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החלטה מנומקת? חובת בית הדין לנמק החלטות

מטרתו  הרמב"ן,  שמאריך  כפי  הקמתו.  ובהוראות  המשכן,  בתיאור  פותחת  תרומה  פרשת 

את  להשרות  היא  ישראל,  בארץ  מקומו  את  שירש  המקדש  של  וכן  המשכן,  של  הבסיסית 

השכינה בקרב ישראל. "ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם".

השראת השכינה בישראל מייצגת קרבה יתירה בין הקב"ה לבין עם ישראל – קרבה שאין אנו 

נהנים ממנה בעת גלות. ואולם, חז"ל מזכירים כמה עניינים שדרכם ניתן לזכות לדרגה מסוימת 

של השראת השכינה, אפילו בעת גלות. בין הבולטים שבהם הוא מי שדן דין אמת בבית הדין. 

על-פי הפסוק "בקרב א-להים ישפט" )תהילים פב, א(, הגמרא קובעת כי "שלשה שישבו בדין, 

שכינה ביניהם" )ברכות ו, א(.

ההלכות הנוגעות לסדרי הדין בבית הדין הינן רבות ומורכבות, ובמאמר הנוכחי נתמקד באחת 

מהן בלבד – פרט שעולה לעתים קרובות בהתדיינות בין בעלי הדין לבית בית הדין: מתן נימוקים 

להחלטת בית הדין.

במערכות משפט מודרניות )מערביות( כמעט מובן מאליו שעל בית המשפט לנמק את החלטתו, 

מדובר  כאשר  מאליו  מובן  בהנמקה  הצורך  פגומה.  להחלטה  תיחשב  מנומקת  לא  והחלטתה 

להגיש  הדין  בעל  יתקשה  כדין,  הנמקה  אלמלא  ערעור:  עליה  להגיש  שניתן  נמוכה,  בערכאה 

ערעור על ההחלטה לערכאה העליונה. גם בערכאה עליונה, שאין עליה ערעור, מקובל לנמק את 

פסקי הדין, באופן שבעלי הדין רואים שקיבלו את "יומם" בבין המשפט )גם אם לבסוף הפסידו(.

מהי הגישה ההלכתית לנושא של כתיבת נימוקים בהחלטות בית הדין? באיזו נסיבות ישנו חיוב 

נימוקים? האם תנאי שנעשה עם בעלי הדין, לפיו אין על בית הדין חובה לנמק,  גמור לכתוב 

פוטר את בית הדין מכך? מה המנהג הרווח כיום לעניין זה?

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

כתיבת נימוקים

ההלכה הבסיסית קובעת שאין על בית הדין חובה לכתוב את נימוקיו כאשר הוא נותן החלטה 

שיפוטית. המשנה )סנהדרין כט, א( קובעת שבסוף ההליך השיפוטי, מודיעים לצדדים את פסק 

הדין: "גמרו את הדבר, היו מכניסין אותן; הגדול שבדיינין אומר: איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני 

אתה חייב".

תרומה תשע"ו

מאמר השבוע עוסק בגישה ההלכתית לנושא של כתיבת נימוקים בהחלטות בית הדין. 

באיזו נסיבות ישנו חיוב לכתוב נימוקים? האם ראוי לבעל דין לדרוש נימוקים? האם 

מועיל תנאי שנעשה עם בעלי הדין לפיו אין על בית הדין חובה לנמק? מה המנהג הרווח 

כיום לעניין זה? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

לי  ויקחו  ישראל  בני  אל  "דבר 

תרומה מאת כל איש אשר ידבנו 

)שמות  תרומתי"  את  תקחו  לבו 

כה, ב(. 

הנושא המרכזי בפסוק זה – נושא 

הבאים  בפסוקים  ונשנה  שחוזר 

לב".  "נדיבות  הנושא של  הוא   –

צריכה  הייתה  המשכן  תרומת 

לב,  נדיבות  מתוך  דווקא  להינתן 

ולא מתוך כפייה.

להתעלם  אין  שני  מצד  אולם, 

המשכן  שהקמת  מהעובדה 

הייתה מצווה מלאה, מצווה שלא 

אפשרות  ישראל  לבני  הייתה 

כאן  הייתה  אמנם  לה.  לסרב 

המצווה  קיום  צורת  אך  מצווה, 

נדיבות  של  בדרך  דווקא  הייתה 

לב.

זה  פרדוקס  מוצאים  אנו  למה 

דווקא בעניין הקמת המשכן?

מונחת  לכך  שהתשובה  דומה 

פרשת  )תחילת  הרמב"ן  בדברי 

הקמת  שעם  המבאר  שמות(, 

http://din.org.il


ØØ

אין  דין,  לו הפסק  זו משתקפת בפסק השולחן ערוך: "שאל אחד מבעלי הדין שיכתבו  עמדה 

מזכירין שם המזכים ולא שם המחייבים, אלא כותבים סתם: פלוני בא עם פלוני בעל דינו לפני 

בית דין, ומדבריהם יצא פלוני זכאי ופלוני חייב" )חושן משפט יט, ב(.

ואולם, בתלמוד אנו מוצאים שני יוצאים מן הכלל.

האחד מבואר בגמרא מסכת סנהדרין )לא, ב(: "אמר רב ספרא: שנים שנתעצמו בדין, אחד אומר 

נדון כאן ואחד אומר נלך למקום הועד, כופין אותו ודן בעירו. ואם הוצרך דבר לשאול – כותבין 

ושולחין. ואם אמר כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנתוני – כותבין ונותנין לו".

כלומר, לבית הדין המקומי יש זכות לכפות על בעלי הדין לבוא לפניו לדין, אך על בית הדין לנמק 

את החלטתו בפני בעל הדין, לפי בקשתו. בתוספות )שם( כתבו שהלכה זו מוגבלת למקום שבית 

הדין כפה על בעל הדין לבוא לפניו לדין. כאשר לא הופעל עליו כל כפיה לבוא לדין, אין בעל הדין 

רשאי לדרוש מבין הדין לנמק את החלטתו.

עיקרון זה נפסק בשולחן ערוך )חושן משפט יד, א(.

יוצא מן הכלל שני מופיע במסכת בבא מציעא )סט, ב(. מדובר במקרה של שותפים לעסקת ממון, 

כאשר אחד השותפים החליט לחלק את הרווחים על דעת עצמו, בלי ליטול רשות מהשותף השני. 

כאשר באו השניים בפני רב פפא לדין, פסק להם שהחלוקה נעשתה כדין. השניים השתתפו שוב 

לעסקה של מכירת יין, והפעם השותף השני הוא זה שעשה חלוקה ללא נטילת רשות. שוב באו 

בפני רב פפא, ופסק להם שהחלוקה אינה כדין. השותף השני התלונן על ההפליה, לכאורה, בה 

נהג. רב פפא הגיב שבמקרים מעין אלה, על הדיין למסור את נימוקיו להחלטתו.

תוספות מסבירים שאף הוראה זו מוגבלת לנסיבות המיוחדות של המקרה. במקום שלבעל דין 

יש סיבה מיוחדת לחשוד בבית הדין )רב פפא במקרה האמור( בהטיית הדין, על בית הדין לספק 

את נימוקיו, כדי לקיים בעצמו "והייתם נקיים מה' ומישראל" )במדבר לב, כב; עי' גם בתוספות, 

סנהדרין לא, ב, שמוסיף ביאור אחר לסוגיה(.

כלל זה הובא להלכה בשולחן ערוך: "יש אומרים שאם רואה הדיין שבעל דין חושדו שנוטה הדין 

כנגדו, צריך להודיעו מאיזה טעם דנו, אפילו אם לא שאל" )חושן משפט, יד, ד(. הסמ"ע )יד, כג( 

מבאר שהלכה זו נאמרה רק במקום שיש סיבה סבירה לחשד, כפי שהתקיים במקרה האמור 

של רב פפא. עם זאת, הוא מוסיף )יד, כד( שגם כאשר אין על בית הדין חובה לנמק, עדיין "אם 

מבקש טעם הדין, ודאי יאמרו לו".

הגבלות והרחבות

פוסקים מאוחרים נוקטים לכאורה בגישות שונות – זה לצמצום, וזה להרחבה – ביחס להלכה 

לחיוב המוטל על בית הדין למסור נימוקים לבעלי הדין.

בשו"ת חתם סופר )חושן משפט יב, הובאו דבריו בפתחי תשובה יד, ח( מגביל את החובה למסור 

נימוקים, דבריו: "נהי שראוי ונכון שהדיין יפרש טעמו מעצמו, להסיר עקשות פה. מכל מקום, 

אין רשות לאידך, לתבוע כן מהדיין. והעזה הוא לומר שחושדו. ואם יעיז פניו, לא יודיעהו טעמו 

נכון הדבר לפרש  וכבודו, אז  יראת הדיין  ישיבהו כלל. דוקא אם שם מחסום לפיו מחמת  ולא 

הטעם מעצמו, להוציא עצמו מהחשד".

לדעת החתם סופר, המקרה של רב פפא היה יוצא מן הכלל: אמנם בעל הדין עשה שלא כדין 

בכך שביקש מן הדיין את נימוקיו והביע את חשדו כלפיו, עדיין חש רב פפא צורך לגלות את 

הנימוקים, מפני החשד האוייבטיקי שעלה מתוך נסיבות המקרה. בדרך כלל, אין לדיין להשיב 

בכלל לבעל דין המעז את פניו לחשוד בטוהר המידות של בית הדין.

החתם  של  האמורים  דבריו  על  בפירוש  חולק  אינו  שאמנם  ביהודה  בנודע  מוצאים  אנו  מנגד, 

כותב  הוא  ספציפי,  בנושא  דיון  לאחר  להלכה.  בהתייחסותו  הפוכה  גישה  מגלה  אך  סופר, 

למסקנה: "ואם כן הדבר פשוט שצריך הדיין או הרב ליתן כתוב וחתום, ולא חשוד אצלי שום 

השכינה  והשראת  המשכן 

למעלת  ישראל  חזרו  בישראל, 

עליונה  למעלה  החזרה  האבות. 

יעקב  מעלת  האדם,  קומת  של 

חקוקה  דמותו  שהייתה  אבינו 

על כסא הכבוד, לא הייתה יכולה 

אלא  כפוי,  מעשה  מתוך  לבוא 

חופשית  בחירה  מתוך  דווקא 

ניכרת  האדם  מעלת  אין  שכן   –

אלא מתוך בחירתו.

אבל  מצווה,  כאן  הייתה  אמנם 

בכך,  הלב.  התנדבות  של  מצווה 

לשוב  ישראל  זכו  בכך,  ורק 

למעלת אבותיהם.

ולא  משכן  לא  לנו  אין  כיום 

מקדש – אבל יש לנו את התורה. 

גם בנוגע לתורה, נאמר בקבלתה 

גיסא  ומאידך  ונשמע",  "נעשה 

כגיגית".  הר  עליהם  ש"כפה  הרי 

את  מוצאים  אנו  בתורה  גם 

קבלת  בין  לכאורה  הסתירה 

מרצון לבין כפייה חיצונית.

את סתירה זו עלינו לחיות לאורך 

מתוך  ולקיים  לציית,  ימינו. 

ולקיים  בכך,  לבחור  אך   – ציווי 

בחירה  מתוך  האדם  מעלת  את 

חופשית.

יה"ר שידריכנו הקב"ה שתהיינה 

כל בחירותינו לטובה, בכל מקום 

שאליו נפנה.
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רב שימנע מלעשות כן אם לא שיודע באמת שלא דן בצדק, או בשגגה, 

וגס לבו, ובוש מלהודות על האמת שטעה" )שו"ת נודע ביהודה, תניינא, 

חושן משפט א(. ]ועי' בשו"ת משפטי עוזיאל, ח"ג, חושן משפט סימן א, 

שכתב לפקפק על הלכה זו; עי' בדבריו שהובאו להלן.[

כפי  הדין,  בית  על  המוטל  החיוב  עיקר  את  מרחיב  אף  ביהודה  הנודע 

שיוזכר להלן.

תלמיד חכם או עם הארץ

דיון מעניין שאנו מוצאים ביחס למתן נימוקים עולה מדברי הרדב"ז )ח"ג, 

סימן תקעח(, המבחין בין בעל דין שהוא תלמיד חכם, לבין בעל דין עם 

הארץ.

הרדב"ז קובע שהחובה המוטלת על בית הדין לספק נימוקים להחלטתו 

חלק רק כאשר בעל דין הינו עם הארץ, כפי שהיה במקרה של רב פפא. 

כאשר בעל הדין הינו תלמיד חכם, ומבקש את הנימוקים כדי שיוכל לעיין 

בדין ולחלוק על דעתו של בית הידן, אין על בית הדין חובה לגלות את 

נימוקיו.

מנגד, בשו"ת מהר"ם גלנטי )סימן צא( כתב את ההיפך: יש חובה על בית 

את  להבין  שיוכל  חכם,  לתלמיד  ביחס  דווקא  ההחלטה  את  לנמק  הדין 

הנימוקים ולעניין בהם. ביחס לעם הארץ, שבכל אופן לא יוכל להבין את 

הנימוקים, אלא חובה.

טיב ההנמקה

מתוך שתי הסוגיות שהוזכרו לעיל, אנו למדים על שתי נסיבות שונות 

שבהן על בית הדין לנמק את החלטותיו. מצב אחד הוא כאשר נסיבות 

ואילו מצב שני הוא כאשר  העניין מעלות חשד להטיה מצד בית הדין, 

כופים על בעל דין לבוא בפני בית הדין המקומי, כאשר בסוף הם פוסקים 

שעליו לעלות לבית הדין הגדול. יוער שלעניין סוג ה"כפייה" המחייב את 

בית הדין לנמק את החלטתו, כתב בנודע ביהודה הנ"ל שדי בכך שיוציאו 

בית הדין זימון לבעל הדין, ואין צורך בכפייה ממש.

ההנמקה  טיב  ב(,  סט,  מציעא  בבא  הרמב"ן  )כגון  ראשונים  כמה  לפי 

מהמקרה  שונה  לדין(  לבוא  עליו  שכפו  דין  בעל  )של  האחרון  במקרה 

הראשון )חדש להטיה(. במקום חשד, על בית הדין לנמק את ההחלטה, 

של  במקרה  אבל  הדין.  פסק  מאחורי  העומדים  וטעמים  הסיבות  את 

כפייה לבוא לדין, על בית הדין לכתוב על טענות הצדדים, ואת פסק הדין 

– ותו לא.

יתרה מזו, הרמ"א )יד, ד(, בהתייחסו לחובת המנקה במקום חשד, מוסיף 

ש"אין צריך לכתוב לו הטעמים והראיות, רק כותבין להם הטענות והפסק 

דווקא  הרמ"א  שכוונת  שהבין  משמע  כה(  )יד,  הסמ"ע  מדברי  דין". 

שאין  באופן  הגדול,  הדין  בית  בפני  לערער  מבקש  הדין  שבעל  במקום 

צורך לנימוקים מפורטים, אלא לטענות בלבד. במקום חשד, על הדיינים 

לנמק כדין את פסק הדין. בשו"ת חות יאיר )הובאו דבריו בפתחי תשובה, 

בית הדין לתת  וכתב שעל-כל-פנים על  י( התקשה בדברי הרמ"א,  יד, 

הנמקה בעל-פה.

מעניין לציין שהרדב"ז )ח"ג, סימן תקעח( מבחין, כדברי הראשונים, בין 

מקרה של חשד לבין מקרה של כפייה, אבל בכיוון ההפוך. לדעתו, כאשר 

עולה חשד בהתנהלות בית הדין, די במסירת הטענות ופסק הדין, ואילו 

במקום כפייה על בית הדין למסור את הנימוקים העומדים מאחורי פסק 

הדין. גישה זו הינה דעת יחיד, ולא ננקטה להלכה. 

המנהג כיום

לאחר שהרבנות הראשית בישראל הקימה ערכאות ערעור )לפי דרישת 

הרשויות הבריטיות כדי לקבל הכרה בפסקי הדין של בתי הדין הרבניים(, 

עלה צורך מובהק לכתיבת נימוקים בפסקי הדין של הרבנות הראשית.

הרב בן-ציון עוזיאל מבאר בספרו )שו"ת משפטי עוזיאל, ח"ג, חו"מ סימן 

ברשימת  שדי  במקום  שגם  מבאר  שהוא  תוך  העניין,  חשיבות  את  א( 

אינה  הדיין  של  המוסרית  "הרגשתו  עדיין  הדין,  ופסק  הצדדים  טענות 

נשמעת להלכה, במקום שהוא רואה רצונו הנאמן של בעל הדין לדעת 

דבר המשפט, ומדוע לא נתן לו ספוק זה, ומדוע לא נשתמש בהזדמנות 

חוקי  והודעתי להם את  רעהו  ובין  בין איש  'ושפטתי  לקיים בעצמנו  זו 

מנומק  דין  פסק  "בכתיבת  כי  וקובע  מוסיף  הוא  ותורתיו'?"  האלקים 

מראים אנו מדת הצדק של משפט ישראל והתאמצותו של הדיין לחקור 

של  והזיוף  המרמה  את  לגלות  האמת,  את  לברר  מגעת,  שידו  כמה  עד 

בעלי הדין, אם ישנה כזאת, ולדון דין אמת לאמתו".

של  דין  בתי  שכל  הזה,  בזמן  יותר  גדולה  זאת  "חובה  מוסיף:  שוב  הוא 

וזה  דינם.  להצדקת  והוכחות  בראיות  משפטם  את  מנמקים  ערכאות 

הזה  כדבר  אנו  גם  נעשה  לא  ולמה  העם,  כל  בעיני  דייניהם  את  מוקיר 

לחבב המשפט לגדל כבודו ולהוכיח צדקתו וצדקת שופטיו בעיני בעלי 

הדין עצמם, ועל ידם לעיני כל העם, למען יכירו וידעו כולם נכונות דברי 

משה רבינו בתורתו, לאמר: ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים 

ככל התורה הזאת אשר אנכי נותן לפניכם היום".

בנוגע לבתי דין פרטיים הדנים בדין האזרחי )דיני ממונות(, מנהג בתי דין 

רבים הוא לכלול סעיף בשטר הבוררות הקובע מפורשות שאין על בית 

"נתיבות חיים".  דיננו  נהוג בבית  גם  כך  הדין חובה לנמק את החלטתו. 

ואולם, כמעט תמיד אנו מקפידים לתת פס"ד מנומק היטב, אך כיון שיש 

מקרים שבהם טובת העניין הוא שלא למסור נימוקים להחלטה )הדבר 

לאותם  בסעיף  תועלת  יש  לכן  הדין(,  בעלי  ובאופי  המקרה  בטיב  תלוי 

מקרים בודדים.

שההלכה  במקום  מהנמקה  פטור  בכך  שאין  דומה  החתימה,  לאחר  גם 

מחייבת אותה. חובה זו אינה רק כלפי בעלי הדין, אלא אף כלפי שמיא, 

ואין מחילת בעלי הדין מועילה לכך.
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מסייע ביד עוברי עבירה בפרי מורכב

שאלה:

מדוע אנחנו אוכלים אגסים?

הרי למרות שלא נאסרו פירות מעץ מורכב הלא נאמר שיש מסייע בידי עוברי עבירה שהרי המרכיבים עושים כן על מנת שימכרו את הפירות הללו 

ואנו בקנייתים מבטיחים את ההרכבה הבאה.

תשובה:

ראשית כדבריך, התורה אסרה להרכיב אילנות, אבל התורה לא אסרה לאכול את הפירות שגדלים מהם, וכפי שמבואר ברמב"ם הלכות כלאים פרק 

א' הלכה ז' ובשולחן ערוך יורה דעה סימן רצ"ה ומקור הדברים מבואר בגמרא בחולין ]קטו[.

לגבי איסור מסייע לדבר עבירה ]אגב אינני בטוח שאגס הוא פרי מורכב, אבל יש פירות רבים מורכבים כמו הנקטרינות[, נראה שכיון שכל אדם 

שאוכל המעשה שלו אינו משפיע במישרין על הענין, ורק בהצטרפות הציבור כולו ניתן להשפיע, אין בכך חיוב, במיוחד כיום שהציבור הדתי הוא 

מיעוט במדינה ופירות עומדים גם ליצוא וכו', כך שלמעשה אין כל השפעה לאכילה שלנו על הענין.

הוזמנתי לעלות לתורה במקום שחלק מהעשרה הם מחללי שבת

שאלה:

שלום רבנים.

אחרי שלימדוני את ההלכה שמחלל שבת לא מצטרף למניין, אז בקשתי מן הָשמש של ביה"כ )או גבאי( לפני זמן רב, שלא יזמין אותי לעשות עלייה 

לתורה מחשש של ברכה לבטלה היות שאין מניין של 10 יהודים שומריי שבת בביה"כ של העיר שאני גר בה )לפי דעתם יש מניין אפילו כאשר אינם 

שומרים שבת היות שנחשבים כ"תינוק שנשבו", אפילו כאשר מחללים את השבת בפני הרב...ובפרהסיה וגם כאשר הולכים עם הטלפון -סלולרי- 

בשבת לביה"כ(.

לפני כמה שעות בשעת המנחה בשבת, הלכתי לבית הכנסת )אומרים שהוא אורתודוקסי( לשם אני הולך כמעט בכל השבתות. והרב של הביה"כ 

לא היה בבית הכנסת בגלל שנסע לא"י ומישהו אחר היה במקומו. אותו דבר קרה עם השמש )הגבאי(. גם הוא נסע ומישהו אחר שלא שומר שבת 

בכלל היה כגבאי במקומו. הוא הזמין אותי לעשות עלייה לתורה. הוא קרא אותי בשמי, חיים, לעלות לתורה, אבל לא הזכיר את שם הוריי היקרים. 

אמרתי לו שאני לא אעשה עלייה לתורה. אחרי שסיימו לקרוא בתורה, שאלוני למה לא עשיתי עלייה? אז אמרתי להם שלפי ההלכה שלימדוני יש 

מניין כאשר יש 10 יהודים שומריי שבת ומחשש של ברכה לבטלה לא עשיתי עלייה לתורה. עכשיו יש לי מחשבות לא טובות בגלל שנזכרתי את מה 

שאמרו חז"ל בתלמוד בבלי, במסכת ברכות דף נה, על מי שמוזמן לקרוא בתורה ואינו עולה. האם עשיתי טוב?

תודה רבה רבנים על עזרתכם.

תשובה:

שלום רב,

ג' כתב שאסור לקרוא בתורה בפחות  ובודאי שלא לברך ברכות התורה. ראה ברמב"ם פי"ב מהלכות תפילה הלכה  בלי מנין אסור לקרוא בתורה 

מעשרה וכמו שפסק בשו"ע. ופרק ח' הלכה ד' הוסיף שאסור לברך ברכת התורה בפחות מעשרה. כלומר, מלבד עצם קריאת התורה, גם הברכה 

אסורה. לכן מעיקר הדין ודאי שכך היית אמור לנהוג, אולם דע, שיש גם פוסקים שהיו מקילים בעניינך וסבורים שבסיטואציה שאתה נמצא בה הם 

ייחשבו כתינוקות שנשבו שניתן לצרפם לדבר שבקדושה. )ראה בספר בינה ודעת עמודים עמוד מג-מד(. 

ראה בשו"ת היכל יצחק )או"ח סי' ה'( שנשאל ע"י כמה מתושבי קיבוץ אשדת יעקב שלא היה להם מנין האם הם יכולים לקרוא בתורה. ובתחילה 

הביא את ההלכה בשו"ע )קמג סעי' ב'( שבמקום שאין להם אלא חומש )חמשה חומשי תורה( קוראים בזה כדי שלא תשכח תורת קריאה,. ואם כך 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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היה מקום לומר זאת גם במקרה זה. אולם ממשיך שם הגרי"א הרצוג, שודאי שאסור, משום שכשאין עשרה אין בכלל חיוב לקרוא בתורה. וראה גם 

בשו"ת פקודת אליעזר או"ח סי' ו' שגם פסק כך לעשרה אנשים שחלקם היו מחללי שבת.

בהצלחה

טיפול בחולה סופני על פי ההלכה

שאלה:

חיותו  להמשך  וכו,  המזון,  אבות  את  מקבל  לא  שגופו  כיון  מאוד,  נחלש  וממילא  והבליעה  האכילה  בפעולת  המתקשה   )87( מבוגר  חולה  שלום. 

והרופאים אומרים שהפתרון הוא להאכילו בשלב זה בזונדה דרך האף לקיבה ובהמשך אולי גם בכניסה חיצונית לבטן. רצינו לדעת את עמדת ההלכה 

לנו כמשפחה להסכים או לא? להתערב שלא בדרך הטבע? נא לפרט תודה.

תשובה:

שלום רב

עם ישראל אמון על קדושת החיים, ובודאי יש לעשות הכל כדי שימשיך לחיות, בכל הנוגע לטיפול שוטף, מזון בכל דרך, חמצן, ותרופות. לגבי חובת 

ההחייאה לחולה סופני טיפול בהקרנות ניתוחים וכדומה, נחלקו הדעות, ובעיקר כאשר החולה עצמו מעונין להמנע מטיפול, ראה שו"ת מנחת שלמה 

סי' צא אות כד להגרש"ז אויערבאך, הובאו דבריו בנשמת אברהם חיו"ד סי' שלט סק"ד, וראה הלכה ורפואה ב תשמ"א עמ' קלא, שו"ת אגרות משה 

חיו"ד ח"ב סי' קעד ושם חחו"מ ח"ב סי' עג אות א. וראה עוד שו"ת בית אב"י חו"מ סי' קנג. כל אלו הקלו על על פי ההבחנה הנ"ל, אולם לאחרונה 

התפרסם מכתב מרבני בני ברק שהחמירו בכל זה באופן גורף, וחייבו כל מתן רפואי אפשרי כולל החייאה, נראה לי שאין כוונתם שאכן זו חובה, אלא 

יותר כמתן גדר שלא יפרץ על ידי רופא פזיז מידי ודי למבין.

אולם חשוב לדעת, שאף שההבחנה הנ"ל נכונה באופן כללי, כל מקרה בענין זה נדון לגופו, כלומר ברור שהמדובר הוא דוקא בחולה סופני שבלאו הכי 

הנושא הוא רק להאריך את חייו ולא לרפאו, שאפם זה אפשרי ודאי זו חובה גמורה, גם אם הוא מבוגר וחלש... לכן בכל מקרה יש להתייעץ באופן 

פרטני עם רב מוסמך על כל דבר.

אגב, מבחינה פרקטית אמר לי פעם רופא בכיר בבית החולים שערי צדק, שבית חולים הוא קצת כמו בית משפט, כאשר הסניגור על החולה הזקן הוא 

בני משפחתו, ואם אתם לא תדרשו בשבילו מה שאפשר הוא יקבל הרבה פחות ממה שהייתם רוצים...

רפואה שלמה!

הוצאת ספר מכספי מעשרות

שאלה:

לכבוד הרב,

תודה רבה על החסד. לא קל לנו לשאול רבנים מפני תנאי החיים, ובלעדיכם היינו מחמירים יותר מדי.

האם מותר להשתמש בכספי מעשר עבור הוצאת ספר חידושי תורה, בהקלדת חומרים?

תשובה:

שלום רב,

תודה! מחמירים או מקילים, כל אחד לפי עמדתו.. לעצם השאלה, קשה להעמיס את הוצאת הספר על כספי המעשרות. ראה בספר דרך אמונה 

)מתנות עניים פרק ז' ציון ההלכה אות ס'( שכתב: 

"ומרן החזו"א זצ"ל הורה שאסור ליתן ממעות מעשר להדפסת ספרים אפילו אם המחבר עני אלא אם כן הוא ספר שכל העולם צריך לו )דאז הוי 

כמ"ש הכל עניים הן אצל ס"ח( ומ"מ נראה שאם המחבר יתפרנס ממכירת ספריו מותר". ובשו"ת להורות נתן )ח"ד סי' פב( כתב: "אם נותנים חלק 

מהחוברות לבני תורה עניים או שדמי הטיפול בההוצאה מגיע לידי מי שהוא בגדר עני יש מקום להתיר. וזה בתנאי שאם לאו מעות מעשר לא היה 

ביכולת התורם לתרום למען ההוצאה".

בהצלחה רבה ושיפוצו מעיינותיך חוצה!
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