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 להחליט בין שתי אימהוֹת: 
קביעת אימהּות על-פי הלכה1

יָנה"  ָמּה דִּ ְקָרא ֶאת שְׁ ת ַותִּ ָיְלָדה בַּ לאחר שילדה לאה ליעקב ששה בנים, נאמר בפסוק: "ְוַאַחר 

)בראשית ל, כא(. הגמרא )ברכות ס, ב, כפי שהובא בפירוש רש"י על התורה( עומדת על המילה 

"ואחר":

"מאי ואחר? אמר רב, לאחר שדנה לאה דין בעצמה ואמרה: שנים עשר שבטים עתידין לצאת 

מיעקב, ששה יצאו ממנו, וארבעה מן השפחות – הרי עשרה. אם זה זכר, לא תהא אחותי רחל 

כאחת השפחות. מיד נהפכה לבת, שנאמר: ותקרא את שמה דינה". 

בהנחה  רחל,  שבמעי  )והעובר  לבת  נהפך  לאה  שבמעי  שהעובר  משמע  חז"ל  לשון  מפשטות 

שהייתה כבר הרה, נהפך לבן(. אולם המהרש"א )חידושי אגדות, נדה לא, א( ביאר בשם ספר 

לרחל,  הועבר  לאה  של  והעובר  ללאה,  נס(  )במעשה  הועבר  רחל  שבבטן  שהעובר  רזא,  פענח 

כלשונו: "ובשם ספר פענח רזא שמעתי לתרץ הא דנהפכה דינה לבת היינו שהזכר שבבטן לאה 

ניתן בבטן רחל, והנקבה שבבטן רחל ניתן בבטן לאה, דהשתא אתי שפיר עיקר יצירתה של דינה 

נקבה". 

ביאור זה מפורש אף בתרגום יונתן בן עוזיאל )בראשית ל, כא( שכתב: "ומן בתר כדין ילידת ברת 

... ושמיע מן קדם ה' צלותא דלאה ואיתחלפו עובריא במעיהון והוה יהיב יוסף במעהא דרחל 

ודינה במעהא דלאה".

אימהות.  קביעות  של  והמתחדש  החדש  בתחום  מרתקות  השלכות  זה  לפירוש  שיש  ייתכן 

לבין  הגנטית  האימא  בין  אבחנה  יש  שבהן  לידות  ומתקדמות,  הולכות  טכנולוגיות  בהינתן 

האימא היולדת הופכות ליותר ויותר שכיחות. הפרוצדורה השכיחה בהקשר הזה היא של "אם 

פונדקאית" )כאשר ביצית מופרית מושתלת ברחמה של הפונדקאית(, אך יש גם כמה אפשרות 

של השתלות )כגון השתלת שחלה( שנעשות יותר שכיחות. השאלה היא: מי נחשבת אם הילד 

על-פי הלכה: האם הגנטית )בעלת הביצית( או האם היולדת?

השתלת  של  בנושא  רייזמן  צבי  הרב  של  המורחב  מאמרו  על  ברובו  בנוי  הנוכחי  המאמר    1

שחלות.

פרשת ויצא תשע"ז

מאמר השבוע עוסק בשאלה החשובה של קביעת אימהות – שאלה חשובה שהופכת 

האם  הפרדת  את  המאפשרים  הטכנולוגיה  אמצעי  התקדמות  עם  שכיחה  ויותר  יותר 

ניתן  האם  זו?  שאלה  לעניין  שהובאו  השונות  הראיות  מהן  היולדת.  מהאם  הגנטית 

לשאלה  התייחסו  זמנינו  פוסקי  איך  אגדה?  דברי  מתוך  ההלכתית  לשאלה  ללמוד 

החדשה? בשאלות בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

מובא  פרשתנו  על  במדרש 

פלך  "תפסה  שלאה  שבזכות 

שהודתה  במה   - הודיה" 

 - יהודה  לידת  על  להקב"ה 

יצאו ממנה בעלי הודיה. יהודה 

אמר "צדקה ממני", ואילו דוד, 

אמר  יהודה,  משבט  הוא  אף 

"הודו לה' כי טוב". 

ליבון.  דורשים  המדרש  דברי 

בלשון  להקב"ה  הודתה  לאה 

המתנה  על  להודות  "תודה", 

הטובה שקיבלה, יותר מחלקה 

יהודה,  הודאת  יעקב.  בבני 

כלל  קשורה  אינה  לכאורה, 

הודאה זו. הוא לא נתן תודה על 

דבר שקיבל, אלא הודה מלשון 

הודאת  או  באשמה  הודאה 

בעל דין: "צדקה ממני".

איך השניים קשורים זה לזה?

הרב  שכותב  כפי  לכך,  ההסבר 

)"פחד  זצ"ל  הוטנר  יצחק 

הוא  חנוכה(,  על  יצחק" 

מאותו  הם  ההודאות  ששני 

טמונה  "תודה"   במילה  יסוד. 

למילה  מעבר  הרבה  משמעות 
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על-פי הביאור האמור, לפיו עבר עוברו של רחל לרחם לאה ולהיפך, נמצא שתחילת ההיריון של 

דינה הייתה ברחמה של רחל, ובכל זאת נקראה דינה "בת לאה", והתייחסה אחר לאה שילדה 

אותה. מכאן נראה שהאם ההלכתית היא דווקא האם היולדת, ולא האם הגנטית. אך כפי שנראה, 

הוכחה זו רחוקה מלהיות השורה התחתונה בשאלה סבוכה וחשובה זו.

דינה כבתה של לאה 

)ח"ב סימן  והנהגות  הראיה הנ"ל מובאת אצל הרב משה שטרנבוך שליט"א, בשו"ת תשובות 

"וראיתי מביאים ראיה מדינה בת יעקב שמבואר בברכות שנהפכה ממעי רחל ללאה  תרפט(: 

ויוסף מלאה לרחל. ואם כן, אף דיצירת יוסף היה במעי לאה, מכל מקום נקרא בן רחל שעיקר 

או  ביצית  שבתרומת  ראיה  יש  לכאורה  דינה  מלידת  כלומר,  רחל".  אצל  היה  ולידה  העיבור 

בפונדקאות, הוולד מתייחס אחר האשה שילדה אותו.

ברם, הרב שטרנבוך דחה את הראיה מלידת דינה: "ונראה לדחות הראיה ואין להוכיח ממעשה 

ובפרטים  בוולד  חלק  לה  שיש  האמא  נקראת  היא  הביצית  שבעלת  הוא  הסברא  שיסוד  נסים 

כמוה, אבל בדינה שבנס הועתק הוולד הרי הכל הועתק עמו ואין זכר עוד לביצית לאה ולכן הוולד 

של רחל לבד, ואין להוכיח כלל ממעשה נסים". 

הנס  מעשה  שלאחר  מה  מתוך  אלא  הנס,  ממעשה  אינה  הראיה  שכן  הדחייה,  על  להעיר  יש 

מתייחסת דינה ללאה –  האם היולדת – ולא לרחל. אין כאן אפוא ראיה מתוך הנס, אלא מתוך 

הייחוס שלאחר הנס.

בשו"ת צור יעקב )סימן כח( כתב לדחות את הראיה מלידת דינה באופן אחר: "לע"ד פשוט בלא 

סתירה דבודאי רק נהפך גוף יוסף שבמעי לאה לנקבה וגוף דינה שבמעי רחל לזכר, ואך הנפשות 

שלהן נתחלפו מבטן זה לזה שכשנהפך גוף יוסף בלאה לנקבה נכנס בה נפש דינה מבטן רחל, 

שנאמר  פקידה  משעת  באדם  ניתנה  דנשמה  ב(  )צא,  סנהדרין  ש"ס  ויעוין  ופשוט.  להיפך,  וכן 

ופקודתם שמרה רוחי".

כלומר, אין להוכיח את סוגיית האמהות ממה שדינה מתייחסת אחר לאה, כי לא התחלפו גופי 

הוולדות ברחמי אמותיהם, אלא רק הנפשות הוחלפו.

ראיה הפכית: דינה כבתה של רחל

אחר  אלא  היולדת,  אחר  מתייחס  אינו  הוולד  שאדרבה,  דינה  מלידת  ראיה  שהביאו  יש  מנגד, 

בעלת הביצית. 

על הפסוק )בראשית מו, י( "ושאול בן הכנענית" כתב רש"י: "בן דינה שנבעלה לכנעני, כשהרגו 

את שכם לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה". בפירוש מושב זקנים 

מבעלי התוספות על התורה, הקשה על דברי רש"י: "ותימה, איך נשא שמעון את אחותו, והלא 

אחותו מן האם אסורה לבני נח. אלא יש לומר שעיקר הריון של דינה בבטן רחל היה וזהו שייסד 

הפייט ]שחרית של ראש השנה[ טבע בכלי יוצר העביר". 

י( בשם ריב"א: "ובני שמעון ימואל  כן מובא בספר התוספות השלם על התורה )בראשית מו, 

וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית - ותימה גדולה בעיני, איך נשאה שמעון, הלא אחותו 

היא מן האב ומן האם. ויש לומר דעיקר הורתה היה בבטן רחל". 

מפורש אפוא בדברי בעלי התוספות, שלמרות שלאה ילדה את דינה, כיון שתחילת העיבור לא 

היה אצלה אלא אצל רחל, אין דינה מתייחסת אחר לאה אלא אחרי רחל "שתחילת העיבור היה 

אצלה" – ולכן יכל  שמעון לשאת את דינה לאשה, שכן הייתה בתה של רחל ולא אחותו מן האם.

להבדיל בין הלכה לבין אגדה

על כל הראיה מלידת דינה יש להעיר את הנקודה של הלמידה מן האגדות. 

בנושא זה כתב בשו"ת נודע ביהודה )תנינא, יו"ד סימן קסא( את הדברים דלהלן: "אבל המדרשים 

 )thanks( המקבילה באנגלית

אדם  אחרות.  בשפות  או 

ההטבה  על  מודה  שבאמת 

התבטלות  תחושת  מרגיש 

בפני מי שאליו הוא מודה. בכך 

הוא  תודה(,  )מלשון  שמודה 

מודה )מלשון הודאת בעל דין( 

שהוא חייב לשני.

לכן כשאנו מודים להקב"ה על 

כל הטוב אשר הוא גומל עמנו, 

לאמור:  לפניו,  אנו  משתחווים 

חייבים אנו. 

החובה  חובקת  הקב"ה,  כלפי 

את   – קיומנו  מציאות  כל  את 

הנלווה  וכל  ואת  חיינו  עצם 

לבשר  בנוגע  גם  אך  אליהם. 

ודם, מתן תודה מהווה הודאה 

על  לאה  שהודתה  כיון  בחיוב. 

חלקה, כיון שהכירה את מקור 

עצמה  את  וביטלה  הטובה 

שאף  ליהודה,  זכתה  בפניו, 

הוא הודה.

הוא  ה"הלל"  מתפילת  חלק 

התחינה: "אנא ה' הושיעה נא; 

בזכות  נא".  הצליחה  ה'  אנא 

יכולים  אנו  הלל,  של  ההודאה 

לבקש ישועה והצלחה.

נתפלל  ומנגד  העבד,  על  נודה 

אותה  שבזכות   - העתיד  על 

הודאה נזכה ל"אנא ה' הושיעה 

נא; אנא ה' הצליחה נא".
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והאגדות עיקר כוונתם על המוסר ועל הרמזים ועל המשלים שבהם והכל 

עיקר הדת, אבל אין עיקר כוונתם על פסקי הלכות, לכן אין למדים מהם 

לפסק הלכה כלל". 

עיקרון זה כבר מופיע במקורות מוקדמים. בירושלמי )פאה פ"ה, ה"ד( 

נאמר: "ר"ז בשם שמואל, אין למדין לא מן ההלכות, ולא מן ההגדות, ולא 

מן התוספות, אלא מן התלמוד". 

אמרה זו )וכדומה לה( שכיחה מאד בדברי הגאונים )עי' אוצר הגאונים, 

"הוו  שם:  המובאים  גאון  האי  רב  דברי  כגון  יד(,  חגיגה  א;  נט,  ברכות 

יודעים, כי דברי אגדה לאו כשמועה הם, אלא כל אחד דורש מה שעלה 

על ליבו, כגון אפשר ויש לומר, לא דבר חתוך. לפיכך, אין סומכים עליהם".

פיה  על  לפסוק  הנ"ל  ראיה  על  להסתמך  ניתן  לא  כי  מסתבר  כן,  משום 

עם  ולטהרת  יוחסין  לבירור  הנוגעות  חמורות  בשאלות  למעשה  הלכה 

ישראל.

דיני ערלה: הילדה והזקנה

בספר 'התלמוד ומדעי התבל' )שער ג ענף כה, נדפס בשנת תרפ"ח( דן 

באורח   – מביא  הוא  שחלות.  השתלת  של  השאלה  אודות  על  המחבר 

 – תשט"ו(  שנת  על  בפועל  התחילו  לא  השתלות  )שכן  מאד  מפתיע 

שהרופאים הצליחו בהשתלה זו, ושאלוהו מה דעת ההלכה בנושא זה. 

בראשית תשובתו הוא מעלה שתי שאלות הלכתיות רלוונטיות. השאלה 

האחת היא זהות אם הילד: האם אם הילד היא האמא שהרתה וילדה את 

הוולד, או שמא האם ההלכתית היא בעלת הביציות המקורית? שאלה 

על  לבוא  לבעל  מותר  בכלל  אם  היא  בטבעה,  שמרחיקה-לכת  שנייה, 

אשתו לאחר שהושתלה בה שחלה מאשה אחרת כיון שמדובר בשחלה 

מאשה זרה, שמא יש כאן אפילו ביאת איסור! וזו תשובתו: 

בזקנה  שסבכה  ילדה  ב(  )מג,  סוטה  במסכת  הנה  השבתי:  אשר  "וזה 

דאפילו  א(  )מט,  ע"ז  תוס'  ועי'  ערלה,  דין  בה  ואין  בזקנה  ילדה  בטלה 

למ"ד דזה וזה גורם אסור הכא שרי דבטלה בזקנה וכמאן דליתא דמי. וע' 

מנחות )סט, ב( דהכל הולך אחר העיקר. ולפי זה הוא הדין בנדון דידן – 

בטל השלל לגבי האשה וכגופה דמי והיא האשה היולדת אם הילד, ואין 

על האב שום חטא ועוון ערווה כי אין כאן גוף זרה, כיון שהשלל נתבטל 

לגמרי בגוף האשה והיה לעצם מעצמה ולבשר אחד".

של  )רבה  וייס  הכהן  אריה  בנימין  הרב  על-ידי  הובאת  כבר  זו  ראיה 

'אבן יקרה' )תרעג, סימן כח(, שהתייחס לשאלה של  צ'רנוביל(, בספרו 

השתלות הרבה לפני זמנן במציאות העולם. גם בשו"ת ציץ אליעזר )חלק 

הניטלת  בביצית  נמי  הדין  "דהוא  הסיק:  ולאורה  הראיה,  את  הביא  יט( 

מגופה של אשה אחת, ומשתילים אותה בגופה של אשה אחרת להריון 

וללידה, שמתבטלת הביצית לגופה של האשה האחרת, והוולד מתייחס 

לאשה השניה אשר בנדוננו היא זאת הפונדקאית, והוולד מתייחס איפוא 

אחריה". 

אחרים כתבו לדחות ראיה זו )עי' שו"ת בית אבי, ח"א, קונטרס רופא כל 

בשר, אות קפו(, ויש שטענו שאין להשוות בין ביצית )וק"ו שחלה( לבין 

ענף בודד, אלא יש להשוותה לענפים שיש עליהם פירות, שאינם בטלים 

לעץ )נדרים נז, ב(. 

עופות שדינן כעצים

שהיולדת  דבריו  את  לחזק  נוספת  ראיה  התלמוד'  'ספר  מביא  בהמשך 

היא האם, מפסק השו"ע )יו"ד סי' פד סעי' טו( בעניין עופות שבאילנות: 

"מיני עופות הגדלים באילן ותלויים באילן בחרטומיהם, אסורים משום 

שרץ השורץ על הארץ".

בדרכי תשובה הביא בשם ספר 'אור החמה' לתאר את מציאות הדברים: 

"כך שמעתי מפי מגידי אמת, שבארץ הודו יש אילן שמפירותיו נעשה 

עוף פורח, ואמר כי הוא נמצא בחוף אנגלטירא שיוצאים עופות קטנים מן 

האילן, וקודם בישולם הם נתלים דרך פיהם וכשהם מתבשלים הם נופלים 

אל המים ומתנועעים, ואריסטו זכרם בספר ב"ח שנקרא ברטניאו".

פרק  יא,  מאמר  )ח"א,  הברית  בספר  מופיע  אלו  לעופות  נוסף  תיאור 

ד(: "וכן יש מן עוף הגדל באילן ובהגיע העת אשר כבר נתבשל נופל מן 

וחי, ובמדינת אירלנד נמצאים כמה אווזים הגדלים על האילנות  האילן 

השתולים על פלגי מים, ובהגיע התור נופלים מהאילנות אל המים וחיים 

וגדלים במים".

שגדל  באילן  זרע  שהטילו  חיים,  בעלי  של  מסוים  סוג  על  אפוא  מדובר 

על המים, ומזרעם היה צומח באילן מין עוף שהיה מתנועע, ואף על פי 

נופל מן  ואז היה  כן נשאר מחובר בחרטומו לאילן עד שהבשיל לגמרי, 

האילן למים וחי כרגיל. במציאות זו, פסק ה'שולחן ערוך' שלעופות דין 

שרץ השורץ על הארץ - אין הולכים אחר בעל הזרע, אלא כיון שגידולן 

מן הארץ דינם כשרץ השורץ מן הארץ.

מדין  דידן  לנידון  דוגמא  להביא  עוד  "והעירותי  דנן:  לנידון  ראיה  מכאן 

שרץ  משום  דאסורין  דעה,  ביורה  שמבואר  באילנות  הגדילים  עופות 

השורץ על הארץ. הרי דהעיקר הוא האילן המוציא את האפרוחים לאויר 

הארץ".  על  השורץ  שרץ  חשיבי  העופות  מזרע  שבאים  אע"פ  העולם, 

ומסיים שם: "וכאשר הצעתי הדברים הללו לפני הרב הגאון מו"ה מאיר 

אריק ז"ל אבד"ק  טארנא, הסכים לדינא לכל הנ"ל".

אולם, יש שחלקו על פסק ה'שולחן ערוך', וב'מרדכי' )חולין סימן תשלה( 

הביא את דעות הפוסקים שעופות אלו מותרים, וטעונים שחיטה כעוף 

רגיל. הש"ך )יו"ד שם ס"ק מא( הביא כי המהרש"ל )ים של שלמה, חולין, 

ט, ט( אף פסק כך להלכה, ולכן מכלל ספק לא יצאנו.

דעת פוסקי ההלכה

מעשית  הכרעה  האמהות  לשאלת  שאין  פוסקים  כמה  דעת  להלכה, 

ברורה. 

ועדויות  זו,  בשאלה  רבות  התלבט  זצ"ל  אויערבך  זלמן  שלמה  רבי 

מתקופות שונות בחייו מראים ששינה בה את דעתו. 

)ומגדולי תלמידיו(, העיד  הרב אביגדור נבנצל, רבה של העיר העתיקה 

הלכה  לרפואה  השני  הבינלאומי  הכינוס  לקראת  מאמרים  )אסופת 
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קידוש על ארטיק עשוי יין

שאלה:

שלום לרבנים רציתי לדעת האם מותר לקדש על ארטיק שכול כולו יין? תודה מראש!

תשובה:

הפוסקים דנו בהרחבה בארטיק כזה מה ברכתו, ראה שו"ת מנחת יצחק ח"ח סי' יד, ציץ אליעזר ח"ג סי' ז, ושו"ת שבט הלוי ח"ט סי' לט, וצידדו 

שברכתו שהכל ומכלל ספק לא יצא לענין זה. ראה שם בדבריהם. כמו כן יש דיון רחב בפוסקים על משקה קפוא אם דינו כמאכל או כמשקה, ונפקא 

מינה אם מברכים אחריו ברכה אחרונה, ולגבי אכילה ביום הכיפורים, ראה ס' פסקי תשובות בסי' תריח שהאריך בזה, ויש שאף החמירו שלא לאכול 

בסעודת פת או סעודה עם יין גלידה מחמת השאלה האם דינה כמשקה ונפטרה בברכת היין, ראה שו"ת בצל החכמה ח"ג סי' קטז, ונראה שמנהג 

העולם להקל וכן מברכים על הגלידה. וידוע חילוקו של האור לציון בין גלידה העשויה מביצים שדינה כאוכל לגלידה העשויה משקה קפוא שדינה 

כמשקה. שאחלתך קשורה לכל הנדונים האלו. זאת עוד לפני שנדון על עצם התקנה לברך על כוס יין כלומר החשיבות אינה בעצם זה שיש יין לפנינו 

אלא בכך יש משקה בצורה של שתיית יין שזה נותן את החשיבות לברכה..

אבידה שנמצאה ברשות הבעלים

שאלה:

זוג בחו"ל החביאו סכום גדול של כסף בביתם ....

יום אחד חיפשו וחיפשו אך לא מצאו ... ובסוף התייאשו.

אחרי כמה שנים החליטו לעלות לא"י לגור ... וחילקו כל הרכוש הנייד שלהם שלא היה שייך לעלות איתם לא"י

כעבור כמה שנים ... אחד נהילדים שקיבל מהם מזזודות ישנות וחשב לזרוק אותם .. אבל רגע לפני פתח לבדוק אם נשאר משהו ... ומצא את הכסף !!

שאילה .. מה דינו של האבידה ??

תשובה:

שלום רב,

בעודם בבית אין להם סיבה להתייאש כמו שכתבו התוספות ב"מ כו "כסבור שימצאנו היום או מחר" )וראה בקצה"ח רנט א בנוגע ליאוש ברשותו 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

ואתיקה, הוצאת מכון שלזינגר עמ' 26 הערה 67( ששמע מהגרש"ז כי 

לב  זאב  פרופ'  כתב  מאידך,  האם.  היא  הגנטית[  ]האם  הביצית  בעלת 

)עמק הלכה ב( ששמע מפי הגרש"ז שהיולדת היא האם.

בספר 'נשמת אברהם' )אבן העזר, סימן א, אות ו, מספר 11( כתב שהרב 

אויערבך )בתשובה כתובה( שאין לעשות מעשה זה )של אם פונדקאית( 

הוא  זו השקפת התורה".  "ואין  בייחוס,  לבלבול  יגרום  זה  כי  לכתחילה, 

מוסיף ש"אם כבר נעשה הדבר, לשאלה מי נקראת האם של הילד ... אין 

לדעתו ראיה ברורה לדבר כדי להכריע מי האם – האשה שממנה נלקחה 

לו שבכל השאלות האלו הנוגעות  נראה  ולכן  הביצית או הפונדקאית... 

לדיני תורה, צריכים להחמיר". 

יצטרך  הילד  יהודייה,  אינה  היא  הפונדקאית  האם  שכאשר  נובע  מכאן 

טבלה  טבלה  אך  גויה,  הייתה  הפונדקאית  אם  מנגד,  מספק.  להתגייר 

לשם גיור בזמן הריונה, אין הטבילה עולה לעובר, בגלל הספק שמא אינה 

אמו ואין טבילתה מועילה לו. 

ולכן  זצ"ל לכלל הכרעה בדבר,  מתבאר אפוא שלא הגיע הרב אויערבך 

נקט כי יש להחמיר ולחשוש ששתי הנשים הן האמהות של וולד הנולד 

דעת  את  אף  אברהם  פרופ'  מביא  כך  מפונדקאות.  או  ביצית  מתרומת 

הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאף הוא סבר שאין הכרעה ברורה בשאלה זו, ויש 

להחמיר בפועל לשתי הנשים, הן לדיני יוחסין והן לנושאים אחרים )כגון 

לעניין כיבוד אב ואם, וכדומה(.
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ובערך שי שם( ומה שכתבת בשאלה  התייאשו  כוונתך התייאשו מלחפש אבל הם לא התייאשו מלמצוא אותו ביום מן הימים וכמו שכתב הש"ך ר"ס 

יא אמנם ברגע שהם עוזבים את הבית והדייר הבא אחריהם הוא אינו יהודי אז ודאי התייאשו אבל יש לדון כאן שהרי האבדה הייתה בתוך המזוודות 

שלהם והם מסרו את החפצים לפני העזיבה שלהם ויש כאן יאוש רק אחרי שהאבדה הגיע לרשותו של המוצא  וכיוון שברשותו של המוצא עדין לא 

היה יאוש באיסורא אתי לידיה  ולפי הרא"ש גם כשהאבדה הייתה ברשות המוצא שלא בידיעתו אין היאוש מועיל וכן פסק הש"ך רסח ב ועיין בזה 

בחידושי רעק"א )ובמקרה הזה  החצר היא ראויה לקנות את האבדה כיוון שהאבדה עשויה להימצא במזוודה( אמנם הנתיבות כתב שבמקרה שאותו 

מוצא לא נצרך בסוף לזכות את האבדה בחצרו היאוש מועיל ויש שנקטו שדברי הרא"ש הם רק שלא יקנה המוצא בחצרו אבל אם הרים אח"כ את 

האבדה וקנה בידו הוא זוכה וכ"כ חזו"א ב"ק יח ד. ואולי היה אפשר לסמוך על זה, ואכמ"ל   אבל בכל מקרה חייבים להשיב לפמשה"ד כמו שכתב 

הרמ"א )רנט ה( אם המוצא אינו עני.

האם מותר לקרוא את הפתקים המונחים בכותל המערבי

שאלה:

שלום כבוד הרב.

האם מותר להציץ בפתקים של אחרים ששמו אותם בקיר בכותל המערבי?

אם כן, על איזה איסור עוברים?

תשובה:

שלום רב,

יש הרי איסור חדר"ג לקרוא מכתב הממוען למישהו אחר. אבל אני לא יודע אם זה שייך למקרה זה.

ראיתי בספר סבו ציון של הגאון הרב אביגדור נבנצל רבה של העיר העתיקה עמוד כ' שנשאל בשאלה זו והשיב: "איני יודע אם בדואר להקב"ה יש 

חדר"ג אבל זה לא הגון לעשות כך. ומספרים מעשה ביהודי ששלח מכתב בדואר ובו ביקש מהקב"ה שהוא נצרך בדחיפות למאתיים רובל ובדואר 

החליטו לשלוח את המכתב להברון רוטשילד הלה ריחם על היהודי ושלח לכתובתו מאה רובל לאחר שבוע מקבל רוטשילד מכתב נוסף ובו כתוב 

רבש"ע תודה ששלחת לי מאה רובל עוד פעם אל תשלח דרך רוטשילד הוא גנב חצי מהסכום".

אולי נוסיף, שהכלל שלא לקרוא מכתב של מישהו אחר אינו תקף במקרה שהוא זרק את המכתב )כך כתוב בשו"ת מהר"ם מינץ סי' קב שאין בזה 

חדר"ג(. והסיבה נראה שאם הוא זרק את המכתב כנראה אין לו ענין שאחרים לא יסתכלו בו. כלומר, זוהי הסיבה של החרם - משום שהוא מן הסתם 

אינו מסכים שיסתכלו בו. ואם כך, מן הסתם גם בפתקים שאנשים מניחים בכותל ובו אם מתנים את צרותיהם וכותבים דברים אישיים ממש, מן 

הסתם ודאי מקפידים שאחרים לא יקראו בזה. אלא שאם אין אפשרות לדעת מי כתב את הפתק מן הסתם אין קפידא.

ברכה על גלידה עם שברי עוגיות

שאלה:

מה מברכים על גלידה עם שברי עוגיות?

תשובה:

שלום רב

הברכה היא שהכל נהיה בדברו.

אף שהכלל הוא שכל שיש בו מחמשת מיני דגן אפילו הם מיעוט הברכה היא מזונות, אין דין זה אמור אלא באופן שהדגן הוא חלק מעיקר המאכל, 

אלא שמועט יותר מהמינים האחרים, אבל כאשר הדגן בא רק כתבלין, לעולם הוא טפל והברכה נקבעת לפי הרוב, ולכן אגב גם נהגו לברך שהכל על 

שניצל מטוגן בפירורי לחם, ולא מזונות, משום שהדגן בא לתבל את העוף ואינו מעיקר המאכל.

אכן בשו”ת אור לציון )ח”ב עמוד קכה( העיר שאם אכן שמים את פירורי הלחם עבור שובע או בשביל הטעם, ברכתו בורא מיני מזונות. אבל בגלידה 

זה ודאי הא רק כתבלין.
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