה עם הקרקע ,ורק אתא
לאשמועינן דבכה"ג כשר אפי' כולו ,ולא דמי למים שאובין ממש
שפוסלין את המקווה כשכולו שאוב אפי' ע"י המשכה ,וכמש"כ לעיל
מיניה )פ"ד ה"ח( עיי"ש.
ובכס"מ )שם בפ"ה ה"ח( כתב וז"ל" :גייס העובר ממקום למקום וכו',
תוספתא דמקואות פ"ג ר' יוסי אומר זילף בידיו וברגליו שלשה לוגין
למקווה פסול הוליכו עם הקרקע כשר לגיון העובר ממקום למקום ,וכן
שיירה העוברת ממקום למקום וזלפו בידיהם וברגליהם שלשה לוגין
למקווה כשר ולא עוד אלא אפי' עשו מקווה בתחילה כשר ,ופירש
הרא"ש וכו' ,אבל מדברי רבינו שמשון נראה שאינו מחלק בין אדם
לבהמה וכו' ,ורבינו משמע לי שהוא מפרש התוספתא שהעבירו ע"ג
קרקע או )שניתנו( ]שניתזו[ ע"י דריסת רגלי אדם או בהמה כשר ,שאין
חילוק בין אדם לבהמה לעניין זה ,וצ"ל דהא דא"ר יוסי זילף בידיו
וברגליו שלשה לוגין למקווה )ג' לוגין( פסול מפרש רבינו דלא ע"י
נתיזה היה ,אלא שנטל בידיו וברגליו שלשה לוגין והטילן למקווה,
ולפי שהיה מפרש כן לא הוצרך לכתוב דברי ר' יוסי ,דמדין המסלק את
הטיט הוא נלמד" ,עכ"ל.
ומבואר מדבריו כפי הדרך הראשונה שהזכרנו בדעת הרמב"ם ,שזילוף
ל"ש ברגליו אדם ול"ש ברגלי בהמה כשר אפי' אם לא נעשה עם
הקרקע .דליכא למימר דס"ל שאינו כשר אא"כ נעשה עם הקרקע ,דהא
א"ה הרי דינו כשאוב ,שאינו כשר לפ"ד הרמב"ם בכולו אלא רק עד
חציו וכנ"ל ,וא"כ איך כתב שאפי' אם עשו כן מקוה בתחילה כשר.
אלא ע"כ דס"ל שאין בזה משום פסול שאובין כלל ,ופליג על הר"ש.
ולפי שיטתו לא בעינן שתיעשה המקוה בידי שמים אלא שלא תיעשה
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בידי אדם ,שאם נעשה בידי אדם ממש פסול ,אבל כל היכא שלא
נעשה ע"י אדם ממש וכגון שנעשה ע"י נתיזה אינו נפסל בכך.
וס"ל להרמב"ם דה"ה נמי אם נעשה ע"י נתיזת רגלי אדם ,ופליג גם
ע"ד הרא"ש והטור והרשב"א שהזכרנו דסבירא להו שאע"פ שזילוף
ע"י בהמה אינו פוסל מ"מ בזילוף ע"י אדם פסול .וגם לפי שיטתם י"ל
שאין הפסול מחמת שלא נעשה בידי שמים )וכמו שנראה בדעת
הראב"ד והר"ש( ,דא"ה לכאורה אין מקום לחלק בין זילוף שע"י אדם
לזילוף שע"י בהמה ,אלא הפסול הוא משום שאין הווייתן ע"י טהרה,
ועפ"י המתבאר מסוגיית הגמ' )זבחים כה ,(:וכמש"נ בשו"ע )שם סמ"ח(
עיי"ש.
והיינו משום שדעת הרא"ש )הל' מקואות סי' יב( והטור )שם( היא
דד"ז דבעינן שתהא הווייתן ע"י טהרה איתא נמי לענין מקווה ,שכל
שאין הוייתו ע"י טהרה פסול ,ומשו"ה סבירא להו שגם זילוף ע"י אדם
פוסל .אבל הרמב"ם אזיל לטעמיה ,שכתב )שם בפ"ו ה"ב( שאף כלי
שמקבל טומאה כשר אם אין לו בית קיבול ,ומשום דס"ל דלא בעינן
הוויתו ע"י טהרה אלא לזב ולמצורע ולקידוש מי חטאת דבעינן בהו
מים חיים ולא טבילת שאר טמאים ,וכמ"ש הב"י )שם ד"ה והרמב"ם
כתב( בדעת הרמב"ם ,ומה"ט ס"ל נמי שגם זילוף ע"י אדם אינו פוסל
את המקווה ,ודו"ק היטב בזה.
אבל מדברי המציין להגהות הרמ"א בשו"ע משמע שהוא מפרש בדברי
הרמב"ם כפי הדרך השניה שהזכרנו לעיל ,דס"ל שגם זילוף אינו כשר
אא"כ נעשה עם הקרקע ע"י המשכה ,דז"ל הרמ"א )שם סט"ו(" :ואם
העביר ג' לוגין בידיו ע"ג קרקע או שנתזו מרגלי בהמה כשר )טור(,
וי"א דרגלי הבהמה כדין רגל אדם ,ובשניהן אינו כשר אלא בהעביר
ע"ג קרקע דהוי כהמשכה אבל לא בנתזו )ר"ש פ"ב דמקואות ורמב"ם
פ"ה( ,ועיין לקמן בסימן זה סעיף ל"ט" ,עכ"ל) .דבסל"ט הביא המחבר
את הדעה הראשונה שהוזכרה בדברי הרמ"א בסט"ו ,דזילוף ברגלי
בהמה אינו פוסל את המקווה ,והרמ"א שם הגיה דכבר נתבאר בסט"ו
דיש חולקין ע"ז(.
ומ"מ צ"ל לפי מה שציין שם המציין בדיעה השניה שזו גם דעת
הרמב"ם ,דס"ל בדעת הרמ"א דמש"כ הרמב"ם דזילוף אינו פוסל בין
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ע"י אדם ובין ע"י בהמה היינו דווקא כשנעשה עם הקרקע ע"י המשכה
וכנ"ל.
והנה חזינן דאפ"ה העתיק הרמב"ם את לשון התוספתא כצורתה,
שאפילו עשו מקוה בתחילה הר"ז כשר ,וא"כ עכצ"ל לפי"ז שהוא
מחלק בין מקוה של מים שאובין שאינה כשרה כולה אפי' ע"י המשכה
ובין מקווה שע"י זילוף שאפשר להכשיר גם את כולה ע"י המשכה.
וממילא הרי אפשר לפרש כן גם בדעת הר"ש ,דיש חילוק בין מקוה
שע"י זילוף שאפשר להכשירה כולה ע"י המשכה ובין מקוה של
שאובין שאם המשיכוה כולה פסולה ,ול"ק לפי"ז מדברי התוספתא על
מה שעולה מסוגיית הגמ' בתמורה ,ושוב א"צ להדחק במש"כ הכס"מ
והב"י דלפי פי' הר"ש לא קיי"ל להלכה כהאי תוספתא.
ונמצא שנחלקו הב"י והרמ"א )לפמש"כ המציין שם( בביאור דעת
הרמב"ם ,דהב"י מפרש שלפ"ד הרמב"ם יש להכשיר בזילוף הן ברגלי
אדם והן ברגלי בהמה אפי' בלא המשכה ,ואילו לפי' הרמ"א אין
להכשיר אא"כ נעשה עם הקרקע ע"י המשכה .ומ"מ לפי פירושי שניהם
)כ"א מהם לפי פירושו( כשר לעשות כן מקוה אפי' לכתחילה,
וכמפורש בדברי הרמב"ם שם.
וע"ע בדברי הט"ז )שם סקכ"ח( שכתב להעמיד את שיטת הר"ש
כשיטת הראב"ד ,שפי' דהא דפסל ר' יוסי בתוספתא כשזילף בידיו
וברגליו ג' לוגין למקווה היינו כשזילף לשם מים שאובין ,וקמ"ל בזה
דאע"ג שלא נשפכו המים מן הכלי לתוך המקוה אלא רק ע"י שזילפן
בידיו ברגליו מ"מ לא חשבינן להו כשאובין הנמשכין ע"ג קרקע
והמקוה פסולה ,ובהמשך התוספתא שם מיירי שזילפו בידיהם
וברגליהם מים שאינם שאובין ,דבכה"ג כשר עד מחצה אפי' אם לא
נמשכו עם הקרקע ,וממחצה ולמעלה רק ע"י המשכה .וכתב הט"ז
שלפי פירושו א"צ לומר כמש"כ הב"י בדעת הר"ש דליתא להאי
תוספתא להלכה ,אלא שפיר איכא לאוקמי לתוספתא כהלכתא וכפי'
הראב"ד .וסיים שם הט"ז וז"ל" :על כן נראה דגם הר"ש ס"ל כהראב"ד,
וא"כ ליכא למ"ד דגם בבהמות יאסור זילוף רגליהם ,דלהרא"ש והטור
מותר בבהמה ,ולהר"ש והראב"ד גם באדם מותר אם לא שזילפו ממים
שאובים בכלי ,ורמ"א כתב כאן וי"א דגם ברגלי בהמה כדין רגל אדם,
והיינו דעת הרא"ש .ולפי מה שכתבנו אין זה שום דעה ,אלא דיש
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לפרש דמש"כ ובשניהם אינו כשר אלא בהעביר כו' מיירי אם כל
המקווה נעשה כך ,אבל דברי הב"י א"א ליישב כן לפע"ד" ,עכ"ל.
י .העולה לענין נדוננו:
והנה בנדו"ד הרי פשוט שאין בזה משום זילוף בידי אדם ,אך לכאורה
יש לדון את כח החשמל המפעיל את המכשיר כדין זילוף שע"י בהמה,
דלא חשיב כעשיה בידי שמים.
אלא דמ"מ לא עסקינן בנדו"ד בעשיית מקווה בתחילה ,וגם לא בזילוף
ג' לוגין מים לתוך המקוה ,ואין אנו דנים אלא רק לענין חשש נתן סאה
ונטל סאה ,שכבר העלינו לעיל שדעת רוב הפוסקים כשר בכה"ג אפי'
אם לבסוף נטל כולו ,ורק לפי שיטת הרמב"ם הוא פסול ,ויש שכתבו
גם בדעתו דהיינו טעמא רק משום מראית העין שלא יבואו להכשיר
בכולו שאובין לגמרי.
ומעתה עלינו לדון אם גם לענין זה יש לחוש ולהחמיר במכשיר חשמלי
שמוציא מים ומכניס מים מדין זילוף שע"י בהמה וכנ"ל.
וכבר נתבאר שהמחבר פסק כדעת הרא"ש והטור שאין שום פסול
בזילוף ונתיזה שע"י בהמה ,וגם בדעת הרמב"ם )שמחמיר בדין נתן סאה
ונטל סאה( ס"ל נמי הכי ,שיש להכשיר בזילוף הן ברגלי אדם והן
ברגלי בהמה אפי' בלא המשכה .ואע"ג שהרמ"א שם הביא ב' דיעות
בזה הרי מ"מ כבר ביארנו שלפי שיטתו י"ל אפי' בדעת הר"ש שמקווה
שנעשתה ע"י זילוף של אדם או של בהמה והמשיכוה כולה כשרה,
ולא דמי למקוה של מים שאובין שאם המשיכוה כולה פסולה ,וכ"ש
לפמש"כ הט"ז שעד מחצה היא כשרה אפי' ללא המשכה ,ורק ממחצה
ולמעלה צריכה המשכה כדי להכשירה.
דלפי"ז שפיר איכא למימר שאפי' אם לענין מים שאובין ממש יש
להחמיר כדעת הרמב"ם ,שאם נתן סאה של שאובין ונטל סאה פסול
מ"מ לענין זילוף שאינו בידי אדם אין לחוש בזה ,דלא מיבעיא
לפמש"כ הכס"מ והב"י בדעת הרמב"ם שאין שום פסול בזילוף של
בהמה ,אלא אפי' לפ"ד הרמ"א שהביא את דעת הר"ש שהוא פוסל
בכה"ג )וגם נראה מדברי המציין שם שהוא מפרש בדברי הרמ"א שגם
דעת הרמב"ם לפסול בזה( נראה דבנתן סאה ונטל סאה אין לפסול,
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דכשם שנתבאר שלענין המשכה יש חילוק בין שאובין ממש ובין מים
שבאו למקווה ע"י זילוף )שמקווה של שאובין ממש פסולה אם
המשיכה כולה ,ואילו במקווה שנעשתה ע"י זילוף בהמשכה כשרה אפי'
אם המשיכה כולה( כך יש לחלק בזה גם לעניין נתן סאה ונטל סאה,
דדווקא בנתן סאה של מים שאובין ממש ונטל סאה פסול בכולו או
ביותר מחציו כשם שהם פוסלין את המקווה בכולה אפי' אם המשיכוה
עם הקרקע ,משא"כ במים שבאו ע"י זילוף ,דכשם שהם כשרים ע"י
המשכה כך אינם פוסלים בנתן סאה ונטל סאה.
דמיסוד דין נתן סאה ונטל סאה שהוא כשר עד חציו אפי' בלא המשכה
מוכח לכאורה שמעשה זה של נתן סאה ונטל סאה דינו כהמשכה,
ומה"ט עד חציו כשר וביותר מחציו פסול לפ"ד הרמב"ם .וממילא נראה
דה"ה נמי שאפשר להכשיר עי"ז מים שבאו ע"י זילוף שהם כשרים ע"י
המשכה וכנ"ל .ובפרט לפמש"כ הט"ז שבזילוף של בהמה כשר עד חציו
אפי' ללא המשכה ,דבודאי יש להכשיר בכה"ג גם לפי שיטת הרמב"ם
בנתן סאה ונטל סאה אפי' בכולו.
ומ"מ באם יתקינו מכשיר שהשפופרת והצינור שבהן עוברים מי
המקווה יהיה בהן רוחב כשפופרת הנוד הרי לכאורה לא יהיה בזה
משום בית מיחוש כלל ,דמאחר שהמים שבתוך המכשיר מחוברים עם
מי המקווה הר"ז כאילו סובבו וסחררו את מי המקווה במקומם ,שאפי'
אם נעשה כן ע"י אדם אין המקוה נפסלת בכך ,וכמו ששנינו )מקואות
פ" מ"ו(" :המסנק את הטיט לצדדין ומשכו ממנו שלשה לוגין כשר",
ועיי"ש בפי' הרמב"ם והר"ש שכתבו דמאחר שלא תלש הטיט מן המים
אלא הזיזו בתוך המים כשר ואינו נחשב כשאוב .וכן פסק הרמב"ם
)פ"ה מהל' מקואות ה"ז( להלכה.
יא .דעת שו"ת "הר צבי" ודיון בדבריו:
ויעויין בשו"ת הר צבי )חיו"ד סי' קעז( שנשאל בדבר מקווה טהרה
שבבריכת שחיה ,שהמים באים לתוכה באופן שאין בהם חשש שאובין,
אלא שמותקנת בה מכונה חשמלית לשמירת צלילות המים ,ששואבת
את המים ומוציאה אותם דרך צינור לתוך בור אחר המשמש כפילטר
כדי לסננם ולזככם ולאחר מכן היא מחזירה אותם שוב לתוך בור
המקןוה .ודן שם בתחילה מצד החיבור שבין בור המקווה ובור הפילטר
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ומדין זחילה שאינה ניכרת ,והעלה לפסול את המקווה בשעה שהמכונה
פועלת.
ואח"כ דן בנוגע לכשרות המקווה באם יפסיקו את פעולת המכונה
בשעת הטבילה .והוא מצדד שם שיש להחמיר בזה ולחוש לפסול
שאובין ,דמאחר שהמים יוצאים וחוזרים למקווה באמצעות משאבה
חשמלית שהופעלה ע"י אדם הו"ל כאילו הם חוזרים מכח מעשה האדם
מדין אשו משום חיציו ,ועפ"י מה שכתבו התוס' )סנהדרין עז .ד"ה סוף(
בתירוצם הראשון דלכל דיני התורה קיי"ל דאשו משום חיציו ,וממילא
דינם כשאובין ,דפסול שאובין הוא לאו דווקא בכלי ,אלא כל שנעשה
בידי אדם ולא בידי שמים ,ואע"ג שהר"ז כנתן סאה ונטל סאה מ"מ
דעת הרמב"ם דגם בכה"ג יש לפסול מרובו ולמעלה ,וכבר הביא הב"י
בשם התשב"ץ שגם דעת הראב"ד כן ואין ראוי להכניס הראש בין
המחלוקות ,עכת"ד.
ובאמת יש לדון במאי דפשיטא ליה לכאורה שאם ידחוף אדם ויזיז את
מי המקווה באופן שיצאו מחוץ למקווה ויחזרו שוב למקומם דהו"ל
כשאובין וכדין נתן סאה ונטל סאה ,דאיכא למימר דבכה"ג שהוא
מוציאם מהמקווה באופן שהם עתידים לחזור לשם שוב אינם נפסלים
משום שאובין.
ולכאורה יש להוכיח קצת מהא דתנן )מקואות פ"ו מ"ג(" :שלשה
מקואות בזה כ' סאה ובזה כ' סאה מים שאובין והשאוב מן הצד ,וירדו
שלשה וטבלו בהן ונתערבו המקואות טהורין והטובלין טהורין" וכו',
ע"כ .וכ"נ בשו"ע )שם סנ"ה(" :שלשה מקואות שיש בשנים מהם בכל
אחד עשרים סאה מים כשרים ובאחד מהם עשרים סאה מים שאובין
ועומדין זה בצד זה ,אם השאוב מן הצד וירדו שלשה וטבלו בהן ומתוך
כך נתמלאו ויצאו על שפתם ונתערבו יחד הוכשרו שלשתם ,כיון שפעם
אחת היו מחוברים ביחד מ' סאה מים כשרים ,ואותם שטבלו בהם
טהורים" וכו' .ותנן נמי )שם פ"ז מ"ז(" :מקווה שמימיו מרודדין כובש
אפילו חבילי עצים אפילו חבילי קנים כדי שיתפחו המים ויורד וטובל".
וכ"נ בשו"ע )שם סס"ו( ובש"ך )סוס"ק ק"מ( עיי"ש.
ולכאורה מיירי במתני' דג' מקואות וכו' באופן שבשתי המקוואות שיש
בהן מים כשרים יש בהן ארבעים סאה מכוונות ממש ,וכדמשמע מדברי
הש"ך )ס"ק ק"כ( עיי"ש ,וגם מסתמא דלישנא דמתני' משמע הכי,
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שנתכוונו שלושת הטובלים לטבול כאחת שע"י כניסתם למים בעת
ובעונה אחת יעלו המים ויטהרו כולם .וא"כ יל"ע בזה איך באמת
נטהרו כולם ע"י שנתמלאו שלושת המקוואות ונתחברו יחדיו ,והרי
לכאורה גם ב' המקוואות שהיה בהן מים כשרים נפסלו מחמת מקצת
המים שנעשו שאובין ע"י מעשה בנ"א שנכנסו למקוואות לטבול
והגביהום ,ולא זו בלבד דתו אין לנו כאן ארבעים סאה של מים
כשרים ,אלא שאפי' המים הכשרים נפסלו כדין ג' לוגין מים שאובין
שנפלו לתוך מקווה שיש בה פחות ממ' סאה מים כשרים.
והנה לפ"ד הש"ך שם אולי י"ל שהגבהה בדרך טבילה אינה פוסלת את
המים כדין שאובין ,וכשם דס"ל התם שאין המקוה נפסלת בזחילה שע"י
טבילה .אבל שיטת המהרי"ק )סוס"י קנ"ו( שהביאו הש"ך שם היא שגם
מים הזוחלין ע"י הטבילה ואינם חוזרים למקוה פוסלים את המקוה,
)ומה"ט כתב שם המהרי"ק להעמיד המשנה לפ"ד המרדכי במעיין
שנפסק המקור( .ומ"מ משמע מדברי המהרי"ק שם שלפי הרא"ש שפיר
איכא לאוקמי למתני' במקווה ,וא"כ מוכח מזה לכאורה שמים
שמוגבהים או נדחפים ע"י מעשה אדם וחוזרים ומתערבים שוב עם מים
כשרים אין בהן חשש שאובין ,דאל"ה תיקשי הא דתנן התם במתני'
שאם ירדו שלשה וטבלו ונתערבו ג' המקוואות זב"ז שלשתן טהורין,
והרי מקצת מן הארבעים סאה נפסלו כבר מדין שאובין ע"י הגבהת
הטובלים וכנ"ל.
וממילא אם בכה"ג שכל כשרות המקווה נעשית ע"י הגבהת אדם
)שעי"ז מתערבות ג' המקואות זב"ז ונמצא שיש בהן מ' סאה מים
כשרים( נטהרים כל שלושת הטובלים הרי כ"ש בנדו"ד שהמקווה כבר
הוכשרה בתחילה כדין שאינה נפסלת ע"י פעולת אדם שדוחף את
המים באופן שיצאו מחוץ למקווה ויחזרו לשם שוב.
ועוד יש לדון בעיקר הדברים ,אם דין המים החוזרים למקווה ע"י
המכשיר החשמלי כדין מעשה אדם לפסול את המקווה ,דאולי יש
מקום לחלק שאע"פ שלכל דיני התורה נחשבת פעולה חשמלית כעין זו
כמעשה ממש מ"מ אפשר שאינה פוסלת את המקווה ,הואיל ומילוי
המקווה לא נעשה בפועל ע"י אדם ,וצ"ע בזה.
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יב .מתקן הטיהור והחיטוי המהודר שתוכנן על -ידינו:
לאור כל מה שביארנו עולה ,כי יתכן מאד שמעיקר הדין היה מקום
להכשיר גם מתקני טיהור וחיטוי מסוימים הפועלים את פעולתם מחוץ
למי המקווה ,אך בכל זאת ברור ופשוט כי בכל הנוגע לטהרתן של
ישראל עלינו להתרחק עד קצה הגבול מכל ספק ספיקא וחשש רחוק
ולחפש דרכים כדי לצאת מכל בית מיחוש לפי דיעות כל הפוסקים.
בשל כך הצענו לבנות מערכת טיהור וחיטוי  -המחוברת באופן קבוע
לכותלי המקווה ופועלת את פעולתה אך ורק בתוך מי המקווה -
שתהיה מורכבת מכל המעלות וההידורים ההלכתיים ,דהיינו שפיה
יהיה רחב כשפופרת הנאד ,ותהיה כולה חלולה ונקובה כקופה ,וגם
יהיה בה בתחתיתה נקב ברוחב כשפופרת הנאד ,שעי"ז יהיו כל המים
שבתוך המערכת מחוברים לגמרי עם שאר מי המקווה.
וממילא מאחר שאין בזה שום סחרור ויציאת מים מחוץ למי המקוה
הרי יצאנו בזה מכל חשש שבעולם .שאין בזה משום עשיה בידי אדם,
שהרי המים נשארים כל העת בכשרותם ,ואין לחשוש בהן כלל לדין
שאובין ,וכאשר יבואר להלן .וגם אין בזה שום חשש של זוחלין ,שהרי
אין המים יוצאים כלל מחוץ למקוה ,וכמו שהוכחנו לעיל )אות י,
בסופה( ממתני' )מקואות פ"ב מ"ו( דהמסנק את הטיט לצדדין ומפירושי
הר"מ והר"ש )שם( שמים שנעים וזעים בתוך המקוה אפי' ע"י פעולת
האדם אין בהם כל חשש של זחילה.
יג .תרתי לטיבותא  -מנוקב כולו וגם יש בו כשיעור שפופרת
הנאד:
דהנה שנינו )מקואות פ"ו מ"ב(" :דלי שהוא מלא כלים והטבילן הרי
אלו טהורין ,ואם לא טבל אין המים מעורבין עד שיהיו מעורבין
כשפופרת הנוד" ,ע"כ .ובגמ' )חגיגה כב (.אמרינן עלה דהיינו דוקא
כשהכלי החיצון שבתוכו הכלים הוא טהור וא"צ טבילה ,דבכה"ג לא
עלתה טבילה לכלים שבתוכו אא"כ יש בפיו כשיעור שפופרת הנאד,
אבל אם היה גם אותו הכלי טמא והוא צריך טבילה הרי גם הכלים
שבתוכו טהורין אע"פ שאין בפיו כשיעור שפופרת הנאד ,דמיגו דסלקא
טבילה לכוליה גופיה סלקא להו נמי לכלים דאית ביה.
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אלא דכל זה מיירי דווקא כשהחיצון דינו ככלי לכל דבר ,וכמו שכתבו
התוס' )ב"ק סז .ד"ה צינור( לענין צינור שחקקו ולבסוף קבעו שפוסל
את המקווה ,וז"ל שם" :כשיש לו לבזבז מד' רוחותיו איירי ,שאם הוא
פרוץ אפי' מרוח אחד לא היה פוסל המקוה ,כדמוכח במס' מקואות
דדוקא טבלא שיש לה לבזבז פוסל ,והר"י מסימפונ"ת פירש דאפילו
פרוץ משני רוחות איירי כדרך צנור ,וכגון שחטטו לקבל צרורות שלא
יעכבו את הגשמים כי ההיא דפ"ד דמקואות החוטט בצנור לקבל
צרורות בשל עץ בכל שהוא ובשל חרס ברביעית" ,עכ"ל .דמבואר מזה
שאם אין לו לבזבז בשום אחד מרוחותיו בוודאי אינו כלי לפסול את
המקווה.
ולעניין שק או קופה שיש בהם נקבים ואינם מחזיקים מים בתוכם נפסק
בשו"ע )שם סל"ח(" :המניח שק או קופה תחת הצנור אין המים
הנמשכין מהן פוסלין את המקווה" .וכתב ע"ז הט"ז )סקמ"ה(" :לפי
שהמים שבכלים אלו מתערבים עם היוצאים דרך הנקבים שיש בהם".
והש"ך )סקפ"א( כתב" :אע"פ שאין בהם נקב אחד כשפופרת הנאד כיון
שיש נקבים הרבה ואין מחזיקין מים לא חשיבי בית קבול ליחשב
כשאובין עכ"ל עט"ז ,והוצרך לזה אפי' להביא מים על ידיהם לכתחלה
למקווה דחשיב כה"ג כשפופרת הנאד כדלעיל סעיף ט' ,אבל לעניין
שלא לפסול המקוה אפילו בנקב כל שהוא סגי כדלקמן סעיף מ'",
עכ"ל.
ועוד נפסק בשו"ע )שם ס"מ(" :כלי שניקב בשוליו אפילו כל שהוא
אינו חשוב כלי לפסול המקווה ,ומכ"מ אין להקל לעשות מקווה
לכתחלה ולהביא מים בכלי מנוקב כזה" וכו' .וכבר הקשה הש"ך לעיל
מיניה )בסקכ"ג( דבדברי המחבר שם )בס"ז( מבואר דבעינן נקב המטהרו
שהוא כשיעור מוציא זית ולא סגי בנקב כל שהוא ,וכתב דאולי כוונתו
שם דלכתחילה אין לעשות בו מקווה אא"כ יש בו נקב המטהרו.
ויעויין בפ"ת )סקכ"ו( שכתב ע"ז וז"ל" :ובאמת יש עוד סתירה ,דשם
העתיק דעת הרמב"ם בפשיטות דאפי' נקב המטהרו לא מהני אא"כ
קבעו בארץ או מעשה בנין ,וכאן העתיק שיטת הר"ש והרא"ש דאפי'
נקב כ"ש לחוד מהני אפי' לא קבעה בארץ ,ומשמע דאפי' לכתחילה לא
בעו קבעו בארץ ,ובזה לא יועיל תירוץ הש"ך ,ועוד יש איזה סתירות,
ומצאתי בתשו' מאור הגולה רבינו עקיבא איגר ז"ל סימן מ"ה שכתב
ליישב זאת ,דלעיל ס"ז איירי לענין לטבול בתוכו וכאן איירי לעניין
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לפסול המים היוצאים מכלי זו ,והמחבר הכריע כן מסברא דנפשיה,
דלענין לטבול בתוכו דהוא דאורייתא חשש לדעת הרמב"ם דבעי נקב
המטהרו וגם קבעו בארץ ,אולם לפסול המים היוצאים מכלי זו למקווה
מדין שאובין כיון דלהרבה פוסקים שאובין דרבנן בזה סמכינן על שיטת
הר"ש והרא"ש דמהני נקב כ"ש אפי' לא קבעו וכו' ,ובזה מיושב ג"כ
מה דהניח הש"ך בצ"ע בס"ק פ' על הרב ע"ש ,וכ"כ בספר באר יעקב
לחלק בהכי ע"ש" ,עכ"ל.
וכ"נ עוד בשו"ע )שם סס"ד( לענין טבילה בשק וקופה" :המטביל כר או
כסת במקווה שיש בו מ' סאה מכוונות כיון שהגביה שפתותיה מהמים
נמצאות המים שבתוכן שאובין ,כיצד יעשה מטבילן ומעלן דרך שוליהן,
אבל הקופה והשק מטבילן ומעלן כדרכן ואינו חושש" .וכתב ע"ז הט"ז
)שם סקע"ט( וז"ל" :הקופה כו' ,שהן מנוקבין והמים שבהם לא נעשו
שאובין מאחר שהמים מעורבים דרך הנקבים" ,עכ"ל.
דמכל זה עולה ,שכלי שהוא מנוקב כולו ואינו יכול כלל להחזיק מים
אינו פוסל את המים שבתוכו אפי' אם אין בו בפתחו שלמעלה כשיעור
שפופרת הנאד כדי לערב את המים שבו עם מי המקווה ,וכדין שק
וקופה המנוקבים.
דהשתא נמצא דבנדו"ד יש לנו במערכת הנ"ל המיוצרת בפקוחנו תרתי
לטיבותא להחשיב את המים שבה כמעורבים ומחוברים לגמרי עם מי
המקווה ,הן מחמת שיש בה ברוחבה כו"כ פעמים כשיעור שפופרת
הנאד ,והמים שבתוכה מחוברים מלמעלה עם מי המקווה ,והן מחמת
שהמיתקן מנוקב כולו ככברה ואינו מחזיק מים כלל .ובנוסף לכך
הוספנו בה עוד שיפור נוסף לתוספת הידור ,שיש בו בתחתית המיתקן
נקב כשיעור שפופרת הנאד ,שבצירוף כל הנ"ל אין עוד שום ספק
שהמים העוברים דרך המיתקן הם מחוברים ומעורבים כל העת עם מי
המקוה ללא שום חשש שבעולם.
יד .בדין מים שנעשו בהן מלאכה:
הנה העירני בשעתו חכ"א שליט"א ,כי מן הראוי להוסיף לבאר
שהשימוש במערכת הנ"ל אינו פוסל את מי המקווה מדין מים שנעשו
בהן מלאכה .ואע"פ שלפענ"ד אין שום צורך בזה ,כי הדבר פשוט מאד
כביעתא בכותחא ,וא"צ לפנים כלל שאין בזה שום מקום לחשש הנ"ל,
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אבל כדי לקיים מאמר רז"ל )שבת קיח" (.מימי לא עברתי על דברי
חברי" אמרתי לבאר זאת בקצרה.
דהנה לענין נט"י שנינו )ידים פ"א מ"ג(" :המים שנפסלו משתית
הבהמה בכלים פסולין ובקרקעות כשרים וכו' ,עשה בהן מלאכה או
ששרה בהן פתו פסולין" וכו' .ופי' הר"מ )שם(" :שרה בהן פתו ,ר"ל
אם ישרה במים ההוא פת כבר הפסיד ושמו מכלל השופכים ,ואין
נוטלין מהם לידים" וכו' .וכעין זה פי' גם הרע"ב )שם( שאם נעשה בהן
מלאכה או ששרה בהן פתו פסולין משום דבטלן ונשתנו מתורת מים.
ובשו"ע )או"ח סי' ק"ס ס"ב( נפסק" :עשה במים מלאכה או ששרה בהם
פתו אפי' נתכוין לשרות בכלי זה ונפל לשני פסולים ,ואם צינן יין
במים פסולים ,ואם הדיח בהם כלים פסולים" וכו' .ועיי"ש במש"כ
המג"א )סק"ג(" :עשה במים מלאכה ,דנשתנו מתורת מים ,וז"ל ר"ל
חביב סי' ק"ג דכשאדם עושה במים דבר שיש לו צורך נעשו כשופכין
שעומדין לשפיכה עכ"ל ,וכ"כ הרמב"ם" ,עכ"ל המג"א.
ונראה פשוט מכל האמור ,שאם סינן מים מעפרורית וכיו"ב אין בזה
משום חסרון של מים שנעשו בהן מלאכה ,והם כשרים לכתחילה לנט"י,
דפעולה שכזו היא פעולה הפוכה ממים שנעשו בהן מלאכה ,שיסוד
הפסול של מים שנעשו בהן מלאכה הוא מחמת שנעשו לו כשופכין
ובטלן מתורת מים ,ואילו כשהוא מתכוון לסננן הרי אדרבה כוונתו
להחשיבן ולהשביחן .ומעשים בכל יום שנוטלים לידים מברזים
שמותקנים בהם מסננות לסינון המים ,ומעולם לא עלתה על דעת אדם
לחשוש בזה למים שנעשו בהן מלאכה.
וע"ע במש"כ המג"א )שם סק"ה ,בתו"ד( וז"ל" :והרמב"ם פי' ששכשך
המדות עד שלא ישאר בהם ריח דבר המדוד פסולים מפני שעשה בהם
מלאכה ,ומשמע דאם נתן לתוכן דבר המריח לא מפסלי ,ובשל"ה כ'
שקיבל מרבותיו שאם נתן לתוכן שפיקנרדיא שיריחו פסולים דהוי
כשרה בהן פתו עכ"ל ,וצ"ע דא"כ למה הוצרך לפסול בנפל דיו לתוכן
משום שינוי מראה לפסול משום מלאכה ,ועוד דבשלמא כששרה פתו
עשאן כשופכין כמש"ל אבל הכא נתכוין להשביחן ,וגדולה מזו כ'
בסי"ב דנוטלין משכר ומי דבש בשעת הדחק ,ואפי' למאן דפסיל היינו
משום שהם משקין ,אבל במים כשר לכ"ע ,ואפשר דרבותיו ס"ל כדעת
רש"י ,ואנן לא קי"ל הכי כמ"ש ס"ד ע"ש" ,עכ"ל .וכבר העלו להלכה
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בשו"ע הרב )שם ס"ג( ובמ"ב )שם סקי"ב( כדעת המג"א ,שאם נתן
לתוך המים דבר המריח כשרים לנט"י שהרי נתכוון להשביחן.
ונראה ברור ,דאף השל"ה שהחמיר בזה בשם רבותיו לא כתב כן אלא
רק לענין נתינת ריח לתוך המים ,דס"ל דהו"ל כשרה בהן פתו ,אבל
בנוגע לסינון מים גם הוא מודה בודאי שאין שום מקום לחשוש בזה
מדין מים שנעשו בהן מלאכה.
וכל זה לעניין מים לנט"י ,ועאכו"כ שאין המים נפסלים עי"ז למקואות,
דהא אפי' לענין דין נט"י אין המים נפסלים אם נעשה בהן מלאכה
הפוסלת בעודם מחוברים במי מקוה או במעיין ,וכמו שנפסק בשו"ע
)שם ס"ה(" :אין המלאכה פוסלת אלא במים שאובים בין שהם בכלי בין
שהם בקרקע ,אבל לא במי מקוה או מעיין בעודם מחוברים".
ומשנה שלמה היא דאין עשיית מלאכה פוסלת כלל במי מקוה ,וכדתנן
)מקואות פ"ז מ"ג(" :הדיח בו סלי זיתים וסלי ענבים ושנו את מראיו
כשר" וכו' .וכן נפסק בשו"ע )יו"ד סי' רא סכ"ה(" :מי צבע יש להם דין
מים לפסול את המקוה החסר בג' לוגין אע"פ שמשונים מראיהן ממראה
המים ,אבל המקווה השלם אע"פ שנפלו בו מי צבע ושינו מראיו לא
נפסל ,וכן אם הדיחו בו כלים ונשתנה מראיו או ששרה בו סמנים או
אוכלים ונשתנה מראיו לא נפסל" .דמבואר מזה להדיא שאפי' אם עשה
מלאכה ממש במים כגון שהדיח בהן כלים או ששרה בהן אוכלים
וכיו"ב אין המקוה נפסלת בכך.
אלא שלא הוצרכו התנא דמתני' והמחבר בשו"ע להשמיענו ד"ז
להדיא ,ומשום שהיה פשוט להם כן שאין מלאכה פוסלת במקוה ,דהא
אפי' לענין נט"י אינם נפסלים בכה"ג וכנ"ל ,והזכירו זאת רק לענין
שאין המקוה השלם נפסל בשינוי מראה אם נעשה בו מלאכה,
והשמיעונו בזה דאע"ג דלענין נט"י נפסלים הם בשינוי מראה אפי'
כשהם מחוברים למי מקוה או למעיין וכמבואר בדברי הט"ז )או"ח שם
סק"ו( מ"מ לענין מקואות אין המים נפסלים בכך.
דמכל האמור מתבאר באופן ברור ופשוט שסינון מים אינו פוסל את
המים אפי' לנט"י מדין מים שנעשו בהן מלאכה ,וכ"ש שאין מי מקוה
נפסלים בכך וכמשנ"ת.
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הרב לוי יצחק הלפרין
מסקנה:
המיתקנים לטיהור וחיטוי מי מקואות המיוצרים לפי הוראותינו
ההלכתיות ובפיקוחנו נעשים ונבנים עם כל ההידורים ההלכתיים ,ואין
בשימוש בהם כל בית מיחוש כלל.

תשובת הגר"ש וואזנר למחבר המאמר דלעיל בענין מתקן לטיהור מי
המקוה:
ב"ה ,בחודש חשון תשמ"ג לפ"ק.
כבוד ידידינו הגאון המפורסם
בנש"ק זכות אבותיו עמו כש"ת
מוה"ר לוי יצחק הלפרין שליט"א
ירושת"ו.
אחדשה"ט וש"ת בכבוד,
הרני מאשר מכתבו היקר אלי
מחודש אלול העבר ,ויסלח על
האיחור כי לא מטי זמני לומר
שורה .הענין של המתקן המהודר
שהוא חלק עפ"י הלכה ,הלכות
טהרה ומקואות ,הוא ענין נכבד,
ע"כ עני בדע"ת כמוני מזדקק לה
בקיצור ודברים שרשים ויסודים
כדרכי.
הנה ענין מיתקן לטיהור וחיטוי
מי מקואות באופנים שונים כבר
בא אלינו לפני עשרות בשנים,
ומעולם לא הסכמנו להשתמש
בזה רק במקוה טהרת אנשים,
וחששות
ידועים
מטעמים
הנוגעים להלכה ,כאשר כתבתי
בכמ"ק בשו"ת שבט הלוי ]עי'
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ח"ד סי' קי"ז וח"י סי' כ"ד ב'[,
איברא הפעם מה שהציע כב'
ועלה בידכם בעזה"י ,הוא
בבחינת דאיתא בירושלמי ועתוס'
חולין ס"ד ע"א שכשם שאסור
לומר על טמא טהור ,כך אסור
לומר על טהור טמא] .ע"ע ח"ט
סי' קפ"ז[
ולענין איסור זוחלין ,עיין ש"ך
סי' ר"א סק"ל תוך מו"מ בתשובת
מהרי"ק ,וריב"ש סי' רצ"ב ,דאם
זוחלין אפי' לחוץ מכ"מ אם
שבים מיד ,דאין בו חשש ,ומכ"ש
כה"ג דהמיתקן שקוע לגמרי
למטה במים ,ואינו גורם תנודה
רק בשטח המים עצמם ]ועיין
פת"ש שם ס"ק ג'[.
לענין פסול שאובים ,אפי'
במקרה אחר שיש תורת כלי
עליו מכ"מ עיין מס' מקואות פ"ו
מ"ד ובשו"ע יו"ד סי' ר"א סט"ז,
דלי מלא שאובים שפיו צר ונפל
למקוה וכו' לא פסלוהו ,והיינו
במקוה חסרה ,ומכ"ש שלמה,

מיתקן לטיהור וחיטוי מי מקוואות
דאין להעלות חשש כלשון חז"ל
אפילו כל מימות שבעולם ,והוא
פשוט לא ניתן לכתוב.
מכ"ש בדידן דאין תורת כלי
עליו ע"ש סי' ר"א ס"מ ,לענין
מביא מים למקוה בכלי נקוב
כהלכה ,ואעפ"י דהתם אסור
לכתחלה היינו מטעם תפיסת ידי
אדם ע"ש ט"ז ס"ק מ"ז ,משא"כ
בדידן דהכלי נקוב מכל הצדדים
ויש לו שפופרת הנוד למעלה
ולמטה ,דאין חשש אפילו
בחסרה מכ"ש שלמה ]וזה עיקר
חשוב בנ"ד הן נקוב בשופי מכל
הצדדים ,והן נקבים כשפופרת
עליון ותחתון[ וגם לא נקרא
תפיסת ידי אדם ,ע"ש סוף ס'
ט"ו ובס' ל"ט ,וז"ב ,ועיין עוד
ברמ"א סל"ו בא"ד ,ואם המים
באים אל הצינור ע"י הכלים
הקבועים בגלגל והמה נקובים
בדרך שלא נקרא כלי מותר
לטבול וכו' א"כ מכ"ש כה"ג.
והנה אעפ"י שכל הנ"ל אמת נכון
להלכה ,ונמצא שנתגלה מציאות
שאפשר להדר לטבול זמן טובא
במקוה מלאה מ' סאה מי גשמים
בלי תוס' י"ט סאה מי שאובים
ברבי' והמשכה ,והוא באמת דבר
יקר שלא צריכים אוצרות גדולים
הרבה לאסיפת רבוי הכמות של
מי גשמים.

מכ"מ אין דעת תורה מסכים כלל
לחדש מקואות בלי אוצרות
השקה ,ואוצרות מים ,הנהוג
מימות רבותינו מדור לדור ,כי מי
יודע מה יולד יום ,יש כידוע
מקרים שונים שגם מיתקן ומכונה
כה"ג פוסק מלפעול ,ואין לבנות
טהרת ונקיון מקואות רק ע"ז
בלבד ,וכבר העיר ע"ז גם רב
גדול בקונטרסו והוא אמת נכון
]גם יש מקרים של תערובת עפר
ואבנים קטנים שלפעמים אי
אפשר להשתמש במיתקן הזה[,
ולאידך המיתקן הזה טוב לא רק
אצלינו במקואות הנבנות ע"פ
ת"ח מובהקים ,אלא גם במקרים
רחוקים שאדם וביתו נמצאים
במקומות שאין השגחה ,ונמצא
בור מ' סאה מים כשרים של
גשמים ,או מעיין כהלכה וצריך
רק לנקותו.
סוף דבר ,מיתקן הנ"ל הוא מתוקן
עפ"י הלכה וגורם גם לסתום פה
המקטריגים נגד תוה"ק ומסורת
התורה ,מכ"מ יש להזהר שאם
יש כזה במקוה אחת ולא בשני',
חלילה לפקפק ברבים על דלית
לה ,דא"כ אנחנו נופלים על
גזירת י"ח דבר פ"ק דשבת ,שלא
יאמרו אלו מטהרים ואין אלו
מטהרים ,ועיין סוף הל' מקואות
בזה ,ואם יסכימו גם שאר חכמי
ישראל השלמים על הנ"ל ,הרני
לענ"ד לצרף לתיקון זה ,אבל אין
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הרב לוי יצחק הלפרין
לדמות מילתא למילתא ,ומיתקן
למיתקן אחר.
והרני דוש"ת בכבוד בלונ"ח,
מצפה לרחמי ה'.
נ .ב .תשובה זאת כתובה לפני
זמן רב ,כשעדיין לא הי'
למעשה ,ונזכרים בתוכה כמה

תנאים בהלכה ותנאים בהנהגה,
ואקוה מאוד שישימו לב לפני
ההכרעה למעשה .והקב"ה יטהר
לבנו לעבדו באמת ולגרום
לטהרת עמינו הק' וישראל
הטהורים ויה"ר שלא יצא ח"ו
מכשול.
מצפה לישועת ה'.
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הרב אשר וייס
גאב"ד וראש ישיבת דרכי תורה ,ירושלים

א שאלה
לשאלת רבים בדבר ההמצאה החדשה "המתג הכשר" )Kosher
 ,(Switchהנני לבאר את הנראה ברור ופשוט ,דמלבד מה שראוי

לדחות את המצאה זו מכל וכל ובאופן מוחלט מצד השקפת התורה
הקדושה ,אף מצד ההלכה הצרופה יש בה חשש איסור דאורייתא ואין
מקום להקל בו כלל.
וכדי שלא יאמרו הבריות דעיקר מגמתי מצד ההשקפה אקדים לבאר
את הנראה מצד ההלכה דכל עיקר המצאה זו בטעות יסודה.
ב דיון הלכתי
הנה טעות גדולה השתרשה בלב רבים ,וביניהם אף ת"ח גדולים כאילו
בדיני תורה יש גרמא ויש מה שפחות מגרמא ,ולא היא .אין הגרמא
הגדרה חיובית שנאמרה לחומרא ,אלא להיפך ,כל שאין בו מעשה
האדם ,אלא בדרך עקיפה ובלתי ישירה הביא במעשיו לידי תוצאה
כלשהי ,באופן שאין לייחס תוצאה זו למעשיו הוא שקראו חז"ל גרמא,
ומשום כך קבעו שהגרמא פטור בין לענין נזיקין ובין לענין שבת ובין
לגבי כל דיני תורה.
ואין נפ"מ כלל בין גרמא ובין הסרת המונע ובין מניעת המונע ,וכל
החילוקים שביניהם הבל המה ,ולא היה ולא נברא ואינו אלא משל.
ומצד דיני תורה הגרמא אין בה צד מעשה כלל ואין לחייב עליה
ולפיכך אין במציאות מי שיעשה מעשה כלשהו וע"י מעשיו יגרום
תוצאה ויהיה בזה פחות מגרמא .הדבר היחיד שהוא פחות מגרמא אינו
אלא שב ואל תעשה ,דהיינו העדר עשייה מוחלט או עשייה שאינה
קשורה לתוצאה כלל ועיקר.
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הרב אשר וייס
ומתוך כך ברור דבכל ענין ואופן שאסרו את הגרמא כל עשיה שהיא
אסורה ואין כלל מקום לדון אם הוי גרמא או פחות מגרמא.
ודבר זה פשוט בתכלית .אלא שבהלכות שבת נתחדשו בזה שתי הלכות לחומרא,
וכל פלפולי הסרק נולדו ובאו לעולם מכח אי הבנה בשתי הלכות אלה.
איסור דרבנן לכה"פ יש כאן
דעת הבית יוסף והרמ"א בסי' של"ד סעיף כ"ב דלא התירו גרם כיבוי בשבת
וכן כל שאר גרם מלאכה אלא במקום הפסד וצער וכדו' אבל שלא לצורך
גדול אף גרם מלאכה אסור .ואף ששיטה זו שהיא דעת המרדכי שיטה יחידאה
היא ,כך פסקו עמודי ההלכה הב"י והרמ"א וכך נקבעה הלכה לדורות.
אך מצינו בשו"ע שתי הלכות שלכאורה סותרות הלכה זו .א .בסימן
רע"ז סעיף ב' מבואר דמותר לסגור דלת כנגד המדורה אע"פ שהרוח
היתה מבעירה את המדורה וע"י סגירת הדלת המדורה קמטנה ,ובמשנ"ב
ס"ק י"א ביאר דכיון שאינו אלא מונע את הרוח אינו מכבה .ב .בסימן
תקי"ד סעיף ג' כתב הרמ"א דמותר להעמיד נר במקום שהרוח תנשב
כיון שאינו אלא גרם כיבוי ,והמג"א תמהה הלא לא התירו גרם כיבוי
אלא במקום הפסד .ויש שחילקו בהלכה זו בין שבת ויו"ט.
ומ"מ הרי לן תרי הלכתא דיש גרם כיבוי שאינו אסור ,ומתוך כך יש
שהבינו כאילו יש גרמא שאיננו גרמא.
אך ביאור הדבר נראה דמכיון שאין כאן אלא איסור דרבנן לא אסרו אלא
כאשר אכן כוונת האדם לגרום מלאכה כגון בעיקר הסוגיא בשבת )ק"כ
ע"ב( שמניח כדי מים סביב לאש כדי להביא לידי כיבוי ,ולא אסרו אלא
כאשר בעיני בני האדם אכן יש קשר בין מעשי האדם ותוצאות המלאכה.
ומשו"כ מותר לפתוח חלון ודלת נגד הנר כאשר אין הרוח נושבת אף
שברור שבעבור זמן הרוח יכבה את הנר ,דכיון שאין כוונתו בפתיחת
הדלת לשם כיבוי ולאו מוכחא מילתא בעיני בנ"א דהא בהא תליא כל
כה"ג לא אסרו חכמים את הגרמא וכן בסוגר דלת כנגד המדורה.
ופשוט לפי"ז דבנידון דידן כאשר מתג זה כל ענינו לגרום להדלקת אור
החשמל ומוכחא מילתא דזה כונת האדם והוא זה שמביא במעשיו
להדלקת האור פשוט שדינו ככל שאר גרמא האסור עכ"פ מדרבנן.
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אך באמת נראה דיש לחשוש גם לאיסור דאורייתא ואבאר
הנה כבר נתחבטו גדולי האחרונים במה שנראה סתירה גמורה בין שתי
סוגיות מפורשת.
דמחד גיסא אמרו )שבת ק"כ ע"א( גרם כיבוי מותר דלא תעשה כל
מלאכה כתיב ,עשייה אסרה תורה הא גרמא שריא) ,כי אין בגרמא
עשייה כלל כנ"ל( .ומאידך אמרו )בב"ק ס' ע"א( דהזורה והרוח
מסייעתו חייב חטאת ד"מלאכת מחשבת אסרה תורה" .וברש"י שם כתב
דכיון שנעשית מחשבתו יש בזה איסור תורה.
ואף שבסוגית הגמ' בב"ק שם אין זה אלא דברי רב אשי ומצינו בזה
עוד שלשה תירוצים של גדולי האמוראים ,מ"מ הרי"ף לא העתיק אלא
דברי רב אשי וגם הרא"ש )ב"ק פ"ו סי' י"א( לא כתב אלא את דברי רב
אשי ,הרי דדברי רב אשי עיקר המה והלכה כמותו ,עי"ש.
ותימה גדולה הלא גם בגרם כיבוי נעשית מחשבתו דהלא בכונה תחילה הקיף
את האש המבערת בנודות מלאים מים כדי שיתבקעו ותכבה האש ,ומה בין זה
לזה .וכבר הארכתי בסוגיא זו במנחת אשר )שבת סי' נ"ו ושמות סי' ס"ד(
ובתשובות רבות שכתבתי להלכה ,ואבאר כאן את התמצית הדברים.
כנגד ארבעה דרכים דברה תורה ,ויש ארבעה דרכים בהבנה ליישב
סתירה זו.
א .בשו"ת זרע אמת )ח"א סי' מ"ד( כתב לחלק בין הזורה ורוח מסייעתו
שהתוצאה היא מיידית ובין גרם כיבוי שהכיבוי נעשה לאחר זמן.
ב .בשו"ת אחיעזר )ח"ג סי' ס'( כתב דשאני הזורה ברוח שעושה
מלאכה בעיקר דרך עשייתה וכדרכן של בנ"א בכל ימות החול ושפיר
הוי מלאכת מחשבת מגרם כיבוי שמעשיו משונים ואין זה דרך כיבוי
ומשו"כ הוי ככל גרמא שמותר.
ג .בשלטי גבורים על הרי"ף )שבת פט"ז( כתב דלא התירו גרם כיבוי אלא
כשכל כונתו רק לחצוץ מפני האש ולא לכבות ,אבל כשכונתו לכבות
אסור ,ועוד נסתפק לומר דשמא לא התירו אלא במקום דליקה ,עי"ש.
ד .עוד ביארתי דיש מקום לטעון כעין מה שמצינו ברבותינו הראשונים
בבואם לחלק בין גרמא בנזיקין דפטור ובין גרמי שחייב ,וכתבו לחלק
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דכל שברי הזיקא והתוצאה נגזרת באופן ודאי מן המעשה הוי בכלל
גרמי וחייב וכל שיש צד ספק בתוצאה הוי גרמא ופטור.
ובמנחת אשר דברים )סימן י"ז אות ד'( ביארתי שזה דעת הריטב"א,
ואכמ"ל.
אך חוזר אני ומדגיש דלא נאמרו כל הסברות הללו להבחין בין גרמא
למעשה אלא לבאר באיזה ענין אסרו את הגרמא מן התורה משום
דנעשית מחשבתו.
אמנם כיון שלא זכינו לאורם ולדבריהם של רבותינו הראשונים בשאלה
גדולה זו ,ואין באמתחינו אלא סברות והשערות האחרונים אין להקל
בזה כלל למעשה לפי שיטה זו או אחרת" ,וכי מפני שאנו מדמין נעשה
מעשה" )גיטין י"ט ע"א ול"ז ע"א(.
והנראה ברור להלכה לענ"ד ,דכאשר מדובר במכשיר כמו ני"ד
שמתוכנן היטב ומשוכלל ובנוי ונוח לשימוש ,והתוצאה איננה מיקרית
ומסופקת אלא צפויה ,מתוכננת וודאית ודאי הוי מלאכת מחשבת
ואסורה מה"ת.
ואף שיש שיהוי זמן מהלחיצה על המתג עד שנדלק האור ,אין זה ענין
כלל לסברת הזרע אמת ,דכל סברת הזרע אמת מושתתת על ההנחה
היסודית דכיון שאין התוצאה אלא לאחר זמן תוצאה מקרית היא ואינה
מתייחסת למעשהו של העושה ,ואין זה ענין להמצאה דידן של ניצול
טכנולוגיה כדי לדחות את התוצאה בכונה תחילה ,וכיון שמדובר
במכשיר מתקדם ומשוכלל שכל ענינו הדלקת האור וחיבור המעגל
החשמלי אין זה פועל מקרי אלא מלאכת מחשבת.
וגם מה שאמרו היצרנים דאין התוצאה ודאית כיון שיש אפשרות
סטטיסטית שהתוצאה לא תתרחש ,לכאורה פשוט דכיון שאפשרות זו
רחוקה עד למאוד ,ואינו אלא נתון סטטיסטי כמי שאינו דמי ,וז"פ.
סוף דבר נראה ברור דלפי כל דרכי האחרונים יש להחמיר בזה ,אמנם
כיון שכבר כתבתי דאין לבנות קולא על סברות האחרונים כאשר אין
כל הכרח בדרך זו או אחרת אף אם יתעקש המתעקש לפי דרך זו או
זו ,לענ"ד פשוט וברור דבני"ד הרי זו בכלל מלאכת מחשבת כמבואר.
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סוף דבר נראה ברור להלכה דיש לחוש בזה לאיסור דאורייתא .ופשוט דחלילה
לסמוך על זה אם לא בספק פקו"נ ,ואם בספק פקו"נ עסקינן אין כל יתרון
בהמצאה זו ואין בה כל מעליותא לעומת מכשירי הגרמא המוכרים זה שנות דור.
ג קדושת השבת
ע"כ דברינו ביסודות ההלכה ,אך לא אוכל שלא לתת ביטוי לכאב לבי,
אוי לנו שכך עלתה בימינו שאנשים לומדי תורה ושומרי מצוות יכולים
להעלות על דעתם לחלל את קדושת השבת ולפגוע בכל עצם צביונה.
הלא בנין היהדות שני יסודות לו ,ולא על ההלכה לבדה יחיה העם,
אלא ההלכה הפסוקה והצרופה מחד והמסורת והמנהג מאידך ,וזה יותר
ממאה שנה מאז חדרה החשמל לכל בית ובית נשמעה קול המונה של
תורה ,קול המון כקול ש-די שקדושת השבת דורשת במפגיע הימנעות
בכל צורה ודרך של סגירת מעגל חשמלי בשבת .ואף שרבים פלפלו
ורבים יפלפלו בשאלה מה מלאכה יש בשימוש בחשמל בשבת ,לא
מעלה איש על דעתו שיש צד להקל בזה למעשה ,וכאילו בת קול
יצאה מן השמים ,היזהרו בקדושת השבת.
ומסורת זו נתקדשה על ידי יותר ממאת שנים של מנהג כל בית ישראל
החרדים על ה' .זו צביונה ,זו מהותה ,וזו דמותה של שבת קדשנו ,ואין
לשנותה ואין לזוז ממנה כמלא נימא.
והנה זה עתה זכינו להמצאה חדשה שמאפשרת "להשתחרר" מעולה
של שבת ולהדליק בידים את החשמל .אם נלך בדרך זו חלילה יתקיים
בנו ושבתם וראיתם שאין בין צדיק לרשע ואין בין עובד אלקים לאשר
לא עבדו ,זה מדליק את חשמל במתג זה וזה מדליק במתג זה "הכשר",
זה יסע ברכב מדגם זה וזה יסע ברכב כשר לשבת ,זה יבעיר אש
במכשיר זה וזה במכשיר אחר ,והשבת צועקת במר נפשה עשאוני בניי
כחול ,וצביון השבת כפי שנשתרשה בקרב בית ישראל מימות אבות
אבותינו תאבד לחלוטין.
הלא כתב הרמב"ם )הל' שבת פרק כ"ד הל' י"ג( דחז"ל אסרו טלטול
מוקצה בשבת כדי שתהיה שביתה הניכרת לכל ,ואם נלך בדרך זו
ברבות הימים לא תהיה כל שביתה הניכרת ובקל יוכלו למצוא פתרון
טכנולוגי לעשות את כל צרכי האדם בדרך דומה לעשייתן בחול.
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וכבר כתב רבינו החתם סופר )שו"ת ח"ה בהשמטות סימן קצ"ה( דעצם
הפיכת השבת לחול יש בו איסור דאורייתא דשבתון אף אם אינו עושה
בה כל מלאכה.
ועיין עוד במס' שבת )ו' ע"א( דמותר להוציא מרה"י למקום פטור או
להכניס ממקום פטור לרה"י וכן לגבי רה"ר "ובלבד שלא יטול מבעל
הבית ונותן לעני ,מעני ונותן לבעל הבית" .וברש"י שם כתב "דמזלזל
באיסורי שבת לכתחלה לגרום הוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים וכו'".
הרי שאסרו חכמים את עצם המגמה לגרום לתוצאת המלאכה בדרכי
היתר ,וכיון שגורם הוצאה מרה"י לרה"ר אף שזה דרך מקום פטור יש
בזה זלזול באיסורי שבת ואסרוה חז"ל.
והנה ידעתי שפורצי הגדר יטענו ,והלא בהרבה דברים הקילו גדולי
הדורות וחילקו בין דין לדין ,ואין בידינו לגזור גזירות חדשות במקום
שלא גזרו חז"ל.
ואען ואומר ,הלא אני הקטן והדל הלכתי בדרך שסללו לפנינו גדולי
הפוסקים לדורותיהם להפעיל את כחא דהתירא ובפרט במקום שיש בו
צורכי רבים ,אך אין הרשות נתונה אלא לגדולי התורה שלבם פתוח
כאולם ושכלם צורף בכבשונה של תורה ובעמלה של תורה לשמה להם
משפט הבכורה לקרב ולרחק לדמות ולחלק ובסייעתא דשמיא השורה
עליהם שלא תצא מכשול מתחת ידם.
על כן קורא אני אל נא אחיי תרעו ,כלך לכם מדרך זו כי לא זו הדרך
ולא זו העיר .שבו ונוחו ביום השבת ועל מנוחתה יקדישו את שמך.
אלה הדברים היוצאים מנהמת לבי ,מלבד מה שכבר כתבתי את
הנלענ"ד שיש בזה חשש מלאכה דאורייתא.

במאמרו הבא מחדד הרב ווייס את ההגדרה של מלאכה דאורייתא
ומתאר מקרה מתי כן מותר לסמוך על טכנולוגיה חדשה בשבת.
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הרב אשר וייס
גאב"ד וראש ישיבת דרכי תורה ,ירושלים

בשאלות רבות המתעוררות ע"י טכנולוגיה מתקדמת ,במערכות חשמל
ואלקטרוניקה ,יש לעיין במאי דבעינן שיהיו מלאכות שבת דומות למה
שהיה במשכן וברור כשמש שהנעשה במערכות אלה רחוק ממלאכות
המשכן כרחוק שמים מארץ ומזרח ממערב ,ויש לעיין האם יש בכך
להקל בשעת הדחק בשאלות אלה.
ונבאר כל עיקר יסוד זה דאין חייבין במלאכות שבת אא "כ דומין הן
למלאכת המשכן ,האם הנחה זו רק בכללן נאמרה או אף בפרטן ,האם
בחפצא של המלאכה או אף באופן עשייתה ,ונדון בזה עפ"י מה
שמצאנו י"ג מקורות ,ונחזה אנן:
א .הנה איתא בשבת מ"ט ע"ב "הא דתנן אבות מלאכות ארבעים חסר
אחת כנגד מי אמר להו רבי חנינא בר חמא כנגד עבודות המשכן".
הרי דלא ידענו כל עיקר ל"ט מלאכות מה הן אלא מעבודת המשכן .ועיין
עוד ב"ק )ב' ע"א( "הך דהוה במשכן חשיבא קרי ליה אב" ,ובתוס' ובשאר
הראשונים שם שפלפלו אם בעינן חשיבות במלאכות כדי שנלמד ממשכן
דהוי בכלל מלאכה .אך לכו"ע למדו ל"ט מלאכות ממלאכת המשכן ,עי"ש.
ב .והנה רוב הלכות מלאכות שבת ופרטיהן נובעות מגדר מלאכת
מחשבת שמקורו במלאכת המשכן ולא למדנו גדר זה בשבת אלא
מדאיתקש מלאכת שבת למלאכת המשכן) .ועיין מה שהארכתי בגדר
מלאכת מחשבת במנח"א שמות סימן ס"ג ובשבת סימן נ"ה(.
ג .הנה נחלקו רש"י ותוס' בשבת )צ"ז ע"א( ביסוד גדר מלאכה
שאצל"ג .לדעת רש"י כל שברצונו לא בא לו הוי כמלאשצל"ג,
והתוספות דחו דבריו ופרשו ,דכל מלאכה שתכליתו מעין התכלית
שלמענה נעשה במשכן הוי צריך לגופה ,וכל שאין המלאכה נעשית
לתכלית דהוי דומיא דמשכן הוי כמלאשצל"ג.
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הרי לן בתוס' שתכלית המלאכות ומהותן תלויות במה שנעשה במשכן
והנה הן גופן של מלאכת שבת.
ד .כתב רש"י )שבת ע"ג ע"א ד"ה ע"מ לתפור( דאין הקורע חייב אא"כ
קרע על מנת לתפור דבמשכן לא היה קורע אלא ע"מ לתפור ,עי"ש.
אך יש רבים שנקטו דפטור קורע שלא ע"מ לתפור פטור משום דהוי
מקלקל וכשיש בקריעה תיקון אכן חייב ,הרי שנחלקו בזה אם גם פרטי
המלאכה נלמדים ממשכן ,ואכמ"ל.
ה .בתוס' )שבת ה' ע"ב ד"ה אגוז( כתבו לבאר מה שאמרו דאגוז ע"ג מים
לאו היינו הנחתן ,אף דלגבי חצר מהלכת אמרו דספינה מינח נייחא
ומיא הן דמסגי תותיה ,שאני קנין חצר מהנחה במלאכת שבת דילפינן
ממשכן ובמשכן לא היו מניחין אלא כדרך שבני אדם מצניעין חפציהם.
ו .התוס' )צ"ד ע"א ד"ה שהחי( הקשו על מה דס"ל לר"נ דהמוציא את
החי פטור משום שחי נושא את עצמו ,וכי מה בכך שהחי נושא את
עצמו והלא שנים שעשו בזה יכול וזה אינו יכול מי שיכול חייב.
ותירצו דפטור משום שלא היה הוצאה כוותיה במשכן ,עי"ש.
הרי לן שתי הלכות מסוימות במלאכת הוצאה שלמדו ממה שהיה במשכן.
ז .הלכה פשיטא דאין רה"ר מקורה כיון שכך היה במשכן כמבואר
)שבת ה' ע"א וצ"ח ע"א(.
והנה שיטת רש"י דאין רה"ר מדאורייתא אלא אם ששים ריבוא בוקעין
בו דומיא דמדבר .כך כתב בעירובין )ו' ע"א ונ"ט ע"א( וכ"כ התוס'
בשבת )ו' ע"ב( .ורבים מן הראשונים חלקו על שיטתם ,והארכתי בזה
במנח"א מס' שבת )סימן כ' אות ד'(.
הרי דגם בזה נחלקו באיזו מדה למדין פרטי הדין ממה שהיה במשכן.
וע"ע בתוס' )שבת ו' ע"א ד"ה מידי( דהמעביר מרה"ר לרה"י דרך צדי
רה"ר חייב דמסתמא כך היה במשכן ,עי"ש.
ח .כתב הריב"ש )סימן שצ"ד( דהגוזז חייב אעפ"י שאינו צריך לשער
או לצמר הנגזז אלא כל רצונו לנקות את הגוף שממנו גזז  ,דגם במשכן
גזזו את השער מעל עורות האילים ,אף שלא היה כל צורך בשערות
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אלה ) .ויש מן האחרונים שהבינו מדבריו דבמלאכת גוזז חייב אף על
מלאכה שאינה צריכה לגופה ,אך באמת מסתבר טפי דילפינן ממשכן
דמהות המלאכה אינה בהכרח בנגזז אלא אף במה שגוזזין ממנו,
וממילא כל הגוזז על מנת לנקות את העור שגוזזין את השערות שעליו
הוי מלאכה הצל"ג וחייב משום גוזז( ,עי"ש.
ט .כתב המגן אברהם )סימן תצ"ז סק"ו( בשם המהרש"ל דאין צידה בדגים
מהתורה דלא הוי במשכן ,והצד את הדג אינו חייב אלא משום עוקר דבר
מגידולו דהוי תולדה דקוצר ,עי"ש .והמג"א דחה דבריו ,וכבר תמהו עליו
ממה דאיתא בשבת )ע"ה ע"א( דהצד חלזון חייב משום צידה.
הרי לן בכל הני דלא רק כללי המלאכות נלמדו ממלאכת המשכן לא אף
פרטיהן ודקדוקיהן .אמנם הצד השווה שבכל אלה שגדולי הדורות כתבו
לבאר את סוגיות הש"ס והלכותיה עפ"י ההנחה שמלאכות שבת בעינן
שיהיו דומיא דמלאכת המשכן ,ויש שכתבו לחדש חומרא עפ"י הנחה זו,
כהא דחידש הריב"ש לגבי מלאכת גוזז .אך מצינו ארבעה מגדולי
האחרונים לדורותיהם שכתבו להקל בהלכות שבת החמורות עפ"י סברא זו
דמלאכות שבת אין חייבין עליהן אלא אם דומין למלאכות המשכן.
י .עיין בשו"ת מעיל צדקה )סימן כ"ה( שחלק על הב"ח שכתב דהמוחק
שעווה שע"ג הספר חייב משום מוחק ,ולדעת בעל מעי"צ אין בזה
מוחק משום דאינו דומה למלאכת המשכן ,עי"ש.
יא .כתב בשו"ת חת"ס )או"ח סימן ע"ב( לחלוק על הנודע ביהודה
שכתב דפתיחת מטריה בשבת יש בה חשש איסור דאורייתא ,והחת"ס
כתב שלש סברות להקל ,ובסברא השניה כתב דכיון שלא מצינו במשכן
אהל שהאדם מטלטל בידו ממקום למקום אין בזה מלאכת בונה.
הרי דחידש מדעתו להקל במטריה אף דבעצם הוי אהל גמור שמגן על
האדם מזרם וממטר כיון דלא הוי דומיא דמשכן.
יב .בשו"ת מהר"י אסאד )או"ח סימן ס"א( נשאל אם מותר לשאוב מים
מבאר הפועל ע"י משאבה ויש חשש שתעלת המים התת קרקעית
תתרחב ע"י זרימת המים ,האם אסור כמו שאסור לנעוץ סכין בין
הלבנים מחשש שמא ירחיב את הנקב.
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וכתב דכל מלאכות שבת ילפינן ממשכן שכל מלאכותיה היו גלויות
לעין ,אבל בני"ד שמדובר בתעלה שמתחת למים ואינו ניכר למראה עין
אין זה דומיא דמשכן ואין בזה מלאכה ,עי"ש.
ודבריו מחודשים עוד יותר מדברי החת"ס דחידוש עצום הוא לחדש
דמלאכה שאינה גלויה לעין לאו מלאכה היא.
ויש לעיין לפי דברי מהר"י אסאד שהיה גדול הפוסקים בהונגריה
לאחר הסתלקות החת"ס ,כיצד היה דן לגבי מכשירים אלקטרוניים
ודיגיטליים ,ולכאורה ק"ו שהיה מיקל טפי.
יג .ואכן בשו"ת מהרש"ם )ח"ב סימן רמ"ז( דן לגבי חשמל בשבת וכתב
שחוכך הוא בזה כיון שזה אינו דומה כלל למשכן ,ובסו"ד אכן נטה
להקל משום סברא זו והביא את תשובת החת"ס הנ"ל ,עי"ש.
אמנם אף ששלשת גדולים אלה ענקי התורה היו שכל בית ישראל נשען
עליהם ,גישה זו לא נתקבלה כלל על ידי שאר גדולי עולם פוסקי הלכה
לדורותיהם ,ובאמת אילו היתה הלכה כדבריהם כמעט שלא הנחת מלאכה
בשבת ,דהלא כמעט ואין מלאכה הנעשית היום שהיא דומה למה שהיה
במשכן ,אלא שגדולי הדורות הניחו דכל שענינו דומה במהותו הפנימית
למלאכות שבת חייב ,ואין מקום להקל מדעתנו מכח סברא זו.
ומשו" כ מחמירים אנחנו בכל הנוגע לטכנולוגיה מודרנית בכלים
חשמליים ,אלקטרונים ודיגיטליים ודומיהם .ודו"ק בכ"ז.
שימוש במערכת תקשורתית ממוחשבת מיוחדת לחולי ALS
נשאל נשאלתי בחולה  .A.L.Sשהיא מחלה פרוגרסיבית קשה מנשוא
של ניוון שרירים .מחלה זו פוגעת במערכת העצבים והשרירים .בשלב
מתקדם של המחלה אין לחולה כל שליטה על מערכת השרירים מלבד
כלי העיכול ושרירי העיניים .מבחינה שכלית ,ברוב החולים אין כל
פגיעה והם חכמים כפי שהיו מעולם.
אין לתאר ואין לשער את הכאב והסבל התהומי כאשר החולה מבין
הכל ואין בידו להניע אבר ולהוציא הגה ,ואין בידו לתקשר עם
סביבתו .לאחרונה פיתחו תוכנת מחשב שמאפשרת לו לתקשר עם
סביבתו .תוכנה זו מבוססת על מצלמה זעירה ורגישה שקולטת את
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מלאכת שבת דומיא דמשכן ודין מערכת לחולי ALS

תנועות עיניו ועפעפיו ,והוא לומד לעשות שימוש בתנועות עיניו
ועפעפיו כדי לתקשר ולהביע את צרכיו ע"י תוכנה זו.
והשאלה העולה על שלחן מלכים ,האם יש מקום להתיר לו שימוש
במערכת זו בשבת.
עוד נשאלתי לגבי מערכת שלימה של מוצרים שפותחו כדי להקל על
עיוורים בשגרת חייהם ,בין מוצרים אלה ,מכשיר שכאשר נוגעים על
ידו בבגד הוא מכריז בקול מה צבע הבגד כדי שיוכלו אנשים ונשים
עיוורים לבחור להם בגד ללבוש .כדור משחק המשמיע זמזום כאשר
זורקים אותו כל עוד הוא בתנועה כדי לאפשר לילדים עיוורים לשחק
במסירת כדור ,ומוצרים נוספים .האם יש מקום להתיר לעיוורים
להשתמש בכלים אלה שהתרגלו אליהם.
ולענ" ד אין להקל ראש בקדושת השבת ולהקל בשימוש בכלים הנ"ל
לעיוורים .והלא שבת קודש יום מנוחה וקדושה היא ,וכל אחד ואחד מבני
ישראל נאסר בעשיית מלאכה ,ודברים רבים יש שבימות החול עושים אנו
לנוחיותנו והנאתנו ובשבת קודש אסורים הם .וכך גם אנשים מוגבלים
בעוורון או מגבלות אחרות ,איש איש לפי מצבו גם הם יוותרו על נוחיות
והנאה למען קדושת השבת וכיון שכבר כתבתי בשו"ת מנח"א )ח"א סימן
ל' – ל"ב( שסגירת מעגל חשמלי דינה כמלאכה דאורייתא אין להקל בזה
אף לצורך מוגבלים אלה ואף בשעה"ד ,וז"פ.
אמנם לגבי חולה  .A.L.Sנראה דכיון דהוי שעת דחק שאין גדולה
ממנה בעולם ,דחולה זה שהתרגל לתקשר עם בני משפחתו וסביבתו
בדרך זו ,ומבלי יכולת לתקשר ולהביע צרכיו ומצוקותיו הרי הוא בכלל
בני אדם יושבי חשך וצלמות ,נראה דיש מקום להקל.
וזאת משום דנראה פשוט דעשיית מלאכה ע"י תנועת העיניים ודאי הוי
כלאחר יד ,והרי בשו"ע )סימן שכ"ח סי"ז( הובאה שיטה דמותר לעשות
אף מלאכה דאורייתא ע"י שינוי לצורך חולה שאין בו סכנה ,ואף
שדעת השו"ע שם אינה כן ולשיטתו לא התירו אלא אמירה לנכרי
בלבד ,מ"מ דעת כמה מגדולי האחרונים דכשאין גוי מותר לעשות
מלאכה דאורייתא לחשאב"ס כלאח"י ,כ"כ בשוע"ה )שם סעיף י"ט(,
וכ"כ בתהלה לדוד )שם ס"ק כ"ב( וכתב בשש"כ )הוצאה שלישית פרק
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ל"ג הערה י"ח( בשם הגרש"ז דבמקום דא"א ע"י גוי יש לסמוך על
דעות אלה הפוסקים להקל במלאכה דאורייתא ע"י שינוי ,עי"ש.
אמנם נסתפקתי במקום שהתירו שבות או אמל"נ לחולה שאב"ס האם
זה רק במה שיש בו רפואה למחלתו או שמא כיון שבלא "ה אב"ס ולאו
בפיקוח נפש עסקינן הקילו גם במה שאין בו רפואה אלא הקלה
מייסוריו וסבלו.
ובשו"ת מנחת שלמה להגרש"ז )ח"א סימן ט'( כתב להקל לכבד שמיעה
להשתמש במכשיר שמיעה ,וכתב בתו"ד שדינו כחשאב"ס ומשו"כ יש
להקל בו .הרי שנטה להקל בהקלת סבלו של חשאב"ס אף בדבר שאין
בו תועלת רפואית.
ומסברא נראה שהקילו בכל שיש בו הקלה בסבלו ,וק"ו בני"ד שמעיקר
הדין אפשר יש לדון שדינו כחשיב"ס ,דמחלתו הקשה היא מחלה
שבדרך הטבע אין ממנה מרפא ויש לדון דהוי בכלל עושין לו כל
צרכיו שלפי"ד המ"מ מתיר אפילו איסור דאורייתא .ואף שבאמת נראה
טפי דכיון שאין כאן סכנה מידית דינו כחשאב"ס ,אך מ"מ כיון
שמדובר בסבל בל יתואר ואין לך שע"ד גדולה ממנה ,יש להקל.
וזו פשיטא לן דני"ד הוי כלאח"י .ואף שאין בידו דרך אחרת והוא
משתמש תדיר בטכנולוגיה מיוחדת מ"מ הוי כשינוי דאין גדר כלאח"י
נקבע לפי כל או"א אלא פשוט דעשיית מלאכה ע"י תנועת העיניים
לעולם דינו כלאח"י.
ונראה עוד להוסיף בזה דאף שלענ"ד ברור דיש להחמיר בסגירת מעגל
כמלאכה דאורייתא ,מ"מ כאשר בלא"ה נמלטנו מדאורייתא ע"י שינוי יש
לצרף את שיטתם של גדולי הדורות בתקופה שלפני החזו"א ,הבית יצחק
)השמטות יו"ד סימן ל"א( והמהרש"ם )ח"ב סימן רמ"ז( שנקטו דכל האיסור
בסגירת מעגל חשמלי אינו אלא מדרבנן משום מוליד ,ולשיטתם הוי שבות
דשבות במקום צורך גדול דמותר ,כמבואר בסימן ש"ז ס"ה .ואף שכתב שם
המג"א )שם סק"ז( דאין להקל בצורך הרבה אלא במה שמצינו בגמ' נראה
פשוט דבני"ד ודאי יש להקל דברור כשמש דאין לך צורך גדול ממנו.
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אבהות ואמהות בהפרייה מלאכותית,
בתרומת ביצית ובהשתלת רחם
הרב יחיה טובול
אב"ד ליאון והמחוז

א אם פונדקאית
הנה עתה באתי על דבר השאלה ,אשר כבר עמדו בה רבים והיינו אודות
השתלת ביצית מאשה זרה ברחמה של אשה אחרת ,ובהתאחדות זאת הביצית
עם זרע בעל האשה האחרת ,נוצר העובר והלך וגדל במשך כל ימי העיבור,
עד שהולידתו ,אחרי מי מתייחס הוולד הזה .האם הוא מתייחס אחרי האשה
בעלת הביצית או אחרי האשה שגידלתו ברחמה ויילדתו ,ואם הביצית היא
מאשה נכריה והושתלה באשה יהודיה מה דינו של הולד ,האם הוא צריך
גיור או מכיון שהוא נולד מיהודיה סגי בהכי כדי שייחשב יהודי .וכן להיפך
שביצית מאשה יהודיה הושתלה ברחמה של אשה נוכרייה מה דינו של הולד,
האם הוא נוכרי או יהודי?
אם אשה אינה יכולה להרות ,כיוון שהחצוצרות של האשה סתומות,
ומכניסים לה לרחם ביצית של עצמה שהוצאה מגופה והופרתה מזרע בעלה,
והוחזרה לרחם האשה למקום שאליו היה מגיע לולא חסימת החצוצרות.
האם באופן כזה קיים הבעל מצוות פריה ורביה או לא? ותישאל זאת
השאלה גם באופן שאחרי מיזוג זרע האיש עם ביצית אשתו מחוץ לגוף
האשה הושתל אחר כך העובר ברחמה של אשה אחרת זרה לגמרי שאיננה
בעלת הביצית והיא הייתה רק "אם פונדקאית" האם הבעל קיים מצוות פריה
ורביה או לא? ומה הדין לעניין קיום מצוות ייבום כשהיבם לא בא על יבמתו
כדרך כל הארץ ורק שנעשה מיזוג מביצית היבמה עם זרע היבם מחוץ לגוף
היבמה וחזרו ושתלו העובר ברחמה של היבמה האם קיים היבם בכה"ג
מצוות ייבום או לא? ונחזי אנן בעזרת השם ובישועתו.
בגמרא יבמות צז' ע"ב מייתינן הא דתניא שני אחים יתומים גרים וכן
משוחררים לא חולצין ולא מייבמין ,ואין חייבין משום אשת אח ,היתה
הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין ,אבל חייבין
משום אשת אח ,היתה הורתן ולידתן בקדושה הרי הן כישראלים לכל
דבריהם ,ע"כ .והנה הך דינא דקתני שאם הורתן שלא בקדושה ולידתן
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בקדושה ,אף דלא חולצין ולא מייבמין ,מ"מ חייבין משום אשת אח ,נראה
דזה אתיא אף למאן דאמר דעובר לאו ירך אמו ,דהכי מוכח מדברי הרמב"ם
ז"ל ,שהרי הרמב"ם ז"ל סבירא ליה להלכה דעובר לאו ירך אמו ,וכמתבאר
מתוך דבריו ז"ל בהלכות פסולי המוקדשין פרק ד' הלכה ו' ,שכתב שם וז"ל
"הפריש חטאת מעוברת וילדה ,הרי היא וולדה כשתי חטאות שנתפרשו
לאחריות" והיינו "דרצה מתכפר מתכפר בה רצה מתכפר בוולדה" .וזה לא
יתכן אלא אי נימא דעובר לאו ירך אמו ,וכמבואר ביבמות עח' ע"א ,דאי
עובר ירך אמו ,הווה ליה וולד חטאת וולד חטאת למיתה אזיל ,כמבואר שם,
ובההיא דהורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה ,פסק ג"כ הרמב"ם ז"ל
בהלכות איסורי ביאה פרק יד' הלכה יד' ,דחייביו משום אשת אח ]ויעויין
בחזו"א אבה"ע סוף סימן ד' דדעת הרמב"ם ז"ל היא דעובר לאו ירך אמו[,
ומוכח איפה דהך דינא דחייבין משום אשת אח בהורתן שלא בקדושה ולידתן
בקדושה אתיא שפיר אף אי עובר לאו ירך אמו.
והנה בכי האי גוונא דאשה מעוברת ,לצד שנימא עובר לאו ירך אמו ,הגירות
שמתבצעת כלפי העובר ,מכח טבילת אמו ,הויא גירות עצמית של העובר,
ולא מפאת שהוא נכלל בכלליות כל חלקי גוף אמו ,אלא הוי כאילו הוא
נתגייר בפני עצמו ,מדין זכיה ,וכדאיתא בכתובות יא' ע"א ,דגר קטן מטבילין
אותו על דעת בי"ד ,דזכין לאדם שלא בפניו ,ורק דטבילת אמו מהניא גם
לעובר ,ולא חשיבא חציצה ,דהוי רביתיה וכמבואר ביבמות עח' ע"ב,
ומדהוצרכנו לטעם זה דלא הוי חציצה משום דהיינו רביתיה ,מוכח שהגירות
מתייחסת לעובר בפני עצמו ,ומשום דעובר לאו ירך אמו ,אבל למ"ד עובר
ירך אמו ,בלא"ה נימא שפיר דמי ,שהוא כאבר אחד בתוך כל איבריה ,ואין
הטבילה מתייחסת אליו באופן פרטי ,וכן מתבאר מתוך דברי התוס' שם ד"ה
"אלא".
לפי"ז יוצא מבואר בדין דהורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה מדחזינן שהם
חייבין משום אשת אח ,והיינו שהם נידונים לגמרי כאחים מהאם ,א"כ מוכח
מזה דאע"פ שהעוברין התאומים הללו נתגיירו בעצם לגמרי במעי אמן ,והרי
קיי"ל דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,וכדאיתא ביבמות כ"ב ע"א וצ"ז ע"ב,
וליכא באמת שום יחס של אחווה בין שני אחים שנתגיירו ,וכמבואר ביבמות
צ"ז ע"ב ,מ"מ הכא בעניינו שנתגיירו במעי אמן ,לעניין יחוסן אהדדי ,לא
אזלינן בתר בשעת יצירתם ,דהיינו שעת התמקדות זרע האיש עם זרע
האשה ,אלא אזלינן בתר שעת הלידה ,וכיון שנתגדלו אחרי שנתגיירו,
בהמשכיות עיבורן ,ונולדו שניהם מאותה אם ,שפיר חשיבי אחים גמורים,
מה שאין כן אי הוה אזלינן בתר שעת יצירתם ,מכיוון שנתגיירו בתר הכי,
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היו נחשבים לגמרי כזרים אחד כלפי חברו ,דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי,
וכאילו לא נוצרו מזרע של אותה אם ,ולפי"ז יש לומר לעניין נידון דידן נמי,
בביצית מאשה אחת שהושתלה ברחמה של אשה אחרת ,או בביצית של אשה
שנעשית בה הפריה עם זרע של איש בתוך מבחנה ,ואח"כ הושתל העובר
ברחמה של אשה אחרת ,שהדין הוא שהוולד יתייחס אחרי האשה היולדת
ולא אחר בעלת הזרע ,שהזרע אינו קובע הייחוס ,אלא הלידה היא היא
שקובעת הייחוס.
מיהו קשה לי בעניותי על זה ,ממאי דאיתא במדרש רבה פרשת וישלח
פרשה פ' אות י"א ,על הפסוק "ויקחו את דינה" וכו' )בראשית ל"ד ,כ"ו(
א"ר הונא אמרה ואני אנה אוליך את חרפתי עד שנשבע לה שמעון שהוא
נוטלה )נושא אותה לאשה(  ,ומובא ברש"י על הפסוק "ושאול בן הכנענית"
)בראשית מ"ו ,י'( וז"ל בן דינה שנבעלה לכנעני ,כשהרגו את שכם לא היתה
דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה ,ע"כ .ועל זה הקשה הטור
על התורה ,ומובא בשו"ת מנחת יצחק ח"ג סימן קי"ג אות ב' ,וכן הקשה
הרא"ם על רש"י ז"ל  ,דאיך נשא שמעון אחותו מאמו ,דאלו משום אחותו
מאב ,הרי כתב רשי ז"ל שם )כ' י"ג( דאחותו מן האב מותרת לבן נח ,ולא
מן האב ואם ,ותירץ הטור דלפי המדרש אתי שפיר שעיקר הריון של דינה
היה בבטן רחל ,ופירש המנחת יצחק ,דדברי המדרש היינו דברי תרגום יונתן
בן עוזיאל בפרשת ויצא )בראשית ל' כ"א( שכתב ויחלפו עוברייא במעיהון,
דבתחילה היה יוסף ניתן בבטן לאה ,ודינה בבטן רחל ,ע"ש ,ולפי"ז אתי
שפיר ,שלא היתה אחותו רק מן האב ,שרק הלידה היתה שלה ,אבל לא
נוצרה מטפה שלה ,ע"כ.
ומבואר בזה ,דאע"פ שגמר עיבורה של דינה ולידתה נעשו ממעיה של לאה,
אפילו הכי מכיוון שיצירתה בתחילתה נעשית מזרעה של רחל ,משו"ה היא
חשיבא בתה של רחל ולא בתה של לאה ,ולכן לא נקראת דינה אחותו של
שמעון אלא מן האב ולא מן האם וא"כ נמצא מוכח מזה ,דלעניין הייחוס
אזלינן דווקא בתר ההזרעה ולא בתר הלידה ,וא"כ תיקשי ,דאמאי לעניין
התאומים שנתגיירה אמן בשעה שהיתה מעוברת מהם ,אמרינן דחשיבי אחים
גמורים מן האם ואסורים משום אשת אח ,והלא מכיוון דאזלינן בתר
ההזרעה ,הרי באותה שעה היו גויים ,וכשנתבצעה גירותם ביחד עם האמא
שלהם ,בשעת עיבורה ,יש לקיים בהם דינא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי,
וממילא ליכא שום יחוס אחוה ביניהם.
ומה שהעיר בשו"ת מנחת יצחק הנ"ל ,שהרי אין מקרא יוצא מידי פשוטו,
והתורה קראה לדינה "בת לאה" ,שמע מינה דנחשבת לבת לאה ,אף דהיתה
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בבטן רחל ,והעיבור היה ברחל )אם נאמר כדברי התרגום יונתן( ,ומשום
דאזלינן בתר הלידה ,לפע"ד נראה דזה אינו ,בודאי דחזינן ששמעון נשא את
דינה אחותו ,והרי אחותו מאמו אסורה גם לבן נח ,ודאי מוכח מזה ,דלעניין
יוחסין ,אין דינה מתייחסת אלא בתר רחל ולא בתר לאה ,ולא הוא כלפי
שמעון אלא אחותו מאביו ולא מאמו ,ומה שהתורה קראה לדינה "בת לאה",
אין הכי נמי דזהו משום שבעצם היא נולדה מלאה ,אבל אכתי אין הכרח
מזה שיש לה דין בת לאה לעניין יוחסין ,מה עוד שיש לומר דמה שקראה
התורה "בת לאה" זהו דווקא משום שלאה היא שגידלה אותה כבתה ,אבל
לא משום שנידונה בתה ממש ,וגדולה מזו אשכחן בתורה דכתיב גבי אברהם
אבינו ע"ה " ,ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה ,ותלד לו את זמרן ואת
קשן ואת מדן" וכו' )בראשית כ"ה א' ב'( וכתב ע"ז הספורנו ,ותלד לו את
זמרן ,גדלה אותם בביתו ,על דרך חמשת בני מיכל אשר ילדה לעדריאל,
שגדלה אותם ,שלא היו בניה כלל ,כי אמנם אברהם לא הוליד כי אם יצחק
וישמעאל ,כמבואר דברי הימים ,ע"כ.
הרי מבואר דאע"פ דכתיב "ותלד לו" ,זהו רק לעניין שגידלה אותם בביתו,
אבל אינם בניו ממש ,וכן מאי דכתיב גבי מיכל "אשר ילדה" היינו רק
שנתגדלו על ידה ,אבל לעניין דינא דיחוסין ,אין דינה בת לאה אלא בת
רחל.
ואין לומר דמאי דאיתא בתרגום יב"ע דאיחלפו עובריא ,וגם הא דאיתא
במדרש רבה דשמעון נשא דינה לאשה ,הלא כ"ז אינם אלא דברי אגדה,
וקיי"ל דאין למדין הלכה מן האגדות ,זה אינו ,שכבר העלו רבותינו
האחרונים ז"ל ,דלא אמרינן הכי שאין למדין הלכה מן האגדות ,אלא היכא
שיש סתירה מן הש"ס כנגד האגדה ,אבל בלא"ה שפיר למדין מן האגדות,
וכמו שכתב הגאון החיד"א ז"ל במחזיק ברכה קונטרס אחרון סימן נ"א ,בשם
רבינו תם בספר הישר ,דמי שאינו בקי במסכת סופרים ובפרקי ר"א ובשאר
ספרי אגדה אין לו להרוס דברי הקדמונים כי עליהם יש לסמוך בדברים
שאינם מכחישין תלמוד שלנו ,ע"כ ,ומובא בשו"ת יביע אומר ח"ח אבע"ה
סימן כ"א אות ב' ,ושם ביבי"א מייתי שכן כתב הפרי חדש או"ח סימן קכ"ח
סעיף כ' ,כי מי יכול לחלוק על המדרש בלי שיוכיח להיפך מן הש"ס ,וכ"כ
בספרו מים חיים על המשנה פרק ה' דברכות ,והובא בתוס' רעק"א שם אות
ל"ו ,וכ"כ בשו"ת שבות יעקב ח"ב סימן קע"ח וכ"כ הכנה"ג בכללי הגמרא
אות ע' ,ע"כ דברי היבי"א ,ומכאן תשובה למה שהחזיק המנחת יצחק הנ"ל
בדברי הגאון בעמח"ס משיב שלום ,שאין להסתמך על דברי המדרש שדינה
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נחשבת לבת רחל ולא לבת לאה ,שאין למדין מן האגדות ,וזה ליתא,
דמכיוון שליכא על זה סתירה מן הש"ס שפיר ילפינן מן האגדה.
ולפע"ד נראה דלא קשיא מההיא דתאומים אההיא דשמעון שנשא דינה,
והינו משום דישנם שני אופנים של לידה ,ישנה לידה שקדמה לה הזרעת
שני הזרעים דזכר ונקבה ,ששייך בהו כח דיחוסין ,וישנה לידה שהזרעה
שקדמה לה ,אין בה כלל כח ועניין של יחוסין ,והביאור הוא דבשלמא בהא
דשמעון נשא דינה אחותו ,היינו טעמא דנחשבת דינה דווקא לאחותו מאביו
ולא לאחותו מאמו ,משום דאע"פ שגמר העיבור של דינה והלידה נעשו
מרחמה של לאה ,מ"מ מכיוון שהיא באה מטיפה של רחל ,וטיפתה של רחל
מדהוי זרע יהודי שפיר יש לו כח של יחוסין ,ולכן כשיש לנו לדון ,האם
צריך ליחסה בתר שעת הלידה או בתר שעת ההזרעה ,בזה אמרינן דכח
הייחוסין הנקבע בשעת ההזרעה ,עדיף טפי מכח הייחוסין שיתכן שיהיה
מחמת שעת הלידה ,דההזרעה הוי התחלה טפי וגם הוא עיקר יצירת הולד,
מה שאין כן בגוונא דשני תאומים ,שנתגיירה אמן בשעה שהיתה מעוברת
מהם ,הרי מכיוון שנתגיירו במעי אמן ,ממילא הם נתנתקו לגמרי מייחוסן
בתר ההזרעה ,דגר שנתגייר הוא כקטן שנולד דמי ,ותירץ אחרי רגע גירותם,
הווין כאין להם לא אב ולא אם ,שאין להם שום ייחוס כלל בתר אביהם
ואמן שהם נכרים ,ובזה ,מכיוון שליכא שייכות של ייחוס בתר ההזרעה,
שפיר מצינן למיזל מיהא בתר שעת הלידה ,ומכיוון שנולדו מאותה אם,
חשיבי שפיר אחים מהאם ,והיינו דלא יהבינן מעלה לשעת הלידה ,לעניין
ייחוסין ,אלא בגוונא דלא שייך לקבוע הייחוסין בתר ההזרעה ,והיינו
כשנתגיירו מקמי הלידה.
ב תינוק במבחנה
וממוצא הדברים ,יש להקשות על מה שכתוב בשו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו
סימן מ"ה עמוד קי"ז וקי"ח ,בעניין השאלה דתינוק במבחנה ,והיינו במצב
שחצוצרות האשה המובילות הזרע ,דהיינו הביצית שלה ,הם נסתמו ,ובאופן
זה אי אפשר כלל שיהא מיזוג ביצית האשה עם זרע האיש ,ולזה המציאו
הרופאים שיש אפשרות ליקח ביצית האשה ולהוציאה מגופה ,וכן לוקחים
זרע האיש ,ומפעילים התמזגות ביצית האשה עם זרע האיש במבחנה ,ואחרי
הפריית הזרע והביצית במבחנה ,חוזרים ושותלים העובר בדופן רחם האשה
במקום שאליו היה מגיע ,לולא חסימת חצוצרות האשה ,וכך העובר הולך
וגדל עד שנולד ,והשאלה הנשאלת היא כנזכר לעיל ,האם וולד זה מתייחס
אחרי אביו בעל הזרע או לא ,וכתב עלה הציץ אליעזר דלא מקיימים בזה
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מצוות פרייה ורבייה ,דמאחר שההפרייה נעשית לגמרי מחוץ לגדרי הטבע,
דהיינו מחוץ לרחם האשה ,אין מקיימים בזה המצווה דפרייה ורבייה ,וזה
ק"ו ממה שמצינו בכל מצוות התורה שלא יוצאים ידי חובת קיומם כאשר
עושים אותם שלא כדרכם ושלא כדרך הנאתן ,ועוד נטה לומר ,במיוחד
בקשר לביצית האשה ,שדרכה הטבעית של הביצית להיות מחוברת לגוף
האשה ולפרות שם ,אם כן ברגע שתולשים אותה מגופה ומנתקים אותה
ממקום גידולה מתבטל קשר היחסים בינה לבין האשה ,וכו' ע"ש.
ויש להקשות על זה ,שהרי בגוונא דשני תאומים שנתגיירו במעי אמן ,על
ידי שטבלה אמן כשהיתה מעוברת מהם ,הלא תיכף על ידי שנתגיירו ,הם
מתנתקים לגמרי מייחוסם אחרי אביהם ואמם ,דגר שנתגייר כקטן שנולד
דמי ,ואין לו שום קשר היחס לא לאביו ולא לאמו ,ואפי"ה מכיוון דהא
מיהא המשיכו עיבורם במעי אמם ,ונולדו ביחד מאותה אם ,חשבינן להו
כאחים גמורים ,ואסורים משום אשת אח ,ועל כרחך דהוא משום דאע"פ
שאין להם שום ייחוס מחמת הזרע ,מ"מ מהניא שפיר לידתם מאם אחת
לקבוע ייחוסם לאם זו ,והם אחים מהאם ,וא"כ דכוותה נמי את לן למימר
בעניין תינוק במבחנה ,אף כי נחשיב תלישת הביצית מגוף האשה כהתנתקות
כל קשרי היחס ,מ"מ מכיוון שחוזרים ושותלים העובר ברחם אשה זו ,עד
שנולד ,שפיר דינא הוא שתיהני הלידה לייחס לפחות הולד לאם.
וצריך לומר לשיטתיה דהציץ אליעזר ,דשאני תלישת הביצית והוצאתה
ממקומה מעניין הגירות של העוברים שנעשית בהיותם במעי אמם דבעניין
העוברים אף על פי שע"י הגירות נתנתק ייחוסם לאביהם ולאמם מ"מ מכיוון
שהמשיכו חיותם וגידולם על פי הטבע במעי אמן עדיין שייך שמכח זה
יתייחסו לאמם ע"י הלידה ,מה שאין כן בתלישת הביצית ועקירתה ממקומה,
ע"י שנעקרה היא נעשית זרה לגמרי ביחס לאמה ,שע"י עקירתה נתבטלו
סדרי וחוקי הטבע ,ושוב איה שייכת לאם שממנה נעקרה ,ואז אף כשחוזרים
ושותלים אותה ברחם האם ,אינה חוזרת להשתייך לזאת האם ,ונשארת זרה
כבשעת עקירתה ,ולכן יש לומר שאף הלידה לא תועיל לייחסה לזאת האם.
מיהו לקושטא דמילתא נראה מסתברא דאף שנתלשה הביצית מגוף האשה,
מ"מ לא נתבטל קשר היחס ,דלעולם הביצית היא אותה ביצית בין בהיותה
ברחם האשה ובין בהיותה מבחוץ ,כיוון שקיים כח הייחוס כלפי הזרע ,שפיר
יש לייחס הולד לבעל הזרע ,ומה שהביא הציץ אליעזר סמוכין לדבריו ,שזה
דומה למה שמצינו ברמב"ם במורה נבוכים ח"א פרק ע"ב שכתוב בזו הלשון
"אי אפשר שימצאו אברי אדם בפני עצמם והם אברי אדם באמת ,ר"ל
שיהיה הכבד בפני עצמו או הלב בפני עצמו או בשר בפני עצמו" ע"ש ,וא"כ
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הוא הדין יש לומר כזאת גם לגבי ביצית האשה עכ"ל .לפענ"ד להציץ
אליעזר ,אין הדמיון עולה יפה ,דכל מה שכתב הרמב"ם ז"ל הוא רק לעניין
מציאותו של הכבד או הלב ,מהותם ושמם בתור כבד או לב ,דלא שייך
שיהא כבד או לב בתורת כבד או לב ,אם אינם מורכבים בכלליות גוף האדם,
דדווקא כשהכבד או הלב הם חלק מגוף האדם ,הוא שיש להם שם של כבד
ולב לעניין פעולתם תפקידם ומהותם ,אבל הא ודאי לעניין שייכות הכבד
וייחוסו לבעליו ,הוא לעולם נקרא כבד של פלוני או לב של פלוני ,וא"כ
בעניין ביצית האשה ,אף שנתלשה מגוף האשה ,מ"מ לעניין ייחוסה היא
תמיד נקראת על שם האשה שממנה לוקחה ,ומהיכי תיתי שיפקע שמה
דהאשה מהביצית.
ומה שהביא עוד הציץ אליעזר מהא דאיתא בגמרא קידושין ס"ט ע"א ,דכל
וולד במעי שפחה כנענית כוולד במעי בהמה דמי ,ופרש"י ז"ל שאין מתייחס
אחר אביו כלל ,והתוס' יו"ט על המשניות שם סובר דהוא הדין נמי בבא על
הנכרית ,אין הולד מתייחס אחר אביו כלל ,ומסיים עלה הציץ אליעזר,
דהיינו מכיוון שנוצר במקום שאין התייחסות ,וכוונתו דהכי נמי בביצית של
אשה שהוציאוה מגופה ,בטל קשר היחס ,מכיוון שהמיזוג של הביצית עם
זרע האיש נעשה במקום שאין התייחסות ,הנה כל דבריו בזה תמוהים,
דליכא שום שייכות בין עניינא דוולד שפחה לעניינא דביצית שלוקחה מגוף
האשה ,דבעניין וולד שפחה ,טעמא דאינו מתייחס כלל אחר אביו ,אינו
משום המקום שבו נעשה המיזוג של הזרעים ,אלא משום דעצם הזרע של
האב התורה הפקיעה שייכותו לבעליו ,דרחמנא אפקריה לזרעייהו ,וכמו
שכתב הרמ"ע מפאנו בתשובותיו סימן קט"ז ,ציינו הצי"א בעצמו ,דטעמא
דולדה כמוה ,משום דרחמנא אפקריה לזרעייהו שיהא הולד נגרר אחרי האם
כהדא תרנגולתא דספנא מארעא ,וכמים במעיהם של צאן לבן וכו' ,עובר
ירך אמו הוא יתום ואין אב ,דליכא למימר בהו ברא כרעא דאבוהי ,ע"כ,
הרי שהטעם הוא משום דרחמנא אפקריה לזרעייהו ,וחשיב שאין אב ,מה
שאין כן בביצית של אשה יהודיה ,אף שנמזגה בזרע איש יהודי מחוץ לגוף
האשה ,בזה מכיוון שלעולם קיים כח הייחוס ,דמעולם לא אפקריה כלל ח"ו
התורה לזרע ישראל ,דינא הוא שהולד יתייחס אחרי בעלי הזרע ,ואין
המקום של המיזוג גורם.
וממילא מובן לפי"ז שאין מקום לדברי הצי"א שכתב בתר דבריו דהרמ"ע
מפאנו ז"ל הנ"ל ,דהוא הדין דיש מקום להחיל הגדרה זאת של "מדמינן לה
לספנא מארעא" גם על יצור כזה של נושא דיוננו )דהיינו תינוק במבחנה(
שנוצר ומתרקם במקום שאין התייחסות ,ע"כ ,וזה ליתא ,דשאני זרע של
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נכרי דרחמנא אפקריה לזרעיה ,דגוף הזרע בטל ממנו מעלת היחוסין ,מדין
תורה ,דזרמת סוסים זרמתם )יבמות צ"ח ע"א( מה שאין כן זרע יהודי
ויהודיה דאית ביה כח הייחוס ,ובכל מקום שהוא ,כח ייחוסו בו ,וכן נקט
בשו"ת יביע אומר ח"ח אבה"ע סימן כ"א ,שבתינוק במבחנה שפיר מקיימים
בזה מצוות פריה ורבייה ,והולד מתייחס שפיר אחרי בעל הזרע.
ג אם פונדקאית
ולפי מה שנתבאר לעיל ,דלעולם לא מתבטל כח הייחוסין של הזרע לבעלי
הזרע ,ולכן אף שנתלשה הביצית ממקורה ונעשית ההפרייה עם זרע האיש
מבחוץ ,מ"מ אכתי כח הייחוסין במקומו עומד ,ולד זה שנוצר בתנאים אלו,
לעולם הוא מתייחס אחרי אביו שהוא בעל הזרע ואחרי אמו בעלת הביצית,
לפי"ז נראה דהו"ה נמי ,אף אם לא חזרו ושתלו במעי האם בעלת הביצית,
את התינוק הזה שנוצר ממיזוג הזרעים ,אלא ששתלוהו במעי אשה זרה
לגמרי ,והיינו מה שנקרא "אם פונדקאית" ,שהאשה הזו היא רק בגדר פונדק,
שבתוכה הולד מתפתח וגדל עד זמן לידתו ,ואין הזרע בא ממנה כלל ,נראה
דאף בכי האי גוונא הדין הוא שהוולד שיוולד מאשה זו ,לא יתייחס כלל
אחריה אלא רק אחרי בעלי הזרע ,דלעולם הדבר הקובע בעניין יוחסין הוא
אך ורק בעלת הזרע ,ומשום הכי נראה דאם שתלו העובר במעי אשה גויה
ונתגדל במעיה עד שנולד ,אפילו הכי ,אם הביצית היתה של אשה יהודייה
וכן הזרע של האיש היה מאיש יהודי ,לעולם הוולד נידון כיהודי לגמרי ולא
אכפת לן מה שגדל במעי אשה גויה ,דעיקר הייחוס הוא בתר בעלי הזרע,
ולא בתר מקום גידולו ולידתו ,ומסתבר דהדין כן הוא ,אף אם רק הביצית
של האשה היתה מאשה יהודייה ,והזרע של האיש היה מאיש נכרי ,לפי מאי
דקיי"ל דנכרי הבא על בת ישראל הולד ישראל לגמרי.
וראיתי בשו"ת שמחה לאיש חלק יו"ד סימן א' אות מ"ה ,שכתב בשם
מהרנ"א שליט"א ,דבכי האי גוונא שהביצית והזרע של האיש הם של
יהודים ,והאם הפונדקאית היא גויה ,הדין הוא דארכביה אתרי רכשי ,ויש
בוולד הזה הנולד גם מן היהדות וגם מן הגויות ,ועיקר יסודו מדברי הרמב"ן
ז"ל בסוגיא דיבמות מ"ז ע"ב ומובא בנמוק"י דס"ל דהא דאמרינן דבעינן
מילה קודם טבילה הוא רק לכתחילה אבל לא לעיכובא ,והוכיח זה מהא
דאמר רבא ביבמות ע"ח ע"א ,נכרית מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך
טבילה ,ועל כרחך דהא דצריך מילה קודם טבילה היינו בהיכא דאפשר,
משא"כ הכא דאי אפשר למולו בבטן אמו ,א"כ סגי ליה טבילה בתחילה עד
שיוולד ויקיימו בו מצוות מילה ובזה נשלם גירותו ,והקשה ע"ז דהא איתא

  146שרידים  גליון כ"ח

אבהות ואמהות בהפרייה מלאכותית ובהשתלת רחם
ביבמות צ"ז ע"ב דשני אחין תאומים דהורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה
חייבין משום אשת אח ,ואי נמי כהרמב"ן ז"ל א"כ כשנולד אכתי גוי הוא
ואין כאן אחווה ,ומכח קושיא זו כתב לחדש דהגם דגוי הוא מ"מ יש בו גם
יהדות ,ויש בו שתי כוחות ,וה"נ בתינוק מבחנה )והיינו בגוונא דאם
פונדקאית( יש בו כח האם הראשונה שיסדתו וגם כח האם השניה שגדלתו
בגופה ,וסיים דהגם דהוא תמוה ,מ"מ הוא מוכרח ,ונסתייע מהגאון
הרוגאצ'ובער שכן דעתו ,ע"כ.
והדברים תמוהים ,דאי נימא דיש בו מכח האם הראשונה בעלת הזרע ,וגם
מכח האם השנייה שגדלתו בגופה ,א"כ היאך נפרנס ההיא דשמעון שנשא
דינה אחותו ,ומבואר בתרגום יונתן בן עוזיאל )בראשית ל' כ"א( דאיחלפו
עובריא במעיהון ,דבתחילה היה יוסף נתון בבטן לאה ,ודינה בבטן רחל
ואח"כ נתחלפו העוברים ,ובא יוסף לבטן רחל ודינה לבטן לאה ,ע"ש ,ואי
נימא דיש בולד כח האם הראשונה שיסדתו וגם כח האם השניה שגדלתו
בגופה ,א"כ נמצא דאעפ"י שדינה נתווסדה מכח הביצית של רחל ,מ"מ
מכיוון שנתגדלה בגופה של לאה ,יש בה ג"כ מכח לאה ,באופן שדינה לגבי
שמעון ,חשיבא ג"כ אחותו מאמו ,והיאך איפה נשא אותה לאשה ,והלא אף
בן נח מצווה על אחותו מאמו ,ועל כרחך שאינה נגררת כלל אחרי האם,
שנתגדלה בגופה ,אלא רק אחרי האם בעלת הזרע.
ובעיקר הראייה שרצה המהראנ"ח שליט"א הנ"ל להביא מכח שיטת הרמב"ן
ז"ל ,דשפיר אזלינן אף בתר האם שנתגדל הולד בגופה ,מזה דשני תאומים
שהורתן שלא בקדושה ,ולידתן בקדושה חייבים משום אשת אח ,והלא
להרמב"ן ז"ל אינם גרים אלא לבתר שיוולדו וימולו ,ומנא לן הך אחווה,
וע"כ דאף דהויין גויים ,בשעת הלידה ,מ"מ אית בהו ג"כ צד יהדות מזה
שנתגדלו במעי אמן שנעשית יהודיה ,הנה לפענ"ד לאו ראיה היא ,דיש
לומר כפי מה שביאר בשו"ת אחיעזר חלק ב' סימן כ"ט אות ו' ,דהא דקיי"ל
דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,ואינו מתייחס כלל אחרי אמו ואחרי אביו,
ולכן לא שייך ג"כ דין אחווה עם שאר אחיו אף שגם הם נתגיירו ,זהו דווקא
באופן שאמו היא נכרית בשעת לידתו ,אבל באופן שאמו היא יהודיה בשעת
לידתו ,וכגון כשנתגיירה בהיותה מעוברת ממנו ,בזה שפיר מתייחס הבן אחרי
אמו ,אף שהבן היה גוי בשעה שנולד והביאור נראה דבגוונא שאמו היא
נכרית בשעת לידתו ,משום זה כשאח"כ הוא מתגייר ,יש מחמת גיור זה
התנתקות גמורה משורשו ,שאביו ואמו הם נכרים והוא הרי נעשה יהודי,
וכבר אין לו שום שייכות וייחוס אליהם ,והווי כאין לו אב ואם ,אולם באופן
שאמו היא יהודיה בשעה שנולד ,אף שהבן הוא עוד גוי ,מ"מ אין כאן
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התנתקות מאמו ,והוא שפיר מתייחס אחריה כיוון שהיא יהודיה ,ומשום הכי
חייבים השני תאומים משום אשת אח ,ונמצא דלעולם השני תאומים בשעת
לידתם הם חשיבי גויים גמורים ,ולעולם לא אהני כלל מה שנתגדלו במעי
אמם שנעשית יהודיה ,לשוותם בצד אחד יהודים ,ורק לעניין אחווה
מדנולדו מאמם שנעשית יהודיה ,הם מתייחסים אחריה וחשיבי אחים מהאם.
ולא דמי לההיא דשמעון שנשא דינה אחותו ,דבשני תאומים מכיוון שנתגיירו
ונתנתקו לגמרי משורשם שפיר מהניא הלידה מיהודיה לשוותם אחים ,מה
שאין כן בשמעון ודינה ,שלא היה כאן שום גיור בדינה ,ולא היה שום ניצוק
משורשה שהיתה מביצתה של רחל ,תו אין בכח לידתה מלאה לשוותה
אחותו דשמעון ,אולם לשיטת המהראנ"ח הנ"ל שישנם שתי הכוחות ביחד
כחל היהדות וכח הגויות ,א"כ יוצא דאף מבלי התנתקות משורשו ,מהניא
הלידה לקבוע האחווה לפי"ז תיקשי דנימא הכי בשמעון ודינה.
ד אמא יהודיה ועובר נכרי ,דין גירותו בהיותו עובר ,והאם הלידה
יכולה לשוותו יהודי
יעויין בספר קהילות יעקב על יבמות סימן ל"א )והובא במאמר אחד שכתב
הרה"ג רבי חנוך עהרנטרייא שליט"א אב"ד לונדון( שרצה להוכיח שאם
הוולד הוא עדיין נכרי במעי אמו ,ואמו היא ישראלית ,אף על פי שהעובר
המשיך גידולו ונולד מאמא ישראלית ,לא מהניא ה"לידה" לשוות הולד
ישראלי ,ולעולם הוא נכרי אעפ"י שגדל ונולד ממעי יהודיה ,והוא מוכח
מההיא דאיתא ביבמות ע"ח ע"א ,נכרית מעוברת שנתגיירה בנה אין צריך
טבילה ,ומקשינן עלה ,אמאי אין צריך טבילה ,והא איכא חציצה בכולו,
ותרצינן שאני עובר דהיינו רביתיה ,ופרש"י ז"ל דהיינו רביתיה ,ולא חציצה
היא ,יעויין שם בתוס' בד"ה אלא ,שביארו שהסוגיא אתיא אפילו למ"ד
דעובר לאו ירך אמו ,ומבואר לפי"ז שכל הטעם שמהניא טבילת האם לעובר,
ושגם העובר העובר נהיה גר מכח טבילת אמו לשם גירות ,אלא משום דאין
כאן חציצה ,משום דהוי רביתיה ,אבל אם היה כאן דין חציצה ,עדיין היה
העובר נשאר בגירותו ,אעפ"י שנולד מאם יהודיה ,ומוכח שאין גידול העובר
ולידתו ממעי יהודיה ,קובע לשוותו יהודי.
ומהא נמי לא תיקשי אההיא דשני תאומים שנתגיירו במעי אמם ,ביבמות צ"ז
ע"ב ,שאע"פ שקיי"ל שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,והוי כאין לו אב ואם,
וממילא אין שום אחווה ביניהם ,מ"מ חייבים משום אשת אח ,משום דחשיבי
אחים מהאם ,על כרחך דהוא משום דכיוון שהם נולדו מאותה אם ,שפיר
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קובעת "הלידה" ייחוס לאמם והווין שפיר אחים ,וכנתבאר לעיל בדברינו
באות א' ,הנה הא לא קשיא ,וכנתבאר בדברינו שם ,דשאני שני תאומים
שנתגיירו שלא היה שייך לגבם ייחוס אחרי בעלי הזרע ,מדהווין כנולד שאין
להם אב ואם ,ומשו"ה מהניא ה"לידה" לייחסם לאמם ,מה שאין כן בדין
דנכרית מעוברת שנתגיירה ,אם היה דין חציצה כלפי העובר ,והיה נשאר
בגויותו ,ממילא היה מתייחס אחרי אביו הנכרי ,דקיי"ל שבאומות הולכים
אחרי הזכר וכדאיתא בקידושין ס"ז ע"ב וביבמות ע"ח ע"ב ,ובכה"ג מכיוון
שיש לו ייחוס לאביו לפי הזרע ,אין הכי נמי אין הלידה קובעת.
שוב ראיתי שאין אנחנו צריכים לזה ,דבלא"ה נמי לא תיקשי מההיא דשני
תאומים שנתגיירו במעי אמם אההיא דשמעון שנשא דינה אחותו ,ואההיא
דנכרית מעוברת שנתגיירה ,לצד שהיתה חציצה כלפי העובר ,והוא בהקדם
מאי דאיתא ביבמות צ"ח ע"א ,אמר רבא הא דאמור רבנן אין אב למצרי ,לא
תימא משום דשטופי בזימה דלא ידיע ,אבל ידיע חיישינן ,אלא אפילו דידיע
נמי לא חיישינן דהא שני אחין תאומים דטיפה אחת היתה ונחלקה לשתים
וקתני סיפא לא חולצין ולא מייבמין ש"מ אפקורי אפקריה רחמנא לזרעיה
דכתיב "בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם" )יחזקאל כ"ג( ע"כ,
ופרש"י ז"ל הא דאמור רבנן אין אב למצרי ,ואפילו היכא דליכא למימר
כקטן שנולד דמי ,כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה ,דיש לו שאר
מן האם כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב ,וכן כתב הריטב"א ז"ל
דהא דאמרינן שאין אב למצרי היינו אפילו היכא דליכא למימר שהוא כקטן
שנולד ,וכגון שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה.
והנה מה שהוצרכו רש"י ז"ל והריטב"א ז"ל לפרש ,דאיתא לאשמועינן גם
בליכא למימר כקטן שנולד דמי ,הוא משום דאי הוה לעובר דין כקטן שנולד,
כשנתגיירה אמו בהיותה מעוברת ממנו ,א"כ תו אין לנו שום הכרח לומר,
דאפקריה רחמנא לזרעיה דאב ,דאף אי לא אפקריה לזרעיה מ"מ אין הולד
מתייחס אחריו משום שהוא כקטן שנולד ,ומבואר מיהא בסוגיא זו ,שבאמת
אין לעובר דין גר מצד עצמו ,אע"פ שאמו נתגיירה בהיותה מעוברת ממנו,
אלא מעיקרא דמילתא הוא מתייחס אחרי אמו ,וכיוון שאמו נהיית יהודייה,
גם ולדה שמאז ומתמיד הוא מתייחס אליה הוא יהודי ,ולעולם אין ולוד דין
גר ,מיהו תיקשי על זה מההיא דמעוברת שנתגיירה בנה אינו צריך טבילה,
ביבמות ע"ח ע"א ,אמרינן הטעם משום דאין כאן חציצה כלפי העובר מדהווי
רביתיה ,ואם איתא שהעובר לא חשיב גר ,מאי שיאטיה דחציצה הכא,
ומצאתי בחזון איש אבע"ה סימן ד' אות ט' שכבר עמד בזה ,ותירץ דאפילו
למ"ד עובר לאו ירך אמו היינו ע"י שהוא עובר אמו יש לו גם זכויות כגוף
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נפרד ,אבל לכו"ע חיי אמו מחשב גם חיים דידיה ,ולכן לעיקר עניין הגירות
חשיב גירות דידיה מן התורה ,וטבילה נחשב לו לעצמו לטבילה ,למ"ד שיירי
משוייר ,למ"ד שיירו אינו משוייר ,אף לעניין טבילה הוא ירך אמו .ובתערובת
כח האם וכח הוולד ,אמרה תורה דחשיבי כנולדים בקדושה מחמת עיקר
גירותן שהוא רק דאתפסינהו קדושת אמן ,ויש להם אחווה מן האם .וסיים
החזו"א ,ונראה דלולא גירות האם לא שייך כלל דין גירות בעובר ,שלא
אמרה תורה אלא באישים ולא בעוברים.
נמצא מבואר דמאחר דלא שייך מושג של גירות לעובר ,יוצא שכל גירותו
של העובר היא רק בתולדה מגירות האם ,דלא שייך שהאם תיעשה יהודייה
והעובר ישאר נכרי ,ומכיוון שאין גירות בנפרד לעובר מצד עצמו ,משו"ה
הוא נמשך ומתייחס אחרי אמו ,ויש לו שאר אם ,כמאז ומתמיד ,ולא מחמת
מעשה ה"לידה" כלל ,ולפי"ז תו לא קשיא מההיא דשמעון שנשא דינה
אחותו ,דכיוון דדינה לא באה אלא מהטיפה של רחל ,א"כ הרי שלא היתה
שייכת כלל מעולם אל לאה ,ומעשה הלידה מלאה כשלעצמו אינו קובע
כלום ,ולכן אינה נדונת אלא כבתה של רחל ולא כבתה של לאה .ואתי שפיר
נמי הא דמוכח שאם היתה חציצה בעובר ,היה נשאר בגויותו אף שגדל ונולד
אח"כ ממעי יהודייה ,שבאמת אין ה"לידה" קובעת כלום ודכוותה נמי לעניין
אם פונדקאית ,אין הולד מתייחס אלא אחרי בעלי הזרע ולא אחרי האמא
המולידה ,שאין מעשה הלידה קובע.
)ולפי מה שנתבאר בדברי החזון איש הנ"ל ,דלולא גירות האם לא שייך כלל
דין גירות בעובר ,אשכחנא פתרי למה שנשאלתי זה כמה מידידי הרה"ג
מנחם געללעי שליט"א ראב"ד דק"ק לונדון ,באיש ואשה נשואים שלא זכו
לזרע של קיימא ונעשית האשה אם פונדקאית ,ע"י ששתלו ברחמה ביצית
של אשה נכרית שהיתה בה הפריה ע"י זרע של נכרי ,ובהיותה מעוברת
מעובר זה הבא מביצית וזרע של נכרים ,בקשה מהבי"ד לגייר את עוברה,
בהיותה מעוברת ממנו לפני שיצא לאוויר העולם ,ונשאלת השאלה האם
שייך לבצע גירות בתנאים כאלו או לא ,ולהנ"ל אין כאן מקום לגירות כלל,
דלא שייך כלל דין גירות בעובר לולא לולא גירות האם ,שלא אמרה תורה
גירות אלא באישים ולא בעוברים(.
ה דינה נקראת בתו של יעקב
והנה אע"פ שבתרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת ויצא )בראשית ל' כא'( הנ"ל
באות א' ,מבואר במפורש דאיתחלפו עוברייא במעיהון ,וז"ל "ומן בתר כדין
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ילידת ברת וקרת ית שמיה דינה ,ארום אמרת דין הוא מן קדם ה' דיהון מני
פלגות שבטיא ,ברם מן רחל אחתי יפקון תרין שבטין היכמא דנפקו מן חדא
מן אמהתא ,ושמיע מן קדם ה' צלותא דלאה ואיתחלפו עוברייא במעיהון
והוה יהיב יוסף במעהא דרחל ודינה במעהא דלאה" ע"כ .הרי מפורש
שבהתחלה היה יוסף נתון במעי לאה ודינה במעי רחל ,ואח"כ נתחלפו
העוברים .מ"מ מלשון הגמרא במסכת ברכות ס' ע"א משמע שלא היתה
התחלפות העוברים אלא שהעובר יוסף שהיה במעי לאה הוא עצמו נהפך
לבת דהיינו "דינה" דהכי איתא שם ,ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה
)בראשית ל' כא'( מאי ואחר ,אמר רב לאחר שדנה לאה דין בעצמה ואמרה
י"ב שבטים עתידין לצאת מיעקב ,ששה יצאו ממני וארבעה מן השפחות הרי
עשרה ,אם זה זכר לא תהא אחותי רחל כאחת השפחות ,מיד נהפכה לבת
שנאמר ותקרא את שמה דינה ,ע"כ .ומלשון נהפכה משמע כפשוטו שהעובר
עצמו שהיה מתחילה זכר נהפך ונעשה נקבה ,ולא ע"י שנתחלפו העוברים,
ולפי"ז שוב אין לנו ראיה שאין הלידה קובעת הייחוס.
אבל הלא תקשי לפי"ז ,דהיאך איפה נשא שמעון דינה שהיא אחותו גם
מאמו ,והלא גם בני נח הוזהרו על האחות מן האם ,ואעפ"י שהתוס' בספר
קובץ פירושי רבותינו בעלי התוספות ,כתבו בבראשית מו' י' שי"ל דאין להם
עריות אלא בעולת בעל ,מ"מ סיימו שאין זה נראה ,ועוד תקשי על הגמרא
הנ"ל בברכות ס' ע"א ממאי דאיתא בגמרא נדה לא' ע"א אמר רבי יצחק
אמר רבי אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת
נקבה שנאמר "אשה כי תזריע וילדה זכר" )ויקרא יב' ב'( ,תנו רבנן בראשונה
היו אומרים אשה מזרעת תחילה יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה
ולא פירשו חכמים את הדבר עד שבא רבי צדוק ופירשו " אלה בני לאה
אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו" )בראשית מו' טו'( תלה הזכרים
בנקבות ונקבות בזכרים .ע"כ הנה מבואר להדיא בזה ,דדינה נקראת בתו של
יעקב משום שהוא הזריע תחילה ,ולכן היתה נקבה ,ואם איתא לההיא
דברכות ס' ע"א שהזכר שהיה במעי לאה הוא בעצמו נהפך ונעשה נקבה,
דהיינו דינה ,א"כ יוצא שגם דינה באה באמת ע"י שלאה הזריעה תחילה,
שהרי מקודם היתה זכר ואח"כ נהפכה לנקבה.
ועל כרחין צריכין אנו לומר שגם הלשון "נהפכה" דאיתא בברכות ס' ע"א,
פירושו באמת הוא שנהפכה ע"י שאיתחלפו עוברייא ,שנהפכו העוברים
שהיו במעי לאה ורחל ,ע"י שכל אחד לקח מקומו של חברו ,ושו"ר שכבר
כתב כן רבינו המהרש"א בח"א שם בברכות וז"ל ,ובשם ספר פענ"ח רש"י
שמעתי לתרץ הא דנהפכה דינה לבת היינו שהזכר שבבטן ניתן בבטן רחל
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והנקבה שבבטן רחל ניתן בבטן לאה ,דהשתא אתי שפיר עיקר יצירתה של
דינה נקבה עכ"ד ,וכן מוכיחין דברי הפייטן ביוצר של ר"ה עובר להמיר בבטן
אחות וכו' סלוף דינה ביהוסף וכו' ותו לא מידי עכ"ל המהרש"א ז"ל .ולפי"ז
חזרה ונתקיימה ראייתנו שדווקא רגע מיזוג הזרעים הוא הקובע יחוס הולד
ולא "הלידה" כלל ,דלכן שפיר נשא שמעון דינה אחותו ,שלא היתה אחותו
מאביו ולא מאמו.
והנה ע"פ מה שנתבאר שבאמת עיקר יצירתה של דינה היה בבטן רחל,
ועיקר יצירתו של יוסף היה בבטן לאה ,והקובע הוא הזרע ולא הלידה ,א"כ
יוצא שיוסף היה אחיהם של בני לאה לא רק מצד האב אלא גם מצד האם,
והוא אחיהם במושלם מאב ומאם ,ולפי"ז נראה דיומתק היטב לשון הכתוב
דקאמר יהודה "וידינו אל תהי בו כי אחינו בשרנו הוא" )בראשית לז' כז'(,
שהוא צריך ביאור ,דמהו פשר כפילות הלשון דקאמר "אחינו בשרנו",
ולהנ"ל י"ל דקאמר להם ,שהוא לא רק "אחינו" גרידא שהוא אחינו מהאב
אלא גם "בשרנו" הוא ,שהוא אחינו לגמרי גם מהאם ,וזהו "בשרנו" ,ומצאתי
שכיונתי בזה לדבריו המבוארים ביתר עוז של רבינו המשך חכמה שכתב ע"ז
וז"ל " העניין כי תנן בהמפלת בנדה לא' ע"א ,שלשה שותפים יש באדם וכו'
אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידין וצפורניים ומוח שבראשו ולובן
שבעין ,ואמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין,
והמהרש"א שם כתב "שנתחלפו העוברים ויוסף היה בבטן לאה ,וניתן בבטן
רחל ,לכן קאמר שפיר יהודה "אחינו" מצד האב" ,בשרנו" מצד אמנו ,שהיא
הזריעה אודם שממנו הבשר ,ע"כ.
תו כתב המשך חכמה על הפסוק "אלה בני רחל אשר ילד ליעקב" )בראשית
מו' כב'( וז"ל ולא כתוב אשר ילדה ליעקב כמו בשאר נשים ,לפי התרגום
יונתן )בראשית ל' כא'( שבתוך הבטן הוחלפו יוסף מבטן לאה לתוך בטן
רחל ,אם כן לפי מה שדרשו בסוף פרק המפלת בנדה לא' ע"א ,דאשר ילדה
הוא על הריון שאשה מזרעת תחילה יולדת זכר אם כן לא היתה הזריעה
מרחל לכן רק על הלידה לבד כתיב אשר ילד ,עכ"ל .ומזה איכא עוד רמז
וסימוכין שיוסף מזרעה של לאה קאתי ,וממילא שדינה מזרעה של רחל קא
אתיא ,ומכיון שהזרע הוא הקובע ולא הלידה משו"ה שפיר נשא שמעון דינה
אחותו.
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ו האם אב של עובר נקרא אב ,והאם אם של עובר נקראת אם,
בישוב קושיית הבית אוצר על הגאון רעק"א זצ"ל?
איתא במגילה יג' ע"א ,כי אין לה אב ואם וכו' ובמות אביה ואמה )אסתר ב'
ז'( למה לי ,אמר רב אחא עברתה מת אביה ילדתה מתה אמה ,ופרש"י ז"ל
ובמות אביה ואמה תו למה לי ,מאחר דכתיב כי אין לה אב ואם ,אלא
ללמדנו ,שאפילו יום אחד לא היה לה אב ואם ,בשעה שנתעברה אמה מת
אביה ,נמצא שלא היה לה אב משעה שנראה להקרות אב ,וכשילדתה מתה
אמה ,ולא נראית לקרות אם ,ע"כ .ומבואר בזה דמיד שנוצר העובר במעי
אמו ,שפיר חל שם "אב" על האב ,ואע"פ שעדיין לא יצא העובר לאוויר
העולם ,מ"מ כבר בהיות האשה מעוברת ,ראוי האב להקרות "אב" ,ובפשוטו
צריך לומר דהוא הדין לעניין שם "אם" דמיד שנתעברה ראויה האם להקרות
"אם" מדקיים מיהא העובר במעיה ,דאין טעם לחלק בין אב לאם ,וכשם
שחל שם "אב" על העובר הכי נמי חל שם "אם" על העובר ,אולם מדברי
הגמרא במגילה הנ"ל מוכח שאין הדבר כן דהא חזינן דלענין להקרות אם,
צריך דווקא שתלד תחילה ,והיינו דאמרינן "וכשילדתה אמה מתה" ,ולא
נראית לקרות אם ,כלומר דביום שילדתה וחל עליה שם "אם" מתה ,ותו אין
כאן אם ,וכן הוכיח הגאון בעל האתוון דאורייתא בספרו בית האוצר מערכת
א' וב' כלל ד' ,מההיא דמגילה הנ"ל דאב של עובר שמיה אב משא"כ אם
של עובר לאו שמיה אם.
ופירש הבית האוצר שהטעם בזה הוא ,דכיון דעובר ירך אמו לכן חשיב גופה
ולא שייך שתקרא אם שלו כיון שהוא אחד מאיבריה ,מיהו סיים עלה,
דצע"ק דא"כ גבי אם נמי כיון דהעובר כאחד מאברי אשתו איך נקרא אב
שלו ,וע"ש שכתב שהוא כיוון בזה לדעתו הגדולה של המהר"ל מפראג ז"ל
בספר אור חדש על הכתוב "ויהי אומן את הדסה")אסתר ב' ז'( שלאחר
שהביא דברי הגמרא במגילה הנ"ל כתב וז"ל " ונראה שדרשו כך מפני כי
"ובמות אביה ואמה" הוא יתור ולא היה צריך לכתוב ,לכך דרש במות אביה
היינו בשעה שנעשה לה אב ,והיינו עיברתה מת אביה ,שבאותה שעה נעשה
אביה ,ובשעה שנעשית לה אמה וזה בשעה שנולדה ,דבשעת העיבור כיון
שלא פירש הוולד ממנה לא נקרא עדיין אמה ,מה שאין כן אצל האב שמיד
שנתעברה ממנו נקרא אביה ,ואצל האם קיי"ל עובר ירך אמו ,וכשילדתה
מתה אמה ,ע"כ .ועדיין אינו מובן דאמאי לא נימא עובר ירך אמו ג"כ כלפי
האב.
ומיהו אי נימא שהייחוס של הולד כלפי אמו אינו נקבע אלא מחמת "הלידה"
ולא מחמת "בעלות הזרע" ,אתי שפיר היטב החילוק שבין האב לאם ,דלענין
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האב מאחר שכל השתתפותו ביצירת העובר אינה תלויה אלא בנתינת זרעו,
משו"ה מיד כשנוצר העובר חל על האב שם "אב" ,משא"כ לעניין האם
דמלבד השתתפותה מכח זרעה ,איכא נמי המשך גידול העובר במעיה
והולדתו לאוויר העולם ,ובזה יש לומר שלעניין האם ,העיקר הוא גידולו
במעיה והולדתו ממעיה ,ולכן לא חל עליה שם "אם" ,אלא בשעה שהיא
ילדתו ,אבל תיקשי על זה ממה שהוכחנו לעיל שאדרבה הקובע הוא הזרע
ולא הלידה.
ולכן נלפע"ד שהנכון הוא שבאמת ליכא שום הבדל בין האב והאם לעניין
חלות שם אב ושם אם ,וכשם שלעניין אב ,אב של עובר שמיה "אב" ,הכי
נמי לעניין אם ,אם של עובר שמיה "אם" ,ומאי דאמרינן במגילה יג' ע"א,
ילדתה מתה אמה ,אין להבין מזה דמקמי הכי ,אכתי לא חל עליה שם אם,
והיינו טעמא בהקדם מאי דאיתא בגמרא נדה מ"ד סוף ע"א דמעוברת שמתה
העובר מת ברישא ,ע"ש ,וא"כ יש לומר דמאי דאמרינן במגילה שם ילדתה
מתה אמה ,אין זה משום שלא נעשית "אם" אלא כשנולדה ,דבאמת גם
מקודם שנולדה נמי האמא נקראת "אם" ,ורק דלא מצינן למימר שהיא מתה
בשעה שהיתה מעוברת ,דאל"כ בהכרח שגם העובר הוא מת לפניה ,והרי
עסקינן שאסתר הא שפיר קיימת ,וא"כ על כרחך שלא מתה אמה אלא
כשילדתה] ,ואף לפי מה שכתבו התוס' שם בנדה ד"ה "איהו מיית ברישא"
שאם עקר הולד לצאת לא מיית ,יש לומר דזה נמי נכלל בלשון "ילדתה
מתה אמה"[.
ובזה מתורץ שפיר מה שהקשה הגאון בית האוצר שם על הגאון רבינו עקיבא
אייגר ז"ל שכתב בחידושיו ליו"ד סימן פ"ז סעיף ו' וז"ל "גם מסתפקנא
בחלב טריפה למאי דקיי"ל דטריפה אינה יולדת אם מקרי אינה ראויה להיות
אם ,ואין בה משום בשר בחלב ,ועיין סנהדרין סט' ע"א רש"י ד"ה אלא כי
אתא רב דימי וכו' והכי קאמר בן ולא בראוי להיות אב והיינו לאחר ג'
חודשים אחר שהביא שערות ,שראוי להיות העובר ניכר אם היה בא על
אשה משהביא ב' שערות ונתעברה ,הרי דאב העובר מקרי אב ,ה"נ י"ל
דטריפה ראויה להיות אם ,דהא יכולה להתעבר אלא שלא תלד ,עיין ש"ך
סימן נז' ס"ק מה'" ,א"כ היא אם עובר ונקראת אם" ,ע"כ .וכתב ע"ז הבית
האוצר ,דאישתמיטתיה מהגרעק"א ז"ל הך דמגילה יג' ע"א ,דמייתינא לעיל
כמבואר להדיא דיש חילוק בין שם אב לשם אם בזה ,דנהי דאב של עובר
מקרי אב עכ"ל אם של עובר לא מקריא אם ,עיי"ש.
ולפי מה שנתבאר הא לא קשיא ,דלעולם גם של עובר שפיר מקריא אם,
ומאי דאמרינן במגילה "ילדתה מתה אמה" אינו משום דמקמי הכי לא מקריא
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אם ,אלא משום דלא מצינן למימר שהיא מתה מקמי הכי בהיותה מעוברת,
שאל"כ גם העובר היה מת ,דמעוברת שמתה ,העובר מיית ברישא וכדאיתא
בנדה מד' סוף ע"א.
ז השתלת כלי ההולדה מאשה חיה לאשה אחרת עקרה
ואכתי יש לעיין מההיא דגרסינן בסוטה מג' ע"ב ,והאמר רבי אבהו ילדה
שסיבכה בזקנה ,בטלה ילדה בזקנה ואין בה דין ערלה ,ופרש"י ז"ל שסיבכה
לשון שנאחז בסבך )בראשית כב' יג'( שעשאה בזקנה ,בטלה לגבי זקנה ואינה
חייבת בערלה ואין בה דין רבעי וכי תנן במסכת ערלה וטפי י"ל וכי תניא
במסכת ראש השנה ט' ע"ב],יעויין בהגהות ר"ש מדסויא ז"ל[ דמרכיב חייב
בערלה ,זקנה בילדה תנן שאף אותו ענף חייב בערלה ,ואע"ג שקצצו מזקנה
נעשה עכשיו ילדה ,שזו היא נטילתו ,ע"כ .מבואר בזה דאחרי שהושתל
והורכב הענף בעץ ,נתבטל אליו ונעשה כמוהו ,ובשו"ת אבן יקרה ח"ג סימן
כ"ט הביאו הרב בעל שו"ת ציץ אליעזר וכדאיתא בספר נשמת אברהם ח"ד
עמוד קפד' ,נשאל מה יהיה הדין אם יגיעו למצב שיוכלו להשתיל כלי
ההולדה מאשה חיה לאשה אחרת עקרה ,כך שתהיה מוכשרת להוליד ,מי
היא אם הולד ,והשיב ,הנה לכתחילה בוודאי אסור לעשות כן אך אם עברו
ועשו ,הילד בן של השניה לכל דבר ,והמקור להלכה זו נפתח מההיא דסוטה
מג' ע"ב הנ"ל ילדה שסיבכה בזקנה ,בטלה ילדה בזקנה.
ומכח זה כתב הציץ אליעזר ,דהוא הדין לעניין ביצית הניטלת מגופה של
אשה אחת ומשתילים אותה בגופה של אשה אחרת ,שמתבטלת היא לגופה
של האשה האחרת ,וכתב עוד הציץ אליעזר שיש ללמוד מזה ג"כ מקל
וחומר לעניין תינוק במבחנה ,שאחרי שעשו הפריה לביצית עם זרע של איש
בתוך מבחנה ,וחזרו והשתילו העובר שנוצר במיזוג הביצית וזרע האיש,
במעי אשה זרה ,שהיא מעתה אם פונדקאית ,שבזה הבעיה היא לא רק על
כל ההולדה בלבד או על הביצית לבד ,אלא רוצים עוד גם לייחסם אל גוף
כזה שכבר נפרדו ממנו תכלית הפירוד ,שבוודאי אמרינן שבטלים לגוף
שחוברו אליו ,ואין להם עוד יחס לקודם ,ובוודאי שהילוד מתייחס אחרי
האשה שילדתו ולא לאשה שממנה נלקחה הביצית .במיוחד הוא עוד בק"ו
בן בנו של ק"ו ,בתינוק במבחנה ,מכיוון שבלי הכח האחר הנוסף המעורר גם
בזה ,הוא "המבחנה" ,אזי הביצית לא היתה בפעולה כלל והיתה נחשבת
כבשר או עור בעלמא שאין לה כבר כל יחס לגוף החיות שנוטלה משם,
ע"כ ,וכל זה תיקשי על כל מה שהוכחנו לעיל ,שאדרבה עיקר הדבר הקובע
הייחוס של הולד הוא "הזרע" ולא "הלידה" ,ודינה בת יעקב תוכיח ,שאע"פ

שרידים  אייר תשע"ז 155 

הרב יחיה טובול
שנתגדלה ונתפתחה ונולדה מרחמה של לאה ,מ"מ מכיוון שהיא נוצרה
מביציתה של רחל ,לדינא היא נחשבת לבתה של רחל ולא לבתה של לאה,
שלכן היתה מותרת לינשא לשמעון אחיה ,שלא היתה אחותו אלא מאביו
ולא מאמו.
מיהו נלפע"ד שכל דבריו של הצית אליעזר הנ"ל אינם מחוורים ,שבאמת אין
לדמות עניין עקירת כלי ההולדה מאשה זו שהושתלו אח"כ באשה אחרת,
לעניין הביצית או תינוק במבחנה שהושתלו במעיה של האם הפונדקאית ,כי
"כלי ההולדה" אין זה "יצור" אלא "אבר" פנימי בעלמא משא"כ תינוק
במבחנה ,מיד כשנהיה המיזוג של הביצית עם זרע האיש ,יש כאן בריאה של
"יצור" ,ובכל "יצור" יש מושג של ייחוס ,שכל עובר שנוצר הוא מתייחס
למשהו ,וממילא הוא מתייחס לבעלי הזרע שהם סיבת יצירתו ,משא"כ "כלי
ההולדה" שאינם "יצור" אלא אבר בעלמא ,ואינם שייכים כלל לעניין של
ייחוסין ,ולכן מיד כשנתחברו לגוף האשה שהושתלו בתוכה הרי הם ממילא
בטלים אליה ,ונעשו חלק ממנה ,והרי הם כמותה ,שפיר מיתי האבן יקרה
ראיה מילדה שסבכה בזקנה לכלי ההולדה שהושתלו באשה אחרת ,אבל
בביצית שנתמזגה עם זרע איש ,הרי ממילא יש כאן בריאה של יצור ,וכל
יצור מתייחס לבעליו ,ושוב מה יוסיף תת מה שהושתל במעי אשה זרה,
דמ"מ הרי הוא יצור וברייה בפני עצמו ,ולא שייך שיתבטל לדבר אחר* .וגם
כשמדובר רק בנטילת ביצית לבד ושתילתה במעי אשה אחרת ,נמי לא דמי
לכלי הולדה שהושתלו במעי אשה אחרת ,דבכלי הולדה הרי מיירי
שההשתלה במעי האשה האחרת נעשית ע"י חיבור ותפירה גמורה בגוף
האשה האחרת ,ולכן שפיר בטילי הכלי הולדה לגוף האשה האחרת ונעשו
כמותה ,משא"כ בביצית שהושתלה ברחם אשה זרה ,אן כאן שום "חיבור"
אלא "הנחה" בעלמא ,ורק אח"כ כשנעשה מיזוג זרע האיש עם זאת הביצית,
הוא שמתחבר העובר הנוצר בדופני בית הרחם ,אבל בשעה זו ,אחרי שכבר
נוצר העובר ,הרי הוא יצור ובריה כשלעצמו וממילא הוא מתייחס לבעליו,
ולא שייך שיתבטל לגוף אחר.
* ]ויעויין בשו"ת שבט הלוי ח"ט סימן רס"ד שכתב" ,ברור ופשוט כי כח
היצירה ותכונת הולד באבריו וצהותו בזרע האשה בצירוף עם זרע בעלה".
ע"ס[
וכן היא דעת רבינו בעל היביע אומר ,כמובא בספר נשמת אברהם ח"ג עמוד
י"ד ,שגם תינוקת המבחנה מתייחסת להוריה לכל דבר ,אם אמנם היתה
הקפדה מלאה שהזרע היה של הבעל בלבד ,וכן הוא בשו"ת יביע אומר ח"ח
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חאבה"ע סימן כ"א ,שבתינוק במבחנה ,שפיר מקיימים בזה מצוות פריה
ורביה ,והולד מתייחס שפיר אחרי בעל הזרע ע"ש.
ח הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה.
איתא בחולין ע' ע"א ,הדביק שני רחמים ויצא מזה ונכנס לזה מהו ,דידיה
פטר דלאו דידיה לא פטר ,או דלמא דלאו דידיה נמי פטר ,ופרש"י ז"ל
ונכנס לזה מהו ,נפטרה בהמה האחרת מן הבכורה או לא ,וכתב ע"ז בספר
נשמת אברהם חלק ה' אבע"ה סימן ה' אות קטן ה' ,דלכאורה מלשון הגמרא
שקוראת את הפרה בה נוצר העובר "דידיה" ואילו הפרה השניה ,ממנה נולד
העגל נקראת "לאו דידיה" ,משמע שהראשונה היא אמו של העגל ולא
השניה שממנה יצא חאויר העולם .נפקא מינה גם לגבי הדין של אותו ואת
בנו ,וראה ברמב"ם ז"ל הלכות בכורות פ"ד הי"ח שכתב" ,הדביק שדני
רחמים זה לזה ויצא מזה ונכנס לזה ,הרי זה ספק אם נפטרה מן הבכורה
הבהמה שנכנס בה הבכור ,שהרי פטר רחם ,או לא נפטרה עד שיפתור רחמה
ולדה" ,ע"כ .ומוכח שלשון הגמרא היא בדווקא ,ממילא ראיה מכאן שלא
האשה הפונדקאית היא האם אלא האשה שממנה נלקחה הביצית ,אך אפשר
לדחות שאולי הגמרא דברה על עובר שכבר נמצא בתהליך "לידה",
ש"נולד" מרחם הפרה הראשונה לתוך רחם הפרה השניה ,ומשם לאוויר
העולם ,דהיינו לא רק נוצר ברחמה של הראשונה אלא גם גדל שם כל
ההריון ,וממילא אין מכאן ראיה לנידון שהעובר גדל ברחמה של הפונדקאית
ונולד ממנו ,וצ"ע כי סתימת לשון הגמרא והרמב"ם מראה לכאורה על כל
מצב כאפשרי ,עכ"ל הנשמת אברהם.
ויעויין ג"כ בלשון רבינו גרשום שם בחולין שכתב בביאור בזה"ל" ,הדביק ב'
רחמים ויצא מזה לזה ,השתא מי אמרינן וולד דידיה פטר והא לאו וולד
דידיה מן האחרונה ולא פטר את האחרונה מן הבכורה דלאו וולד דידיה
הוה ,או דילמא כיוון דרחמה מקדש הבכור פטר ,תיקו ,ע"כ ,ומבואר בהדיא
בלשונו דהא ודאי שהוולד אינו מקרי אלא וולדה של הראשונה ,אף ששכן
אח"כ ברחם השניה ,ונולד שוב ממנה.
ומיהו נראה לפע"ד ,דבאמת ליכא הכרע מהגמרא דחולין ,לעניין נידון דידן
דאם פונדקאית ,אי בתר בעלת הזרע אזלינן או בתר היולדת אזלינן ,דמלבד
דהכי נראה בפשוטו מהלשון ד"יצא מזה ונכנס לזה" דמיירי שהגיע זמן
לידתו אחרי גמר ההריון של הראשונה ,וממילא אית לן למימר דעצם
יציאתו מהרחם של הראשונה ,הוויא לידתו הסופית ,ולכן שפיר דינא הוא
שהוא נקרא וולד של הראשונה ולא של השניה ,כיוון שחיותו וקיומו אינו

שרידים  אייר תשע"ז 157 

הרב יחיה טובול
תלוי כלל ברחם השניה .משא"כ בענינא דאם פונדקאית ,דמיד אחרי תחילת
יצירתו של העובר ,ע"י מיזוג ביצית האשה וזרע האיש ,הושתל במעיה של
האם פונדקאית ,באופן שכל חיותו והמשך קיומו וגידולו עד לידתו ,הוא
תלוי באם פונדקאית .ומה שכתב הנשמת אברהם שצ"ע "כי סתימת לשון
הגמרא והרמב"ם מראה לכאורה על כל מצב כאפשרי" ,אין לזה שום הכרח,
ולא שייך להביא ראיה מכח זה.
עוד נראה דאפילו ,לנשמת אברהם ,שבדברי הגמרא חולין הנ"ל נכלל אף
הציור הרחוק ביותר שהעובר יצא מרחם זה ,הרבה זמן מלפני גמר עיבורו,
ונכנס לרחם זה והמשיך בו חיותו וגידולו ,נמי אין מזה ראיה לנ"ד ,והוא
משום די"ל בעצם יציאתו וניתוקו מרחם הראשונה ,מחשיבה כבר הראשונה
לאמו ,שהרי מבואר בדברי מהר"ל ז"ל מפראג בספרן אור חדש על מגילת
אסתר ]ב' ז'[ דהיינו טעמא דאב מקרי אב אף על העובר ,אבל האמא לא
מקריא אמא אלא אחרי שנולד הולד ,משום "דבשעת העיבור כיון שלא
פירש הולד ממנה לא נקרא עדיין אמה ,שאצל האם קי"ל עובר ירך אמו"
ע"ש ,וא"כ שפיר י"ל דמיד כשניתק העובר מרחם הראשונה ,דאז לא שייך
לומר עובר ירך אמו ,חשיבא הראשונה אמו ,ותו לא שייך שהשניה תיחשב
אמו אע"פ שהמשיך גידולו ברחמה עד לידתו ,לא היה לעובר הזה שום
ניתוק ויציאה מרחם אשה אחרת ,ועל כל פנים כבר נתבאר שהוולד מתייחס
אחרי בעלת הזרע ולא אחרי המולידה.
ט ראייה דלא אזלינן בתר האם הפונדקאית אלא בתר בעלת הזרע
בנוסף יש להוכיח דודאי לא אזלינן בתר האם הפונדקאית אלא בתר בעלת
הזרע ,מההיא דמיתינן לעיל ,דגרסינן ביבמות צ"ח ע"א ,אמר רבא הא
דאמור רבנן אין אב למצרי וכו' דהא שני אחין תאומים דטיפה אחת היתה
ונחלקה לשתים וקתני סיפא לא חולצין ולא מייבמין ,ש"מ אפקורי אפקריה
רחמנא לזרעיה דכתיב "בשר חמורים בשרם ,וזרמת סוסים זרמתם ]יחזקאל
כ"ג[ ופרש"י ז"ל דאין אב למצרי אפילו היכא דליכא למימר כקטן שנולד
דמי ,כגון הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה ,דיש לו שאר מן האם
כשאר ישראל גמור ואין לו שאר מן האב ,ע"כ ,וכן כתב הריטב"א ז"ל,
ע"ש ,ומבואר מדברי רש"י והריטב"א ז"ל ,דבמעוברת שנתגיירה והיינו
הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה ,אין לעובר שאר מן האם אלא משום
דלא אמרינן ביה כללא ד"קטן שנולד דמי" ומעתה ,אם איתא דביצית
שנשתלה במעי אם פונדקאית ,אזלינן בתר האם פונדקאית ,משום שהביצית
מתחברת אליה ,ונתבטלה אליה ,והיא היא שילדתה לבסוף ,א"כ אמאי
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הוצרכו רש"י והריטב"א לומר דמשום שיש לו שאר מן האם ,אין כאן
כללא ד"קטן שנולד דמי" ,והלא אף אם היה כקטן שנולד ,נמי שפיר מובן
שיש לו שאר מן האם מכיוון שגדל במעיה וילדתו ,וזה לא גרע מאם
פונדקאית ,אלא על כרחך מוכח מזה ,דעצם מה שהעובר גדל במעי אשה עד
שילדתו ,לא סגי בהכי כדי לייחסו אחריה ,מאחר שאיננה בעלת הזרע ,כן
הוכיח הרה"ג חנוך ארנטרוי ,וכתב שכבר מובאה ראיה זו בחידושי רבי
שמואל על כתובות סימן י"א ס"ק ג'.
והדברים המה בק"ו ,דאי בעובר שיש לו דין כקטן שנולד ,שמחמת זה הוי
כאין לו אב ואם ,חזינן שאף שגדל ונגמר במעי אשה ,שהיא היא שילדתו,
אמרינו דאפי"ה אינו מתייחס אחריה ,כיוון שמ"מ אינה בעלת הזרע,
מדחשיב העובר שאין לו אב ואם ,א"כ ק"ו בביצית של פלונית ,או בעובר
שנוצר ממיזוג ביצית של אשה עם זרע של איזה איש ,לא נוכל לייחסו לאם
הפונדקאית ,שהרי איננה בעלת הזרע.
נמצא לפי כל מה שנתבאר עד כה ,דאית לן תלת דורתי ,דמנייהו מוכח,
דביצית או עובר שהושתל במעי אשה זרה ,שהיא אם פונדקאית ,הדין הוא
דאזלינן בתר בעלי הזרע ולא בתר האם פונדקאית ,בין לעניין הזהות ובין
לעניין הייחוס ,חבא כן מוכח מההיא דשמעון נשא דינה אחותו ,שאע"פ
שדינה גדלה ונולדה מרחמה של לאה ,מ"מ כיוון שהיא נוצרה מביציתה של
רחל ,נחשבת לדינא שהיא בת רחל ולא בת לאה ,ולכן חשיבא אחותו של
שמעון רק מאביו ולא מאמו ,ולכן היה מותר לו לישא אותה ,ועוד כן מוכח
מההיא דמעוברת שנתגיירה בנה אינו צריך טבילה ,ביבמות ע"ח ע"א,
דמבואר שם שכל הטעם דמהניא טבילת האם גם לוולד ,הוא רק משום דלא
שייך דין חציצה כלפי הולד  ,מדהוי רבייתו ,הא לאו הכי ,היה הולד נשאר
בגירותו ,אע"פ שגדל ונמשך עיבורו עד שנולד מרחם יהודיה ,ועל כרחך
דזהו משום שהקובע הוא הזרע ולא הרחם שבו הוא גדל ושממנו הוא נולד,
ועוד מוכח הכי מההיא דיבמות צ"ח ע"א ,ומתוך דברי רש"י ז"ל והריטב"א
ז"ל ,דבמעוברת שנתגיירה ,דאין לעובר שאר מן האם אלא משום דלא שייך
ביה דינא ד"כקטן שנולד דמי" הא גם בלאו הכי ,לא היה שאר מן האם
שילדתו ,אע"פ שגדל ונמשך עיבורו ברחמה עד שנולד ממנה.
י אי מקיימים מצוות פריה ורביה בתינוק במבחנה ובאם פונדקאית.
נדון בעיקר דברי שו"ת ציץ אליעזר חלק ט"ו סימן מ"ה ,דבתינוק במבחנה
]וק"ו באם פונדקאית[ לא מקיימים מצות פריה ורביה ,מאחר שההפריה
נעשית לגמרי מחוץ לגדרי הטבע ,דהיינו מחוץ לרחם האשה ,וזה ק"ו ממה
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שמצינו בכל מצוות התורה שלא יוצאים ידי חובת קיומם כאשר עושים
אותם שלא כדרכם ושלא כדרך הנאתם ,ע"כ .לכאורה יש לומר שדבר זה
הוא תלוי בפלוגתת רבותינו האחרונים ז"ל ,דבבית יוסף אבהע"ז סימן א',
הביא מאי דגרסינן בירשולמי פ"ב דיבמות ,אמתניתין דמי שיש לו בן מ"מ,
פוטר את אשת אביו ,וכו' ,ובנו הוא לכל דבר אפילו לפריה ורביה ,וכתב
הריטב"א ז"ל ,פי' דאפילו בבן ממזר יצא ידי פריה ורביה ,והרי קיי"ל
להלכה כמבואר בש"ע סימן א' סעיף ו' ברמ"א ז"ל ,ועל זה תמה המהרי"ט
אלגאזי ז"ל בחידושיו ,על הלכות בכורות להרמב"ן ז"ל ,סימן ס"ה] ,הראשון[
דאיך אפשר לומר דבבן ממזר מקיימים המצוה דפריה ורביה ,והלא זה הוי
מצוה הבאה בעבירה ,וקיי"ל דאינו יוצא ידי חובתו ,ובספר מנחת חינוך
מצוה א' ,וכן בשו"ת פרי יצחק ח"א סוף סימן מ"ב ,תירצו לקושיא זו בעד
כאן לא אמרינן דבמצווה הבאה בעבירה אינו יוצא ידי חובתו אלא היכא
דבשעת קיום המצווה הוא עושה ג"כ עבירה ,כגון בנוטל לולב גזול ,דבשעת
הנטילה עובר על מצות והשיב את הגזלה ,אולם בעניין מצוות פריה ורביה,
אף שבשעת הביאה הוא עושה עבירה מ"מ באותה שעה עדיין לא מקיים
המצווה ,דעיקר המצווה דפריה ורביה לא מתקיימא אלא בשעת הלידה,
והמעשה של הביאה הוא רק הכשר מצוה ,ע"ש.
אולם הגאון רב צבי פסח פראנק בחידושיו "הר צבי" על הטור אבהע"ז סימן
א' ,כתב דלא מסתבר לומר שמצוות פריה ורביה היא רק הלידה ,דהרי לידת
הבנים וחיותם לא מסור ביד האדם כלל שזהו דבר הנעשה ממילא בידי
שמים ,והאדם אינו יכול לעשות בזה כלום ,וכיצד נאמר דבדבר שהוא אינו
עושה ואינו יכול לעשות קיים מצוות עשה ,ובוודאי צ"ל דמה שאמרה תורה
ואתם פרו ורבו היינו שמצווה על האדם לעשות מעשה שיבוא לידי פרו
ורבו ,ובמעשה מקיים מצוות בוראו ,ולידת הבנים וחיותם זהו שיעורין
למצווה ,דכל זמן שלא נולדו או שמתו עדיין לא קיים המצווה ,וחיוב
המצווה נמשך עד שיוולדו ויהיו בחיים ,ואז נגמרת המצווה* ,והא דיוצא
ידי חובתו אף בבן ממזר ,אין הביאור בזה שהוא מקיים מצוה דפריה ורביה
בבן ממזר אלא הביאור הוא רק שמכיוון שיש לו בן אף שהוא ממזר ,שוב
אינו חייב במצווה דפריה ורביה ,אף שאינו מקיימה .ע"ש בהר צבי.
*]וכן היא דעתו דהגאון רבי משה פיינשטיין ז"ל בשו"ת אגרות משה אבע"ה
ח"ב סוף סימן י"ח ,ע"ש[
ומעתה נראה לכאורה דבפלוגתא זו תליא דינא שכתב הציץ אליעזר,
דבתינוק במבחנה ,מאחר שההפריה נעשית מחוץ לגדרי הטבע ,אינו יוצא ידי
חובת מצוות פריה ורביה ,מדהוי שלא כדרך ,והיינו דאי נימא שמצוות פריה
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ורביה היא מתקיימא בעצם מעשה הביאה וכשיטת ההר צבי ,אז אין הכי נמי
יש לומר שאינו יוצא ידי חובתו ,אלא אם עשה מעשה כדרכו וכפי דרך
הטבע ,ולכן בהפריה דתינוק במבחנה שלא היה כאן כלל שום מעשה כדרכו
לא קיים מצות פריה ורביה ,מיהו אי נימא כשיטת המנחת חינוך והפרי יצחק
שמעשה ביאה הוא רק הכשר בעלמא ,ועיקר המצווה היא דווקא בלידת
הבנים ,והיינו שעיקר המצווה היא מתקיימא בפריה ורביה בפועל ,ומה עוד
שלדית הבנים בפועל הרי היא נעשית באמת כדרך הטבע ,שנולדו ממעי
אשה כמו בכל לידה דעלמא ,ולכן דינא הוא שגם בתינוק במבחנה יוצאים
ידי חובת מצוות פריה ורביה.
ולפי"ז נראה דהא מיהא כולי עלמא יודו דלעניין קיום מצוות יבום ,מכיוון
דכתיב להביא בתורה "יבמה יבא עליה" ]דברים כ"ה ה'[ והיינו דבעינן דווקא
מעשה ביאה ,בזה ודאי שעיקר המצווה מתקיימת במעשה הביאה ,ואין
מעשה הביאה הכשר בעלמא ,אלא הוא גוף מעשה המצווה ,וממילא ודאי
דלא סגי כלל בפריה ורביה בפועל ,ולכן אם נוצר תינוק במבחנה על ידי
מיזוג ביצית היבמה וזרע היבם ,ושוב שתלו הולד במעי היבמה ,לא נתקיימא
כלל בזה מצוות הייבום דיבמה יבא עליה.
אולם נראה לפע"ד ,דאם נאמר שהמצות פריה ורביה מתקיימת במעשה
הביאה והווית הבנים היא רק שיעורין למצווה ,וכשיטת ההר צבי ,מ"מ הדין
הוא שיוצאים ידי חובת מצוות פריה ורביה גם בתינוק במבחנה ]או באם
פונדקאית[ והיינו טעמא משום דהרי סוף סוף לא הוציאה התורה מצוה זו
אלא בלשון "פרו ורבו" ]בראשית א' כ"ח[ ולא הזכירה כלל לשון של מעשה
המצווה גופא ,שמעת מינה שהעיקר הוא עצם הפריה ורביה ,ואין הדבר תלוי
באופן וצורת המעשה שנעשה ,אלא כל כמה שהאדם עסק והשתדל באיזה
אופן של מעשה שיהיה ,בכדי לאפשר הפריה ורביה ,שפיר קיים על ידי
מעשה השתדלות זה את המצווה דפריה ורביה ]ודוגמא קצת לזה ע"פ מה
שכתב בשו"ת פרי יצחק ח"א סוף סימן מ"ב ,דבמצוות ייבום לא שייך
החסרון דמצווה הבאה בעבירה ,דכיוון דעיקר המצווה הוא משום להקים
לאחיו שם ,א"כ ל"ש מצווה הבאה בעבירה דהרי מ"מ איכא הקמת שם,
ולעניין מצוות פריה ורביה ,לא שייך מצווה הבאה בעבירה ,דעיקר מצוות
פו"ר הוא משום לא תוהו בראה לשבת יצרה כמבואר ביבמות ס"ג ואפילו
ע"י איסור מ"מ כבר עבד ליה שבת ,ואנן נמי נימא דכיוון שעיקר המצווה
דפו"ר היא משום לא תוהו בראה לשבת יצרה ,א"כ אפילו ע"י תינוק
במבחנה יוצא ידי חובתו ,דמ"מ הא עבד ליה שבת[.
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ועוד נראה לומר דבאמת ליכא החסרון דשלא כדרך במצוות פריה ורביה על
ידי תינוק מבחנה ,והוא בהקדם מאי דאיתא בגמרא שבת כ"ב ע"א" ,ושפך
וכסה" במה ששפך יכסה ,שלא יכסנו ברגל שלא יהיו מצוות בזויות עליו,
והיינו דלעניין מצוות כיסוי הדם ,בעינן דווקא דבמה ששפך יכסה ,ופרש"י
ז"ל במה ששפך ,בידו ששפך בה ולא ברגלו ,ומבואר בגמרא שכל הטעם דלא
יכסה ברגלו הוא רק משום שלא יהו מצוות בזויות עליו ,אבל בלא"ה אין
הכי נמי דהוה מהני אף שמכסה ברגלו ,ולכאורה תיקשי דנימא דזה הוי שלא
כדרך ,והלא צריך דווקא לקיים המצווה כדרכה ולא באופן משונה ,ועל
כרחך צריך לומר דכיוון שהעיקר הוא שהדם יהיה מכוסה ,שפיר דמי אף אם
הכיסוי נעשה שלא כדרך ,דכוותה נמי נימא לעניין המצווה דפריה ורביה על
ידי תינוק במבחנה ,דאע"פ שכל ההפריה נעשית מחוץ לגדרי הטבע ,מ"מ
מכיוון שהעיקר הוא שתהיה הפריה ורביה ,שפיר דמי אף שנעשית שלא
כדרך ,ויעויין בתבואות שור סימן כ"ח ס"ק ל"ו שלעניין כיסוי הדם ,היכא
דאי אפשר באופן אחר ,שיתבטל המצווה ,אם לא יכסה ברגלו ,יוצא ידי
חובתו בכיסוי ברגלו אף לכתחילה ,ובענייננו שאין האשה יכולה להתעבר
בדרך הטבע ,מפאת הדלקת שבחצוצרות המונעת מיזוג ביצית האשה עם זרע
האיש ,ומוכרחים לעשות ההפרייה מבחוץ ולחזור ולשתול העובר במעי
האשה ,יש לומר דאפילו לכתחילה יוצאים ידי חובת המצווה דפריה ורביה,
כיוון שאי אפשר בעניין אחר ,ויעויין ג"כ בספר מקראי קודש ]מהגאון רב
צבי פסח פרנק ז"ל[ על סוכות ח"ב סימן י"א לעניין קיום מצוות נטילת לולב
בשינוי ע"ש.
וכן פסק רבינו הגאון בעל היביע אומר בח"ח אבה"ע סימן כ"א ,דעל ידי
תינוק במבחנה ,שפיר קיים בעל הזרע המצווה דפריה ורביה ,מאחר שבוודאי
הולד מתייחס אחריו ,שאין לחלק נדון זה מהנידון שהרופאים נוטלים זרע
הבעל ומזריקים אותו לרחם האשה ,ע"כ ,ובשו"ת חכם צבי ,בתשובות
הנוספות שבסוף הספר סימן י"ז פשיטא ליה שאם נתעברה האשה באמבטי
שקיים בעל הזרע מצוות פריה ורביה ,וכן כתב הגאון רבי צבי פסח פראנק
ז"ל בהר צבי שעל הטור אהב"ע סימן א' ,דבהזרקת זרע הבעל לרחם אשתו,
שפיר מקיימים מצוות פריה ורביה ,כיוון דמוציא הזרע לשם כך ,וגם מה
שרופא עושה ,חשיב שליחו ,ושלוחו כמותו ,ע"ש ,ודכוותה נמי י"ל בתינוק
במבחנה ,שלשם כך מוציא זרעו לפרות ולרבות ,ושפיר מקיים בזה מצוות
פריה ורביה ,וכ"כ בשו"ת אגרות משה אבה"ע ח"ב סימן י"ח בדין הזרקת
הזרע לרחם האשה ,ע"ש ,וכן פסק בשו"ת מנחת יצחק חלק א' סימן ? אות
י' ,דבהזרקת הזרע של הבעל לרחם האשה מקיימים מצוות פריה ורביה
לכולי עלמא ,ע"ש ,ובזה כתב בשו"ת שבט הלוי מ"ט סימן כ"ט דלעניין
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הזרעה מלאכותית ,פשוט דהלכה כאותם הפוסקים שכן קיים מצוות פריה
ורביה.
כ ודבק באשתו והיו לבשר אחד ,אי איכא איסור עשה מהתורה
בהזרעה מלאכותית ובאם פונדקאית.
כתב בשו"ת שבט הלוי חלק ג' סימן קע"ה ,בעניין הזרעה מלאכותית ,והיינו
להזריק זרע איש ברחם אשה אחרת שאינה אשתו ,הדבר ברור שאע"פ שאין
בזה מיתה וכרת ,מ"מ יש בזה איסור )עשה( גמור מן התורה ,דהנה בסנהדרין
נ"ח ע"א "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו" ]בראשית ב'
כ"ד[ ,ודרשינן "ולא באשת חברו" ,ומזה כתבו התוס' בקידושין י"ג ע"ב ד"ה
לר"ע בעשה ,אומר ר"י דאיכא עשה באשת איש כגון ודבק באשתו,
בקידושין כ"א ע"ב אמרינן "אשת יפת תואר" ]דברים כ"א י"א[ אפילו אשת
איש ,וכתבו התוס' ד"ה אשת ,דאע"פ שאין אישות בכותית ,מ"מ איכא עשה
דכתיב ודבק באשתו ולא באשת חברו ,וזה קאי גם על ישראל להלכה כאשר
ביאר לנכון בספר המקנה שם ,והנה במקרא זה מפורש ודבק באשתו והיו
לבשר אחד וקאי על הולד הנוצר משניהם במש"כ רש"י ז"ל שם בסנהדרין
ד"ה מ' ,וז"ל שזרע יוצא מהם שנעשה בשר האב והאם אחד בו עכ"ל ,ואי
ס"ד דמותר מה"ת הזרקת זרע איש ברחם אשה אחרת ,הכי אפשר להיות
דבוק באשתו ולהיות לבשר אחד עם אשת חברו בוולד הנוצר משניהם ,והרי
התורה קבעה כאן תנאי הראשון של אישות דאורייתא שיהיה בנישואיהן
ודבקותן זב"ז זרע יוצא מבין שניהם להיות האב והאם אחד בוולד הנוצר על
ידי מי שקבעה לו התורה הדין של ודבק באשתו ולא באשת חברו ,וזה נכון
בעזהי"ת ופשטא דקרא ע"י דרשתם ז"ל .ע"כ השבט הלוי ,וכן חזר וכתב
בספריו שבט הלוי ח"ט סימן רס"ד ע"ש.
והנה לפי דבריו אלו של השבט הלוי יוצא שאפילו ע"י הזרקת הזרע של
הבעל ברחם אשתו ,וכן בהפריית ביצית האשה ע"י זרע בעלה בתוך מבחנה,
וכשנוצר העובר משתילים אותו שוב ברחם האשה בעלת הביצית ,גם בהני
גווני יש לומר דאיכא איסור עשה מן התורה ,דהא בתורה כתיב דווקא
"ודבק" באשתו ,ולשון "ודבק" משמעותו מעשה ביאה ממש ,וכדרשינן התם
בסנהדרין נ"ח ע"א ,ודבק ולא בזכר ,ופרש"י ז"ל דליכא דיבוק בזכר ,דמתוך
שאין הנשכב נהנה אינו נדבק עמו ,ע"כ * ,וא"כ אנן נמי נימא שלא התירה
התורה שיהיו לבשר אחד ,דהיינו יצירת הולד ע"י מיזוג זרע האב והאם,
אלא ע"י "ודבק" ,דהיינו ביאה ממש ,אבל ע"י הזרקת זרע האיש ברחם
אשתו ,וכן ע"י השתלת הביצית אחרי ההפריה מזרע בעלה ,ברחם האשה,

שרידים  אייר תשע"ז 163 

הרב יחיה טובול
יהיה אסור מן התורה מדליכא "ודבק" ,והלא דעתיה דהרב שבט הלוי גופיה,
דבשני מעשים אלו שפיר מותר לבצען ,אפילו לכתחילה לעת הצורך ,כשאי
אפשר לקיים מצוות פריה ורביה בדרך כל הארץ ,שכן כתב בשו"ת שבט
הלוי ח"ד סימן צ"ז ,לעניין הזרעה מלאכותית ,וז"ל "שלפעמים אחרי שאילת
חכם אנו מתירים לחשוכי בנים להזריע מזרע הבעל" ע"כ" ,וכן כתב בח"ו
סימן י"ג וגם לעניין השתלת הביצית ברחמה של האשה בעלת הביצית ,אחרי
ההפריה מזרע בעלה ,ס"ל לשבט הלוי דמותר וכמבואר מתוך דבריו בחלק י'
סימן רל"א ,שדן אם מותר לאבד שאר הביציות שהוקלטו ולא הושתלו,
ומוכח דהא מיהא שפיר מותר להפרות הביצית של אשה מזרע בעלה
ולהשתיל אח"כ הביצית שהוקלטה במעי האשה בעלת הביצית.
* וכזה מבואר בירושלמי קדושין פ"א ה"א ,דלשון "ודבק הוא לשון
"ביאה"  ,והיינו דתניא שם ,בן נח שבא ביאה אסורה בהעראה חייב ,שנאמר
ודבק באשתו ולא באשת חברו ,ודבק דבק כל שהוא ,ע"כ.
וכן היא דעתם דרבותינו האחרונים ז"ל ,דלהזריק זרע האיש ברחם אשתו,
בחשוכי בנים ,שפיר דמי ,יעויין בשו"ת מהרש"ם ח"ג סימן רס"ח ,ובשו"ת
אגרות משה חאבה"ע ח"ב סימן י"ח ,וכן העלה להיתרא בשו"ת יביע אומר
ח"ב חאבה"ע סימן א' ,וכן פסק בשו"ת מנחת יצחק ח"א סימן נ' אות ו' .וכן
פסק הגאון רבי צבי פסח פראנק ז"ל בהר צבי שעל הטור אבה"ע סימן א',
וגם בעניין הפריית ביצית של אשה בתוך מבחנה ע"י זרע בעלה של אשה זו,
והשתלתה אח"כ ברחם אשה זו ,דעת העוסקים דשפיר שרי ,וכמבואר באורך
בשו"ת יביע אומר ח"ח חאבה"ע סימן כ"א ,ובתנאי שיהיה בירור גמור
ומוחלט עפ"י עדות וגדרי דיני תורתנו הק' ,שלא יהיה שום חשש תערובת
זרע איש אחר ,או ביצית מאשה אחרת.
על כן נראה לי בעניי ,שבאמת אין הדבר בכוחנו לקבוע הלכות ולחדש
דינים ,רק מתוך הבנתנו העצמית בפסוקי התורה ,כל כמה דלא חזינן שכך
פירשו לנו הבנת הפסוק ,בדברי התלמוד ורבותינו הראשונים ז"ל ,וכבר חזינן
שכמה פסוקים בתורה ,אין פירושם לפי האמת כפי שיוצא בפשוטו מלשון
הפסוק ,וכדא דכתיב "ולפני עוור לא תתן מכשול" ]ויקרא י"ט י"ד[ שכתב
ע"ז בספר מנחת חינוך מצווה רל"ב שמדברי הרב בעל ספר החינוך ומדברי
הרמב"ם ז"ל פסוק זו יצא לגמרי מפשוטו ,ע"ש .שאם נתן מכשול ממש אבן
לפני עוור אינו עובר ע"ש .באופן דאין לנו הכרח גמור לקבוע שיש איסור
עשה מן התורה ,להשתלת ביצית ברחם אשה זרה ,או להזריק זרע איש
ברחם אשה זרה.
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אלא דאפילו הכי ,גם מבלי שיהיה לנו מקור מפורש בתורה לאסור מעשים
ופעולות חמורות כאלו ,הדבר ברור למעלה מכל ספק ,שכל היכא דאיכא
תערובת זרעים ,בין בהזרעה מלאכותית בהזרקת זרע איש ברחם אזה שאינה
אשתו ,בין מזרע יהודי ובין מזרע נכרי ,ובין בעניין השתלת ביצית ברחם
אשה ,שאיננה בעלת הביצית ,הכל מתועב ואסור בהחלט ,וכמו שהעלו
בתוקף רבותינו הפוסקים ,דלא כהגאון רבי משה פיינשטיין ז"ל בשו"ת
אגרות משה חאבה"ע ח"א סימן ע"ח ,שהתיר הזרקת זרע נכרי ברחם
יהודיה ,והא ליתא ,יעויין בשו"ת חלקת יעקב ח"ג סימן מ"ז והלאה ,ובשו"ת
מנחת יצחק ח"ד סימן ה' ,ובשו"ת ציץ אליעזר ח"ט סימן נ"א פרק ה' עמוד
רנ"ב ,ובשו"ת שבט הלוי ח"ג סימן קע"ה ,כתב דמעשה של הזרעה
מלאכותית להכניס זרע של איש אחר או של גוי לגופה של אשת איש ,היא
תועבה שאין כמוה ע"ש ובאמת שגם לגופה של פנויה ,הויא נמי תועבה ,וכן
פסק רבינו היביע אומר בח"ח חאבה"ע סימן כ"א אות ה' ,שחלילה לסמוך
להקל בזה ,וישתק הדבר ולא יאמר ,וגם הגאון רבי משה פיינשטיין ז"ל הדר
תבריה לגזיזיה ,וכתב שחלילה לשום רב להורות היתר בנידון זה מתוך ספרו,
כמובא בציץ אליעזר שם אות ד' ,וביבי"א שם .ובעניין אם פונדקאית כתב
בשו"ת שבט הלוי ח"ט סימן רס"ד ,ברור שזה מעשה איסור רחוק מקדושת
התורה ,ומצווה לרחקו בשתי ידים ,וכן כתב בחלק ח' סימן שי"ב שאלה ב',
"מעולם לא התרתי להוציא ביצה מאשה אחרת ולהניח תוך אשה זו ונמצא
הולד נוצר בכח זרה ,ולא ע"ז צוותה התורה מצות פרו ורבו ,ואין חילוק בין
ביצת ישראלית או גויה" ע"כ ,וכן היא דעתו דהגרש"ז אויערבך ז"ל ,בעניין
אם פונדקאית ,כמובא בספר נשמת אברהם ח"ד עמוד קפ"ו ,שאין לעשות
מעשה זה לכתחילה כי זה יגרום לבלבול וערבוביה ואין זו השקפת התורה,
ועוד שם בנשמת אברהם עמוד קפ"ד ,דעתו דהגרי"ש אלישיב ז"ל שאסור
לעשות זאת לכתחילה ,וכן פסק הציץ אליעזר חלק ט"ו סימן מ"ה.
ל דינים העולים
הדבר ברור בהחלט שאסור לבצע שום השתלת ביצית של אשה אחת ברחם
אשה אחרת בין אם בעלת הביצית היא יהודיה ובין אם היא נכריה ,בין
ברחם יהודיה וביו ברחם נכריה ,שגם בביצית מנכריה יש לאסור השתלתה
ברחם נכריה ,מחשש שישא אחותו מאמו ,שגם בן נח מוזהר עליה ,ואפילו
אם יתבטל ממצוות פריה ורביה אין להתיר ,והוא הדין שאסור בבירור
להזריק זרע איש ברחם אשה שאינה אשתו של בעל הזרע ,בין זרע מנכרי
ובין זרע מישראל ,ודווקא אם רוצים להזריק זרע איש ברחם אשתו יש
להתיר בשעת הדחק גדול ,בחשוכי בנים ,ודכוותה נמי יש להתיר הפרית
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ביצית של אשה במבחנה ע"י זרע בעלה ,ולחזור אח"כ ולשתול הביצית
שהוקלטה ברחם האשה בעלת הביצית ,וכ"ז בחשוכי בנים שאינם יכולים
לפרות ולרבות בדרך כל הארץ ,ושפיר מקיימים בזה מצוות פריה ורביה,
ובדיעבד היכא שנעשה מעשה והיתה אשה אם פונדקאית ,הדעת נוטה
שהוולד מתייחס אחרי בעלת הזרע ולא אחרי האם שילדתו ,ואם הביצית
היא מיהודיה ,ומיזגוה בין מזרע יהודי ובין מזרע נכרי ,הולד יהודי אף אם
הושתלה ברחם נכריה ואם הביצית היא מנכריה ומיזגוה בין מזרע יהודי ובין
מזרע נכרי ,הולד נכרי ,אף אם הושתלה ברחם יהודיה ,ואשה יהודיה שהיא
אם פונדקאית לעובר שנותר מביצית נכריה ,ורוצה לגייר עוברה כשהוא
עדיין ברחמה ,אי אפשר לבצע הגירות לעובר גרידא ,ורק לאחר שיוולד
שייך לגייר אותו ,ונראה שאשה נכריה שהיתה אם פונדקאית לעובר שנוצר
מביצית נכריה אחרת ,ונתגיירה בהיותה מעוברת ,אע"פ שהיא נעשית
יהודיה ,אכתי העובר הוא נכרי ,מאחר שהולד לא היה מתייחס אחריה,
מכיוון שאיננה בעלת הביצית ,אבל אם נטלו ביצית מנכריה ,ועשו בה
הפרייה במבחנה וחזרו ושתלוה ברחם בעלת הביצית הנכריה בהיותה
מעוברת ,בזה שפיר חלה הגירות גם על העובר.
]הערת המערכת :מחבר המאמר דלמעלה ,הרב יחיה טובול ,נקט עמדה
במחלוקת מסובכת שנוגעת הלכה למעשה .ליתר הדיעות ,עיין באנציקלופדיה
הלכתית רפואית ,כרך ב ,ערך הפריה חוץ גופית .שם מובא כמעין סיכום :יש
הסבורים שהאם הביולוגית היא האם ההלכתית ,רוב הדנים בשאלה זו סבורים
שהאם הפונדקאית היא האם ההלכתית לכל דבר )לפי שיטה זו מותר תינוק
המבחנה בקרובי תורמת הביצית ,יש הסבורים שלתינוק מבחנה אין לא אב ולא
אם ,ויש הסבורים שמספק ולחומרא שתי הנשים הן אמותיו ולפי זה הוולד
אסור בקרובי שתיהן .ויה"ר שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולאסוקי שמעתתא
אליבי דהלכתא[.



  166שרידים  גליון כ"ח

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה

ל"ט אבות מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
הרב ישראל מאיר לוינגר
לפנים ראב"ד באזעל וראב"ד מינכען
וחבר מערכת שרידים

הערה ממערכת שרידים :חברינו החבר הבכיר של מערכת שרידים ,הרב ישראל
מאיר לוינגר ,כותב כעת ספר על מספר סוגיות מרתקות ,והנה ,פרק בתוך הספר ההוא
עוסק בהגדרת ל"ט אבות מלאכות שבת ותולדותיהן בעידן המודרני .הרב לויננגר
התאמץ להראות לקורא איך מלאכה זו או אחרת מתבצעת בעידן המודרני ,ועל כן זה
נוגע ממש לנושא כרך זה של שרידים ,ה"ה טכנולוגיה והלכה .תודתנו לרב לוינגר
ששנה לנו את פרקו ושיתף אותנו בקריאה מוקדמת בפרק זה.
בשבת נאסרה עשיית מלאכה .חכמינו
תיארו את המלאכות כאלו שנעשו
במקדש .רבות מהן לא מובנות לנו
היום ,מכיוון שהן הפסיקו להתקיים
אפילו בתעשייה ובחקלאות שבימינו.
הרבה מהפעולות הללו זכינו עוד
לעשות ובעיקר להכיר .בכוונתי בחומר
הבא לתאר את הניתן לתיאור באופן
מעשי.
ואלו הן המלאכות האסורות בשבת.

קבוצה א .המלאכות שהיו
חשובות במקדש להפקת הצבעים
בקבוצה זו אנו מוצאים את מלאכות
השדה ,מהזריעה ועד הקצירה .מלאכות
אלו ,באופן כללי ,אסורות גם בשנת
השמיטה .ביבולי השדות הללו חלים
מרבית המצוות התלויות בארץ.
בשמחה ראינו בשמיטה האחרונה ,כיצד
קבוצת שעלבים פרסמה על כביש
ירושלים בשדה חרוש ועזוב ,כיצד הם
שומרים על השמיטה .גם יישובים

אחרים נקטו הפעם בכך .כך מצאנו
בשולי הכביש את השלט הבא:

בעבודה זו נתייחס לכל הבחינות של
המלאכות ולא רק לעניין שבת.
מלאכות השבת מקבוצה זו הן:

 .1זורע
הגדרת הזריעה
הזריעה היא פעולה ,בה משקיעים
באדמה והצמחים גדלים .זורע הוא
העושה פעולה לצימחי פירא' .הזורעים
בדמעה ברינה יקצרו' )תהלים קכו:ה(.
הזריעה הפשוטה הייתה בפיזור זרעים
על פני שטח חרוש :מלא היד זרעים
ביד ופתיחה של שתי אצבעות תוך כדי
תנועה של  90מעלות ,מפזרת את חצי
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הזרעים .פתיחה אטית של שתי
האצבעות הנוספות נעשתה תוך החזרת
היד אל הגוף .קצב ההליכה נתן את
פיזור הזרעים על פני השטח .מכאן
השם מפולת יד) .נמצא בבבא בתרא
המונח מפולת יד גם כזריעה לתוך
חריצים באדמה( .מיד אחרי פיזור
הזרעים על פני השטח נעשה חריש
קל .אם לא נעשה חריש להכנסת
הזרעים לאדמה ,תבאנה הצפרים
ותאכלנה את הזרעים.
הזריעה היא לפי זה ,הכנסת זרעים,
אפילו זרע בודד ,לאדמה ,כדי שהוא
ינבוט .מכיוון שכך ,הגדרת הזריעה
היא :הכנסת זרע ,צמח או חלקיו,
למקום גידולו .הגמרא מחשיבה כזורע
את הזורע ,את הזומר ,את הנוטע ,את
המרכיב ואת המבריך .כמובן אפשר
לשייך לכאן גם את המשקה.
הזריעה עצמה נעשתה כפי שאמרנו.
בשלב מאוחר יותר השתמשו בשק עם
חור קטן שהלכו אתו לאורך התלם .כך
נפלו הזרעים אחד אחרי השני.
במשך הזמן פותחו מכשירים הנמשכים
ע"י סוס או בעל חיים אחר ופיזרו את
הזרעים .בגמרא כבר נזכרו :מפולת יד
או מפולת שוורים .רש"י מפרש' :יש
מקום שזורעין את התבואה ביד ויש
מקום שנותנין הזרע בעגלה מנוקבת
ומוליכין השוורים את העגלה על
המחרישה והזרע נופל והולך' .זה
הבסיס למכונות הזריעה החדישות ,בהם
הזרעים מוכנסים במספר תלמים
מקבילים .היום הם מוכנסים בעומק
מסוים ומכוסים מיד על ידי המכשיר
עצמו.
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מכונת זריעה פשוטה .ברוחב ישנם חמישה
חורים והצינורית שלמטה שופכת את הזרעית
ומכסה אותם

מכונת זריעה מודרנית נגררת ע"י
טרקטור וזורעת עשר שורות בבת אחת.

מכשיר זריעה מודרני )ע"פ מהלום(

הזריעה כתהליך עיבוד האדמה
הזריעה היא תהליך חשוב בעיבוד
האדמה' .שדך לא תזרע וכרמך לא
תזמור' )ויקרא כה:ד( ,זה הוא עיקרון
שמיטת הארץ .שתי המלאכות
האמורות ,הן יסוד לעבודת האדמה.
בתורה ישנן עוד מצוות הקשורות
לזריעה .במשנה נמנית הזריעה אפילו
לפני החרישה ,למרות שהחרישה היא
הכנה לפעולת הזריעה .יש איסור
זריעת כלאים .כמו כן יש איסור זריעה
בשביעית .איזה מהפעולות הקשורות
לשבת קשורות גם לאיסורים אחרים,
יידונו בנפרד.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
הזריעה לעניין שבת
הזריעה עצמה היא אחת
המלאכות האסורות בשבת.

מל"ט

כל פעולות הזריעה הבאות נכללות
בזריעה ,חלק כאב מלאכה וחלק
כתולדה.

קרסום הוא זמירת הענפים היבשים או
אלו המתחילים להתייבש .הוצאת
הענפים היבשים נקראת זירוד.
בשביעית הזמירה אסורה .גרם זמירה
אפשרי.

זומר
זמירה ,או גיזום ,נעשים לשם דרבון
הצמח לגדול בכוון מסוים ,או להגביל
את גדילת הצמח .הצורה השנייה קיימת
בעיקר לצורך גינות נוי .כאן הפעולה
היא בעיקר פעולת הקצירה.
קליפת השיפה ,עד העץ הלבן ,גורמת לכך
שהענף מעל הקילוף ימות מעצמו במשך הזמן.
גיזום זה הותר בדור האחרון

נוטע

גיזום הצמחים לפינוי השביל להולכי רגל

הגיזום נעשה בדרך כלל באמצעות
מזמרה או מקצרה לדשא או לשדה.

זמירה לצרכי גידול
זו נעשית כשהכוונה לקבל צמח בעל
צורה מסוימת .ברמת הגולן נטעו כרמי
זית ,שבהם הצמחים נזמרים בגובה
מסוים ,כשהכוונה לקבל ענפים רבים,
ברוחב הצמח ,מבלי שהגובה יעלה על
הגובה המוגדר .אחת המטרות ,במקרה
זה היא ,לאפשר קטיף הזיתים במכונה
הקוטפת את הענבים.

קופסה לזריעה במשתלה .מדובר כאן בתאים
מלאים באדמה .מוכנס זרע ונותנים לו לגדול
ואז מוציאים אותו עם הגוש ,או בלעדיו,
ושותלים אותו באדמה

נטיעה או שתילה היא הכנסת צמח,
בשלב גידול מסוים ,שגודל עד כה
בדרך כלל במשתלה ,בעציץ שאינו
נקוב ,לאדמה במקום אחר ,במטרה לתת
לו בית גידול חדש.
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מימין שתילת צמח בגן נוי .משמאל יתד
לעשיית חור להכניס את השתיל הרך לאדמה

בתוך המין ,לפי ההלכה ,דבר שאינו
בהכרח מקביל להגדרה המדעית.
האתרוג צריך להיות בלתי מורכב ,כי
אחרת אינו אתרוג טהור .הוא חייב
לגדול ישר מהזרע ,או מייחור של עץ
אתרוג בלתי מורכב.
היום מקובל להרכיב זנים שונים ,בעיקר
בענבים .אם יש לחקלאי כרם בו גדלים
ענבים מזן מסוים ,למשל ירוקים,
והשוק השנה מחפש זנים אחרים,
למשל אדומים ,מותר להרכיב על הכנה
הישנה זן חדש .אם ההרכבה נעשית
נמוך מטפח מעל האדמה ,הצמח נחשב
לצמח חדש וחלים עליו מחדש דיני
ערלה ונטע רבעי .אם ההרכבה נעשית
גבוה יותר ,הפרי הולך לפי הכנה.

נטיעת אילן ע"י המחבר עם תלמידיו

הרכבה
בהרכבה נוטעים ענף או רק חלק ממנו,
חשוב שתהיה עין )פקק ,בבסיס העלה
של כל צמח דו-פסיגי נמצא מעין
כפתור ,שממנו יוכל משהו להתפתח.
כפתור זה נקרא עין( של גדילה לתוך
צמח קיים .הדבר מקובל בדרך כלל,
כאשר הכוונה היא להיטיב את הפרי או
לחסן אותו מפני פגיעות .תפוח זהב
פראי ,חושחש ,עמיד בפני פגעי קרקע.
הפרי אינו טעים .הרכבת פרי הדר על
כנה של חושחש ,מאפשרת את הפרי
של הרוכב ,עם החיסון של הכנה.
בהלכה ההרכבה בין שני מינים שונים
אסורה ,בעוד ההרכבה בתוך המין
מותרת .ההלכה מגדירה גם מה נקרא
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מקובל לחתוך מעל הכנה ,במידה
וההרכבה היא מהצד ,שלא לקבל את
הפרי הבסיסי .זה אינו חיוני .זכורני
שבילדותי ראיתי בבית ערבי בירושלים,
עץ שמשלושת הענפים העיקריים גדלו
פירות שונים ,באחד גדלו משמשים,
בשני שזיפים ובשלישי שקדים .כנת
הצמח הייתה כנראה שקד ועל ענפיו
הורכבו האחרים ,אך לאחר ההרכבה
לא סולקו ענפי הכנה ,שגדלו ליד
ההרכבה.
A
בהרכבה
הורכבה קליפת
הצמח עם ענף
קל כרוכב על
הכנה
קליפת
)הימנית בתמונה(.
בהרכבה  Bנלקח
ענף והושתל בתוך
הגזע של הכנה.

ייחורים
ישנן שתי שיטות עקרוניות להכנת
שתילי עצי פרי .החשובה ביניהן היא

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
הכנת ייחורים .בשיטה זו ,לוקחים ענף,
על פי רוב ,ללא עלים ושותלים אותו
בעציץ שאינו מנוקב וממתינים עד
לקליטתו באדמה .בשיטה השנייה
לוקחים זרעים וזורעים באדמה .בשני
המקרים נותנים להם לגדול עד גודל
מסוים בעציץ ואז ,במידת האפשר,
מעבירים את השתיל הקטן עם גוש
האדמה ושותלים אותו במקום שהעץ
עתיד לגדול .יתרון הייחור על פני הזרע
הוא :בלקיחת ייחור אנו יודעים איזה
פרי יגדל ממנו ,מפני שזה חלק מצמח
האם .הזרע מתפתח משני הורים ולכן
יהיה טעם הפרי ,תערובת משני ההורים.
הוא יוכל להיות יותר טוב ,אך גם
פחות .בלקיחת הזרע ישנו סיכון וגם
סיכוי] .כיוון שהייחור הוא חלק מצמח
האם ,מתעוררת השאלה ,אם נלקח
ייחור מצמח עורלה .למעשה רק פירות
עורלה אסורים והייחור אינו פרי[.

הגפן הוא אחד הצמחים שניתן להרבות
בדרך דומה ,בהברכה .בהברכה מדובר
בכמין ברך ,בו מוכנס ענף לתוך האדמה
ומכה שם שורשים .המיוחד בזה הוא,
שלמרות שהוא עדיין ניזון מצמח האם,
הוא ניזון גם דרך השורשים החדשים.
יש לנו כאן מעין צמח חדש הקשור עם
צמח האם .לגבי דיני הערלה ,הוא
נחשב כחלק מצמח האם ,כל עוד הוא
מחובר אליו ,למרות שהוא יונק מן
האדמה .הוא ייחשב כצמח חדש ,ברגע
שהוא ינותק מצמח האם ,אף אם עברו
שנים מאז ההברכה ,אז יתחילו שנות
העורלה.

הברכה
ישנם צמחים שענפים מהם מסוגלים
ליצור שרשים במהלכם .ישנם עצים
ענפים שיורדים לאדמה
שמגדלים
ויוצרים בדרך זו מעין גזעים חדשים
ומתפשטים בדרך זו על שטח גדול.
אחד הפיקוסים הוא דוגמא מאלפת לכך.

פיקוס יוצר השורשים

בתמונה העליונה נראה המשך הענף נוטה בצד
ימין ארצה ,בתמונה התחתונה הענף מלמעלה
נכנס בצד שמאל הוא מכופף כלפי מעלה )ברך,
הברכה( ויוצאים ממנו ניצנים חדשים ,ליד
המקל אליו הוא קשור
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השקאת הצפה ותלמים

שבועיים מאוחר יותר ,הצמח גודל מהאדמה,
בענף היורד אין עוד צמיחה

השקאה
ההשקאה לא הובאה במיוחד ,אבל היא
בעלת משמעות כתולדת הזורע.
ההשקאה יכולה להיעשות בצורה
הפשוטה :משפך ,צינור או ממטרה.
היום הצורה המודרנית של ההשקאה
היא בטפטפות.

מההשקאה בהצפה עברו להשקאה
בתלמים ,במקומות שכמות המים
מוגבלת .היום גם שיטה זו הוחלפה,
אבל היא הייתה חשובה בתקופת
התלמוד ושמשה את החקלאות עד לפני
כארבעים שנה.

השקייה במשפך

מימין :מסביב לאילן נראה צינור חום עם נקבים
קטנים ,דרכם מטפטפים המים .משמאל :נראה
שטח המושקה ע"י טפטפות

מערכת שאיבה מבאר המים ושפיכה לתוך
מערכת ההשקאה

השקאה מממטרה במרכז התמונה .יש ממטרות
מסתובבות ויש הממטירות סביב כל הזמן
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המים מגיעים לשדה דרך צינור ,מעיין
או תעלה ממקור המים .ייתכן שהמקור
נשאב מהנהר ונשפך לתוך התעלה
העיקרית .מהמקור המים זורמים
לתעלה הפתוחה .כשנכנסו מספיק מים

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
לתעלה הפתוחה ,פותחים שוב את
התעלה העיקרית וזו מעבירה מים
לתעלה הפתוחה השנייה .כשהשנייה
מלאה פותחים את המים לשלישית וכן
הלאה .בעיקרה הייתה השיטה בפתיחת
תעלות .היום המים הולכים בתוך
תעלות ופותחים להם מעברים לערוגות
השונות .כך הושקתה כל ארץ גושן.

שריית זרעים במים
שריית זרעים במים היא אחת התולדות.
היא אינה אב מלאכה ,שכן אין הגידול
באדמה ,אבל ספיגת המים ע"י הצמח
גורמת לגידול הזרע והצמיחה ממנו .גם
אם הכוונה לקבל רק גרעינים נפוחים,
כבהכנת התירס ,הפעולה היא פעולת
הגידול שבזריעה.

מימין נבטים במים ומשמאל זרעים במים

המים מוכנסים לתחילת התעלה .הם ממלאים
את הקטע הראשון .בהתחלה פותחים את
השסתום השני וההצפה היא לחלקה השמאלית.
כשיש מספיק מים סוגרים את השסתום השמאלי
ופותחים את העליון .בתמונה שלנו המים
ממלאים צינורות ההולכים לחלקה אחרת .כשזו
גם הושקתה דיה ,סוגרים גם שסתום זה והמים
ממלאים את התעלה ונכנסים לראש הצינור
הדק ,המעביר את המים לצינור הבא ושם חוזר
חלילה.

פיצפוצים משמאל יבש ,מימין לאחר שלוש
שעות במים

ישנן עוד פעולות ,שנעשו לצורך גדילת
הצמחים ובעיקר העצים .פעולות אלו היו:
מסיידין  -סיוד גזע העץ לגירוש
החרקים.
מאבקים ומעשנים – פיזור עשן לגירוש
התולעים.
מתליעין – הוצאת התולעים.

גם פה יכולות להיות תעלות המאפשרות
להשקות שורה אחר שורה

מזהמין  -זיהום נטיעות  -מריחת זבל
על פצעי העץ או מריחת שמן מסריח
לגרוש התולעים.
מקרסמין ,מכרסמין – סילוק ענפים
יבשים.
מזרדין – סילוק ענפים לחים מיותרים.
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מפסגין – סילוק פסולת מהאילן .אולי
מדובר בגיזום להשבחת האילן או אולי
בתמיכת צמחים צעירים..
כורכין – עיטוף בחתיכת בד להגנה
מחום וקור.
קוטמין – חיתוך קצוות הענפים שיגדלו
לצדדים.
עושים להם בתים – עשיית משהו
מסביב להגנה מפני בעלי חיים.
מכסחין
מכווצין – הוצאת הקוצים מהשדה.
מפרקין – סילק אבנים מעל השורשים
ומורידים עלים מיותרים.
מייבלין – חיתוך יבלות.
קושרין – קשירת אילן שנפשח )נשבר(
שלא יישבר הלאה.
טיוב – שדה שניטייבה ,עשו פעולות
להטבתה.
כל המונחים הללו ,שהן פעולות לטובת
הצמח ,נשאלת השאלה :האם זה לטובת
הצמח או למטרות אחרות .אברויי אילנא
אסור ,לקיומי אילנא ולסתומי פילי שרי.
יש גם הבדלים בין חול המועג ושביעית.
היום משתמשים בשיטות חדשות :דיסוס
בחומרי רעילים ,בחומרים דוחי חרקים,
ובהדברה ביולוגית )למשל פיזור זכרי
חרקים מסורסים(.

מימין סיוד עיקרי האילנות למנוע את כניסת
החרקים ומשמאל הגנת העץ מפגעים טכניים
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הכנסת צמחים למים שהם יכולים
להתפתח בהם ,כמו פתיחת פרחים
וכדומה אסורה .לעומת זאת ,הגמרא
מתירה בפירוש את החזרת הלולב למים
ביום טוב ,כי הוא רק נשמר ואינו
מתפתח.
לחיזוק הצמח ,בעיקר
העצים ,היו מאבקין,
מכסים את השורשים
המגולים בשכבת עפר
דקה ,היו מפסגים
מסלקים את הענפים
)המיותרים( ומוסיפים
תומכות בעיקר לצמחים
חלק צמח מטפס על
מטפסים.
מהמלאכות היו אסורות עמוד ,כלונס
)מעץ( גבוה
בחול המועד ו\או
בשביעית.
הצפת שדה בחול המועד לצורך דייג
משקין את בית השלחין במועד
ובשביעית .אם הוא מציף את החלקה
ממימי נהר ,תלוי ,אם ההצפה לצורך
השקאה ,והמים נשארים בשדה ,הרי זו
השקאה .אם המים חוזרים לנהר אחרי
ההצפה ,סימן שהוא מעוניין בדגים,
שיישארו בשדה ,אז זו אינה השקאה.

 .2חורש
הגדרת החרישה
'בחריש ובקציר תשבות' )שמות לד:כא(,
הן מהמלאכות שהתורה אסרה בפירוש
לעשות בשבת ,יש סוברים שזה נאמר
על שבת הארץ.
הגמרא מביאה לאיסור מלאכת החורש
גם את החופר או החורץ .בכל המקרים,
מדובר הוא בעבודה היכולה להכין את
האדמה לזריעה.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
לחריש בכל צורותיו ,יש משמעות לגבי
הבעלות על הקרקע .קרקע נקנית
בחזקה .החזקה היא צורת העיבוד של
האדמה .האדם נוהג לחרוש את השטח
ומראה בזה בעלות עליו .הגמרא דנה
בשאלה :כמה קרוב לגבול מותר
לחרוש? החרישה אינה העבודה
היחידה .קשור אליה הוא עניין חפירת
תעלות ועשיית בורות .יש להרחיק את
החרישה מהכותל ,שכן היא עלולה
להזיק לכותל.

סכימה של חריש עם בהמה

חופר -כריא
הצורה הפשוטה היא החפירה במעדר:
'כל ההרים אשר במעדר יעדרון'...
)ישעיהו ז:כה( בזמנים הקדומים טיפלו
אפילו בטרסות צרות ,שעיבדו במעדר
או אפילו במקוש.

את חפירה

שני מעדרים

גם דקר נעוץ הוא כבר חפירה ,אלא
שאם הוא רק זקוק לעפר ,אין החיוב חל.

אם נועצים אותו
דקר )קלשון( חפירה.
באדמה ,מבעוד יום ,בערב החג ,יש לו דין
דקר נעוץ מבעוד יום ) לא ישחט אלא אם כן
יש לו דקר נעוץ מבעוד יום(

השלב הבא הוא חרישה בבהמות
)בגמרא גם רידיא(
חרישה בבקר

חרישה בשוורים

טרסות כפי שמעבדים עד היום הערבים

מחרשה לסוס
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קולטיבטור

משדדה לשבירת הגושים

שבירת הגושים היא שלב ביישור
הארץ .זה הוא גם האיסור של השוואת
הגומות.

חריש במכונה מודרנית
היום החריש הוא מודרני ,נמשך על ידי
טרקטור ,ובו גם סידור להקטנת הגושים.

ניכוש
ההבדל העקרוני בין חרישה לניכוש
הוא ,החורש מתכוון לריפויי ארעא –
להכינה לזריעה והמנכש מעוניין לטפל
בצמחים קיימים ולהוציא את אלה
שאינם רצויים.
ניכוש ,עידור )דומה גם קשקוש תחת
האילנות( האדמה ,הוא פעולה לסילוק
הצמחים שאינם מבוקשים .על ידי כך,
ניתן לצמחים המבוקשים המרחב הנחוץ
להתפתחותם .הקולטיבטור עושה את
פעולת הניכוש .הוא מרכך את האדמה
בין השורות .השימוש הוא הניכוש -
'נכש עימי' – לביעור העשבים הגדלים
בין השורות של הצמחים הזרועים או
השתולים .הוא גם הורס את הנבטים
ולא יגדלו אחר כך מהזרעים עשבים לא
רצויים .הניכוש נקרא גם כיסוח ,כי
הוא חןתך את שרשי הצמחים שאינם
רצויים.
יש שני סוגי ניכוש ,הנקרא במקורות
קשקוש – תרי קשקושי הוו ,חד סתומי
פילי )סתימת חריצי יובש האדמה( וחד
לאברויי אילנא )להבריא את האילן(.
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)תמונה ע"פ יובלייר(

למלאכת חורש שייכת כל עבודה שהיא
לצרכי הקרקע .זה יוכל להיות השוואת
הגומות ויישור הקרקע כפי שעושה
המשדדת או להיפך ,חריצים בקרקע,
לאיסוף מים וכדומה .יש מהפעולות
שתהיינה גם עבודת בנייה – ראה להלן:
בונה.

מימין שדה חרושה באופן גס ומשמאל שדה
חרושה מוכנה לזריעה ,מאחוריה שדה זרועה
שהצמחים החלו לנבוט

תולדות החריש האסור בשבת
כל מלאכות החריש שהובאו לעיל
אסורות בשבת .בנוסף לכך יש להביא
את התולדות של מלאכת החורש.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
חשובות שבהן הן החריצה )והשוואת
הגומות( ,הזיבול והסיקול.

חריצה
עשיית חריץ לשם כל צורך אסורה .כמו
כן ,השוואת הגומות שלא לצורך עיבוד
האדמה ,כגון יישור שדה למשחק או
כביש להליכה .מצד שני מותר לגרור
על האדמה ,מטה וספסל כשאין הכוונה
לעשות חריץ.
עשיית עוגות לגפנים אסורה בחול
המועד ,כי היא הכנה להשקיה.

ערימת זבל בתהליך ריקבון ,שהוא תהליך
משחרר אנרגיה .מכאן העשן היוצא מהערימה.
)תמונה ע"פ (USDA

הזבל מוצא בשעת הוצאת הזבלים.
הוויכוח הוא באיזה תנאים מותר
להשאירו ברשות הרבים .בשדה מכינים
ערימות שיפוזרו בשדה.
מימין עוגית סביב גפן .בתוכה נראה גם מים,
]כי כסלא לאוגיא – כמו צלחת סביב הגפן[
משמאל ניכוש לתועלת הצמחים אסור ,לסתומי
פילי – האדמה יבשה ויש חריצים .לסתום
שהמים לא יצאו מתוך האדמה מותר

זיבול
יש שתי צורות של זיבול :אורגאני וכימי.

זבל אורגאני

לצורך פיזור הזבל
שימש הדיור .בעל
השדה שכר את בעל
העדר ,של הכבשים
או הפרות ,לרעות או
לחנות בשדהו .הבהמות
פיזרו באופן טבעי את
החלקה בזבל אורגאני.
כשכמות הזבל הספיקה,
הזיזו את הבהמות
]לדיור[ במקום חדש.

שק קומפוסט

זבל כימי
זבל ברפת מימין ,ומשמאל בהתחלת ערימה

בזבל האורגאני משתמשים או בזבל
)צואה( של בעלי חיים הנאספת
בערימות ומרקיבה ,או בקומפוסט,
שהוא מתן קש וחומרים צמחיים בין
שכבות של זבל בעלי חיים .נותנים
לתהליך לתסוס ,בהוספת מים ומקבלים
את הזבל האורגאני.

העיבוד החקלאי דורש מהשדה את
המלחים הנמצאים באדמה .חלק מוחזר
דרך הזבל האורגאני .לקיחת הכוח של
האדמה אינו מספיק להיות מוחזר רק
באמצעות הזבל הטבעי ,בעיקר כי אין
מספיק זבל .יש לתת לאדמה גם תוספת
חומרים כימיים כזבלים ,בעיקר זרחן
וחנקן .מלחים אלה מוספים לגידול
הצמחים בהתאם לצורך.
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הכשרת קרקע

בניית מדרגות

יש שתי מטרות להכשרת הקרקע .יש
המיישרים את הקרקע לצרכי חקלאות,
זריעה או נטיעה; וחיש המיישרים את
הקרקע לצרכי בנייה וכדומה .ההכשרה
הראשונה היא בעיה בשביעית ,בעוד
ההכשרה השנייה בוודאי מותרת .שדה
שיש בה נקעים עמוקים עשרה או
גבוהים עשרה ,אינם נחשבים כשדות
לחקלאות .אם הנקבים או הסלעים
פחות עמוקים הם נקראים נאני ארעא,
או גבוהים פחות מעשרה הם שדרי
דארעא ונחשבים כאדמה )אפשר
לעבדם בציוד מתאים(.

כדי לעכב את סחף האדמה הפורייה,
יש לבנות מדרגות .המדרגות עוצרות
את המים עם הסחף .אם המדרגה בכוון
הירידה גבוהה מהאדמה במקום ,הסחף
היורד משאיר את אדמת הסחף ,ויורדים
רק המים .כך נוצרת אדמה פורייה מעל
המדרגה .זאת הסיבה שההרים מלאי
מדרגות .כך נוצרים שטחים הראויים
לעיבוד בהרים בגבהים שונים .המשנה
מדברת על בניית מדרגות על פי
הגאיות ,זו היא בניה זו.

מיישר האדמה :מתקיל ארעא )מיישר
עמקים – אדעתא דבי דרי – כוונתו
לעשות גורן .מתקיל מוליא במוליא –
ממלא חורים באדמה – כוונתו ליישר
שטח – היום לבנייה או כביש) .הכל
לפי העניין ותלוי בגודל השטח(.

סיקול
הגשם היורד בהרים גורף אתו את
האדמה הפורייה .נשארים שדות מלאי
אבנים .כדי לאפשר לזרוע את השדות,
יש צורך לאסוף את האבנים .אם נראה
את התמונה הבאה נבין ,כיצד אזורים
שלמים בארץ
נראים כשדה
שלפנינו.
עבודת הסיקול
היא הכנה לקראת
החריש ,שיוכל
להתבצע רק אם חלק ניכר מהאבנים
יילקחו מכאן .לפעמים מדובר בסלעים
ואז מדובר בעיזוק) .הפסוק בישעיהו:
'ויעזקהו ויסקלהו ויטעהו שורק'...
מדבר כנראה שעוזק הוא העודר ועושה
עוגיות )צלחות ,מעין עיזקתא – טבעת(
לגפנים.
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טרסות מודרניות לעומת כרם זית הנטוע על
טרסות ליד חברון

טרסות – מדרגות בכרם בשוויץ

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
יש גם המעוניינים לחפור באדמה
לצרכים אחרים :חציבת אבנים }עשיית
מחצב )מחצבה( לצורכי בנייה{ ,לבניית
נברכת כובסין )בורות לכביסה( ,או
החופר גומא ואינו זקוק אלא לעפרה.
כל אחד מהמונחים נידון בהלכה
בהתאם לצורך )שבת ,חול המועד או
שביעית(

אדמת ניר
להוביר את האדמה ולא לעבדה ,יוכל
להיות כתוצאה מהזנחה ,כדי לתת
לארץ לנוח )בכוונה לחרוש ולטמון
באדמה מה שיגדל( או בכוונה לצורך
שמיטת הארץ .לכל אחד מהגורמים
השלכות הלכתיות.

הקוצרות ,מעמרות ,דשות ,זורות
ובוררות .חמש מלאכות שנעשו בנפרד
ע"י האדם ,מבוצעות היום ע"י מכונה
אחת .על כך נשוב להלן.
הקצירה הפשוטה היא קטיפה ,כגון
קטיפת עלה ,או פרי מצמח המחובר
לארץ .בשלב הראשון שמשו סכינים
ואחר כך מכשירים מעין סכינים .המגל
לצורך חיתוך מועט ואולי קשה,
והחרמש לקצירת הדגנים.

המגל

איסור עבודה בשני בעלי חיים
שונים
התורה אוסרת את החריש בשור
ובחמור ,אך לא רק החרישה אלא כל
המלאכות ולא רק בשור ובחמור ,אלא
בכל שני מיני בעלי חיים .בגמרא ישנו
דיון על היושב בעגלה ,האם גם הוא
עובר על האיסור.

חורש בשור ובחמור ,צריך להיות שיירתם השור
מימין כי הוא ההולך בתלם ,החמור משמאל כי
הוא המושך .משמאל רתימת סוס ופרה )ציור(

למעלה משמאל מגל ישן,
למעלה מימין צורת המגל,
ומימין צורת שיני המגל
מוגדלים .כל מגל בנוי מקת –
קתא דמגלא ומסכין שצורתו
כחצי עיגול

החרמש

מהחל חרמש בקמה .חרמש משמאל ,השחזתו
באמצע והקצירה מימין

 .3קוצר
הקצירה הראשונית היא קצירת
התבואה' .כי תקצור קצירך בשדך.'...
הקצירה הזו הפכה היום למערכת
מסובכת ,שנעשית ע"י מכונות

מזמרה לצמחים רכים מימין ולצמחים גסים
משמאל
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קומביין

מזמרה עתיקה

מזמרה לענפים עבים ,עם פעולת מנוף חזקה

היום הקומביין המודרני מ חליף את
המקצרה ועושה את כל העבודות:
קוצר ,מעמר ,דש ,זורה ובורר .בסוף
יוצאים ממנו שקים מלאים גרעינים
וערימות קש ותבן.

קומביין מודרני בקציר השדה

בסכימה להלן נראה איך הקומביין
מבצע את כל הפעולות האמורות.

למעלה משור לכריתת עצים .יש תמיד אחרי
כל שלוש שיניים דקות אחת גסה

מקצרה הנמשכת ע"י בהמה ,מימין כשהסכין
מורם ,ומשמאל הסכין מורד ומעליו גלגל
הדוחף את הנקצר אחורה )בקומביין ,לתוך
המכונה לאפשר המשך העיבוד(
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 .1שבלים לקצירה) .2 ,קוצר( שיני המקצרה
בסכימה נראה מן הצד )ראה את המקצרה
בתמונה שלפני הקומביין( ) .3מעמר( הגלגל
האוסף את החומר הנקצר ומעבירו למסוע.4 ,
מסוע שבדרכו גם מוציא את האבנים שנכנסו
בזמן הקצירה) .5 ,דש( החומר נמצא על
המסוע ונלחץ על ידי גלגל עם שיניים ודש את
השיבולים) .6 ,זורה( בתחתית המסוע נושבת
רוח ,המפרידה את הקש וחלק מהמוץ למסלול
העליון) .7 ,בורר( המשך מסלול הגרעינים ,שבו
נעשה עוד בירור וניקוי הגרעינים .8 ,מיכל
איסוף הגרעינים שמאפשר ) (9מילוי השקים
בגרעינים .10 ,צינור הוצאת הקש ,התבן
והמוץ .11 ,הקש ,התבן והמוץ מאחורי המכונה
בגלים ,הנאספים על ידי מכבש הכובש אותם
לחבילות

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
כמובן יש גם קצירה שלא של תבואה:
קטיף הפירות ואיסוף הירקות .בשפה
העברית יש לכל פרי חשוב בארץ
ישראל שם מיוחד לאיסוף הפירות .גם
הקטיף של פרי בודד אסור בשבת.
למרות הכול ,ברצוננו להראות את
קטיף המינים השונים.

הפירות ישר למיכל הסמוך המובל על
ידי טרקטור ,זה נשפך משם למיכלי
היקב לעשיית היין.

בוצר הענבים
ישנן היום שתי שיטות עקרוניות לבציר
ענבי היין:

א .קטיף יד
אשכולות הענבים נקטפים ביד ומוכנסים
לסלים .בדרך כלל נעשית הקטיפה כל
כך בעדינות שהענבים כמעט אינם
נוטפים את המיץ – אין כאן כמעט
משקין שזבו .לגבי יין נסך יש כאן
הבחנה .אם יש כאן מיץ ענבים הנוטף
ונאסף בנפרד – יש כאן המשכה והמיץ
הזה נחשב ליין ונגיעת גוי אוסרת אותו.
אם הוא פשוט יוצא מכובד המשקל של
הענבים שמעליו ,אך אינו מופרד מהם,
אין זו המשכה .גוי המוביל עגלה כזו,
אינו נחשב כנוגע ביין.

קטיף יד

ב .קטיף מכונה.
כאן ישנן מעין אצבעות הקוטפות את
הענבים הבודדים ושופכים אותם מיד
לתוך מיכל שבו נאגרים הענבים וגם
המיץ היוצא מהם .בתמונה נראית
המכונה קוטפת את הפרי ומעבירה את

מקטפת ענבים מימין ומשמאל עגלה לתוכה
נשפכים הענבים ,נמשכת ע"י טרקטור .כל זה
יוכל להיעשות ע"י נכרים.

קטיף מכונה נעשה בדרך כלל ע"י מכונה
התולשת את הענבים הבודדים
מהגבעולים ומיד אוספת אותם לתוך
מיכל הענבים .בענבות אלו נותק החיבור
אל הגבעולים .לכן ,לקליפת הענבה יש
פתח ,או מעין נקודה ,בה יש חור
בקליפה ,דרכו יוכל מיץ לצאת .כתוצאה
מכך ,לחץ קטן בהרבה כבר יוציא מיץ
מהענבים .השמירה על הפרי אינה כל
כך עדינה .הקוטף מקבל פרי עם מיץ
מעורבב .לגבי דיני יין נסך :ייתכן
שהנוזל שיצא מהפירות הוא כבר חלק
נכבד מהכמות שעתידה להיסחט בשלב
הראשון .בעגלות המובילות את הפרי אל
היקב ,רואים לפעמים את הפירות למטה
]עקב כובדן[ ומעליהן כמות נוזל המכסה
את הענבים .למרות שהנוזל הוא רב,
כיוון שלא הופרד מהפירות ,לא עבר
המשכה .אם נגע גוי במיץ זה ,או טלטל
אותו ,אינו אוסר אותו .אולי רצוי
שענבים אלו ,שהופרדו מהגבעולים יובלו
ע"י יהודים .זאת ,כמובן ,חומרה גדולה,
שכן חלק גדול מפעולות הבציר ,הוא
נסיעה עם מיכלים אלה.
בבציר הענבים יש להשאיר בנוסף
לפאה ,פרט ועוללות.
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מוסק הזיתים
השיטה הישנה למסיק הזיתים הוא
לקטוף ביד כל זית או לנענע את העץ
שיפלו הזיתים על גבי שטיחים שנפרסו
מתחת לעצים .אז היו גם מכים על ענפי
העץ' :כי תחבוט זיתך' )דברים כד:כ(.
היום ישנה נטייה לקטוף במכונה .אחת
הדרכים היא ,לתת לעצי הזית את הצורה
של הגפנים ואז ניתן לקטוף את הזיתים,
גם למאכל ,במקטפת הפועלת לקטיף
הענבים .הקירבה בין השניים היא אולי
הגורם שמדברים על כרם זית.

שיח הבננות .לכן יש צורך לחתוך את
המכבדות של התמרים ,או האשכולות
של הבננות ,ולפרק מהן אחר כך את
הפירות הבודדים.
אסרו
חכמינו
בפירות
לנגוע
מחוברים לצמח
בשבת ,על מנת
להריח ,כי קיים
חשש לקטיפה .גם
שנשרו
פירות
מעצמם מהאילן
שמא
אסורים
יתלוש .גם את
הרכיבה על גבי
אסרו,
הבהמה
שמא יחתוך ענף להטות או להאיץ בבהמה.

תולדות
אורה התאנים
אורה הוא קוטף התאנים .בארית
התאנים ישנו הקושי שהתאנים אינן
בשלות בבת אחת .זה מצריך קטיף
בשלבים.

תולדות של קוצר יכולות להיות חיתוך
משהו מבעל חיים ואולי גם חליבה –
ראה במלאכת גוזז ובמלאכת דש.
תולדה של קוצר :רודה חלות דבש חייב
משום קוצר.

משמאל חלת דבש ומימין כוורת,
עגולה כפי שצוינה בתלמוד .שים
לב לחורים ליציאת הדבורים

גודר התמרים
בשם גודר אנו קוראים לקוטף התמרים.
לאחרונה גם לקטיף הבננות .התמרות
בשלות בראש העץ או הבננות בראש
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כוורות מודרניות

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה

נחיל דבורים )ע"פ
אהוד קלפון( קוצץ
שוכו ...להציל נחיל
שלו

הדבורים חיות בקבוצות גדולות,
נחילים .הנחיל מונחה על ידי מלכה.
אם נולדת מלכה חדשה ,נחיל דבורים
עוזב את הכוורת ומחפש לו מקום
חדש .בדרך הנחיל נח ,בדרך כלל על
ענף .בקציצה זהירה של הענף ,אפשר
לקחת את כל הנחיל .אחת התקנות
בארץ ישראל הייתה :קוצץ שוכו )ענף(
של חברו להציל נחיל שלו.

]קטיף פירות
הגדרת פירות הוא מתחילת גדילתם:
בפירות נשירים הפריחה לפני העלים.
כשיוצאים העלים כבר מדברים על
פירות ,בחרובים משישלשלו ,גפנים
משיגרעו )יצירת גרעינים או הופעת
פרי בוסר( .בסוף העונה של התאנים
ישנם פגין שנראה שלא יבשילו .נהגו
לרחוץ ולנקב אותן ,שיבשילו[.

מעמדו של עציץ נקוב
עציץ נקוב נחשב כמחובר לאדמה.
הרמתו היא מעין קצירה .,ההסבר הוא
כי ,באופן תיאורטי ,השורשים יוכלו
לצאת דרך הנקב ,לאדמה.

עציץ נקוב המונח על גבי יתידות ,משני
הצדדים העציץ על גבי גלגלים ,באמצע הוא
על גבי קרקע.

עציץ על רגלים

עציץ נקוב נקרא
גם פרפיסא .רש"י
מביא מתשובות
הגאונים ,שעושים
חותלות מכפות
תמרים )לולב(
וממלאין אותם
עפר וזבל בהמה
וכב או טו יום
לפני ר"ה ...לשם כל קטן וקטנה שבבית
וזורעין לתוכם פול המצרי או קטנית
וקורין לו פורפיפא וצומח .ובערב ר"ה
נוטל כל אחד שלו ומחזירו סביב ראשו
שבעה פעמים ואומר זה תחת זה וזה
חליפתי וזה תמורתי ,ומשליכו לנהר.
)שבת פא ב(

סירוק באדם ובבהמה
גם המסרק שער באדם ובבעלי חיים
נמצא בבעיית הקוצר .מסרק של אדם
ומגררת )מגרדת( בבעלי חיים תולשת
שיער .במברשת רכה אפשר להשתמש
כי אינה תולשת שיער בוודאות.

מגררת מגומי .מקרדין )עם מגררת עדינה( את
הבהמה ביום טוב ,אבל לא מקרצפין )מגררת
גסה תולשת יותר שערות ופוצעת פחות(
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 .4מעמר
המעמר הוא האוסף את גידולי הקרקע,
ועושה מהם ערימה או יחידה אחת.
בתחילת הדרך היו שתי צורות :א.
קשירת אלומות 'הנה אנחנו מאלמים
אלומים בתוך השדה' )בראשית לז:ז(
ואח"כ קוצרים במגל .ב .קצירת הקמה
בחרמש ואיסוף במגרפה.

מעמר בשחת ,בקש ובתבן
בקצירה לשחת הכוונה לאסוף את כל
הירק ,שנוכל לתת לבהמות את הירק
במצב של חצי יבש .הוא צריך להיות
כל כך לח ,שחומרי המזון לא יישרפו
בשמש וכל כך יבש ,שהלחץ באכסון לא
ייתן לחומר להירקב .תהליך זה יתואר
להלן.

קצירת התבואה והעימור
על פי רוב ,נעשית היום הקצירה
לגרעינים ,קצירת התבואה באמצעות
מכונה העושה את כל המלאכות ,עד
לקבלת הגרעינים הנקיים.
למרות הכל ,יש עמור בשלבים ותבואות
שונות.

מגוב ,מכשיר עם שניים רבות האוסף כל
הנמצא בשטח ומערם אותם למקום אחד.
בתמונה העליונה נראים שיני המגוב למעלה,
כשאינו בפעולה .בתמונה התחתונה השיניים
למטה כנמצא בפעולה.

קצירת השחת לבהמה
קשירת השבלים יחד

מעמר בצמחי פשתן )צילום ברוסיה(
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הכנת החציר נעשית בקצירת התבואה
הלחה .אחר כך משאירים אותה בשדה
לייבוש ומייבשים אותה עד כך ,שהיא
כבר לא כל כך לחה ,עד שעם בניית
ערימה נקראת גם גדיש ,לא ייווצר
תהליך חימום ותסיסה .כך ניתן לשמור
אותו פתוח או כגוש למשך זמן רב.
]בדרך כלל מגדלים צמחים ממשפחת
הקטניות ,כי הם מכילים הרבה חלבון:
בקיה ,תלתן וכדומה .צמחים אלה נוטים
ליפול ולכן הגויים זורעים אתם בכלאים
גם דגניים .אם גדל שם עשב ,הוא עוזר
להעמדת הצמחים שמקילה על

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
הקצירה .מכאן ההלכה :מלקטין עשבים
בכל מקום חוץ מתלתן  -שכן הבעלים
אינם מוחלים לאוסף בתלתן[.

בזמנים קדומים לקחו את השחת על גבי
בהמות או עגלות לאכסון בבית .בצורה
זו נבין את הסוגיא' :גמל טעון פשתן...
ברשות הרבים ונכנסה פשתנו לתוך
החנות ודלקה בנרו של בעל הבית וכו''.
הרחובות היו צרים והמשא רחב.

בית איכרים טיפוסי בשווייץ .בתמונה מימין נראה
למטה הרפת והתעשייה ,למעלה חלונות להכנסת
השחת .החלונות באמצע להוצאת השחת המפוררת.
בתמונה השמאלית נראים בקומה העליונה קרשי אורך,
עם חלל ביניהם ,לאוורור השחת .בחלק הקדמי של
הבית )מצד שמאל בתמונה( נראים חלונות מלמעלה –
אזור המגורים של המשפחה .יש להניח שבתי
האיכרים נראו דומה גם בארצנו בתקופות קדומות

קצירת הירק בשדה לגלים .כך נשאר ימים
אחדים ואז באמצעות מגוב ,נערמים גלים
גבוהים או ערימות -פתילה דאספסתא )התמונה
התחתונה מתוך טאגעס אנצייגער(

בשלב זה היא נאספת במגוב .היא לא
כל כך יבשה ,שחומרי המזון שבה ילכו
לאיבוד .כך עושים ערימות ערמות.
במקומות שונים בחו"ל ,היו מכניסים
את החציר לאסמים.

במקומות שחסר המקום לאכסון
הכמויות ,היו כובשים אותם לחבילות
דחוסות .חבילת חציר ]שחת חצי יבשה[
שוקלת פי חמש מחבילת קש באותו
הנפח .אם החציר נרטב הוא עלול
להירקב .לכן אספו ,או עמרו ,את
החציר לערימות גדולות ככל האפשר,
מתחת קורת גג .בכדי לחסוך במקום,
עושים ,כאמור ,חבילות דחוסות .ככל
שהחבילות גדולות יותר ,סכנת
ההתייבשות ,אפילו בשמש ,קטנה.
למנוע הרטבה וגם ייבוש ,עוטפים את
החבילות בבד אטום ובצבע לבן )הדוחה
את קרני החום( .במצב זה אפשר
לאכסנם ,אפילו שלא תחת גג.

חבילות חציר
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ברוב המשקים בארץ ,הפסיקו להאכיל
חציר ומאכילים את הבהמות תחמיץ,
במשך כל השנה .קציר התבואה הלחה
מוכנס לבורות תחמיץ ומואכל בדרך זו.
סכנת הקלקול ע"י הלחות קטן יותר,
במידה והכנת התחמיץ נעשית בדרך
הנכונה.
מאידך גיסא ,הקש הנשאר אחרי
משמש למטרות ריפוד לבעלי
הוא נאסף בחבילות גדולות.
ונעשות חבילות גדולות ,הוא
ללא שקים.

תאנים

הקציר
חיים.
במידה
נשמר

תמרים

 .5דש
'לא תחסום שור בדישו' )דברים כה:ד(.

אסם או מתבן עם חבילות קש

חבילות קשורות גדולות נקראות
להכנת
אלומות וקטנות כריכות.
העומר עושים אותם כריכות במחובר
)לפני יום טוב( .צבתים הם כריכות
שאינן קשורות.
איסור המעמר הוא במקום גידולו .לאור
זאת ,נאסר גם המלח במקום ייבושו ,אם
הוא נערם לערימה .מאידך גיסא ,פירות
שנתפזרו בבית ,או במקום שאינו יכול
להיות מקום גידולם ,מותר לאספם.

ככר דבילה
קשירת תאנים בשרשרת ,ואולי גם
תמרים לקופסא אסורים ,כי זה דרך
האיסוף.
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במלאכת הדישה מוציאים את הגרעינים
מתוך התבואה .בעבר הרחוק היו מכים
על התבואה לשבור את קליפת
התבואה .במשנה לעניין תרומות מובא
שעדיף החובט )המכה( על התבואה ,על
הדש )שבעיית האכילה של השור אינה
קיימת( .בתמונה הבאה ,תרשים משנת
 1270בערך ,נראים איכרים מכים על
התבואה.
התבואה נאספה בגורן .אז התבואה
נמצאת במוץ שלה .אחר כך נעשית
הזרייה.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
כבר בימי התורה הכינו מכשירים
מתאימים שנמשכו ע"י בהמות על
התבואה.
התהליך היה כדלקמן :המורג היה קרש
הדישה' :הנה שמתיך למורג חרוץ חדש
בעל פיפיות תדוש הרים ותדוק וגבעות
כמוץ תשים' )ישעיהו מא:טו( .הנביא
מתאר יפה את מבנה המורג .הוא עשוי
קרש עם חריצים או חורים .בחריצים
אלו נדחפו אבנים חדות .המורג נסחב
ע"י בהמה .על גבי המורג ישב אדם
ובצורה זו משקל האדם לחץ על
התבואה .התבואה התפזרה ובשכבות
הדקות שהיו בין המורג לאדמה נשברו
השיבולים וכך הופרדו הגרעינים
מהמוץ.
בתמונה הבאה נראית שעת דישה
בגבעת עדה לפני כמאה וחמישים שנה.
הדש ,המוליך את הסוסים יושב על גבי
חבילות קש ובגופו מכביד על המורג,
שהוא קרש שבו תחובות אבנים חדות,
שעל ידי פגיעתם בשיבולים ,נשברת
קליפת השיבולים .הלוח הנוסע על
התבואה – המורג – נקרא גם בשם מטה
של טרבל ,מטה שדשים בה.

כלי הדייש למעלה מראה מלמעלה באמצע
מראה מלמטה ולמטה מראה מהצד עם כיסא
לשבת

סכימת תחסום שור בדישו

השק החוסם את פי הפרה ,ממולא
באוכל ,ונקרא טרסקל ,ואולי גם כפיפה.
המשך תהליך ההפרדה היא הזרייה.
לפני האיסוף הייתה באפשרות להכניס
התבואה במוץ שלה להאכיל לבהמות,
מבלי צורך לעשר .בדישה מוצאים
איסור מיוחד' :לא תחסום שור בדישו'
)דברים כה:ד(.

תולדות הדישה

דיש בגבעת עדה

מפרק .למפרק ,שהוא ממלאכת הדישה,
שייכת גם הסחיטה ,שהיא הוצאת
נוזלים מתוך דבר מוצק .כיוון שכך,
התעוררה בעיית החליבה .אם איסור
החליבה הוא מהתורה ,אין צער בעלי
חיים ,שכן אי חליבה גורם צער
לבהמה ,דוחה את האיסור .אם איסור
החליבה הוא מדרבנן ,ייתכן ויידחה ע"י
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איסור צער בעלי חיים .בזמנו  ,חלבתי
ביד בשבת לאיבוד )החליבה הייתה
לתוך כלי מלוכלך והחלב נשפך(.
החליבה נעשתה ,במקרה זה ,לא לצורך
החלב אלא רק להקל על לחץ החלב
שגרם סבל לפרה .כך היה הדבר ,עד
שבאו מכונות החליבה.
במכונות החליבה שהופעלו על ידי
שעון ,נעשתה הרכבת הגביעים על עטין
הבהמה ביד .לכן הלכו הטיפות
הראשונות ,שנחלבו ביד ,לכד שתוכנו
נשפך .המשך החליבה היה אוטומטי
ולכן החלב עבר למיכל שבו יכלו
להשתמש בחלב .קבוץ חפץ חיים עשה
בזמנו עבודה חלוצית בנידון .היום יש
מכוני חליבה הפועלים ע"י רובוט או
חולבים לגמרי אוטומטית ,בלי מגע יד
אדם באמצע.

החליבה ביד

למעלה כדי החלב של שלושים ליטר ,הנהוגים
בשטח .ולמטה הבאת כדי חלב למחלבה )א.
רוטר ביקנעם(

החליבה האוטומטית

חליבה ידנית )המחבר בקבוצת שעלבים(
הדלי חליבה
פחוס ,נמצא
בין רגלי
החולב ,בצורה
זו גם אם הפרה
בועטת ,החלב
לא יישפך.
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רובוט החליבה )מוזיאון מינכן(

סחיטת פירות
סחיטת יד
סחיטת יד יכולה להיות ביד או במכשיר
עזר כמובא להלן.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
 .6זורה

מימין הסחיטה במסחטת יד ומשמאל מסחטה חשמלית

בבתי חרושת הסחיטה היא במכונות גדולות.
כך מיוצרים יין ,שמן וכל מיצי הפירות.

פירוק קטניות
הקטניות היבשות ככילות בדרך כלל את
הגרעין .לצורך זה יש לשבור את
הקליפה .זו נעשית ביד או באמצעות
שיטת דישה .מכיוון שאין זו דרך הדישה,
זו רק תולדת דישה .אמנם בשנים
האחרונות הוכנסה גם מכונת דישה ,אבל
זו אינה רלוונטית בשבת וביום טוב.

אכילת חמצה כדוגמא לכותש

'הנה הוא זורה את גורן השעורים הלילה'
)רות ג:ב( .גם כאן מתאר לנו הפסוק משהו
מהזרייה .הזרייה היא החלק השני של
הדישה .מכיוון שהזרעים מתחילים להיות
מופרדים מהמוץ ,על ידי שבירת הקליפה ,יש
להפרידם באופן מעשי .אחת הדרכים,
ששימשה במשך מאות בשנים ,הייתה מלאכת
הזרייה ,שהייתה צריכה להיעשות בשעה
שנשבה רוח קלה .משקלם של הגרעינים כבד
ממשקל המוץ .אם נרים את החומר שנידש
וניתן לו ליפול ארצה ,יפלו הגרעינים
במקום .על ידי נשיבת רוח יעוף המוץ
הצידה .לכן ,זורקים את כל החומר לאוויר,
באמצעות קלשון ,בשעה שנושבת הרוח.
חלק מהגרעינים נופלים ארצה מבין שיני
הקלשון .יתר הגרעינים יפלו במקום עקב
כובדם .המוץ ,העלים והקש ,שהם קלים יותר
יעופו הצידה .כך תהיה ההפרדה.

ישנם עדיין מקומות בהם קולים את
צמחי החמצה ואוכלים גרגר גרגר.
ייתכן ויש בפירוק התרמילים ,שבכל
אחד גרעין אחד ,איסור דש.

יש שלקחו מסננת גסה ואתה זרקו את
התבואה לגובה .התלמוד מדבר על
הרחת .הרחת היא כלי כעין המסננת
הנמצאת בתמונה הראשונה של מלאכת
הבורר .היא מולאה בתבואה .הגרעינים
שנפלו דרך החורים ,היו במקום הנכון.
עתה נזרק החומר למעלה ,המוץ והקש
הועפו הצידה והגרעינים נפלו במקום.

אותו העיקרון קיים גם במולל מלילות
– אוכל גרעיני תבואה לאחר מלילתן
)ערבוב עם לחץ מפורר הקליפות(,
במנפץ – מפריד חוטי צמר ,ובמנפט –
מפריד חוטי צמר גפן.

קלשון זרייה

תרמילי החמצה והגרעין )ע"פ איתן(

הפרדת המוץ בנשיפה מותרת לצורך
אוכל היום ,אם כי היא בבחינת תולדה,
כי אינה דרך המלאכה.
מדרך המלאכה להפריד חמרים ע"י
הרוח .לפי זה יש להיזהר מלירוק
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בשבת ,במקום שיש עניין שהרוח תפזר
את הרוק.
פסולת הדגן נקראת
פסולת הזיתים ותחת
מבינים את פסולת
הוצאת היין .היום
תעשיית השמן כוספה.

תבן .גפת היא
זגין )זגים( אנו
הענבים אחרי
נקראת פסולת

זורה ובורר הן מלאכות הקשורות זו
בזו .הצורה הפשוטה תוארה כבר.
מוללים מלילות ביד ונושפים את המוץ.
היא נקראת מנפח מיד ליד .הצורה
הבאה היא קנון ותמחוי .העשוי מעץ או
מעלי לולב ומכניסים פנימה את
הקטניות ,מנענעים אותם ,עד
שהגרעינים נופלים מהצינור למטה
והמוץ נשמר בכלי .הקנון נזכר בתור
קנונין במסכת כלים .התמחוי הוא
צלחת קטנה שעליה מבררים את
הקטניות והאורז.

מימין מעין קנון ומשמאל תמחוי

הצורה הבאה היא כבר תעשייתית:
השתמשו להפריד את האוכל מהפסולת
באמצעות נפה או כברה )תמצא תמונות
במלאכת בודד או מרקד( .במטבחים
משתמשים בשיטה של מדיח ושולה,
שבה מכניסים את הקטניות למים,
מערבבים והקטניות הנגועות צפות על
פני המים )הקטניות הנגועות ע"י
תולעים חלולות בחלקן ולכן משקלן
הסגולי יורד והן צפות על פני המים(.

  190שרידים  גליון כ"ח

 .7בורר
עיקרה של המלאכה מיועד לברירת
הגרעינים מתוך המוץ והסובין .המלאכה
עצמה נעשית על ידי נפות ,כשהחומר
הכבד נופל דרך נקבי הנפה .החומר
הקל ,בעיקר שרידי המוץ ,יישארו על
הנפה.

ההשלכות ממלאכת בורר הן ,שאסור
לברור שני מינים שונים ובעיקר להוציא
את הפסולת מתוך האוכל ,כשפסולת
הוא אותו חלק בו איני מעוניין כרגע.
כשיש לפנינו תערובת של שני ,או יותר,
מינים ואנו מעוניינים כרגע במין מסוים,
אסור להוציא את המין שאיננו
מעוניינים בו ,ולהישאר עם המין
המתאים .זה מתאים לספרים ,בגדים,
כלים וכמובן לשני סוגי אוכל.
ברירה אסורה הן ביד והן בכלי –
בניגוד למלאכת מרקד שאסורה רק
בכלי .בנוסף לכך ,כל ברירה בכלי
אסורה ,אפילו לצורך אכילה מידית.
ברירת גרעינים המונחים על צלחת היא
בגדר מלאכת הבורר .הוצאת פירות
מתולעים ,או עלים רקובים אסורה,
אפילו לצורך אכילה מידית .גם הפרדת
פירות מתולעים ,כקטניות וכדומה ,על

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
ידי הכנסתם למים ,והמתולעים ,שהם
ריקים ,יצופו אסור ,כי זו דרך הברירה.
לצורך אכילה מידית מותר לברור
בארבעה תנאים :א .הוצאת האוכל
מתוך הפסולת )גם אם העבודה מרובה(,
)בורר אוכל מתוך פסולת ולא להיפך,
גם אם העבודה גדולה יותר( ,ב .צריך
להיות רוב אוכל ,ג .ביד ולא בכלי,
אפילו לא בקנון ותמחוי ,למרות שזה
שינוי מסוים ,וד .סמוך לסעודה .אם
נפל זבוב וכדומה למאכל ,יש להוציאו
עם מאכל ולא לבד.
ברירה אסורה בכל שני ,או יותר ,מינים.
אסור לברור ספרים ,מותר לקחת ספר
שצריך .אסור לברור בגדים ,ע"י הוצאת
הבגדים שאיני לובש ,אך מותר כמובן
לקחת את הבגד שישמש ללבישה .כן
הדבר לגבי כלים וכדומה.

חיבוץ וגיבון
בתעשיית החמאה והגבינה ,מתקשה
החומר ונפרד מהנוזל ,בחמאה מי
החמאה ובגבינה מי החלב .ההפרדה
היא תולדה של בורר .משמרת של יין
מפרידה את היין מהשמרים.
בבניית הגבינה והחמאה
מתעוררת בעיית הבנייה.

לגושים

תולין את המשמרת

בניסוי תלינו שתי משמשות :מימין הכנסנו יין
היין עבר ,השמרים נשארו למעלה – זוהי נפה,
משמאל שמנו חלב חמוץ .למעלה נשארת
הגבינה  ,למטה מי החלב – זוהי כברה

 .8טוחן
הטחינה העיקרית הייתה טחינת הקמח,
שכן התזונה האנושית בנתה בנינים
גדולים על הלחם .גם במערכת הברכות
שלנו גרעיני הדגניים והקמח הנעשה
מהם תופס מקום מרכזי .כבר בתקופות
קדומות טחנו את הקמח .טחינת הקמח
נעשתה ,כמובא בתמונה ,בטחנה הבנויה
משתי אבני רחיים .גרעיני הדגניים
מוכנסים דרך החור שבאבן העליונה
ונשחקת בין שתי האבנים .החומר
הטחון יוצא בפתח הנראה בצד שמאל.
עצם העובדה שהחומר היה דחוס ונטחן
בין שתי האבנים מוכיח שהפירורים
שיצאו הם בגודל מינימאלי וזה הקמח.
הרחיים העתיקות היו בנויות משתי
אבנים :התחתונה נקראת שכב ,והיא
גדולה מזו שעל גבה הנקראת רכב.
בגמרא נידונה השאלה :מה המרחק
שיש להרחיק את הרחיים מן הכותל,
שכן הטחינה מרעידה את הסביבה
ועלולה לפגוע בכותל .המרחק צריך
להיות שלושה טפחים מן השכב שהם
ארבעה מן הרכב.
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העמוד שבקצה אבן הרכב סבבו ביד
והקמח יצא דרך הפתח באבן השכב,
הנראה בצד שמאל .אם הכמויות שהיו
צריכות להיטחן היו גדולות ,השתמשו,
בדרך כלל ,בריחיים גדולות יותר ,שהיו
בנויות באותו המבנה .במקרה זה היה
סיבוב אבני הרכב באמצעות חמור
שהסתובב בעיגול )היו צריכים לקשור
לו את העיניים ,שלא יקבל סחרחורת(
כל זמן הטחינה.

אבני רחיים :האבן התחתונה נקראת שכב ונמצאת
במסגרת הנקראת איסטרוביל .העליונה נקראת
רכב ובה ישנו מעין משפך הנקרא קלת ולפעמים
נקראת האבן על שם הקלת .החור דרכו נשפכים
)מוזיאון
פנימה הגרעינים נקראת בת-עינא
מינכן( .מימין למעלה נמצא מוט לסיבוב ,זה נמצא
בריחיא דידא )המופעלים ביד האדם .אפשר
לרתום בהמה למוט זה ולסבבה )בעיניים עצומות,
אחרת היא מקבלת סחרחורת ונופלת( סביב סביב

סכימה של מכבשין – מנקר ריחייא  -ניקור אבן
הרכב של הריחיים .החריצים באבן מתמלאים
בקמח וצריך לנקותם ולחספס את השכבה
החיצונית ,באמצעות כלי חד מזמן לזמן .תהליך
שאפילו בחול המועד מותר לעשותו .מימין
למטה בת-עינא
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הגרעינים נכנסים בחור שבאבן העליונה
והקמח יוצא משמאל בחריץ שבאבן
התחתונה .האבן העליונה מסובבת ביד
או ע"י כוח חיצוני .רחיים המופעלות ע"י
בהמה נקראות בגמרא רחיים של חמור.
הטחינה היום בנויה על אותו עיקרון.
היא מערכת של טחינות עוקבות .בין
טחינה לטחינה מוציאים ומבודדים
גרעינים בגודל מסוים .ייתכן גם שכל
שלב נותן טחינה מסוימת והשלב הבא
משלים סינון דק יותר .בטחנת קמח
מודרנית ישנם מערכות של טחינה
המשולבות זו לאחר זו.

סכימה של טחנת קמח מודרנית

מלאכת טוחן אינה כוללת רק קמחים .כל
דבר המקטין באמצעות סכין וכדומה
לחלקים קטנים הוא בבחינת טוחן .עקרונית
מדובר באוכל לאדם .בהכנת סלט וכדומה
בשבת ,צריך לשים לב שהחתיכות לא
תהיינה קטנות במיוחד ולא אחידות .גם
באוכל לבעלי חיים יש בעיית טחינה .היה
מקובל להאכיל עופות עם ירק מקוצץ.

מקצצת ירק לעופות

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
תולדות
אחת התולדות של הטוחן הוא המפורר,
בדבר שאינו גידולי קרקע ,כמו גוש
עפר ,לצרכי שימוש בפירורים הנוצרים.
אסור לטחון גבינה במגרדת שכן זו טחינה
רגילה .למעשה יש להימנע לגרד לכלוך קשה,
מבגד וכדומה ,כי זה מפורר את הלכלוך
לפירורים וזו יכולה להיות פעולת טחינה,
למרות שאין עניין בפירורים הנטחנים.

הפלפלין נטחנים בריחיים שלהם אין
טחינה לאחר טחינה .לכן מותר לפורר
לחם לפירורים ,הנצרכים בשבת עצמה.

 .9מרקד
המרקד הוא הבורר בכלי ,ובמיוחד
מאוכל לאוכל.

עשיית נסורת היא פעולת טוחן .היא
אמנם בדרך כלל לא נעשית לשם
הנסורת ,אלא כתוצאה משנית של פעולה
אחרת ,למשל של החלקת העץ .אם
מעוניינים בנסורת וחותכים לשם כך את
העץ )חתיכות עץ קטנות( לפירורים )האי
מאן דסלית סילתא( או פרוסות )של ירק
כגון סלק :פרים סילקא( ,זו טחינה ממש.

תחריט עתיק של יצרן מסננות.

נסורת של עץ )משמשת למטרות ריפוד או
הטמנה(

לטחינה בכמות קטנה השתמשו ,ואולי
משתמשים בעלי )החלק הפנימי( ומכתשת
)הקערה החיצונית( .יחד הם נקראים מדוך,
שבתוכם החומר הנטחן ,כדוגמת הקטורת

המיוחד שבתחריט זה הוא שאנו רואים
שהוא מעוניין להלביש על המסננת עוד
מסננת .התפקיד של המרקד הוא
להפריד בין הגדלים השונים .בהעמדת
מסננות אחת אחרי השנייה מקבלים
גדלים שונים .אם המסננת הראשונה
מעבירה גרעינים בגודל  1מ"מ והשנייה
 0.5מ"מ ,יימצאו על המסננת הראשונה
חלקים הגדולים מ  1מ"מ ומעל השנייה
חלקים בין  0.5מ"מ ו  1מ"מ .כך אפשר
לשים מסננות אחת אחרי השנייה
ולקבל גרגרים בגדלים שונים.
בצורה זו מסננים משקאות ומאכלים
בגודל חלקיקים שונה .אם הדבר נעשה
באמצעות כלי ,הרי זו תולדת מרקד.
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העומר היה מנופה בשלוש עשרה נפות
)בחורים הקטנים מנפה לנפה(.

מסננות עם גודל חורים שונה המאפשר את
פעולות המרקד

 .10לש
הלישה היא עשיית בצק מחומר יבש
בתוספת מים )או אולי נוזל אחר(.
הלישה הקלאסית היא ערבוב הדברים
עד שמתקבל בצק פחות או יותר אחיד.
תיאור הלישה הוא עשיית שכבת בצק
אחיד.

לישה במערוך ,הוא גלגל המסתובב מסביב
לציר .בהולכתו על גבי הבצק ,תוך לחיצה על
ידיות הציר ,מתקבלת שכבת בצק דקה .החלק
הראשון של הלישה הוא עירוב החומרים .הוא
נעשה בכלי הנקרא סדירה או עריבה ללישת
הבצק .את החלק השני ,שהוא עשיית הבצק
הדק ,או הכנת הבצק בעובי הרצוי ללחם או
לעוגות ,עושים על גבי לוח הנמצא על
השולחן ,ונקרא ארובות ,או ארוכות ,של
נחתומים .אם זה במדף הקבוע על הקיר,
מדברים על דף של נחתומים

אם חקוקים במערוך תמונות ,נקבל אותן
במאפה .על כך שואלת הגמרא לגבי פסח :כל
הסריקין אסורים סריקי בייתוס מותרים?

באפיית המצות ,עשיית שכבה דקה היא
הדרך היחידה להבטיח שהבצק לא
יחמיץ .מתי בדיוק נעשית התערובת
בצק ,קשה לומר .לכן ,בהכנת תערובת
העלולה להיות בצק בשבת יש צורך
להכינה בשנוי.
בהכנת נס-קפה ,מרק וכדומה שבושל
לפני כן ,יש להקפיד לתת כמות מים
גדולה שלא ייווצר בצק אלא תמיסה.
בהכנת דייסא ,למשל החיונית לתינוק,
יש להקפיד לעשותה בשינוי מהמקובל
בחול.
עקרונית עשיית הבצק היא הכנה של
אוכלים ,אבל כתולדה של הלישה
אסורה גם הכנת בצק שאינו לצרכי
אכילה.
כך למשל אסור לערב בטון ,טיט ,חול
וכדומה ,עם מים.

היום נעשה הבצק במקומות רבים רק
בתערובת במערבל שגם היא נותנת
בצק .ברגע שהבצק מוכן ,חל עליו
החיוב של הפרשת החלה.
ערבוב טיט למטרות טיוח .קערה בה מכינים את
החומר לבנייה ,נקראת עריבת העבדנים
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ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
כשרוצים לכסות שלולית מים באדמה
או בחול ,יש לשים כמות כה גדולה של
חול ,שלא תיווצר שכבה העלולה
להיהפך לבצק.

 .11אופה )ומבשל(

נאפתה ,כדי לפטור את המכניס לתנור
מאיסור האפייה .היום מוכנסים רוב
הלחמים על תבניות ,בעגלות או ללא
עגלות .אם הם מוכנסים ללא עגלות,
נעשית רדייה מקצועית.

במלאכת האופה אנו מסיימים את
הקבוצה הנצרכת לייצור הסממנים.
המלאכה העיקרית הייתה צריכה
להיקרא מבשל ,אבל גם תהליך האפייה
היה חשוב במקדש ולכן אפשר לדבר
על אופה או מבשל.
אופה או מבשל הוא התהליך בו
מסתיימת הכנת האוכל על ידי חום .אין
צורך להאריך בתהליכי האפייה או
הבישול.
בשעת אפיית הלחם ,נותנים לבצק
לתפוח .הבצק נהיה חמץ.

בצק שתפח ונהיה חמץ .רואים בועות
ושלפוחיות

באפיית המצות יש למנוע את אפשרות
ההחמצה .לכן יש לעשות את המצות
במהירות ולהכניסן לתנור לפני
ההחמצה.
אם הפת נאפית עד שהיא ראויה
לאכילה ,הרי עבר האופה על פעולת
האפייה .ישנו דיון על השאלה :הדביק
פת בתנור ,התירו לו לרדותה ,עד שלא
יבוא לידי איסור .'...האם מותר לו או
לאחר לרדות את הפת ,שהוכנסה
לתנור באיסור ,מהתנור ,לפני שהיא

הלחם המוכנס בעגלות ,מוכנס למשך
זמן קצר יחסית ,בטמפרטורה של 40
וממלא את
מעלות .הבצק תופח
התבניות .אחר כך מבצעים את האפייה,
ע"י העלאת החום עד כדי אפייה.

הרדייה המודרנית היא הוצאת הלחם מהאפייה
כשהוא נמצא על נייר אפייה .האפייה מתבצעת
גם כשהחום אינו כה גדול שהוא שורף את
הנייר

אם הלחם או הפיתה מודבקות על
קירות ורצפת התנור ,צריכה להיעשות
רדייה .במקרה שלנו מוציאים את
העגלה ולוקחים כל לחם מהנייר או
מהתבנית .האפייה נגמרת אם קרמו פני
הלחם .יש דיון ,האם קרמו פני הפת,
פירושו הפנים החיצוניות או גם אם רק
הפנים המדובקות בתנור.
חכמינו אמרו' :רדיית הפת הינה חכמה
ואינה מלאכה' .לא הטכניקה של
הרדייה היא הקובעת .בחירת המועד
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המתאים הוא החכמה .הפת נאפית
תחילה בשכבה הנוגעת בתנור – הקרום
התחתון .בהמשך הזמן נאפה כל הלחם
עד לקרום העליון .סיום האפייה הוא:
קרמו פניה בתנור.
המונחים הבאים חשובים באפייה:
מקרצת – חתיכת בצק ,חמיטה – עוגית
דקה ,ככרות נושכות – היא נקודת
המגע בין מקרצות או לחמים )נקרא
היום נשיקה(.

למעלה מצות מכונה ולמטה מצות יד משני הצדדים

עקרונית התעסקות עם הבצק ,אם
הבצק אפוי ,מבושל ,חלוט ברותחים
)מבעכעים( ,אינו מחמיץ.
האפייה בחמרים שאינם אוכל
איסור האפייה חל גם על איסור
הבישול .אין הבדל אם מדובר בחומרים
נאכלים או בעשיית סממנים וצבעים.
לא נכנס כאן לדון בדרכי הבישול ,כגון
בישול בכלי ראשון ,שני או שלישי או
בשאלת הטמפרטורה בבישול ,ומתי
אומרים אין בישול אחר בישול ועוד.

למעלה מרדה ולמטה רדיית לחם מן התנור

אפיית המצות
באפיית
יחמיצו.
להיגמר
מתחילת

המצות יש להיזהר שלא
תהליך יצירת המצות צריך
תוך שמונה עשרה דקות
ערבוב הקמח עם המים.
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סכימה של צליית דג קטן

למלאכת האפייה שייכים גם איסור
התכת שעווה ,זפת )ארתח כופרא(
וחימום )התכת( המתכות -שדא סיכתא
לאתונא ,למרות שהם חוזרים למצבם
הקודם בהתקררותם.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
קבוצה ב :המלאכות שהיו נחוצות
לתעשיית הצמר

בהמשך הגזיזה רואים חלק מהכבש
הגזוז.

 .12גוזז
גזיזה היא ניתוק או חיתוך הצמר
ממקום חיבורו .באופן עקרוני מדובר
בגזיזת הצמר של הכבשים .חוץ מאיסור
השבת ,יש בגזיזת הצמר גם מצווה
חיובית' :ראשית גז צאנך תיתן לו'
)דברים יח:ד( .יש מצווה לתת לכהן את
ראשית הגז של הכבשים .החיוב הוא
ממינימום של חמש רחלות הגוזזות מנה
ופרס.

גיזת הצמר

צמר ,במלא מובן המלה ,הוא צמר
כבשים ורק הוא אסור בשעטנז עם
פשתן .לגבי העניינים האחרים ,כגון
מלאכת השבת אין הבדל בין צמר
כבשים ,צמר גמלים ,צמר ארנבים או
נוצה של עזים) .הגז של העזים גס יותר
ומדברים על נוצה(.
מלאכת הגוזז היא חתיכת-גזיזת הצמר
מהכבש במטרה להשתמש בצמר.

התחלת הגזיזה

לגבי איסורי שבת כל גזיזה מהעור היא
בתוקף מלאכת גוזז.

גיזות צמר לקוחות ממדינתן ,בשלבי ניקוי שונים
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לאיסור גוזז מצטרפת גם התלישה של
שיער מהעור ,אפילו לאחר הפשטתו.
האיסור יחול ,לפי זה ,גם בחיתוך
שערות במעיל פרווה .כמו כן ,אסורה
תלישת נוצה מעוף בין חי ובין מת.
גם בבן אדם ,גזיזת שערות ,קציצת
ציפורניים וקליפות עור יבש בכלי,
מהעור ,הן פעולות גזיזה .לכן אסור
להסתרק במסרק התולש שערות.
)מברשת שאולי תוציא שערות ,היא
אינה בבחינת פסיק רישא .גם לעובדה
שאין הכוונה לכך יש משמעות ,ולכן
השימוש בה מותר( .עניין תלישת
השערות במגרדת לבעלי חיים ,הבאנו
בדיון על קוצר.

יג .מלבן
המלבן הוא המכבס .בעבר נעשתה
הכביסה כולה ביד .בתוך גיגית היה
קרש הכביסה ,שהיה קרש או לוח
מתכת עם כפלים .בתוך המיכל הוכנסו
מים וחומר ניקוי ושפשפו את הבגד ,או
כל דבר שכובס ,צד אל צד או על גבי
לוח הכביסה ,עד שנתקבל הליבון
הרצוי .אח"כ שטפו את הדבר שכובס
ותלו אותו לייבוש.

הגיגית עם קרש הכביסה וגיזת הצמר הטעונה
שטיפה – הלבנה
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המלבן הוא בעיקרו כיבוס הצמר הגזוז.
הכביסה נעשתה בעבר הרחוק בתוך
נברכת הכובסים .זו הייתה בנויה משתי
בריכות באדמה :הראשונה הייתה
המחמצן ,בו נשרו הכבסים עד לכביסה
עצמה .הבריכה השנייה נקראה נדיין בו
התבצעה הכביסה .במשך הזמן הוחלפו
הבריכות בגיגיות .השרייה המוקדמת
הוחלפה לאט בחומרים כימיים.
השפשוף של הכביסה היה על גבי
אוכלא דקצרי ,שהוא ברזל גלי עם
נקבים .היום הוחלפה עיקר הכביסה
ונעשית במכונות כביסה.
תולדות מלבן הן :כיבוס כביסה ובגדים,
כל שרייה במים ושפשוף .אפילו
הסחיטה עצמה היא חלק מהליבון .כמו
כן ליבון בתנור עד שהלכלוך נופל גם
הוא אסור.
לגבי עור אין איסור ליבון בנתינת מים
בלבד ,אלא אם נעשה שפשוף.
סחיטה כלשהי אסורה ,כולל סחיטת
שערות .בגלל הסחיטה אסרו את
הרחיצה ,פרט לטבילה ,אבל חשוב
להימנע מסחיטה.

מכונת כביסה מכבסת צמר

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
יד .מנפץ

את הצמר המלובן – המכובס ,מעבירים
בין שורות המסרק למעלה ומתקבל
משטח המגולגל על מערכת גלילים.
מכאן הוא ממשיך ונמשך ,במערכת
טווייה ,עד שנעשה חוט עבה אחד
ארוך.
]המסרק של הפשתן דומה למסרק
הצמר .הוא קצת יותר גס .הוא המסרק
הקלאסי שבתלמוד .עליו יש דיונים אם
ניטלו שיניו[...
המסרק

הכנת החוט הבודד

המנפץ הוא ,לפי זה ,המפריד את
החוטים )סיבי הצמר( שנדבקו או
התבלבלו יחד לפרודותיהם .ייתכן
שהמלאכה תכלול גם הפרדת חבל שזור
לפרודותיו ,במידה והוא מעוניין בחוטים
הבודדים.

צמר סרוק

מלמעלה כלפי מטה תהליך הניפוץ והכנת החוט
הבודד .בין הצמר הגולמי ותחילת החוטים
נמצא המסרק .מבין שיני המסרק יוצאים
חוטים .הללו מגולגלים על גלילים .חוטים אלו
עדינים ועלולים להיקרע מהר .כאן באה
הטוויה.

צמר גולמי
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אותו תהליך נעשה גם בחוטים אחרים,
כמו למשל בפשתים.

צמח הפשתן

צמחי הפשתן יבשים

התחלת הניפוץ מימין ומשמאל חבילת סיבי
פשתן מנופצים – אניצי פשתן

אורג הבגדים נקרא גרדי ,מוכר הסלים
דיקולאי ,מוכר הצמר עמוראי ומקיז
הדם אומן.

טו .טווה
החוט שהוכן בשלב הקודם עובר
לטוויה .כפי שאמרנו ,החוט צריך
להיות טווי ,כדי שיהיה חזק יותר
לקראת האריגה .עיקרון הטוויה הוא:
החוט שיצא מהמסרק יעבור כמה
תהליכי סיבובים ,ראשית סביב עצמו
ואח"כ סביב הכישור ,הנקרא גם כוש.
הפלך מסתובב סביב עצמו עד שמתקבל
חוט אחיד בעוביו .החוט שהושג אחרי
הניפוץ עובר דרך הפלך ומסובב על
הכישור .על מנת להבטיח את מעבר
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החוט דרך הפלך ,יש בראש הפלך פיקה
של מתכת ,להכבדה.
המסובב
החוט
מסתובב על הכישור
למעלה ונמשך כלפי
מטה .החוט נדחף
כלפי מעלה על
הכישור ,עד שהוא
יוצא ממנו .כעת
הוא חוט חזק ולא
סיבי כשהיה .החוט
נדחף לאורך הכישור
כלפי מעלה .שם
הוא מגיע לדיוסטר,
כישור הוא המוט עליו שהוא מקל טוויה.
נטווה החוט .הפלך נמצא על הדיוסטר ניתן
מתחת יד הטווה ,והוא לגלול את החוט
מסתובב סביב צירו
הטווי .לדיוסטר יש
עוד תפקיד .בקצהו ישנם שני מסמרים
שתפקידם להפריד ולנקות ,במידת
הצורך ,את החוטים שנטוו.
הוא נקרא בשם דיוסטר ,כי יש לו שני
תפקידים .המלים דיו ,דו או די פירושם
שניים בשפות השונות.
בכדי לתת לחוט עוד
חוזק ,מעבירים את החוט
שזירה .בשזירה מקרבים
חוט מסובב לאחר )תלוי
מכמה חוטים החוט
הסופי יישזר( או אחרים.
כידוע חוט מסובב שמגיע
במגע לחוט מסובב אחר,
מסתובב אתו בכוון
ההפוך .זה עוזר ליצור
חוט שאינו נפרד ,השזור חוט ארוג הולך
לשזירה
מכמה חוטים.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
השזירה
השוזר לוקח מספר חוטים מחומר אחד
או מחומרים שונים מגלגל אותם יחד
ומקבל חוט הבנוי מחלקים שונים.
החוטים ששמשו את בגדי הכוהנים היו
שזורים מחוטי זהב ,תכלת ,ארגמן,
תולעת שני והיו בנויים מששה מרכיבים
השזורים יחד .ייתכן שגם מלאכת
הקליעה היא תולדה של הטווה.
בתמונה הבאה ,מימין ,הפרדנו חוט
שזור לחלקיו .ברגע שסיב כזה יפגוש
בסיב בודד כזה ,הוא ישזור את עצמו
כמעט באופן אוטומתי .זה מוראה
בתמונה הבאה משמאל.

חבילת ציציות כדוגמה לחוט שזור .חוטי
ציצית שזורים עפ"ר משמונה חוטים בודדים

טז .צובע
על פי רוב נעשית הצביעה לא על
הצמר הגולמי אלא על החוט .בתמונה
נראים חוטי צמר שונים.

חוט ורוד וחוט כחול שזורים משמאל .הללו הופרדו
ושוזרו מחדש כל חוט שזור כחול וורוד מימין.

קליעה
קליעת צמה היא תולדה של אורג.
סלילי חוטים צבועים בצבעים שונים

לא רק צביעת הצמר ולא רק צביעת
חוטים או בדים ,אלא כל צביעה
נמצאת בגדר איסור זה לשבת.
הדבר כולל את הצביעה של הילדים,
את הציור וגם את צביעת הבתים.
צמה קלועה
בפיאה נכרית

חוטים שזורים
ומופרדים

בציציות שאנו קושרים לארבע הכנפות,
רואים את השזירה.
צבעים
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יז .מיסך
הכנת חוטי השתי על ידי מתיחתם
והפרדתם ,לצרכי האריגה ,היא פעולת
המיסך.
קטע ממערכת עפרונות צבע ,המראה כמה
אפשרויות יש

לצבעים השונים נתנו מספרים ,הן לפי
אורך גל האור והן לפי הסכמת מייצרי
הצבעים ,להלן גווני הכחול ושמותיהם.
טורקיז כהה
כחול קדט
כחול פלדה
כחול פלדה
בהירה
כחול פודרה
כחול בהיר
כחול-שמיים
כחול שמיים
בהירים
כחול שמיים
עמוק
כחול חמקמק
כחול פרח
הדגן
צפחה כחולה
בינונית
כחול מלכותי
כחול
כחול אמצעי
כחול כהה
חיל הים
כחול חצות

204
CE D1 00
5F 9E A0
B4 82 46

209 206 0
160 158 95
180 130 70

222 196 176 B0 C4 DE
230 224 176 B0 E0 E6
230 216 173 AD D8 E6
235 206 135 CE EB 87
250 206 135 CE FA 87
BF FF 00

255 191 0

1E 90 FF

255 144 30

237 149 100 ED 95 64

תולדה היא השובט ,שהוא מכה על
החוטים  -ראה בתמונה הבאה איך העץ
מיישר את החוטים.
אם יש צורך למתוח חוט ,יש מחט
מתיחה לפעולת הפוצע .היום בתעשייה
כל התהליכים מיסך ,עושה שני בתי
נירין ,האורג והפוצע הם תהליכים
הנכנסים זה בזה וקשה להפריד ביניהם.

יח .עושה שני בתי נירין
עושה שני בתי נירין
התהליך עצמו הוא
שבעקבותיה יעבור
השכבות של חוטי
בתהליך האריגה.

זו תחילת האריגה.
מתיחת חוטי שתי
חוט הערב בין
הערב .זה נעשה

תולדות המלאכה הן :כל פעולות
האריגה :העושה נפה ,כברה ,סל,
שבכה ,אריגת כלים מלולבים וסריגת
מטה בחבלים.

238 104 123 7B 68 EE
E1 69 41
FF 00 00
CD 00 00
8B 00 00
80 00 00
70 19 19

225 105 65
255 0 0
205 0 0
139 0 0
128 0 0
25 25

צביעת דברים עם צבע ,זוהי המלאכה.
הכנת הצבע ,לצורך הצביעה ,היא
תולדה .האשה הכוחלת חייבת משום
צובעת.
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נראה את הקורנס המחליק את החוטים אחרי
האריגה .גם המוט שלפניו עושה את הפעולה
על חוטי השתי

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
בד פשתן מאד יציב
ומאד חזק בעיקר
באורך ,כי התאים
ארוכים.
אחרי האריגה צריך
ליישר את הבד .ייתכן
וזה נעשה ע"י המכבש
הבא )מעין גיהוץ(.

קליעת סל וכלי ארוג מעלי לולב

יט .אורג
לחיוב במלאכת אורג מתחילה צריכים
להיות שלושה חוטי ערב ,כי שניים
אינם מחזיקים .על גבי אריגה קיימת,
מחייבים כבר שני חוטים .על חוטי
השתי נראית הסירה המוליכה את חוטי
הערב ,שהיא האריגה הקלסית.

בד פשטן ארוג

גיהוץ

כובד עליון וכובד תחתון ,הם המוטות עליהם מגולגל
למעלה השתי ולמטה האריג .נירים הם החוטים
הבודדים ,אחרי הטוויה ,מוכנסים לחורים ויוצאים
כחוטים נפרדים .הם נקראים נפש המסכת .דרך
החוטים שמופרדים ומתחלפים תדיר ,נכנסת הסירה,
הנוסעת הלוך ושוב ,בין החוטים שהתחלפו בין
למעלה ולמטה ,ומושכת בעקבותיה את חוט הערב.
הם מיושרים על ידי הקורנס )קירוס( המהדק את
החוט אל החוטים שכבר נארגו .כך מתקבל האריג.

קרש גיהוץ לשימוש ביתי

מגהץ ומשמאל מגהץ פחמים

מתיחת החוטים לקראת חוט האריגה הבא
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תולדה ליפוף חוט סורר בבגד

חוט סורר בבגד

קשר בחוט אחד ,מימין עדיין אינו מהודק,
משמאל מהודק

כ .פוצע
בסיום האריגה צריך להוציא את קצוות
החוטים מקצות הבד ואולי גם חוטים
חתוכים הבולטים בבד.

קשר אחד המחבר שני חוטים והוא חשוב קשר

כא-כב .קושר ומתיר
מלאכת קושר היא עשיית קשר של
קיימא .אם הקשר בחוט אחד ,כבר קשר
אחד הוא קשר קיים .אם ישנה אגודת
חוטים הקשורים בקשר אחד הוא יוכל
להיות קשר של קיימא .אם מדובר בשני
קצוות הנכרכות יחד ,רק קשר כפול
יהיה קשר של קיימא.

חיבור של שני חוטים בקשר כפול )קשר ספנים(

עניבה אינה קשר של קיימא.
עניבה

ברוב הקהילות האשכנזיות באירופה
קשרו את ספר התורה ,לפני הלבשת
המעיל ,בסרט או בחבל ,בקשר של
עניבה .לעתים החבל לא היה מספיק
ארוך והעניבה הפכה לקשר .אם כך,
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ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
אסור היה להתיר את הקשר .צריך
לחתוך את החבל או הסרט.

אף בשבת שלפני הנישואין .כך קשרו
את הילד לספר התורה ,כמעט מלידתו
עד שנהיה בעל בעמיו.

מפה לספר תורה ,שני חלקים

למטה ספר תורה קשור בסרט .ניסו לקשור
אחרי שני סיבובים ונהיה קשר כפול .למעלה
הכנה לעניבה

כדי לא להיכנס לספק זה ,ניצלו
בקהילות אשכנז את ההזדמנות ועשו
פס רחב שגולגל על ספר התורה..זה
נעשה באופן חינוכי מעניין .מהחיתול,
עליו שכב התינוק בזמן ברית המילה,
חתכו פסים ועשו מהן סרט .על הסרט
נכתבו פרטי הילד .בהתאם לדמיון
ההורים ציירו על הסרט קישוטים
שונים .הסרט הזה נקרא מפה )וימפעל(.
הילד ,שנקשר בינתיים למפה שלו,
הביאה בבואו בפעם הראשונה לבית
הכנסת ומסרה לגולל ספר התורה ואם
היה אפשר ,כיבדו את הנער לגללו על
ספר התורה בבר המצווה שלו ,ואולי

קטע אחד מהמפה

לאחרונה נתקלתי במפה שהוכנה על גבי גומי
עם ווים לסגירה .מכיני המפה לא רצו לוותר
על המנהג ,אך הכינו לפי הנהוג היום בארץ
ישראל .לפיכך אפשר לקרוא את הכתב ,רק
במתיחת המפה ,שנכתב בשתי שורות בכתב
קטן ,כבתמונה השמאלית.

שרידים  אייר תשע"ז 205 

הרב ישראל מאיר לוינגר
פריפה ורכיסת כפתורים
לפני פיתוח ההמצאה של הכפתורים
השתמשו בשיטות שונות לחיבור בדים.
מכבינה היה תכשיט ,מעין סיכת ביטחון,
שמילא תפקיד זה .לא תמיד היה
התכשיט ולא תמיד היה חזק מספיק,
לכן השתמשו בפריפה .שני קצוות הבגד
הונחו על גבי אבן או אגוז ונכרכו יחד.

כל קשר שמותר לעשותו מותר להתירו,
ושאסור לעשותו אסור להתירו.

כג .תופר
תפירה יכולה להיות מעשה אומן.
התופר נקרא חייט )אחד מסימני ההיכר
שלו הוא שהחייט יוצא במחטו( .גם
תפירה שאינה מעשה אומן חשובה
תפירה.
תפירה אחת  ,בה נתחבת המחט רק
פעם אחת דרך הבד אינה יכולה
להחזיק ולכן אינה נחשבת לתפירה.

תחיבה אחת אינה מקשרת את הבדים

תחיבה אחת עם קשר

שתי תחיבות
התמונה העליונה מראה חיבור שני חלקי
חולצות שונים בכפתורים ,האמצעית שני בדים
ומעליהם מונח אגוז ובשמאלית הבדים מחוברים
סביב האגוז – פריפה סביב אגוז
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ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
בשלב הבא הופעלה המכונה ע"י הרגל.
היום המודלים חשמליים.

כמה תחיבות

לפני מתיחת הבד
מכונת תפירה המופעלת ע"י הרגל .הגלגל הימני
מופעל על ידי תנועה עולה ויורדת של הרגל.
מכאן מוביל סרט אל המכונה על השולחן

אחרי מתיחת הבד

שתי תחיבות ,הלוך וחזור ,נחשבות
לתפירה אם יש קשר בקצה או ששני
קצות החוט נקשרו יחד ,למשל בעניבה.
יותר משתי תחיבות יכולות לעמוד מצד
עצמן ונחשבות לתפירה .מתיחת חוט
תפירה רופף ,אף היא נחשבת לתפירה.

התפירה הוחלפה חלקית על ידי מכונת
התפירה .מובא פה מודל של מכונה ידנית

מכונת תפירה תעשייתית ,מאפשרת
דתלמיותא )תפירה ישרה(

מחטא

תולדה של תפירה היא למשל ההדבקה.

שלוש פיסות נייר מודבקות אחת על השנייה
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תפירה בחול המועד
הדיוט תופר כדרכו .ההצלחה שלו
בתפירה נותנת תוצאה לא אידיאלית.
אם הוא תופר את שפת הבגד ,בסוף זה
לא מגיע ישר.

יש כמובן גם מקרים שבהן הקריעה היא
חיובית ,ללא כוונה של תפירה .מקרים
אלה הן תולדות .דוגמאות הן :קריעה
על מת ,כקיום מצווה .קריעה מתוך
רוגז ,על מנת להרגיע את הכעס .מי
שמפרק הדבקה ,על מנת לשמור את
הנייר שלם ,עובר על קורע .אם צריך
לקרוע ,להוציא דבר ממעטפתו ,עדיף
לקרוע ולקלקל ,מאשר לפתוח ולקרוע
בעדינות לשמור על הנייר מקריעתו.
דפים שנדבקו ע"י הכורך בשולים ,אינם
מחשבים לחיבור ,כי לא נעשו לקיום,
ומותר להפרידם.

אומן מכליב .התפירות אינן ישרות
ואינן בגדלים שונים ,כמו ששיני הכלב,
גדולים ליד קטנים ,כך התפירות.

פותח בית הצוואר .בהרבה חולצות חדשות
ישנה תפירה בתחתית הצווארון .קריעת תפירה
זו היא קריעה המסיימת את תיקון הבגד .יש
המשייכים אותה למכה בפטיש

כד .קורע על מנת לתפור
קורע על מנת לתפור הוא עיקר
המלאכה .קריעה היא על פי רוב
הריסה .קלקול אינו חיוב מלאכה
בשבת .מי שקורע לאורך דוגמא שהוא
רוצה לתפור ,היא הדוגמא הקלאסית
של קריעה חיובית.

  208שרידים  גליון כ"ח

נראית פה תמונה שצריכה להיחתך ואח"כ
להיתפר לפי הקווים ,נקבל מצב של קורע
)חותך( על מנת לתפור.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
קבוצה ג .המלאכות הנחוצות להכנת העורות
כה .צד
צידה ,מבחינת מלאכה האסורה בשבת,
היא ,תפיסת בעל חיים פראי ביד ,או
הכנסתו למקום שאפשר לתפסו ביד ,או
בשחייה אחת )תנועה לתפוס ביד או
בכלי ,שלא יהיה צורך לרדוף אחריו(.
על הצייד – כבר בבריאת העולם
נאמר' :נעשה אדם ...וירדו בדגת הים
ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ
ובכל הרמש הרומש על הארץ'
)בראשית א:כו( .אמנם לא ניתן היתר
לאכול בשר עד לימי נח ,לאחר המבול.
שם נאמר' :ומוראכם וחיתכם יהיה על
כל חיית הארץ ועל כל עוף השמים
בכל אשר תרמוש האדמה ובכל דגי הים
בידכם ניתנו .כל רמש אשר הוא חי
לכם יהיה לאוכלה כירק עשב נתתי
לכם את כל' )בראשית ט:ב-ג(.
על נמרוד נאמר שהיה גיבור ציד.
אברהם לקח את האיל שנאחז בסבך
בקרניו ,שנתפש מעצמו ,והקריבו לעולה
תחת בנו .עשו היה 'איש ציד איש
שדה' .בזמנים ההם החלו לביית בהמות
וצדו חיות בשדה.
במשך תקופות ארוכות חי האדם על
בשר החיות שניצודו בשדות .גם היום
עדיין צדים ,בעיקר דגים ,לצרכי מאכל.

בהם ,כך לא תשלוט עין הרע בזרעו
של יוסף .בני האדם דגו את הדגים,
בתחילה בחכות וברמחים .בשלב
הראשון הומצאו ווים וקרסים המחזיקים
את הדג ,שנתפס על הוו ע"י פיתיון.
הגמרא מדברת על ציד דגים עם לחי
וקוקרי .שתי שיטות אלו היו מוקדם
בשימוש הלחי הוא קרס הקבוע על מוט
ו|או נמצא על חבל .על הקרס נמצא
פיתיון .הדג נוגס בו ונתלה עליו.
משיכת החבל מוציאה אותו מן המים
ואז הדייג תופס אותו .הקוקרי היה
עשוי מחבל שבמהלכו היו כמה ווים.
בצורה זו יכלו לתפוס מספר דגים.
החכה היא עד היום מכשיר דייג ,המיועד
בעיקר לחובבים .היא בנויה מוט ארוך
עם חבל בקצהו .הקצה עם הפיתיון
מושלך רחוק .אם נתפס דג בוו ,הדג
מנסה להשתחרר ומושך את החכה .הדייג
מרגיש את המשיכה ומושך ,בעזרת
גלגלת את הדג אליו ומורידו ביד.
לציד דגים משמשות החכה ,הנקראת גם
לחי והרשת – גדולה או קטנה .הגמרא
מביאה :מחכין )דגים עם חכה( בימה
של טבריה ובלבד שלא יפרוס קלע
ויעמיד את הספינה ,אבל צד הוא
ברשתות ובמכמורות .רשת היא קטנה
ומכמורת היא גדולה – ראה בתמונות.

נידונו צידות בעלי חיים שונים :השולה
דגים מן הים ,מאידך :צדים דגים מן
הביברין ביו"ט .בהגדרת ציד נמצא גם:
הצד ציפור למגדל וצבי לבית.
דג – על עניין הדייג אמרו חכמינו:
'וידגו לרוב בקרב הארץ' ,הייתה הברכה
לאפרים ומנשה .מה דגים שבים מים
מכסים עליהם ,ואין עין הרע שולט

חכה בקצה החוט נמצא וו ועליו הפיתיון
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כניסה ,והמים נשארים בשדה ,הוא
מעוניין להשקות את השדה.

מימין נהר בזרימה משמאל לימין ,משמאל
חפירת תעלה להשקות את השדה
רשת קטנה לדוג דגים ממיכל

רשת לדייגים )מכמורת(
מימין הנהר עם תעלה מקשרת שטחית ,הדגים
יישארו על האדמה ומשמאל כאילו דגים עליה

בתעלה נמצא סל ,אוהרי ,שאינו מעשה אמן ,אך
גם הוא עוצר את הדגים

רשת דייגים נמשית מן הים

לעניין דייג ,בחול המועד ,שאינו לצורך
המועד ,אנו מוצאים את הדברים
הבאים:
אדם הפותח סילון מים
)הפותק מיא לארעיה(
ולהשקות אסור .איך נדע
אם יש חזרה של המים
שהוא רוצה את הדגים.

לשדה שלו
לדוג מותר
מה כוונתו?
לנהר ,סימן
אם יש רק

  210שרידים  גליון כ"ח

בחול המועד מותר להכין אוהרי –
מלכודות לדגים  -כיוון שאינן ]צריכות
להיות[ מעשה אומן .מצד שני אסור
להכין אוזלי – מלכודות לעופות כיוון
שהן ]צריכות[ להיות מעשה אומן .מה
ההבדל? במלכודות לדגים בתעלה
זורמים המים ,הדג ייעצר לא יוכל
להמשך עם הזרם ,כי הוא ייעצר ע"י
סל נצרים .עוף ינסה לעוף לכל כיוון,
אם לא סגור היטב הוא ימצא דרך
לצאת .במונח אוהרי משתמשים גם
למצודות דגים מקנים .קיבורא היא

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
פקעת החוטים דאזלי ביה איזלויי
)שאורכים בה את רשת הדייגים(.

ברשת .המלכודת היתה מחוברת ליתד
באדמה וכך היתה החיה תפוסה.
מלכודות אלו נקראו נישבין.

ציד חיה או עוף

מקלע

כלי הצייד החשובים בעבר היו :חרבות
לצייד ואחר כך קשתות וחצים .בשלב
מסוים החלו להשתמש בקשתות
ובחיצים.

באמצעות מקלע אפשר לצוד חיות.
כשהייתי ילד ראיתי כיצד צעירים
ערבים היו משתמשים במקלע כזה והיו
קולעים כחוט השערה בציפור שהייתה
על העץ.

דוד הכה את הארי ואת הדוב במקלע וכן ניצח
את גוליית .השתמשו באבני קלע בגודל
שבתמונה הקודמת

עם התפתחות כלי
לשימוש ברובי צייד.

הנשק,

עברו

קשת פשוטה ,ע"פ דןר פוזנר )על הקשת יכולה
להיות לוחית של סקיבס ,לחיזוק(

לציד עופות משתמשים גם בשפשף –
שהוא לוח עץ ,שמורחים עליו דבק
והעוף ניצוד בנגיעה בלוח.

מלכודת לדגים
כשם שאפשר לדוג בתוך רשת ,אפשר
לעשות מלכודת לציד חיות .גם
מלכודות אלו היו בשלב הראשון מעין
רשתות .היו מעמידים רשת עם פיתיון.
החיות היו נכנסות פנימה ומסתבכות

רובה ציד

מלכודת לחיות אחרות ,נקראת גם
קוקרי.
יש גם צידת בעלי חיים שאין אנו
רוצים בסביבתנו .הפעלת מלכודת
אסורה.
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מבנה המלכודת לעכברים

מלכודת לחרקים
ישנן שיטות שונות לציד חרקים ,מהן
מלכודות מיכניות ,מלכודות אור
ומלכודות הדבקה.

 .1הוא קרס מחובר למעלה ומחזיק את פתח
המלכודת שלא ייסגר ,מצידו השני ישנו קרס
עליו מחובר הפיתיון .עם משיכת הפיתיון
משתחרר הקרש מספר  3וסוגר את המלכודת
בדלת  .4רצוי שיהיה קפיץ הסוגר מהר ,או
אמשהו יחסית כבד ,כדי שהדלת תיסגר מהר.

מלכודת הדבקה .הריח מושך את החרקים והם
נדבקים אל הבד

הגמרא מספרת על מלכודת גבוהה,
הנקראת שותא ,ששימשה גם כמושב
לבני אדם.

כו .שוחט
השחיטה ,היא המתת הבהמה או העוף
לצורך האכילה .על עניין השחיטה ראה
ערך שחיטה ובדיקה.

האמצעית מלכודת עכברים הורגת .מלטה יש
קפיץ המשתחרר עם לקיחת הפיתיון והורג את
העכבר

מלכודת חולדות .החולדה נכנסת ומושכת
בפיתיון והדלת נסגרת אחריה
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לעניין איסורי השבת ,מדובר בכל
נטילת נשמה בבהמה ,חיה ,ועוף ,דגים,
שרצים ורמשים ,כלומר כל בעלי
ואפילו תולעים המצויים
החיים,
בפירות .אם הכוונה היא לקבל את בעל
החיים המומת ,זה הוא אב המלאכה.
אם הכוונה למנוע את קיומו ,שלא יהיה
היכן שהוא ,זו היא תולדה .גם עשיית
חבורה כדי שייצרר או יצא הדם היא
תולדה של המלאכה .לכן אסור לעשות
זריקות ,בעיקר לא תוך וורידיות
בשבת .היוצא מהכלל ,פרט לפיקוח
נפש ,היא ברית מילה הנעשית ביום
השמיני ללידת התינוק.
השחיטה הכשרה עצמה היא חיתוך
הקנה והוושט באמצעות סכין חד וחלק.
הריגה באמצעות ירייה או מכה על
הראש ,אף היא שייכת למלאכת
השחיטה .בדגים המלאכה מבוצעת ,כבר

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
בהוצאתם מהמים ,והנחתם ביבשה עד
שימותו.
פוצע חילזון על מנת לקבל את דמו
הרי הוא במלאכת שוחט.

כז .מפשיט
הפעולה הבאה הנעשית בבהמה שחוטה
הוא הפשטת העור .היא יכולה
להיעשות גם בעופות ובדגים.

עורות כבשים כפי שהם כשטיחים לריפוד
כסאות

הפשטת העור ידנית
חמתות מים העשוייה רק מעור מופשט .העור
צריך להיות מופשט בשלימותו ללא חורים.
הפשטה זו נקראת הרגלה .מרגילין מלשון רגל.
היא נעשית מאחד הרגלים .יעל קיימה :ותפתח
את נאד החלב ,לתת לסיסרא.

היום על פי רוב ההפשטה נעשית
מיכאנית .מיד אחרי ההפשטה העור
המיועד לתעשיית הקלף ,לצרכי סת"ם
מועבר ליצירת הקלף ,טרי או קפוא.

מוצרי עור
עורות דגים שונים

עור כבש ,עוצבא דחשיב עליה לקצעה.
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מוצרי עור שונים

כח .מעבד
העור המופשט אינו ראוי לעיבוד
למוצרים ,שכן הוא עשוי להירקב .כדי
למנוע את רקבונו ,יש לייבשו ולשמרו.
השלב הראשון בעיבוד הוא הייבוש.
בעבר היה התהליך להניחו בשמש .ככל
שדרסו עליו יותר ,עוברים ושבים ,הוא
התקשה יותר.
היום תהליך המליחה ,שנבוא אליו
עתה ,והעיבוד הכימי שהבורסקי עושה,
ממלאים את תפקיד הדריסה.

כט .מולח

נעל לחליצה

תיק לטלית

בעיבוד
אחת הפעולות החשובות
העורות היא המליחה .מלח הוא אחד
החומרים החשובים לתהליכי השימור.
בעבר היו משמרים את הבשר על ידי
מליחה שנעשתה אחרי המליחה
להוצאת הדם ,לשימור וכה .היום
השימור הזה נעשה למשך זמן על ידי
הקירור.
גם היום משמרים דגים על ידי מלח –
דגים מלוחים .הללו לא צריכים
להישמר בקירור ,כי המלח עשה את
פעולתו.

המחלק את העור לעוביו – את
הדוכסוסטוס מעל הקלף ,עובר על
תולדת המפשיט ,כי הוא מפשיט עור
מעל עור .להכנת הנעלים יש צורך
בעור דק לצדדים ובעור עבה לסוליה.
העור הדק הוא בדרך כלל רק החלק
החיצוני ,בעוד העור העבה הוא כל
עובי העור של הבהמה,
משכבת העור הפנימית עושים מעיים
לנקניקים ,ג'לטינה ומוצרים אחרים.
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דגים מלוחים

מליחת דברים אחרים לשימור היא
תולדה של מולח .מליחה מותרת
באוכלים לצורך אכילה קרובה.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
ל .משרטט
בהכנת דוגמאות מנייר ,מעור או בד,
צריכים לצייר תחילה מה הכוונה
לעשות .ההכנה לחיתוך וכדומה היא
מלאכת משרטט.
למלאכת המשרטט שייכים השרטוטים
של השורות לקראת כתיבת סת"ם,
וכמובן סימון לחיתוך דוגמאות.

עשיית הקלף כוללת את מלאכת
המשרטט והממחק ,כשמורידים את
שיירי הבשר )האלל( מהעור ומחליקים
את העור ,זה הממחק ,משרטט הקווים
הוא משרטט וחותך הקלף הוא המחתך.
כמו כן ,אסור להחליק משחה ,שעווה
וכיוצא בהם .מכאן בא האיסור של
מריחת פצעים במשחה ,ומכאן האיסור
להשתמש בתרופות שלא בשעת סכנה.
מריטת נוצה מעוף הגורמת להחלקת
העור ,היא ממש מלאכת הממחק.

דוגמא לחייט לחתוך לפי הקווים הכהים
ולתפור את הקווים האפורים

כמו כן ,עשיית קוים – שורות  -לצורך
כתיבה גם הם שייכים לאיסור זה .אין
הבדל אם השרטוט נעשה בחירוץ או
בציור.

לא .ממחק
החלקת העור ע"י קילוף שכבות העור
החיצונות או הפנימיות זוהי מלאכת
הממחק .בצד החיצוני של העור ישנן
השערות ,שחיתוכן הוא מלאכת הגוזז,
גם לאחר המוות .אחרי גזיזתם נשארו
זיזים קטנים וכן ישנם מעין שערוריות,
חורים ,בשכבה החיצונית .על ידי
ההחלקה נעלמים הזיזים ונסתמים
החורים ומתקבל העור החלק .זו הדרך
היחידה לקבל קלף חלק.

כשמריטת נוצה ,מהנוצות הבודדות שנשארו על
העור ,תורד להחליק את העור ,זו מלאכת הממחק

מותר לשים תחבושת – רטייה בשבת
אך צריך להיזהר שלא למרח משחה
וכדומה עליה.
מאידך מותר לשפשף כלים בחומרי
ניקוי ,שכן זה לא בטוח שישנה את
השכבה החיצונית של הכלי ובוודאי אין
כוונת המשתמש לכך.

מלאכת הממחק משתרעת על כל
החלקה .החלקת העור מדברים
המודבקים בו ,כמו בוץ וכדומה.

שרידים  אייר תשע"ז 215 

הרב ישראל מאיר לוינגר
לב .מחתך
מחתך היא הפעולה הגורמת לדבר
שייחתך בגודל או בצורה מסוימת,
מבלי להתייחס כיצד נעשה החיתוך ומה
החומר הנחתך .הדוגמא הקלאסית היא
חיתוך נייר בית שימוש בפרפורציה
שהוכנה לכך.

לקריעה ,פרפורציה(
במקום זה ,כי זה מחתך.

אסור

לקרוע

חירור )פרפורציה(

מגרר ראשי כלונסאות להשוות את
הגובה הוא מחתך.

קבוצה ד .המלאכות והיפוכן
חתיכות עץ לבניה בגדלים מדוייקים

בעבר היו חותכים את הירק במכונה זו.
פתיתי הירק קבלו גודל מסוים שהקל
לעופות לאכול את הירק .פעולה זו
הייתה צריכה להיעשות לפני שבת.

לב-לג כותב ומוחק
כתיבה מתקיימת אסור לכתוב בשבת.
אין הפרש במה הוא כותב ועל מה הוא
כותב .כתיבת שתי אותיות בשבת הוא
איסור בשבת .שתי אותיות אותיות היא
הכתיבה הקצרה ביותר בשפה העברית.
אין מלה בת אות אחת .במקדש סימנו
את הקרשים באות ואת הקרש הסמוך
באיזו אות ,להכיר את המקום.
הכותב שתי אותיות חייב משום רושם
שכך כותבין על קרשי המשכן.

מכשיר לקציצת ירק לעופות

מחתך לצורך אכילה מידית מותר .אסור
לחתוך חתיכת לחם או פרי לגודל
מסוים ,על מנת לסתום ,למשל ,פי
בקבוק.
אם מאיזו שהיא סיבה מותר לקרוע נייר
)או חומר אחר( ויש חירור )חורים
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סימון מספרים בראשי הקרשים ,שידעו איזה
קרש ליד איזה קרש

לכן ,שתי האותיות לא צריכות להיות
על רקע אחד.

ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה
לשתי האותיות לא צריך להיות מובן
ובוודאי לא המובן שהכותב התכוון
אליו
כתב שמ )שם( משמעון ,דנ )דן
מדניאל או גד מגדיאל חייב .זאת
למרות שבשתי הדוגמאות הראשונות
האות השנייה אולי אינה כתובה באות
סופית.
אם הוא מחק --עון או ..יאל ,הוא
בבחינת מוחק שאפשר לכתוב במקומו
שתי אותיות.
אם כתב בדיו על גבי סיקרא )מיניום,
צבע אדום( הוא מוחק את האדום
וכותב את השחור .לפיכך עשה שני
האיסורים.
כתיבה היא גם חריצה וכדומה ,כתיבה
היא במקרים אלה ,דווקא אם חק
יריכות ,כלומר :עשה את החריץ במקום
האות .אם חק תוכות ,כלומר :שיקע
את סביב האות ,שעל ידי זה בולטת
האות ,אין זו כתיבה .זו אחת הסיבות
שנוטים לאסור את הכתב הבולט שעל
גבי המצבות .אם מדובר בחומר
שאפשר לדחוף אותו מהצד ,אן מעברו
השני של ה'דף' ,זה נקרא כתיבה .כך
נעשה הכתב שעל גבי הציץ של הכהן
הגדות ,שהיה עליו 'כתב פיתוחי חותם
קודש לה' ' .כך צריך להקפיד שהש'
שעל גבי תפילין של ראש לא ייעשה
ע"י תבנית שתשאיר את האות בולטת.
יש צורך או לדחוף מצד שני או למלא
מהצד את מקום הש' המתאימה.
כתיבה שאינה מתקיימת אסורה מדרבנן.
בשעת הצורך ,צורך בטחוני או רפואי
נחשב לשעת הצורך ,התירו כתיבה
שאינה מתקיימת .במקרים כאלה

הרישום ייעשה במוצאי שבת בשיטה
מתאימה.
אסור לקשר אותיות בדבר המתקיים.
מכאן ההיתר לצרף במהדק בבתי
החולים וכדומה .כתיבה כלאחר יד ,או
בשמאל אסורה מדרבנן.
בגלל איסור הכתיבה והמחיקה נאסר
כל המסחר  ,כי קשה לקיים מסחר בלי
רישומים כלל .זו גם הסיבה שאסור
למדוד ולשקול .מאותה הסיבה גם אסור
לקיים תהליכים ,בהם הרישום הוא
חיוני -כמו הישיבה בדין ,לחלוץ,
לייבם ,לסדר חופה או קידושין,
להפריש תרומות ומעשרות ועוד.
הכותב המקצועי נקרא לבלר .הלבלר
ניכר גם בקולמוסו.

לד-לה .בונה וסותר
בונה כלשהו בין בעץ בין באבן במחובר
לקרקע חייב ,אפילו לא שם אלא
אבנים זה על גבי זה ללא חיבור.

שתי צורות של סירוג אבנים
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אם נקב בקיר שיצאו מים חייב.

השוואת גומות בבית גם זו בניה
העמדת כיסא אינה מעשה אומן ,גם אם הכרית
חוזרת למקומה

תיקון קיר ,סיום טיוח

קביעת חלון או דלת בבניין הוא בנייה.
בניה בבניין מודרני

אשוויי גומות

יש בנייה בכלים אם היא מעשה אומן.
אם התחיל בפתיחת גג לפני השבת,
מותר לפתוח .אין בניה בכלים אם זה
מעשה הדיוט.
תיקון בית יד לקרדום הוא או בונה או מכה
בפטיש ,בעיקר אם נעץ בברזל מלמטה או
מלמעלה איזה שהוא חומר מרחיב ,כדי
שהברזל לא יוכל לנוע ממקומו.
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ל"ט מלאכות לאור הטכנולוגיה החדישה

בניית נר משעווה  -קירא

כל סתירה שהיא לצורך תיקון היא מלאכה
בשבת .אם אינה לצורך תיקון אסורה מדרבנן.
גודלת – בונה בשיער חייבת משום בונה.

לו-לז מכבה ומבעיר
כל הבערה אסורה .השימוש בנר
לקריאה נאסר שמא יטה .חתייה
בגחלים היא הבערה מלאה ,לכן כל
שימוש העשוי לגרום לחיתוי אסור.
חשמל נחשב היום להבערה ולכן כל
הפעלה ישירה של חשמל אסורה.

נר עליון שלא הודלק ,האמצעי דולק והתחתון
כובה ויש בראשו פחם

לעניין נרות שבת כתוב שרצוי להבהב
את הנרות .ההבהוב הזה הוא הדלקה
וכבוי ,כדי שיהיה קל להדליקו.

המכבה לעשות פחמים חייב לכל
הדעות .כל מה שאסור להדליק אסור
לכבות .גרמא מותרת במקום הפסד .לכן
בבתי חולים ,לצרכי ביטחון ולצרכי
משטרה משתמשים בשיטות גרמא.

עשיית פחמים
עשיית פחמי עץ נעשית ע"י הבערת העץ
ובזמן שהוא דולק טוב מכבים אותו במים.
את הפחם מייבשים ומקבלים פחמים .רצוי
להתאים את גודל הפחמים לצורך ההדלקה
העתידית .המכבה את הנר עושה פחם
בקצהו .פחם זה מקל על ההדלקה בעתיד.

קרש שהובער וכובה .עדיין רואים את העשן,
מצד ימין ,רואים את הפחמים שנוצרו

חתיכות פחם – גומרא  -כפי שנמכרים בחנויות

יצירת חום שלא ע"י אש ממש ,יכולה
להיות הבערה .כך לגבי אור וחום
באמצעות החשמל ,תהליכי יצירת חום
בריאקציות כימיות או בתהליכי תסיסה
של חומרים אורגניים כמו קומפוסט,
זבל ,גפת וכדומה ,דברים התוססים
ויוצרים חום גבוה ,שיכול לשמש
לבישול ולהטמנה.
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גם לכרמלית יש שטח מינימאלי ודינה
רק בגובה עד עשרה טפחים.

קבוצה ה .השלמה
לח .מכה בפטיש
מקור הלימוד הוא מהכאה בפטיש .מכה
ראשונה היא קביעת המקום ,השנייה
להכנסת המסמר והשלישית לבדוק אם
הכל בסדר.
מכאן המונח ,סיום עבודה הוא המכה
בפטיש .גם המכה את המכה האחרונה
על האבן ,שכבר נגמר סיתותה ,נחשב
מכה בפטיש.

מקום פטור הוא שטח ברשות הרבים
שאין בו המינימום להיות רשות הרבים
או כרמלית או שהוא נמצא ברשויות
אלו מעל עשרה טפחים.
מדרבנן אסור להוציא משום רשות
לרשות אחרת .מקומות שהם במהותם
כרמלית )ואולי גם מקום פטור( נתן
להקיפם בחומה גבוהה עשרה טפחים,
ולהפוך אותם בדרך זו ,לחלק מרשות
היחיד .דבר זה הוא העיקרון של עירוב
החצרות.

לט .מוציא מרשות לרשות
יש ארבע רשויות לשבת :רשות היחיד,
רשות הרבים ,כרמלית ומקום פטור.
ההוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים
ולהיפך ,היא המלאכה האסורה בשבת.
כמו כן אסור לטלטל ארבע אמות
ברשות הרבים.
רשות היחיד הוא מקום ,בשטח
מינימאלי של ארבעה טפחים על
ארבעה טפחים ,שהוא גבוה עשרה
טפחים או עמוק עשרה טפחים ,או
מוקף גדר או שקע בגובה )או בעומק(
עשרה טפחים .רשות היחיד נמשכת
בגובה עד לשמים.
רשות הרבים הוא מקום שרבים נמצאים
בו ואינו מוקף מחיצות .אם הרבים
אינם נמצאים בו ,כמו שדה ,ים וכדומה,
מדברים על כרמלית .רשות הרבים היא
רק בגובה עשרה טפחים.

תמונה מרחוב יפו בירושלים .נראים חנויות,
שהן רשות היחיד .הפתח השני משמאל הוא
כניסה לחצר שיש בה כמה בתים .רחוב יפו
עצמו הוא רשות הרבים )לפי רוב השיטות
דרבנן ,כי אין כל כך הרבה עוברים ושבים(.
אילו לא היה עירוב בעיר ,היה אסור לטלטל
מחנות לרחוב ,כי זה מרשות לרשות.

כאן מועיל ערוב החצרות של
העיר להתיר טלטול מרשות
לרשות ולטלטל ארבע אמות
ויותר ברשות הרבים )שהפכה ע"י
העירוב למעין רשות היחיד( –
הסבר לכל הנושא בפרק מיוחד.



  220שרידים  גליון כ"ח

הכושר סוויטש – אי הוי גרמא

"כושר סוויטש" – אי הוי גרמא
הרב אריה רלב"ג
הגאב"ד והרב הראשי לאמסטרדם

א הקדמה
הנה לפני כמה שנים יצא דבר חדש ,להתיר פתיחת חשמל בשב"ק ע"י מכשיר
מיוחד הנקרא  ,kosher switchדהיינו דיש בתיבה אחת שני מקורות של
דבר-הזורם ,ותריס ביניהם ,וכל זמן שהתריס סגור שני הזרמים לא יכולים לפגוע
אחד בשני מפני שהתריס מפסיק ,אמנם כאשר מרימים ופותחים התריס ,אז
יכולים שני הדברים  -הזורמים משני הצדדים לפגוש אחד בשני ,ובזה נפתח
החשמל ומאיר .ויש לציין שזרימת הזרם קורה באופן לא קבוע במשך כל השבת,
אבל אינו קורה בזמנים קבועים ,אמנם כאשר פותח התריס ,אז כמעט ודאי יקרה
ששני הזרמים יפגשו אחד בשני והחשמל יידלק .והמתירים רצו להתיר מטעם
דהוי גרמא בדבר שאינו קבוע ואינו ברור ורק הוי כהסרת המונע.
ב דיון
איתא בגמ' חולין )טז (.השוחט במוכני שחיטתו כשרה והתניא שחיטתו
פסולה ,ל"ק הא בסרנא דפחרא הא בסרנא דמיא ,ואב"א הא והא בסרנא
דמיא ,ול"ק הא בכח ראשון הא בכח שני עכ"ל .ופירש"י ד"ה בכח ראשון
וז"ל מיד כשנטל הדף המעכב את המים והתחיל לגלגל ובתחילת גלגולו
שחט הוי מכח אדם שנטל הדף ,ע"כ.
ונשאלת השאלה אמאי נחשב השחיטה כח אדם אם נטל הדף המעכב המים ,ואח"כ
המים ירד ו גגל גגל המוכני עם הסכין ששחט? וחידש לנו הגמרא לפירש"י שגרמא כזו
כנטילת הדף ,שמפעיל תיכף המים לגלגל הסכין על המוכני ,נחשב כאלו האדם נתן
כחו בסכין .וכן ממשיך הגמרא וכי הא דאמר רב פפא האי מאן דכפתיה לחבריה
ואישקל עליה בידקא דמיא ומית חייב מ"ט גירי דידיה היא דאהני ביה ,וה"מ בכח
ראשון אבל בכח שני גרמא בעלמא הוא עכ"ל .ופירש"י ד"ה דאישקיל שהפנה המים
לעבור עליו וניערוהו .וכן כתב רש"י בד"ה חייב וז"ל דהרגו ממש באותן המים והן הן
כלי זיינו ולא הוי גרמא ,וכן ברש"י ד"ה כח ראשון הדגיש שקשרו סמוך לשפת המים
וכו' מיד באו המים לפיו ,ע"כ .וברש"י ד"ה אבל בכח שני כתב שקשרו ברחוק והמים
הלכו שם ,אע"פ שהוא נקב הנקב והפכו לשם פטור דגרמא בעלמא הוא עכ"ל.
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ופשוט לפירש"י דעיקר הטעם כשאדם הזורק חץ חייב הוא מפני שזהו כחו ממש,
דבזה שהוא יורה על מישהו הוי כלי זיינו ,וכאלו הוא שם כחו בחץ שיורה.
וכן בבדקא דמיא כשהפנה המים על האדם הנהרג ,זה גם כן כאלו שם כחו
במים ,אבל בתנאי שהוא בקירוב מקום ממש ,שהפנה המים לעבור עליו ומיד
באו המים לפיו ,והטעם מפני שכחו זהו מה שמפנה המים ישר על האדם
להרגו שנמצא בקירוב מקום ולא בריחוק ,ופשוט שבלי שההורג מפנה המים
תיכף עליו ,ובלי שהוא יורה ומכוון החץ עליו ,לא הוי כחו ,וכאשר עושה
את זה תיכף ומיד בקירוב ,הוי כחו שהרג את האדם וחייב ,דסוף סוף הוא זה
שעושה שהמים יפלו עליו והוי כמו חץ שיורה והוי כחו ממש.
והנה במס' סנהדרין )עז (:איתא אמר רבא זרק חץ ותריס בידו ובא אחר
ונטלו ואפילו הוא קדם ונטלו פטור ,דבעידנא דשדייה ביה מיפסק פיסקיה
גיריה ,עכ"ל .ופשוט דכאשר זרק חץ ותריס בידו וקדם ונטלו ,דפטור ,דהוא
לא הפנה או ירה החץ על האדם ,דהא מיפסיק גיריה וסילוק התריס אינו
נחשב כח בהחץ והוי רק גרמא בעלמא ופטור.
והנה בספר יד רמ"ה )סנהדרין עז (:דוחה פירש"י וכתב וז"ל ולאו מילתא היא,
דכיון דקאמרינן דגיריה נינהו ,מה לי כי מטו לאלתר ,מה לי כי מטו לאחר זמן,
עכ"ל .פירוש קושיתו אם נחשב כחו כשמסיר הדף מאי שנא אם הרגו מיד או
נהרג רק בריחוק מקום ,ולמה כתב רש"י שחייב רק בנהרג מיד .וכתב דלא
כרש"י דחייב גם בנהרג לאחר זמן ובריחוק מקום ,וז"ל היכא דמיית מחמת מיא
דאתי מכח ראשון כי סלקא לההוא מדעם דמפסיק בינתיים והיינו מיא דמיעקרו
מדוכתייהו בשעת סילוק הדבר המפסיק ואינון מיא דמיקרביה לדבר המפסיק,
אבל מיא דאתא בתר הכי והני כח שני פטור דגרמא בעלמא הוא ,ע"כ.
והיינו דאינו מחלק כרש"י בין נהרג מיד ובקירוב מקום לבין נהרג לאחר זמן
ובריחוק מקום ,אלא החילוק הוא שאם זה מים הראשונים העומדים מאחורי
הדף המפסיק שאז הוא חייב אפילו בריחוק מקום ,אבל במים חדשים השניים
שאינם כעת מאחורי הדף אלא באים אח"כ אז הוא פטור.
וע"ע שם ביד רמ"ה שהק' עוד על הסוגיא וז"ל "ואי קשיא לך מכדי הכא לאו
בדאזלי מכחו עסקינן אלא כגון שהיה דבר מפסיק בין המים ובינו ונטלו ונמצא
המים באין עליו מאיליהן ,ואמאי מחייב הא לאו כחו הוא .ותו מאי שנא מדרבה
שאמר זרק בה חץ ותריס בידו וכו' דפטור אלמא אע"ג דקא שקיל ליה להו
מידעם וכו' דפטור ,וכש"כ הכא דהני גיריה לאו מכחו קאזלי ואמאי מחייב.
)ומתרץ( לא תיקשי לך דאע"ג דלאו כחו הוא כיון דמחמת מעשה דידיה קאזלי
ככחו דמי ,דהא גיריה כי קאזלי ,לאו מחמת כחו קא אזלי אלא מחמת דשביק
ליתרה של קשת ואזלי גירי ממילא ומחייב עלייהו" ,עכ"ל.
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הכושר סוויטש – אי הוי גרמא
ולכאורה היד רמ"ה מחדש לנו חידוש עצום במה שחולק על רש"י ,מש"כ "דהא
גיריה כי קאזלי ,לאו מחמת כחו קא אזלי אלא מחמת דשביק ליתרה של קשת
ואזלי גירי ממילא ומחייב עלייהו" ,ע"כ .דבאמת אליבא דהיד רמ"ה ,אפילו
באדם שיורה חץ על אדם והרגו ,אין זה כחו ממש ,אלא הוא גרמא ,דכחו ממש
הוא כאשר זורק רומח או אבן על מישהו ,אבל ביריית חץ האדם משחרר החץ
מן הקשת והוא נחשב כחו ,אף שלא שם כח בחץ לעוף ,אלא שמחדש היד רמ"ה
שהיות שכל הכח לרוץ נמצא בחץ שנמתח על הקשת ,אז במה שהבן אדם רק
משחרר היתרה אז נחשב כאלו זה כחו ,אע"פ שבאמת אינו כחו .ועל ידי המעשה
שחרור החץ נחשב ומתייחס אליו וכאלו הוא עושהו ,והוי כמו כחו שיורה החץ.
וז"ל היד רמ"ה דהא גיריה כי קאזלי ,לאו מחמת כחו קא אזלי אלא מחמת
דשביק ליתרה של קשת ואזלי גירי ממילא ומחייב עלייהו ,ע"כ .וזה מה
שכתבנו דבאמת יריית החץ אינו כחו ,ומעיקרא דדינא הוי רק מסירת המונע,
דהוי באמת גרמא ולא כחו ,אלא שחרור החץ נחשב שמשחרר הכח הטמון
בחץ המתוח על הקשת וע"י זה נחשב ככחו.
ולפי"ז גם כן במסיר הדף-המפסיק מן המים ,אז גם כן במה שמשחרר ומסלק
המונע הוא משחרר הכח הטמון במים מאחוריו ,וכל המים האלו שנוגעים בתריס
המפסיק והכח הטמון בהם הם כחו ,אע"פ שבאמת זה רק גרמא ואף שהולך
למקום רחוק מ"מ חייב .והטעם היות שזה זורם עכשיו על ידי מעשה שלו אז
נחשב ככחו ,ולכן אע"פ שזורם למקום רחוק הכח הטמון נחשב ככחו וחייב.
וזה מה שחידש והדגיש היד רמ"ה וז"ל אע"ג דלא כחו הוא ,כיון דמחמת
מעשה דידיה קאזלי ,ככחו דמי ,עכ"ל ,וכמו שהסברנו.
נמצא שהיד רמה מחדש דאין צריך כחו ממש כדי להחשב מעשה דידיה,
אלא כל שמשחרר כח הטמון כגון בחץ מתוח על קשת ,או מים העומד
מאחרי מונע ומשחררו ,הכל נחשב כחו אע"פ דנראה כגרמא.
ולפי"ז צריך לברר שיטת היד רמ"ה למה במציאות של רב פפא )סנהדרין
עז' (:זרק בו חץ ותריס בידו ורץ וקדם ונטלו לתריס פטור' ,למה פטור ,הלא
כמו בשחרור המים אינו שם כחו במים רק משחרר מונע ומ"מ חייב ,כמו"כ
בנ"ד משחרר המונע-התריס ,ולמה לא יהא חייב?
ובשלמא לפירש"י מובן הפטור ,משום שסוף כל סוף לא שם שום כח בחץ,
ולכן פטור ,שהיורה אינו יכול להרוג שגיריה פסק פסיקיה ,והמסיר-התריס
לא עשה שום דבר בחץ ופטור דהוי רק גרמא.
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אולם לפי היד רמ"ה ,מאי שנא תריס ממים ,הלא כמו במים לא בעי שום כח ,רק די
במה שגורם שכח הטמון ילך למקום רחוק ע"י שמרים המונע ,וחייב ,אז כמו"כ
במסיר תריס הוא גורם שהחץ יכול לרוץ הלאה ויהרוג הבן-אדם ,ואמאי לא מחייב?
אלא נראה לומר בכוונת היד רמ"ה מש"כ וז"ל ואמטו להכי פטור דכי סלקיה
לאו מידי עבד וכו' אבל הכא דכי סלקיה לעפרא דמפסיק בין מיא לדידיה,
מיא הוו נגעי בההוא עפרא גופיה ,כי סלקיה לעפר ,גיריה דידי היא ,ואמטו
להכי מיחייב ,ע"כ .דהיינו ביורה חץ ישר על בן אדם או במסיר דף והמים
מאחוריו ,הכל נוגע ביחד ,ולכן הכל מתייחס אחרי המשחרר החץ והמסיר
המונע ,ונחשב ככחו אף דהוי רק כגרמא.
אבל בזרק חץ ותריס בידו וקדם ורץ ונטלו לתריס ,אין שום נגיעה בין החץ
הזרוק והתריס ,ואין שום כח הריגה בזריקת החץ דפסיק גיריה ,וכשמסיר התריס
לפני שמגיע החץ אל התריס ,אין זריקת החץ מתייחס למי שמסיר את התריס,
ואינו נחשב שהחץ הולך ונוסע בגלל מעשה של מסיר המונע ,ולכן אינו נחשב
כחו ,ונשאר גרמא בעלמא ופטור .כן נראה לי הסברם של הסוגיא לפי היד רמ"ה.
ועוד נראה להסביר בהיד רמ"ה ,דבעלמא היכא דחייב בגרמא כגון בבידקא
דמיא ,עיקר המחייב בגרמא ,הוא הענין שהמעשה מתייחס אחרי המפעיל
והמסיר את המונע .כמו"כ מתייחס המעשה אחר המסיר המונע אם המעשה
הנגרם היינו הגרמא הוא תחת ידו ושליטתו ובתיבה אחת עם המסיר המונע .ואם
הכל נמצא בתיבה ובמקום אחד הוי אותה התייחסות כאלו נוגעים זל"ז .היינו אם
מתייחס הגרמא להמסיר המונע אז שפיר נחשב הגרמא לכחו ,כנלפענ"ד.
ג מסקנא
ולכן יוצא לנו שבמכשיר הנקרא כושר-סוויטש בלע"ז ,היות שכל המכשיר הוא דבר
אחד ,בתיבה אחת ,ותחת ידו של המפעיל והמסיר-התריס) ,אז וודאי לא חשיב דסוף
החץ לבוא( ,אדרבא הוי כאלו דבר-הזורם נמצא ונוגע נגד התריס )אף שלא נוגע
בעצם(  -מפאת שהכל במקום אחד ובמכשיר אחד ,ותחת יד אדם אחד ,ומקרי שפיר
כדברי היד רמ"ה "כי סלקיה לעפר גירי דידיה היא ואמטו להכי מיחייב" .ועוד דדבר
הזורם הוא תמידי ומצוי כל זמן השבת ,מעש"ק עד מוצש"ק ,אז הוי כמו מים העומד
מאחורי המונע ,ואף שעצם מסירת התריס הוא גרמא ,מ"מ חידושו של היד רמ"ה
הוא שגרמא כגון זו גם כן חייב עליו ,אם הוא נוגע ובמקום אחד ,ומתייחס אחר האיש
המפעילו ,ובנ"ד הוא מכשיר אחד והוי כנוגע ,ונחשב ככחו לפי היד רמ"ה .ולפי"ז
יהיה אסור להפעילו בשבת ,דמתייחס אחריו כמעשה דיליה ,בדיוק כמו שחרור החץ
והסרת המונע ,והוי כאלו המפעיל עושה המלאכה בשבת ,כנלפענ"ד.
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קורסיה ,הרב רפאל קרוסקל ,הרב אריה רלב״ג ,הרב מיכאל שודריך,
ובעלי התפקידים :הרב משה לוין מנכ״ל ,הרב עקיבא יוסוביץ מזכיר ,מר אלברט
אפללו נציג חולי״א ,הרב יצחק אילוביצקי מנכ״ל כשרות אירופה ,ר' אלימלך
בינדיגר מנכ"ל לא תשכח ,ר׳ משה פרידמן דובר הועידה בישראל.
חברי ועדת הפטרונים :הגב׳ ג׳ואל אפללו  -קרן מתנאל ,מר בוריס מינץ  -מוסקבה,
מר מיכאל מיראלשוילי  -מוסקבה ,ר׳ מני וייס  -לונדון ,ר' גרמן זכרייב  -מוסקבה
א זכרון להולכים:
נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט פתח בדברי זכרון להולכים ,הגאון הרב שמואל הלוי
ואזנר זצ״ל שהיה מפוסקי הדור ורבים מפסיקותיו התקבלו בקרב רבני אירופה ובפטירתו אבד
עולם הרבנות את אחד מקברניטיו ,כמו״כ הועלה זכרו של הרב אליהו טואף ז״ל מלפנים הרב
הראשי לרומא וחבר מייסד ועידת רבני אירופה שנפטר בשיבה טובה ובשם טוב ,והיה ממניחי
היסוד ומעצבי הקהילה האורתודוקסית באיטליה לתפארה אחרי השואה ,יהי זכרם ברוך.
ב מזכ״ל הועידה:
הרב גולדשמידט מציג את המזכיר הנכנס הרב עקיבא יוסוביץ ,מלפנים ר״י אהלי יעקב
מוסקבה ,תלמיד חכם ונעים הליכות ,שיעסוק בכל הנושאים הארגוניים של הועידה ,מינויו
אושר פה אחד ,וחברי הועדה המתמדת הביעו את ברכתם להצלחתו בתפקיד החשוב.
ג המאבק על השחיטה:
הרב שודריך תיאר את המצב החדש בפולין לאחר פסיקת הבג״ץ שם ,שהעמיד את זכות
חופש הדת והפולחן כזכות עליונה וקובעת ,וכי למעשה חזר המצב בפולין לקדמותו
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וכיום מתנהלת השחיטה בפולין באופן מלא לשביעות רצון הקהילה היהודית ,והבשר
משווק אף מחוץ לגבולות פולין ,הרב פיזון סקר את המצב באירופה באופן כללי ,וכי
במערכת הבחירות האחרונה בצרפת ובאנגליה הנושא לא עלה אל הכותרות ,אמונם
באנגליה פועל בקול ענות חלושה ארגון צער בעלי חיים נגד השחיטה ,באופן די מינורי,
ובאופן מפתיע הוא סיכם כי כרגע אין ככל הידוע הצעה מעשית לביטול או הגבלות
כלשהן על השחיטה באירופה ,מלבד בדנמרק שם אסורה השחיטה לעת עתה ,כאשר כל
המשתתפים הביעו תקוה כי מצב ימשך בעתיד בע״ה ,הרב גולדשמידט הודה להם על
הפעילות בנושא מתוך תקוה כי לא נזדקק לפעילותם בהמשך ,הרב בלייך הביע את
דעתו כי גזירות השחיטה ודומיהן באירופה נובעות מרפיון של מערכות הכשרות למינהן
באירופה ,בבחינת מידה כנגד מידה ,וקרא לפעול לביצור מערכות אלו ,וכאשר תתחזק
הכשרות אצלנו הרי שממילא תבוטלנה הגזירות שמערימים עלינו השלטונות ,הרב
קורסיה ביקש להבהיר כי על אף זאת מוטלת עלינו חובת ההשתדלות הרצויה.
ד הבשר בועידת טולוז:
הרב משה לוין סקר את מדיניות הועידה בכל הנוגע לסטנדרטים של הכשרות המוגשת
לבאי הועידה ,כאשר אחת ממטלות הארגון ״כשרות אירופה״ היא להיות לעזר לרב
המקומי המארח את הועידה לתת אפשרות לכל המשתתפים אף לאלו הנוקטים במשנה
זהירות בחומרות שונות שיוכלו לאכול גם הם בוועידות הנערכות ,ולמנוע מצב שהיה
בעבר בהם רבנים שונים נמנעו מלאכול בועידת ,לכן מלכתחילה הוצע ע״י הרב אילוביצקי
לקיים שחיטה עצמאית בפולין כדי להשביע את רצון כולם ,מאחר שהדבר נתפרש כאילו
ישנה פגיעה כביכול בסדרי הכשרות של צרפת ,הוחלט בהסכמת הרב המקומי הרב וייל,
והרב הראשי לצרפת הרב קורסיה ,להשתמש בשחיטת קהילת שטרסבורג ,מאחר שאין
שחיטה מקומית בטולוז ולפי כל הדיעות שטרסבורג היא חלק אינטגראלי של צרפת
וקהילת טולוז ומאז ומתמיד השתמשה בשחיטת שטרסבורג וכל המשנה ידו על התחתונה.
ה הצגת קובץ שרידים החדש:
הרב אריה פאלגער הציג בפני הנאספים את החוברת שרידים החדשה על נושא ברית
המילה שהוא הוציא לאור לאחר עמל רב ,הוא סקר בפני המשתתפים את דברי התורה
שבחוברת ,הוא הודה לעוזרים על ידו באיסוף החומר ה״ה הרב ישראל מאיר לוינגר
והרב משה לבל ור׳ משה פרידמן ,המשתתפים ענו כנגדו בדברי ברכה ,ובקשו להודות
באופן מיוחד לר׳ מני וייס מלונדון שזו לו כבר מסורת שהוא לוקח על עצמו את
החוברת שרידים .הוחלט גם שהחוברת הבאה תוקדש לנושא הלכתי תורני מסויים.
ו בית הדין אירופה:
הדיין חנוך עהרענטרייא דיווח על פעילות בית הדין הוא סיפר למשתתפים על מסעותיו
ברחבי אירופה ,ועל כ  15ישיבות בית דין שנערכו במקומות שונים ,הוא אף העלה את
שאלת שיתוף הפעולה עם הרבנות בבאזל עקב שינויים שם במערכת הרבנות ,הדיין יונתן
אברהם העלה בקשה למנות חברי בית דין נוספים שיעזרו לדיין עהרענטרייא במסעותיו,
והוחלט לקבל את הצעתו .הדיין ביקש השתתפות יותר גדולה למימון הפעילות של בית
הדין וכי הדבר מקשה עליו ,משום שהוא נזקק להתדפק בעצמו על פתחי נדיבים ,הרב
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גולדשמידט פנה אל ר׳ מני וייס מלונדון ,והלה נעתר לעמוד לעזר ועד תומכי בית הדין
שיממן את פעילות בית הדין ,והרב גולדשמידט אף קיבל על עצמו להיות לעזר ככל
שידרש ממנו ,וזאת מלבד התמיכה הקבועה של הועידה במימון פעילות בית הדין.
ז הגיורים באירופה:
הועדה המתמדת דנה בפרשת גיורים איך שמתבצעים בערים שונים באירופה.
ח הכרה בשואה הארמנית:
הועלתה שאלה בפני המשתתפים האם על הועידה להכיר בפומבי ברצח עם שביצעה
טורקיה בעם הארמני ,המצדדים בעד ההכרה בהם הרבנים גולדשמידט וקורסיה ,חשבו
שזה צעד מוסרי ונכון ויגרום לתהודה רבה ,באשר אנו דורשים צדק אוניברסאלי ולא
רק בנוגע לעם היהודי ,הרב בלייך יצג את דעת השוללים כי אין זה מענינו כלל
ועיקר ,וכי הדבר יעמיד בסכנה את הקהילה היהודית שם ,הרב קורסיה הציע שנפרסם
מנשר הקורא לחופש דת במזרח התיכון ובטורקיה ,והצעתו נתקבלה ע״י המשתתפים.
ט בית הקברות בטורקיה:
דיין עהרענטרייא מחזיק כיום את הקודים למצלמות האבטחה שם ,ובעצם זה זמן רב שאין לנו
קשר כל כך לקהילה שם ולמתרחש בתוכה ,הובעה תקוה שעם צירופו של הרב מנדל חיטריק
מאיסטנבול לשורות הועדה המתמדת ,תיווצר הזדמנות לחיזוק הקשר עם הקהילה וצרכיה.
י ישיבת חובבי תורה והאורתודוקסיה הפתוחה
הוועדה המתמדת מודאגה משמועות לגבי פרצות השקפתיות והלכתיות מבוגרי
מוסדות של האורתודוקסיה הפתוחה ,והחליטה להעלות את הדבר לדיון.
כ פרס חולי״א לרבנים צעירים על שם המהר"ל :
הגב׳ ג׳ואל אפללו הציגה בפני הרבנים את פעולות מתנאל בשנה האחרונה ,על קיום
סמינרים ושבתונים לצעירים ועזרה בחלוקת ערכות לחגים ,והתוכנית החדשה
להענקת פרס הועידה לרבנים צעירים שיגלו מצוינות וחדשנות בעבודתם ,וקראה
לרבנים להציג מועמדים הראויים לדעתם לקבלת הפרס ,כמו״כ היא בקשה מהרבנים
הצעות כיצד יכולה היא במסגרת קרן מתנאל ,לתגבר ולקדם פרויקטים באירופה,
הרבנים הודו לה על כל הפעולות החשובות של הקרן להגברת התודעה היהודית.
ל פרס הועידה לרבני אירופה על שם הרב אליהו טואף
ומעניין לעניין באותו עניין ,הועדה רשמה לפניה בסיפוק רב את הודעת חבר ועד
הפטרונים מר בוריס מינץ ,שיזם אף הוא הענקת פרס דושנתי לרב מרבני הועידה
שיעמוד באתגר לפי קריטריונים שתגבש הועדה בהמשך ,בזמן הקרוב נוציא פרסום
על הקריטריונים הדרושים ,ורבנים העונים על אלו יתבקשו להציג מועמדותם.
הפרסים אמורים להיחלק בועידות של הועידה.
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מ היחסים עם הותיקאן:
הרב גולדשמידט דיווח לועדה על הביקור המוצלח של משלחת מטעם הועידה
אצל האפיפיור ועל שינוי במגמות ובנואנסים שונים בהתבטאויותיו של האפיפיור
המכהן ,שבוודאי יש להן השלכות על דעת הקהל העולמית של מאמיניו ,האפיפיור
גם התבטא באופן חיוב על זכויות היהודים לחופש דת ,והוחלט לשמר ולטפח את
הקשר הזה בהמשך.
נ קבלת חברים חדשים:
הרב בלייך יו״ר הועדה לבחירת חברים חדשים ,הציג בפני הועדה את המועמדים
לחברי הועדה המתמדת ,כזכור בתקנון הועידה יש זכות לחברי הועידה המתכנסת
מדי שנתיים לבחור חמישה נציגים מטעמם לשורות הועדה המתמדת למשך שנתיים
עד לקיום הועדה הבאה ,ובמסגרת הועידה אכן נערכה הצבעה בהתאם .בה נבחרו
לשנתיים הבאות הרבנים החברים ה״ה הרב אברהם ווייל רבה של טולוז ,הרב מנדל
חיטריק מרבני איסטנבול ,הרב שמעון לוין סגן הרה״ר למוסקבה ,הרב משה הלפרין
ראש בית המדרש לרבנים ברלין ,הועדה המתמדת אשרה את בחירתם ,והביעה את
ברכתה לחברים החדשים שמביאים משב רוח רענן בשורות הועדה המתמדת.
ס הועדה המתמדת הבאה :
המקומות שהוצעו בפני הרבנים היו ,אתונה ,וילנא ,קופנהגן ,הוחלט לנסות לערוך
את הועדה המתמדת הבאה באתונה ,ואם הדבר לא יעלה יפה תיערך התייעצות
טלפונית בהמשך ,בדיון אף הוזכר כי בעוד שנתיים ימלאו ששים שנה ליסודה של
ועידת רבני אירופה שועידתה הראשונה נערכה באמסטרדם ,ותיבדק האפשרות
לערוך את הועידה הבאה בעוד שנתיים בע״ה שוב בעיר אמסטרדם.
ע הבעת תודה והערכה:
תודות הועדה המתמדת נתונה לכל מי שפעל להצלחת הכינוס הגדול של ועידת
רבני אירופה בעיר טולוז:
ה״ה נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט ,ועד הפטרונים מר בוריס מינץ ,מר גרמן
זכרייב ,גב׳ ג׳ואל אפללו ,ומר גבריאל מיראלאשווילי ,הרב הראשי לטולוז הרב
אברהם וויל ,הרב משה לוין מנכ״ל הועידה ,הרב עקיבא יוסוביץ מזכ״ל הועידה,
הרב משה לבל המנהל הרבני של הועידה ,לדובר ר׳ משה פרידמן ,שלא חסכו כל
מאמץ להצלחה הגדולה של הועידה.
הוועידה גם מודה לאורח הכבוד של הועידה הגאון הגדול ר' אשר ווייס וכן
לרבנים הראשיים לישראל הגאון הרב דוד לאו והראשון לציון הגאון ר' יצחק יוסף
שכיבדו את הועידה בנוכחותם.
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משולחן הוועדה המתמדת
סיכום דיוני הוועדה המתמדת באתונה ,יון
כ"ח-ל' מרחשון תשע"ו ) 10-12בנובמבר (2015

בהשתתפותם של רבני הועדה המתמדת:
הרב אפרים מירויס ,הרב יאיר אייבל ,אברהם גיגי ,הרב יצחק דיין ,הרב יעקב בלייך הרב
שלמה בקשט ,הרב יונתן גוטנטג ,הרב שמואל די סגני ,הרב אליעזר וולף ,הרב אריה
פולגר ,הרב ישראל מאיר לוינגר ,הרב פנחס גולדשמידט ,הרב משה לבל ,הרב דוד
יושובייב ,הרב מיכאל שודריך ,הרב יונתן אברהם ,הרב יוסף דואק ,הרב שלמה בקשט,
הרב רפאל קרוסקל ,הרב אברהם גולדמן ,הרב אריה רלב״ג ,הרב ראובן וורטנשלאג ,הרב
ברוך פיזון ,הרב משה הלפרין ,הרב שמעון לוין ,הרב אברהם וייל ,הרב אביחי אפל ,הרב
מנדל חיטריק ,הרב חיים אייזנברג ,הרב יחיא טובול ,הרב יהושע ספינר,

ובעלי התפקידים:
הרב משה לוין מנכ״ל ,הרב עקיבא יוסוביץ מזכ״ל ,מר אלברט אפללו נציג חולי״א,
הרב יצחק אילוביצקי מנכ״ל כשרות אירופה,מר מרק מאייר מנכ"ל לא תשכח ,ר'
שמעון כהן דובר הועידה באירופה ,ר׳ משה פרידמן דובר הועידה בישראל.
חברי ועדת הפטרונים:
הגב׳ ג׳ואל אפללו  -קרן מתנאל ,מר בוריס מינץ  -מוסקבה ,מר בוקנהולץ ,רומא,
מר איליה גרליק ,ברלין.

אורחי הועדה:
רבה של אתונה הרב גבריאל נגרי ,רבה של סלוניקי הרב אהרן ישראל ,הגברת קתרינה
פון שנורביין נציגת הנציבות האירופאית ,וגברת לורי פלאטניק מנכ"ל תגלית לנשים.

פתיחת הכנס:
נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט פתח בדברי תודה לראשי הקהילה באתונה על
טרחתם ועזרה באירוחם של חברי הועדה המתמדת ,ולכל מי שטרח והכין את הועדה.
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א הצעת החוק בנושא העגונות בא"י וקידום נושא העגונות באירופה
הרב גולדשמידט מדווח על התקדמות עם החוק בישראל כאשר בפגישות רבות
שהוא קיים עם חברי כנסת שונים סוכם כי החוק יוגש מטעם כמעט כל סיעות
הכנסת ,הוא דיווח על פגישה שהייתה לו עם שרת המשפטים הגב' שקד שגילתה
עניין רב בהצעת החוק שיתכן שתוגש כהצעת חוק ממשלתית ,וכי יועץ משפטי של
משרדה ,בודק אם אין סתירה בין החוק המוצע לזכויות האדם המוקנות בחוק
הבינלאומי ,הרב משה לוין ,דיווח על חוסר התקדמות בטיפול בנושא העגונות
בצרפת ,וזאת בשל העקרון שם של הפרדת הדת מהמדינה,
הדיין יונתן אברהם ,סיפר על האפשרות הקיימת בחוק האנגלי בו יכול לבקש אחד
מהצדדים מבית המשפט ,להימנע מקבלת גט אזרחי ,כל עוד לא הוסדר גט הלכתי
בין בני הזוג ,ודבר זה מקשה כמובן על סרבני גט מהבחינה המשפטית,
הרב אליעזר וולף ,סיפר על ההסדר הקיים בהולנד ,שבית המשפט מסרב לאשר גט
אזרחי כל עוד לא הוסדר גט הלכתי בין בני הזוג,
חברי הועדה בקשו מהרב משה לוין ,לנסות ולקדם בצרפת וברחבי אירופה את
ההסדרים הקיימים באנגליה או בהולנד.
ב פרס הלורד יעקובביץ
הרב גולדשמידט סיפר לחברי הועדה על מקבלי הפרס הקודמים ה"ה הגב' מרקל
נשיאת גרמניה ומר וולס ר"מ צרפת ,ועל האפקט החיובי של נתינת הפרס ,הועלו
ע"י חברי הועדה מספר הצעות למועמדים לקבלת הפרס .מר בוריס מינץ הציע
להמתין עם ההחלטה ,והצעתו נתקבלה ע"י חברי הועדה.
ג ועידת היובל שישים שנה לועידה
הרב רלב"ג הציע לקיים בשנת תשע"ז  2017את הועידה הבאה באמסטרדם ,וסיפר
כי שוחח על כך עם כל ראשי הקהילות שם שהביעו את רצונם לארח את הועידה
שם ,ולציין בכך גם שישים שנה להיווסדות הועידה שוועידתה הראשונה התקיימה
באמסטרדם ,וגם כהוקרה ופרידה מהרב רלב"ג ,שצפוי לסיים בערך אז את תפקידו
כרבה הראשי של אמסטרדם .ההצעה התקבלה ע"י הוועדה.
ד הדיאלוג עם המוסלמים
הרב גולדשמידט דיווח לחברי הועידה על מפגש שנערך לפני מספר חדשים בחסות
מלך סעודיה בוינה ,עם נציגים של ארגונים איסלמיים  ,כגון קרן הצדקה
האיסלאמית העולמית וכדו' באירופה ,ע"מ למצוא מכנה משותף למאבקים
המשותפים לנו ,לקיום החיים הדתיים ברחבי המדינות באירופה ,באירופה כיום
מתגוררים בפועל  45מיליון מוסלמים ,וכי מאז הגעתם לאירופה התחיל הנסיון
להצר את צעדיהם בין היתר עם גל של הצעות חוקים שמקשים על חייהם וממילא
גם על חיי הקהילה היהודית ,בפגישה עמם הוסבר להם כי נושא הסכסוך במזה"ת
לא יעלה על שולחן הדיונים בכדי למצוא פתח להידברות ,וכי הדיונים עמם יסובו
רק כיצד נאבקים יחדיו על קיום חיים משותפים באירופה ,והוא הסביר בכך את
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הרציונל של הכורח לקיים דיאלוג משותף אתם ,וכי לדעתו יש צורך חיוני
למפגשים אלו שאמורים אף למנוע שפיכות דמים בעתיד,
ר' שמעון כהן ,הסביר שיש צורך להיפגש דווקא עם מנהגים דתיים ,מכיוון שבסופו
של דבר הקונפליקט אתם הערבים הוא דתי ולכן יש טעם וכורח לנסות להידבר עמם,
הרב משה לבל ,הביע ספק בתועלת המפגשים הללו ,והביע חשש שהצד השני מנצל
אותנו לצורכי תעמולה ויחסי ציבור כדי לתת הצדקה למאבקם נגד מדינת ישראל,
וכדי להראות לעולם שהם אינם נגד יהודים חלילה ,ויוצא שמפגשים אלו בסופו
של דבר עלולים להזיק חלילה ליושבי מדינת ישראל,
הרב שודריך גם הביע סקפטיות לגבי מפגשים אלו ,אך טען שחייבים לתת הזדמנות
לקיום הדיאלוג אתם ,כי יתכן ובכך אנו מצילים חיים,
הרב לוינגר ,הביע תמיכה בקיום המפגשים הללו ,מכיוון שיש להבדיל בין הערבים
מהזה"ת ובין אלו שמתגוררים באירופה,
מר בוריס מינץ ,העלה את נושא הפליטים המגיעים לאירופה ,וכי אי אפשר להתעלם
מקיומם  ,מכיוון שאחוז גדול מתושבי המדינות באירופה בעתיד יהיו מוסלמים ואם רוצים
להמשיך לקיים חיים יהודיים באירופה הרי שעדיף שהרבנים ינהלו את הדיאלוג ,ולדעתו
ההידברות חייבת לבוא מצד המנהיגות הדתית ולא מצד ארגונים פוליטיים וכדו' ,הוא
הוסיף ואמר ,שאם דיאלוג זה יציל אפילו חייו של יהודי אחד הרי הצלחנו במשהוא.
מר בוקנהולץ אף הוא תמך בקיום מפגשים חשובים אלו לדבריו,
הרב דואק סיפר על פגישות של רבנים בלונדון עם מנהיגים מוסלמיים מקומיים ,וממליץ שלא
לדבר עם הקיצונים שביניהם ,וגם לדרוש מהם שיתנערו בפומבי ממעשי הטרור במזה"ת,
הרב גיגי סיפר על אימאם שהיה בעבר בקשר עם הרבנים בבריסל ונרצח חודשיים
לאחר מכן ...בכך הוא רצה להראות שגם בתוככי הקהילה המוסלמית ישנם מניגים
יותר מתונים עמם כדאי להידבר,
דיין אברהם ,הציע שכל רב יהיה בקשר עם האימאם המקומי כדי שאם חלילה
יתעוררו בעיות בעתיד,
הרב פולגר ,הציע להביא בפני הועדה מומחה לאיסלאם כדי שיסביר בפני הבנים
את ההבדלים בין כל הארגונים הללו ,ובכך נדע עם מי כדאי לנהל דיאלוג,
הרב טובול קבע שגלות ישמעאל זו גזירה מן השמיים ,וכי לדעתו רק נזק יצא
ממפגשים אלו,
בפני חברי הועדה הוצעו להצבעה שני הצעות ,הצעה אחת מאת הרב גולדשמידט
האומרת  ,שהמפגשים הללו יתקיימו בחודשים הקרובים ,וכי אחרי שנה נדון ונבחן את
התועלת המעשית שיצאה מקיומם ואז נחליט שוב אם להמשיך בדיאלוג במתכונת זו,
הצעה שניה אותה הציע הרב לבל ,שלא לקיים מפגשים פומביים ,אלא נקודתיים רק
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כאשר מתעורר צורך גדול כגון שאלת השחיטה או המילה ,הצעתו של הרב גולדשמידט
זכתה לרוב גדול והוחלט כאמור להמשיך את קיומם של מפגשים אלו לע"ע.
ה תגלית לנשים
בפני הרבנים הוצגה התוכנית של אש ע"י הגב' לורי פלטניק ,התוכנית מיועדת
לאימהות מבוגרות המתעניינות ביהדות ,התוכנית כוללת ביקור בישראל בו
מתוודעות נשים אלו לראשונה בחייהן לחיים יהודיים שמירת שבת וכו' ,היא דיווחה
על אלפי נשים שכבר בקרו בישראל במסגרת זו ,ועל תוצאות מדהימות בעקבות
ביקורים אלו ,הייא בקשה מרבני הקהילות לשגר משלחות לתוכנית זו להכרת ישראל
וארץ ישראל וכו' ,ואף הבטיחה השתתפות במימון פעילות זו אשר גם ממומנת ע"י
הממסד בישראל ,כאשר הנשים המשתתפות משלמות רק  350$מלבד הוצאות
הטיסה ,הועדה קוראת לרבנים ולרבניות ליזום בקהילותיהם השתתפות בתוכניות.
ו דיון על הרס בית הכנסת בגבעת זאב
הרב דוד יושובייבב העלה בפני חברי הועדה את נושא הרס בית הכנסת בגבעת זאב
שבג"ץ הוציא צו הריסה נגדו ,וביק מהועדה לחתום על מכתב וקול קורא נגד צעד זה,
הרב משה לבל ,הביא את דבריו של שר הבטחון שאמר שביהכנ"ס נבנה ביודעין
על קרקע גזולה מערבי ,וכי אין מנוס מהריסת בית הכנסת ,בעקבות דיון שהתפתח,
הוחלט שלא להחתים את הרבנים אישית על מכתב ,אלא להכניס בתוך החלטות
והועדה ,כדלהלן :היות והריסת בית כנסת מעוררת אסיסואציות קשות בלב כל
יהודי באשר הוא ,מבקשים אנו ממשלת ישראל למצוא פתרון הולם לבעיה כאובה זו.
ז המענה להצהרת נוסטרה אטטה
הרב גולדשמידט מעלה את נושא "נוסטרה אטטה" ,כידוע בשנת  1965הכנסייה
הקתולית הוציאה מעיןן מסמך מחילה שעיקרו אומר כי למרות שהיהודים דחקו
להביא למותו של אותו האיש ,אין להאשים בכך ללא הבחנה את כל היהודים של
כל הדורות ,וכן שהיא מתנגדת לאנטישמיות וזה שינה את יחס הקתולים אלינו
בכל העולם .הוא סיפר כי כמה רבנים ,ביניהם הרבנים ריסקין וארנס ופרופ'
שפרבר בכנס בין דתי שהתקיים לאחרונה ברומא הציעו לפרסם מסמך מקביל בשם
היהדות ,שהוצג לפני חברי הועדה המתמדת .המסמך הינו בעייתי מאד באשר בין
היתר הם קובעים למשל שהנצרות אינה ע"ז ,התקיים דיון בענין ,והוחלט על הקמת
צוות בראשות הרב פולגר ובו חברים הרבנים בלייך ,משה לוין ,רלב"ג ,פיזון,
גוטנטאג ,וטובול ,שינסחו מסמך והצהרה שתשקף את רוח היהדות ,המסמך הזה
ינוסח בשיתוף עם הארגון  RCAוהרב לבל סיכם עם הרב דוד לאו הרה"ר
לישראל שימנה איש מטעמו כדי שאף הם יהיו שותפים בהכנת ההצהרה הרצויה.
ח דיון על האורתודקסיה הפתוחה
התקיים דיון מאוד עמוק בעניין האורתודוקסיה הפתוחה .חברי הוועדה מאוד
מודאגים ממגמות מסויימות ,ועדיין בשאלה של שמאל מרחקת וימין מקרבת היו
כאלו מיימינים ומשמאילים ,עד שיצאה ניסוח פשרה ברוח הדברים שנאמרו ע"י
הרבנים ,וכדלהלן:
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ועידת רבני אירופה מאגדת בשורותיה רבנים שהוסמכו על פי ההלכה ,ומנהיגים את
קהילותיהם על פי מסורת הדורות כנתינתה ומסירתה בסיני וכפי שמועברת לנו ע"י
גדולי ופוסקי הדור זצוק"ל ושליט"א .כמאז יסודה הועידה תקבל לשורותיה רק רבנים
שעונים לעקרונות היהדות וההלכה המוזכרים בזה ולא תקבל כל יוזמות חדשות שאינן
ברוח ההלכה ,והמסורת ברוח ישראל סבא ,הועידה רואה בצער רב את הסטיות מיסודי
הדתהמגיעות מכיוונה של התנועה הנקראת "האורוטודוקסיה הפתוחה" ומצהירה בזאת
שאלו הפועלים ברוח זו בוגרי מוסדות התנועה הנ"ל ,מהמוסד הקרוי חובבי תורה
ודומיו ,לא יוכרו על ידינו כרבנים על כל המשתמע מכך.

ההחלטה התקבלה פה אחד.
ט סכסוך סביבות הרבנות בשתי קהלה מסויימת
הוועדה המתמדת דנה בשתי פרשיות ,בהן פרצו סכסוכים בקהילות ,עד שהעבירו
את רב הקהילה מרבנותו ובמקרה אחד כבר מינו אחר תחתיו .הוועדה החליטה
ליצור קשר עם הצדדים כדי לברר את פרטי העניין.
י בתי קברות בוילנא
הרב בלייך מספר על ההסכם שבין הרב אליקים שלזינגר בתאום עם הקהילה לבין
היזמים ,להסדיר את הנושא ההלכתי על הצד היותר טוב ,ועל פרויקט שיוקם שם שיוכל
לשמר את המקום מבלי לפגוע בקברות באופן ישיר ,ועל כך שיש התחייבות ממשלתית
על ההסכם ,אתרא קדישא מתנגדים בתוקף להסדר ,ומבקשים שלא להגיע לשום הסדר
ולא לחתום על הסכם שמתיר בניה במקום .הועדה החליטה למנות את הרב בלייך להיות
בקשר עם הקהילה והממשלה דליטא ,ולדווח לנו על ההתפתחות בנושא זה.
כ הרבנות באשכנז
הרב אפל סיפר על מצב הקהילות וארגון הרבנים שם  ,וכי הרבנים מתמנים ע"י הקהילה,
הארגון שלהם מונה למעלה מחמישים רבנים אורתודוקסים 5 ,קהילות מחפשות רבנים.
הרב גולדשמידט תיאר את מצב הקהילות והצורך הדחוף למנות רבנים חדשים
בכמה קהילות וביקש מרבנים להגיש מועמדות לכהן כרבנים בקהילות אלו.
ל פעולות כ"ו אייר יום הזיכרון
הרב שמעון לוין הביא בפני החברים את יוזמת מר גרמן זכרייב לקבוע את יום כ"ו באייר כיום
זכרון והודיה לה' על הנצחון על הנאצים ,הוא סיפר על תמיכתם של גדולי ישראל ברעיון ,ועל
כך שהועידה אימצה את הרעיון הקורם עור וגידים ,הוא סיפר על הארגון צאצאינו שתלמידיו
ילמדו אלפי משניות ביום חשוב זה ,ויתקיימו טקסים גדולים בישראל ובעוד מקומות לציון היום.
מ בחירות לנשיאות
באייר תסתיים תקופת כהונתו של הרב גולדשמידט שקצובה מראש לחמש שנים,
הוחלט להקים צוות שיכין את נושא הבחירות לנשיאות ,הוצע שהרב בלייך יהיה
יו"ר הועדה ,וחברים בה יהיו הרב ספינר והרב דיין ,יו"ר הועדה ביקש מהחברים
שכל מי שיש לו הצעות למועמדים לנשיאות יגיש לו במייל את ההצעה המנומקת
והיא תוגש לגוף הבוחר במידה וההצעה תענה על הקריטריונים הדרושים.
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נ ועדה המתמדת הבאה
הרב לוין ביקש מחברי הועדה לקיים את הועדה המתמדת הבאה במוסקבה ,הרב
גולדמן הודיע כי הוא מתנגד לכך .כרגע לא עומדת הצעה מעשית על סדר היום,
וברגע שתתגבש הצעה היא תובא להכרעה בידי יחברי הועדה המתמדת.
ס שרידים
הרעיון להקדיש כרך לנושא אחיד ולאסוף מאמרים דווקא על הנושא ההוא ,יש בו
פוטנציאל גדול לחזק את הפצת שרידים .לכן הסכמנו כבר בטולוז להמשיך להשתמש
במודל הזה .גם הסכמנו לא לעבור מנושא כה מרכזי ליהדות אירופה ,לנושא הגדול האחר
בשבילנו ,דהיינו ממילה לשחיטה ,אלא לשים רווח בין עדר ובין עדר ,עם נושאים אחרים.
אמנם בטולוז שוחחנו על בחירת נושא הכרך הבא ,אבל עשינו את זה בצורה בלתי
פורמלית בלבד .הרעיון הועלה להקדיש את הכרך לנושא טכנולוגיה והלכה .היות שזה
היה אחד הנושאים של הוועידה בטולוז ,הרי שנזמין את המרצים של אז לשלוח לנו
את הרצאותיהם המאמרים ,להזמין את כל חברי הוועידה להוסיף עליהם כהנה וכהנה.
לכן ,הנני מבקש ממעלתכם להצביע על בחירת הנושא טכנולוגיה ,או להציע נושא
אחר .במידה ומספר חברים יעדיפו אלטרנטיבה ,נצביע גם לבחור בין האלטרנטיבות.
ע אנטישמיות באירופה
הועידה מודה לגברת קתרינה פון שנורביין נציגת הנציבות האירופאית לדתות על זאת
שבאה לאתונה לשוחח עם הרבנים על הבעיות העומדות על הפרק בנושא
האנטישמיות ,חופש הדת ,הפליטים וכן היחסים עם ישראל .הועידה מברכת אותה על
קבלת תפקידה החדש בתור מתאמת במאבק באנטישמיות באירופה מטעם הנציבות.
פ גיורי הסוכנות
הרב אברהם גולדמן הציע להוציא החלטה שהועידה מתנגדת לבתי הדין של
הסוכנות היהודית שבאים או עומדים לבוא לאירופה לעשות גיורים אשר אויישו
על ידי הרכבים שלא אושרו על ידי הרבנות הראשית לישראל ,ושהועידה לא
תכיר בגיורים שנעשו על ידי רבנים אלה.
צ תודות
הועדה המתמדת נתונה לכל מי שפעל להצלחת הכינוס הגדול של ועידת רבני
אירופה בעיר אתונה :לנשיא יון ,שר החינוך והדתות ,ראש הכנסיה היונית על
קבלת משלחות של הועדה המתמדת בזמן הכנס .לסגן שר החוץ וסגן ראש העיר
על השתתפות בכנס ,ולשגרירת מדינת ישראל על הארח הכנס לארוחת הצהריים
במשכנה;
לנשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט ,ועד הפטרונים  -מר בוריס מינץ ,גב׳ ג׳ואל
אפללו ,הרב הראשי לאתונה הרב גבריאל נגרי ,מר מינוס מוסייס נשיא קהילת
אתונה ,הרב יהושע ספינר ,הרב עקיבא יוסוביץ מזכ״ל הועידה ,הרב יצחק
אליביצקי מכשרות אירופה ,,הרב משה לבל המנהל הרבני של הועידה  ,לדוברי
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הועידה ר' שמעון כהן ור׳ משה פרידמן ,שלא חסכו כל מאמץ להצלחה הגדולה
של הועידה.


משולחן הוועדה המתמדת
סיכום דיוני הוועדה המתמדת בווינה
אייר תשע"ו ) 1-3ביוני (2016

הועדה המתמדת התכנסה בוינה לרגל ציון כניסתו לתפקיד החדש כרבה שלו וינה
של חבר הוועדה הרב אריה פולגר ולרגל פרישתו וכניסתו לתפקיד כרב הראשי
לאוסטריה של הרב חיים אייזנברג.
נשיא הועידה הרב פנחס גולדשמידט פתח בדברי ברכה לרבני המקום ובסקירה
קצרה על הקהילה היהודית של וינה של עם שרידי חרב ועל האתגר הגדול של
הרבנים בתקופה החדשה .הרב פולגר מודה למשתתפים על הגעתם לועידה ועל
התמיכה של הועדה המתמדת בבחירתו לתפקיד החדש.
א דיון על אבטחת הקהילות
"חמירא סכנתא מאיסורא" דיוני הועדה המתמדת נפתחו דווקא בדיון על מצב
הבטחון בקהילות ברחבי אירופה לרגל המצב הבטחוני החדש/ישן עמו מתמודדות
הקהילות .הד״ר אריאל מוזיקנט נשיא הקהילה לשעבר ,מוצג בפני החברים ע״י
הרב גולדשמידט בברכה ובהוקרה ,מר מוזיקנט מודה לחברי הועדה על הגעתם
לוינה ,סוקר בהרחבה את צורכי הביטחון השוטף של הקהילות באירופה בכלל ואת
צרכיה של העיר וינה בפרט ,ומציג בפני החברים את מר אופיר רווח שאחראי
מטעם הקונגרס היהודי הארופאי על בטחון הקהילות וקורא לרבנים להשתמש
בשרותי המחלקה לבטחון של הקונגרס .מר אופיר רווח מציג בפני החברים את
צרכי הבטחון והחשיבות של ההגנה על הקהילות ,ותיאר את האיום האיסלאמי
והסכנה הגדולה בעקבות כך ,וביקש את עזרת הרבנים בהחדרת החשיבות של
ההגנה על הקהילות ,והציע את שרותי המחלקה לטובת הקהילות והזמין את
הרבנים ליהנות משרותי המחלקה,רבנים וראשי קהילות המעוניינים להשתמש
בשירותיו מוזמנים לפנות אליו והוא יעניק להם ממיטב נסיונו.
הדיין הרב מנחם געללי העמיד על סדר היום את השאלות ההלכתיות כגון שמירת
שבת וכדו' הכרוכות בנושאי הבטחון ,וביקש ממר מוזיקנט להעמיד את הנושא
בתוך השיקולים של הארגון ,מר מוזיקנט השיב שכל רב מקומי אמור לתת תשובות
הלכתיות על הבעיות המתעוררות ע"י כך ,וכי הם אינם מתעסקים כמובן בשאלות
אלו אלא נותנים פתרונות בהתאם לצרכים וכמובן שהנושא ההלכתי אמור להילקח
בחשבון,
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הרב אליעזר וולף העלה אף הוא את השאלות ההלכתיות ,ומר מוזיקנט הבהיר שוב
שאין זה מתפקידם לקבוע את מדיניות האבטחה ובוודאי לא את מדיניות ההלכה,
בשביל זה יש את אנשי המקצוע שצריכים לתת מענה לכך ,וכי הם פועלים רק כדי
להעמיד את הנושא על סדר יומה של הרשויות המקומית ,על עצם הצורך וההכרה
בכך ,ועל כל קהילה וקהילה לעבוד עם אנשי המקצוע בכל המובנים ולבנות את
התוכנית המעשית לפי צרכיה,
הרב רישאר וורטשלאג מבקש לערוך הסברה בקרב אנשי הביטחון והחיילים
הצרפתים על מהותם של ימי שבת והחגים כדי שיוכלו לכבד את המקום,
ושהופעתם שכמובן היא לברכה לא תפגום באוירה של בתי הכנסת,
הרב מנדל חיטריק מבקש להסב את תשומת לב הרבנים שעליהם לדאוג להודות
תמיד לכוחות הביטחון השומרים על בתי הכנסת והמרכזים הקהילתיים ,ולעורר את
המתפללים שאף הם יעשו כן.
סיכום :הרב גולדשמידט מבקש מהרב משה לוין לרכז את הקשר בין הקהילות
שלהן קשר עם ועידת רבני אירופה לבין הקונגרס היהודי האירופאי ולארגן מפגש
משותף אחת בשנה.
ב המצב הפוליטי של הקהילות באירופה בתקופה זו
בעקבות התקפות הטרור בעת האחרונה באירופה הועלה לדיון המצב הפוליטי של
הקהילות והיחס של השלטונות כלפי הצרכים הייחודיים של הקהילות בעקבות
האירועים החמורים,
הרב אברהם גיגי נציגינו בארגון האיחוד האירופי ,מספר על עזרת הממשלה
בבלגיה לבטחון הקהילות ,ועל תקציבים שעולות הון עתק שהקציבה הממשלה
לצורך כך ,בדבריו הוא הודה לממשלת בלגיה על כך ,ובנוגע לאנטישמיות סיפר
הרב גיגי על הדרישה מהאיחוד האירופי שיעמידו נציג מטעמם שיטפל באופן
שוטף באכיפה חוקית ובהעמדת כלים חוקיים ומשפטיים ללחום במפיצי
האנטישמיות ,ואכן האיחוד מינה את הגב׳ קתרינה פון שנורביין כמתאמת מיוחדת
לנושא המאבק באנטישמיות ,וכבר התקיימו פגישות מספר אתה והועלו כמה
הצעות שנבחנות בימים אלו ע"י מוסדות האיחוד ,בין היתר הועלתה דרישה למעקב
על אתרי האינטרנט שמפיצים רעל נגד יהודי אירופה ,למרות שלכאורה זה נוגד
את העיקרון של חופש הביטוי ,ואכן הם במו״מ עם גוגל ואחרים כדי ללחום
אלו,
חומרים
מפיצי
ולחסום
באנטישמיות
כמו״כ האיחוד האירופאי עובד על חוק שיאסור ביטוי פומבי של גילוי
אנטישמיות ,
גם הוגשה בקשה למעקב על מימון הפעולות של הארגונים האנטישמים שמגיעים
מאיראן ומדינות עוינות נוספות,
הרב גולדשמידט מודה בשם חברי הועדה להרב גיגי ולמר מרק מאייר על עבודתם
המצוינת בנושאים חשובים אלו,
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הרב משה לוין ,מדבר על בעיית עליית הימין הקיצוני באירופה ,ועל כל שאנחנו
צריכים לחשוב האם כדאי לעבוד אתם ,הוא סיפר על עבודתו עם הארגונים
המוסלמים המתונים באירופה ,ועל ביקורים שהוא ערך בכמה מדינות מוסלמיות,
כדי לקיים דיאלוג עם הגורמים האסלאמיים המתונים,
הרב גולדשמידט מעלה את השאלות המוסריות בו תמכו רבים מהקהילה היהודית
באוסטריה ובבלגיה בבחירות האחרונות בימין הקיצוני ,והכל בשביל רווחים קצרי
טווח ,ומאידך המצב האבסורדי שיהודים תומכים בתנועות מסוכנות אלו,
הרב יחיאל וסרמן מראשי ההסתדרות הציונית ,בדבריו היה סקפטי על האפשרות
להילחם נגד אתרי האינטרנט כי זה נוגד את חופש הפרט,
הרב מנדל חיטריק מצביע על כך שרבנים אצים רצים לדבר עם כל מיני גופים
אסלאמיים קיקיוניים ועלומי שם כדי לזכות במעט כותרות במחוזותיהם ,כאשר
באופן מעשי אין לזה שום השפעה כמובן על הנעשה בשטח ועוד יותר מכך שזה
מזיק ,וסיפר על כך שבטורקיה מגיעים רבנים ידועים ונפגשים עם מנהיג איסלאמי
קיצוני והזוי ,שמלבד חילול השם שנגרם בעקבות המפגשים האלו ,גם תועלת
מעשית אין בזה,
ג העליה מצרפת
הרב יעקב בלייך מעלה את נושא העליה לארץ מצרפת ,כשש מאות אלף יהודים
מתגוררים כיום בצרפת לדברי ראשי הקרי״ף ,שליש מהם יעלו לארץ בקרוב
ושליש ישארו ושליש עדיין לא החליטו  ,שלושים אחוז מילדי צרפת לומדים בבתי
ספר יהודים ,והשאר בבתי ספר פרטיים וממלכתים ,והשאלה האם העליה לארץ
היא אכן פתרון ליהדותם? הוא סיפר על הקמת קרן שתעזור ליהודים הרוצים להגר
משם ,ועל מגעים עם ממשלת קנדה לקלוט חלק ממהגרים אלו,
הרב יחיא טובול הביע דאגה בנוגע לרבים מיהודי צרפת שעולים לארץ ,באשר רוב
רוב יהודי צרפת התחנכו על מסורת ,וכשמגיעים לארץ הרבה מהם ירדו ברוחניות,
אורח הועדה הרב ישראל פרידמן עורך יתד נאמן ,מספר על התארגנות הארגונים
החרדים כמו לב לאחים והחינוך העצמאי וקרן וולפסון ועוד ,לקליטת ילדי צרפת,
כאשר מוקמים כיתות מיוחדות לילדי העולים ונעשית פעילות מיוחדת שאמנם לא
מספיקה אבל בכל זאת יש כבר תוצאות חיוביות בשטח,
הרב יעקב בלייך מציע להקים פורום של רבנים מצרפת שתלווה את התהליך של
ההגירה ותסייע בהמשך לחייהם הרוחניים של יהודים אלו,
הרב אברהם וייל מציע שהרבנים ידריכו את העולים ארצה בנוגע לסיכונים
הרוחניים העומדים בפניה םבעת עלייתם ארצה,
סיכום :להקים גוף של רבנים מקרב רבני הועידה יחד עם הרב בלייך שיהיה אחראי
על הקשר עם יהדות אמריקה שמוכנה להשתתף במימן ובלווי הפרויקט החשוב,
ובכפוף להסכמת הרב הראשי לצרפת הרב חיים קורסיה.

שרידים  אייר תשע"ז 251 

ד ברית עולם המרכז העולמי לבני נח
הרב גולדשמידט מציג את הרב אורי שרקי יו"ר הארגון ואת משנתו ,המנסה לעגן
ולבסס את מעמדם שלבני נח בזמן הזה,
הרב שרקי הציג באריכות את הפן ההלכתי והנבואי של התופעה שקרויה בני נח,
הוא הציג את הנושא בין היתר כמתרס בפני אנטישמיות ,והעמדתה של מדינת
ישראל כסמכות על לבני נח אלו ,הוא הציע להדריך את הרבנים כיצד להתייחס
למועמדים למעמד בני נח ,והציג בפניהם סידור תפילה מתורגם לכמה שפות שערך
לבני נח ,הוא ביקש בדבריו להעמיד את הנושא על סדר יומה של הועדה וביקש
את עזרתה להפצת הרעיון.
הרב טובול מציע להביא את הנושא בפני גדולי ישראל; הרב רלב"ג דיבר על
היוזמה הברוכה באופן פרטי לפעילות זו אך דיבר נגד הקמת ארגון שיטפל בצורה
ממוסדת בנושא; הרב געללי מפקפק על עצם החשיבות בעריכת הדיון וחיובינו
לעסוק בנושא,
הרב וולף דיבר בחריפות על מרכז בני נח ברוטרדם שפועל שם בהשראת הארגון
ברית עולם ,בפעילות ובתפילה משותפת של יהודים יחד עם בני נח ,וכי פעילות זו
מעודדת התבוללות ,וזילות בשמירת תורה ומצוות בקרב היהודים הבאים למרכז
זה,
הרב ישובייב שואל האם אנחנו מחויבים לקרב בני נח? והאם לא חשוב יותר
לעסוק בקירוב יהודים לשמירת תורה ומצוות?,
הרב גולדשמידט מעורר שאלה האם המהלך ההמוני הזה הוא בכלל ריאלי? היות
שאנחנו יוצרים פה אנשים דתיים סוג ב׳ ומערכת שלימה של דת שהיא בעצם
נחותה ,וקשה לראות התפתחות גדולה בכיוון הזה,
הרב מנדל חיטריק הביא את דברי הרבי מלובביץ זיע"א שאמנם עודד את חסידיו
לעסוק בענין אבל מעולם לא דיבר על הקמת ארגון ומערכת שלימה שיעסוק
בנושא כי יש לזה השלכות ציבוריות רחבות אשר סופן מי ישורנה,
הרב שרקי בדברי תשובתו הסביר שוב את עמדת הארגון ,והבטיח לבדוק את
הנעשה בקהילת בני נח בהולנד,
סיכום :הוחלט להקים תת ועדה שתגבש עמדה מסודרת של הועידה בנושא ,בה
יהיו חברים הרבנים החשובים ה"ה הרב יונתן גוטנטג הרב מנדל חיטריק והרב דוד
יושובייב.
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ה אישור המסמך בין ירושלים ורומא ,תשובה לנוסטרה אטאטה )בזמנינו
אנו(
כידוע בשנת  1960יצאה הכנסיה בהצהרה חשובה )נוסטרה אטאטה( ביחסה לדת
היהודית ,ובמשותף לה לדבריהם ,בשנים האחרונות קמו ארגונים יהודיים להם
דיאלוג עם הכנסיה והוציאו הצהרה נגדית בשם העם היהודי,
הרב יעקב בליך הביא בפני הועדה את חשיבות ההצהרה שלנו מול הכנסיה יחד
עם רבני ה  RCAועם הרבנות הראשית לישראל,
בדבריו הזכיר שהיות ורבנים המכונים אורתודוקסים הוציאו הצהרה בעייתית מאד
בלשון ההמעטה ,ואנחנו נאלצים לצאת בהצהרה נגדית,
סיכום :הוחלט לאשר את המסמך בכפוף להסכמה של הגראי"ל שטיינמן שליט"א,
ובהבאת הנושא בפני הרבנות הראשית ,גם הוחלט לנסח מחדש את המסמך המוצע
בעברית ,שיוצג בפני העם היהודי ובפני העולם הנוצרי כנייר עמדה של היהדות
האורתודוקסית.
ו הועדה המתמדת הבאה במינסק
חל שינוי קל בתאריך ,הועדה תתכנס בעיר מינסק בלורוס בקהילה של הרב מיכאל
גוכברג בתאריך  16 - 14לחודש נובמבר  2016י״ג  -ט"ו לחודש מר חשון
תשע"ז.
ז מתווה הכותל
בעקבות מאבקם של קבוצה הנקראת בשם "נשות הכותל" וארגונים רפורמיים על
זכותם להתפלל כקבוצה נפרדת ע״פ מנהגם ע"י הכותל המערבי ,בישראל מתקיים
פולמוס גדול בענין ,והוגשה בפנינו בקשה להביע את דעתינו בענין באשר להכרה
בזרם הרפורמי יש השלכות רבות בנוגע למעמדם בעולם היהודי ,הרב גולדשמידט
סוקר את ההצעה של ההסדרים שהוצעו ומוכרים בשראל כמתווה הכותל ,התפתח
דיון בין החברים האם כדאי לנו להגיב בכלל ,חברי הועדה הביעו דאגה על
ההשלכות של ההכרה בזרמים הרפורמים והקונסרבטיבים בכל העולם בעקבות
ההכרה בהם במתווה הכותל,
סיכום :הוחלט לכתוב מכתב לראש ממשלת ישראל ולשרי ממשלה ולהיות בקשר
אישי עם שרי הממשלה בנוגע לעניין ,ולבקש מהם שלא לשנות מהנעשה עד היום.
ח דו״ח המנהל הרבני
הרב משה לבל סקר את הפניות המגיעות אליו כמנהל הרבני של הועידה ואשר
רבים מפניות אלו הם בנוגע לגיורים שמבצעים רבנים רבים מחברי הועידה ,הוא
אף העלה את הנושא של הגיורים הנעשים באירופה ,ושבעבר היו הנחיות ונוהלים
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ברורים שהיו מעוגנים בהחלטות של הועדה המתמדת ואשר התייחסו באופן ברור
מי מהרבנים רשאי לעסוק בנושאי גיורים ומעשי בית דין ,וכיום הנושא פרוץ.
סיכום :הוחלט על ארגון בקרוב של כנס של בתי הדין באירופה ,בה יוזמנו נציגים
גם מהרבנות הראשית לישראל ומהנהלת בתי הדין שם ,שעל שולחנה ידונו בין
היתר כל נושא הגיורים באירופה ושאר מעשי הבית דין.
ט ארגון מחדש של מוסדות הועידה ובחירות לנשיאות הועידה ויו"ר
הועדה המתמדת
הרב בלייך סוקר את ההיסטוריה של נשיאי הועידה ,ואת תרומתם של כל אחד
מהם לעיצוב וגיבוש דרכה של ועידת רבני אירופה ,ואת כניסתו לפני כחמש שנים
של הרב פנחס גולדשמידט לתפקיד הנשיאות ,הוא פרט בפני החברים את ההישגים
של הרב גולדשמידט כנשיא ושדרוג המעמד של הועידה ,שכיום נושאת ברמה את
דגל היהדות ומייצגת מול כל הגורמים הרלוונטיים את האינטרסים של יהודי
אירופה,
הרב יהושע ספינר נתן הסבר מקצועי לחברי הועדה על המבנה הנכון של ניהול
הועידה על כל שלוחתיה ומטלותיה הן במישור ההלכתי והן במישור הפוליטי,
והסיק מכך כי יש צורך בארגון מחדש של הנהגת הועידה ,הוא ביקש מהחברים
למנות את הרב גולדשמידט לשמש כנשיא לעוד חמש שנים נוספות ,ובמקביל
למנות יו"ר לוועדה המתמדת שיתמקד בעיניינים ההלכתיים של הועידה ולהיות
לעזר לנשיא הועידה בניהול עניינים אלו ולמנות שני סגנים ליו"ר הועדה
המתמדת.
הרב ספינר ניתח בפני החברים ניתוח מקצועי ומעמיק את כל המערכות של ועידת
רבני אירופה ,וכאמור הוא הציע להגדיר מחדש את תפקיד הנשיא והנשיאות,
והועדה המתמדת וחברי הקבינט וצוות הניהול ,ואת מטרות הועידה ,והעזרה שאנו
מצפים מחברי חבר הנאמנים ופטרוני הועדה ,כמ"כ הוא הציע שהקבינט יורכב
מחמישה חברים שייבחרו ע"י הנשיא,
הרב גולדשמידט סקר בקצרה את הנושאים שהועדה בנשיאותו השיגה ,כאשר בין
היתר קידמה את הטיפול בנושא השחיטה ,ברית המילה ,עזרה לכמה מחברי
הועידה להישאר בתפקידם כרבנים ראשיים כאשר היו תחת לחץ בגלל עמדתם
ההלכתית.
סיכום :הועדה בחרה בהרב גולדשמידט לנשיא לחמש שנים נוספות ,במקביל מונו
עוד שני חברים לסגניו ה"ה הרב אברהם גיגי ואת הרב אלן גולדמן  ,הרב מנחם
געללי מונה כיו"ר הועדה המתמדת למשך השנתיים הקרובות ,ולסגניו אף הם
לשנתיים הקרובות ,את הרב יצחק דיין ואת הרב אביחי אפל.
הנשיא יבחר חמישה מהחברים כחברי קבינט שיעמדו לצידו בעצה ותושיה בכל
הנצרך ,כמו״כ הוצע להכניס חברים חדשים ממדינות נוספות באירופה שעדיין לא
מיוצגים בוועדה המתמדת,
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חברי הועדה הביאו את ברכתם לנבחרים כי חפץ ה' בידם יצליח ויזכו להרבות
כבוד שמים.
י הצגת פרוייקט השבת
אורח הועידה הרב וורן גולדשטין מציג את פרויקט השבת שבו מתאחד עם ישראל
אל שבת אחת בשנה בשמירת שבת ,השנה זה יקרה בע"ה בשבת פרשת לך לך,
אלפי קהילות בכל העולם מדווחים על הצלחה בלתי רגילה של התוכנית,
הרבנים העלו שאלות כיצד גורמים שיהודים אלו ימשיכו לשמור שבת ,התפתח
דיון מעשי כיצד להעשיר את הידיעות של הציבור הרחב ולהנגיש אותו למפגש עם
שבת אחת בה הוא יחוש את החוויה וימשיך לקיים שבתות הרבה ,הרב גולדשטין
הציע לרבנים עזרה בכל נושא ארגון פרויקט השבת בקהילותיהם,
סיכום :הועדה ממליצה בחום לחבריה לפעול בקרב קהילותיהם להטמעת הרעיון
החשוב הזה ,ולהיות בקשר עם הרב גולדשטין בנוגע ליישום פרויקט זה בקרב
הקהילות באירופה.
כ הצגת הארגון לא תשכח והמאבק נגד ה BDS
מר מרק מאיר הציג את פעולות הארגון לא תשכח שתפקידו לשמר את בתי
הקברות באירופה בין היתר ע״י ארגון ביקורי סטודנטים בבתי קברות ישנים,
ונתינת יעוץ משפטי בכל נושא שמצריך את זה ,תכנון לבנות את אתר האינטרנט
מחדש כדי להנגיש אותו בפני הציבור הרחב,
הרב בלייך סיפר על ההשקעה הכספית ע״י ועידת התביעות ,ושעומד להסתיים
בקרוב ועל כך שאנחנו מחפשים שותף חדש לפרויקט חשוב זה,
כמו"כ מר מרק מאייר הציג בפני החברים את המאבק נגד ה  , BDSכמה מן
החברים הביעו ספק באשר לצורך של ועידת רבני אירופה להתעסק בנושא הזה
שהוא אומנם חשוב מאד ,אבל אין זה מתפקידה של הועידה.
ל הועידה הקרובה באמסטרדם
הרב אריה רלב"ג סיפר על הסכמת הקהילה באמסטרדם לארח את הועידה בין
היתר לציון פרישתו מתפקיד הרב הראשי שם ,וכי הם גם מוכנים להשתתף
בהוצאות הכספיות של הועידה,
סיכום :הוחלט על קיום הועידה הבאה באמסטרדם בתאריך ב' ד' אייר תשע"ז – 8
 11למאי  2017והקמת תת ועדה שתכין את התכנים לועידה הבאה ה"ה הרבנים,
הרב רלב״ג והרב וולף הרב אפל הרב לבל הרב יושובייב ,ותדאג להביא מרצים
מתאימים לנושא שיבחר.
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מ דו״ח המנכ״ל הרב משה לוין
הרב משה לוין סקר את פעילותו במדינות המפרץ הערביות ,הועידה גם בירכה
אותו על קבלת אות ה״מפקד בלגיון הכבוד״ על ידי ראש ממשלת צרפת.
נ הועד העולמי לשימור הר הזיתים
הרב יהונתן סגל סקר בפני הרבנים את הקשיים שעמדו בשנים האחרונות בפני
המבקרים כאשר אויבינו הטילו מורא על כל המבקרים שם ,והוחל בפעילות
בינלאומית רחבה אשר הביאה לשינוי קיצוני במצב ,כאשר יש הרבה יותר פעילות
בטחונית במקום ועל התוכניות להמשך הפעילות שלהם שם ,הוא ביקש מרבני
הועידה לשתף פעולה עם הארגון שלהם כדי לשמור על קדושת המקום בהר
הזתים.
ס השחיטה והמילה באירופה
מר שמעון כהן הביא בפני הועדה את תולדות המאבקים והאתגרים האחרונים
שעומדים בפני העוסקים במלאכת ההסברה ,והייצוג הנכון של הנושא בפני
הממשלות באירופה ,הוא הרחיב על שיתוף הפעולה עם הארגונים האיסלמיים ,הוא
אף דיבר על הישגים שונים בחקיקה חיובית בנושא ,ועל איומים העומדים על
הפרק נכון להיום.
ע פרס ע״ש הלורד הרב יעקובביץ
הרב גולדשמידט מציע את מועמדתו של מלך ספרד פליפה החמישי ,וזאת בגין
חוקים חדשים לטובת יוצאי ספרד ,שנתקבלו שם בכדי לכפר על פשעי ספרד בעבר
הרחוק ,ועל המגעים החיוביים בנוגע לפרס עם בית המלוכה שם ,הטקס יתקיים
בבית המלוכה בספרד ,עדיין לא ידוע בדיוק מתי יתקיים הטקס ,וממתינים על
תשובה מהם על התאריך המדוייק ,וכאשר תתקבל תשובה משם תינתן הודע על כך
לחברים .ובמקביל גם יצורפו חברים חדשים מספרד לועדה המתמדת.
פ הבעת תודה
הועדה מודה לכל העוסקים במלאכת הארגון של הועדה המתמדת בוינה ,קהילת
וינה ,הד״ר אריאל מוזיקנט ,נשיא הקהילה מר אוסקר דויטש ,מנהל הקהילה ד״ר
פאסטנבאואר ,רבני הקהילה ,הרב אריה פולגר ,הרב חיים אייזנברג ,והרב שלמה
הופמייסטר ,למזכיר הועידה הרב עקיבא יוסוביץ ,ולמר מרק מאייר המנהל.
הועידה גם מודה לראש עירית וינה על ההזמנה לערב הגאלה בעיריה ,ולשר החוץ
ושר התרבות על הפגישות.
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משולחן הוועדה המתמדת
סיכום דיוני הוועדה המתמדת במינסק בלרוס
י"ג-י"ד מרחשון תשע"ז ) 14-15בנובמבר (2016

א מושב כנס הפתיחה
היו"ר החדש של הועדה המתמדת הדיין מנחם געללי פותח:
במאמר חז"ל כל כנסיה לשם שמיים סופה להתקיים ,העצות הן הן המתקיימות ,וזו
מטרת ועידתנו שבאה ראשונה למינסק שהייתה עיר ואם בישראל ,אנו באים
לקרוא בשם ה' ולטקס עצה יחדיו כדי לחזק את קהילות אירופה,
דבר גדולי ישראל :הרב משה לבל
הקריא את מכתבם של גדולי ישראל ה"ה הרב אהרן ליב שטיינמן והרב חיים קניבסקי
והרב גרשון אדלשטין שליט"א שקראו במכתבם "להמשיך ולהוסיף בחיזוק הקהילות
ולהעמיד בכל קהילה וקהילה רבנים ודיינים הגונים ,כדי להעמיד הדת על תילה".
דבר הנשיא הרב פנחס גולדשמידט:
בדבריו הודה לחברי ועידת הפטרונים בראשות מר בוריס מינץ מר יורי קנר ,מר
אברמוב הגב' ג'ואל אפללו ,וציין שזו לראשונה אנו מתכנסים במינסק קהילה
עתיקה שהייתה בתחום המושב ,מקום שפה חיו גדולי התורה ,וכאן נרצחו כמליון
יהודים בזמן השואה ,ומעטים נשארו לפליטה ,הוא גם קידם בברכה את הרה"ר
החדש לבלרוס ,ואת הרה"ר למינסק הרב מיכאל גוכברג,
בדבריו ביקש להזכיר את הסדר העולמי החדש ,בעקבות הבחירות באמריקה
וההשלכות כלפי יהודי אירופה ,אמריקה אינה מעצמת על יותר וכדברי הנשיא הנבחר
מר טראמפ ,אמריקה אינה יותר שוטר העולם! קשה לדעת מה באמת אמור לקרוא
בפועל ,עד היום כאשר הייתה בעיה של אנטישמיות בעולם אמריקה פעלה בחוזקה
להפסקתה ,וכיום יש חשש שזה יפסק ,ואנו צריכים לחשוב איך וכיצד לפעול מול
הממשלות באירופה כאשר יש פגיעה חלילה בחופש דת וכהנה ,צריך לבדוק אפשרות
לבקש מהממשלות למנות נציג מיוחד שיטפל באנטישמיות וכדו' ,הרב גולדשמידט גם
ביקש שלא להתבטא יתר על המידה כנגד מנהיגי המדינות שחשודים על גזענות וכו',
והכלל "חכמים היזהרו בדבריכם " מקבל יתר תוקף בימים אלו,
הרה"ר החדש לבלרוס הרב מרדכי רייכנשטין
מציג את הקהילות ברחבי בלרוס ואת גדולי ישראל הקבורים פה ,הממשלה שואלת
תמיד כאשר מתעוררת שאלה של שימור בתי קברות האם יש קהילה שמסוגלת
לשמר את הבית קברות,
לדוגמה הוא מציג את העיירה ליובאן מקום הולדתו של ר' משה פיינשטין ,שיש
שם בית קברות ישן ואין שם קהילה והמקום נמצא בסכנה ,וכן מוגילוב שבו
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מוציאים קברים ישנים שהיו קבורים יהודים לטובת נכרים שרוצים להיקבר שם ,וכן
גומל שבה יש כיום מקום תורה ,וגם שם בית הקברות נמצא בסכנה,
הוא מבקש מהועידה לבקש מהממשלה ,לעזור בהקמת בית כנסת בגומל ,ובשימור
בתי הקברות ברחבי המדינה ,וכן לפתור בעיה של סטודנטים שמועד הבחינה
שלהם חל בשבת ,והם נתקלים בסירוב מצד המדינה,
מר גריגורי ליבוביץ חייטוביץ יו"ר ארגון הקהילות היהודיות בבלרוס:
מקדם בברכה את הבאים ,מקווה מאד שהועידה תשקם מחדש את החיים היהודיים
במדינה ,הוא סקר את פעילות הקהילות בבלרוס סיפר על דור חדש של צעירים
שקם מתוך החורבן ועל בתי ספר חדשים שקמים במדינה,
מר אלכנסדר יעקלביץ רוזנברג ראש קהילת אורשא:
תיאר את הקושי שיש להם אמנם בית כנסת אך הוא קטן מהכיל את המתפללים,
כמו"כ סיפר על צעירים שמתחילים לשמור תו"מ ,אבל עוזבים את המדינה,
הרב מיכאל גוכברג הרה"ר למינסק:
פתח בדברי ברכה לנשיא הועידה והביע את שמחתו על כך שתורה מחזרת
לאכסניה שלה והזמין את הרבנים לביקור בבית הכנסת ,שם הוא ירחיב ויספר על
הפעילות שמתקיימת במקום,
ב דיון על אבטחת הקהילות
היו"ר הדיין געללי מציג את מר אבי אליהו יו"ר חברת האבטחה  PSYבעבר איש
שב"כ בנושא ביטחון הקהילות .הוא מציג תפיסה חדשה של מניעה לפעולות של טרור
ברחבי הקהילות באירופה ,ע"י פעילות מודיעין מרוכזת ושילוב קמפיין רלוונטי.
ג דו"ח מנכ"ל הועידה הרב משה לוין
בדו"ח הוא הציג את נושא בתי הקברות באלג'יר כאשר ממשלת צרפת חשבה
לפנות את בתי הקברות ,הוא סיפר שהרב קורסיה לא היה מודע כלל להחלטה של
הממשלה לפנות את הקברים ,וכי הוא נתן הוראה שהדיין ארנטרוי הוא זה שיקבע
אם זה מותר ע"פ ההלכה ,וב"ה שהמאבק הצליח וההוראה בוטלה,
לגבי בתי הקברות בצרפת הוא פירט את הבעיה שבתי קברות מתפנים מדי זמן ,ועל כך שיש כמה
חלקות של יוצאי השואה ,שאין להם קרובים כדי לדרוש את הארכת הזמן המוקצב לקבורה,
הרב לוין מציע שאנו נפנה אל הרב הראשי לפאריז לשאול מה הוא מתכוין לעשות בנידון,
הרב משה לבל מציע לעבוד עם הקונסיסטואר ועל רבני פאריז להודיע ליהודי
פאריז שלא לקבור בבתי קברות שעתידים להתפנות,
הרב ישראל פרידמן ,סיפר על מכתבו של הרב שטיינמן ועל הקשיים שהיו בדרך
עד לשליחתו לנשיא צרפת,
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הרב משה לוין סיפר על הפעילות המיוחדת בפאריז של "פרויקט השבת העולמי"
האחרון ועל אירוע מרכזי בו השתתפו אלפי יהןדים שנחשפו לראשונה בחייהם
לנושא של שמירת שבת,
כמו"כ הוא דיווח על נושא הקשר עם ראשי דתות ,קשר עם שלטונות תוניס
אלג'יריה ,וביקור בקהילה המקומית שם,
החלטה :הרב משה לוין לוקח על עצמו לטפל בענין בתי הקברות בפאריז והאזור
יחד עם הרב ישראל פרידמן ,לכתוב מכתב את כל הגורמים ולדרוש את התיחסותם
לנושא חשוב זה,
ד נושא כתב העת "שרידים"
הרב אריה פולגר :מציג את הנושא הבא של החוברת "שרידים" שיוקדש לזכרו של
נשיא הועידה לשעבר הרב יוסף חיים סיטרוק ז"ל ויתמקד על הנושא "טכנולוגיה
והלכה" ומבקש מהרבנים להמציא מאמרים תוך שלושים יום בנושא,
הרב רנה גוטמן מציע לתרגם סדר טהרות וקדשים לצרפתית לזכרו של הרב
סיטרוק ומבקש עזרה מארגון מתנאל בענין ,הרב גוטמן יגייס מאמרים לשרידים
מרבני צרפתית,
החלטה :הרבנים חברי הועידה מתבקשים להעביר להרב פולגר בהקדם חידושי
תורה על נושא טכנולוגיה והלכה,
ה נושא פרס לורד יעקובביץ
הרב גולדשמידט מספר על ההחלטה להעניק את הפרס השנה למלך ספרד על
התנצלותו על גירוש ספרד ועל הענקת אזרחות לצאצאי מגורשי ספרד ,לדעתו כ 20%
מאזרחי ספרד הם צאצאי האנוסים ,הוא סיפר על העיר מיורקה ועל השבתם ליהדות
של הצ'ואטה ,ועל האפשרות לשלב רבנים מקהילות ספרד לשורות הועידה,
ב  15בינואר יחולק פרס "תיקון עולם" לפיתוח באינטרנט ע"י  CERבמינכן ,הכנס מאורגן
ע"י בורדה בכנס ענק של כל ספקי האינטרנט ושבת שלפני יתקיים שם שבתון לרבנים,
בפברואר יתקיים כנס עולמי בנושאי בטחון במינכן זה כנס שמאורגן ע"י ממשלת
גרמניה  ,יתקיים שם מושב מיוחד על נושא הקהילות היהודיות באירופה ,ארוחת
בוקר מאורגנת על ידי הועידה ,מספר המקומות מאד מצומצם,
החלטה  :רבנים חברי הועידה המעוניינים לקחת חלק באירועים אלו מתבקשים
להודיע בהקדם למזכ"ל הרב עקיבא יוסוביץ
ו נושא בני נח
החלטה :לנסח מכתב תשובה מטעם הועידה ,ולהגישה לאישור בפני הנהלת הועידה.
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ז דיון על מצב בתי הדין באירופה
הרב געללי מסביר את הצורך להבין את הנעשה מבחינת מעשה הבית דין בכל
הקהילות וביקש מהחברים לפרט כיצד הם פועלים.
הרב ווייל מטולוז ,מספר בקהילתו כ 15,000 -יהודים ,הם עובדים עם בית הדין
בפאריז ,כ  20 -גיטין בשנה כל התהליך מתבצע ע"י ביה"ד דפאריז ,דבר שמקשה
כמובן על כל התהליך ,לגבי הגיורים כנ"ל בית הדין אחראי על כל התהליך ,אבל
על כל התהליך אחראי הרב ,בשבע שנים האחרונות נעשו כ  12גיורים ,הרב עורך
קורס להכנה הסטנדרטים הם כמובן ע"פ כל כללי ההלכה,
הרב פולגר מאוסטריה :גיטין עובדים עם דיין ארנטרוי ועם הרב חוטובלי  ,וגיורים
גם הם נעשים עם הרב ארנטרוי ,
הרב גולדמן מפאריז :מטפל בעניני ממונות ,בית הדין עורך כ  800גיטין בשנה!
גיורים כ  600בשנה! קורס הכנה מתקיים ע"י בית הדין ,ומציין כי הרבנים
העוסקים בגיורים אינם מוסמכים לדיינות,
הרב רנה גוטמן שטרסבורג :בית דין אחראי לעירוב ,דיין שמרלה עוסק בגיטין ,כ
 30גיטין בשנה הנערכים גם לערים מסביב ,הוא גם מגייר כ  6לשנה ,תעודת הגיור
מונפקת ע"י הרב הראשי,
הרב הלפרין ברלין :אין בית דין קבוע ,משתמשים בבית הדין של ה  ORDוכן
בבית הדין של לונדון וכן בבית הדין של אירופה ,כאשר באופן רגיל הם שולחים
לבית דין של גרמניה ,כחמישה לשנה ,גיטין וכמעט לא נערכים,
הרב תורג'מן ממונקו :בנוגע לגיטין הוא מפנה לניס ,גיורים נעשים ע"י הרב אסוס
שמגיע מפאריז,
הרב יושוויאב מוסקבה :מדבר על כך שחייב שיהיה קשר למועמד לגיור עם
הקהילה,
הרב שודריך :גיטין הנעשים בפולין מדובר במספרים בודדים שנעשים ע"י בית הדין
דאירופה ,רוב הגיורים הם זרע ישראל ,ולכן הדחיה היא פחות במקרים אלו ,בעבר
היו נערכים גיורי בורשה ,ע"י הרב ארנטרוי ,בשנתיים האחרונות בוורשה 3/4
מקרים ,וברחבי פולין כנ"ל,
גיורים נשלחים לישראל לבית דין של הרב קרליץ והרב ישראל רוזן ,כמו"כ נערכו
בעבר גיורים ע"י הרב בן חיים רב מקור חיים בלי הסכמת הרבנים המקומיים,
הרב גורדון פנה להרב שודריך בהצעה להקים בפולין בית דין לגיור!
הרב גוטנטאג :גיורים ע"י בית הדין לונדון גיורים ע"י בי"ד לונדון בסביבות 40
לשנה כולל גיורי פונדקאות וכו' ,גיטין  250לשנה,
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הרב אביחי אפל :הגיורים ע"י בית הדין גרמניה בשיתוף פעולה עם הרבנות
הראשית ,יש ועדות גיור והם מגיירים כשלושים איש לשנה ,ועורכים כ 25 -גיטין
לשנה ,כל מעשי בית הדין בגרמניה נעשים רק ע"י דיינים ,יש מקרים בהם הגיע
הרב אביאור ,הרב ארנברג לא מקבל מרות בית הדין לפעמים,
הוא מבקש לקבוע מסמרות מטעם הועידה בכל הנוגע לנושא של פונדקאות,
הרב פיזון :כמעט ואין להם גיטין גיורים
הרב דיסגני :בית הדין של איטליה ברומא ובמילאנו ע"י הרב לארס ,מספר על
בעיות שהתגלו לאחרונה בוינציה ,שמתקיימים שם גיורים במספרים גבוהים ,הרב
גד אלדד  ,עושים כשמונה גיטין לשנה ,בנוגע לגיורי קטנים מאומצים ,אכן בעבר
נעשו גיורים אלו ללא הבחנה וכו' וכיום הוחמרו הסטנדרטים לגיור,
הרב משה לוין :מספר כי הרב אסוס עורך כ גיורים  23לשנה  ,התהליך נמשך כ
 4 3שנים ,ובפאריז כ  30גורים לשנה ,הסטנדרטים שלהם :דחיה לשנה ,ובהמשך
קורס לשנה300 ,כ -מבקשים גיור לשנה,
הרב בקשט אודסה :גיורים נעשים ע"י הרב יוסף ברודבקר ,ההחלטה לגיור היא
בידי הרב המקומי ,גיטין ע"י הרב כהן
הרב דיין :גיורים ע"י בית הדין בפאריז ,בהמלצת הרב תהליך כשנתיים ,גיטין ע"י הרב טובול,
הרב רלב"ג :באגודת הרבנים שעל ידו מקבלים מועמדים לגיור לפעמים מרומניה
ולפעמים מבלגיה,
הרב בלייך :הרב קאהן עורך כ  10גיטין לשנה והרב ברודבקר עושה כ  20גיורים
לשנה,
החלטה :כנס לדיינים יתקיים אי"ה בקרוב בירושלים ובו יוחלט על המדיניות של
הועידה בכל הנוגע למעשי בית דין וגיורים
ח מושב על עתיד הקהילות
הרב משה פימה סקר את הנעשה בקהילת פינסק ,ועל המוסדות הקיימים שם,
כמוןכן סקרו שוב הרב רייכנשטין והרב גוכברג את הנעשה בקהילותיהם ואת
הצרכים שלהם,
החלטה :הועידה בהשתתפות הארגון חולי"א ע"י מר אלברט אפללו תקים מקווה
בגומל וישופץ המקוה בגרודנה,
ט צורת התארגנות הוועדה המתמדת בפרט ווועידת רבני אירופה בכלל
הרב געללי סוקר את אופן הפעילות החדש של הועדה המתמדת ,ושאר מוסדות
הועידה ,ועל סדרי העדיפויות ומבקש מחברי הועדה להציג את דעתם על הנושא,
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הרב בלייך הציג והסביר את תפקידו של הועד הפועל )  ,(executiveשהוא לנווט
ולהוציא לפועל את המדיניות וההחלטות של חברי הועדה המתמדת שהוא הגוף
החוקי של הועידה ,ולכן יש צורך ביצירת
מסמך של "הצהרת כוונות" ) (Mission Statementשל הועידה להבטיח יהדות
של תורה באירופה ,כדי לתת כח וסמכות לחברי הועד הפועל ונשיא הועידה
להוציא מן הכח אל הפועל את כוונותיהם,
הוא הביא ארבע אפשרויות לקדם את הנושא ,וביקש מחברי הועדה המתמדת
לקבוע את סדר העדיפויות שלהם בענין ,וכדלהלן:
•

לשמור על זכויות הדת באירופה כגון שחיטה ברית מילה וכו'

•

לחזק למסד את הסטנדרטים ואת המייצגים של היהדות בכל שטחי
החיים,

•

להדריך את הרבנים ולהכשירם להיות מנהיגי הקהילות

•

להבטיח את קיום החיים היהודיים בנתינת שרותי דת כמו בתי דין כשרות

הרבנים התפזרו בארבע קבוצות והתקיים דיון על כל הנושאים הללו ,ראשי
הקבוצות היו הרב יונתן אברהם ,הרב אריה פולגר ,הרב אביחי אפל ,הרב רפאל
קרוסקל,
כל ראשי הקבוצות הגישו את השגותיהם בפני הנהלת הועדה המתמדת,
החלטה :כל הנ"ל ימסר לועד הפועל והם ידונו וילבנו הענינים וימסרו שוב
החלטותם לה  SCשיחליטו סופי.
י הועידה הבאה
הרב גולדשמידט ,מציג בפני החברים את התוכנית לועידה הבאה שתיערך בע"ה
בעיר אמסטרדם ,הולנד ,ב  8/10לחודש מאי  2017ותציין  60שנות פעילות של
הועידה ,הוא מציע לקיים "כנסיה גדולה" ולהזמין גדולי ומנהיגי ישראל לפאר את
הועידה ,ואולי לקיים מושב מיוחד יחד עם מנהיגי ישראל,
כ תודות
הועדה המתמדת נתונה לחברי ועידת הפטרונים ה"ה מר בוריס מינץ וכו' להרב
מרדכי רייכנשטין הרה"ר לבלרוס הרב מיכאל גוכברג הרה"ר למינסק יו"ר
הקהילות היהודיות בבלרוס מר חייטוביץ ,ויו"ר הקהילה הדתית במינסק.
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