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שכר כשר? תשלומים לעדים ולדיינים בהלכה

פרשת משפטים כוללת את ההגדרה הבסיסית לפסול עדות: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד 

חמס" )שמות כג, א(.

חז"ל מפרשים את כוונת הכתוב העיקרית לעד שעבר על איסורים הקשורים לממונות: אין לנו 

לתת אימון במי שאינו נוהג ביושרה בענייניו הכספיים, ועד כזה הינו פסול לעדות. כמו כן, אדם 

שמוגדר כ"רשע" בכך שעובר על איסורי תורה, אף הוא נפסל לעדות.

במאמר הנוכחי נדון בקטגוריה ספציפית של פסול עדות: עד המקבל תשלום על עדותו. 

בבתי  אפוא  מקובל  הדין.  בבית  עדות  למסור  כדי  היקר,  זמנם  לפעמים  מזמנם,  נותנים  עדים 

ביחס לתשלום  ולהעיד. מהם הכללים  לבוא  פיצוי כספי על מאמצם  יקבלו  המשפט שהעדים 

לשלם  ניתן  האם  לעדים?  לשלם  מותר  אותו  בטלה",  "שכר  מגדירים  איך  ההלכה?  לפי  עדים 

למומחה כדי שימסור את עדותו בפני בית הדין? ומהם הכללים ביחס לתשלום דיינים?

בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר הנוכחי.

פסול עדים בתשלום

המשנה )בכורות מט, א( מלמדת שעד המקבל תשלום על עדותו, עדותו בטלה. הטעם לכך הוא 

שעדות היא מצוה, ואדם מצווה לעשותה בחינם – ככל המצוות. חז"ל קנסו אפוא את העד )ואת 

בעל הדין המשלם לו( לפסול את עדותו של מי שקיבל תשלום על העדות )עי' סמ"ע, חו"מ לד, 

מו(.

הלכה זו מובאת ברמ"א )חושן משפט לד, יח(: "כל מי שנוטל שכר להעיד – עדותו בטל, כמו 

הנוטל שכר לדון, כמו שנתבאר לעיל סימן ט, ס"ה )רמב"ן(". 

והעדות  "ואינן צריכים הכרזה, אלא הדין  נוספים )בשם הר"ן(:  הרמ"א ממשיך למסור פרטים 

בטל מעצמו. ואם החזיר הממון, דינו ועדותיו קיימים, שאין זה כשאר פסולים שצריכין הכרזה 

ותשובה, אלא קנס קנסוהו חכמים שיתבטלו מעשיו כל זמן שנוטל שכר". 

בשו"ת דברי שלום )חושן משפט ח"א, סימן כח( שמבהיר כי עד שקיבל תשלום על עדותו חייב 

להחזיר את הממון למשלם.

משפטים תשע"ו

מאמר השבוע עוסק בתשלום שכר לעדים ולדיינים. עדים, ואף דיינים, נותנים מזמנם, 

לפעמים זמנם היקר, כדי למסור עדות או לשבת בדין בבית הדין. מהם הכללים ביחס 

"שכר  מגדירים  איך  ההלכה?  לפי  לשוחד(  חשש  אין  )כאשר  ודיינים  עדים  לתשלום 

בטלה", אותו מותר לשלם? האם ניתן לשלם למומחה כדי שימסור את עדותו בפני בית 

הדין? מה הדין ביחס לחוקר פרטי? בשאלות אלה, 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!

פרשת  של  תורה  מתן  לאחר  מיד 

לריבוי  התורה  ממשיכה  יתרו, 

הדינים של פרשת משפטים. רש"י 

"ואלה  של  וי"ו  האות  על  עומד 

על  מוסיף  "ואלה,  המשפטים": 

הראשונים - מה הראשונים מסיני, 

אף אלו מסיני". 

שאף  רש"י  מלמדנו  כלומר, 

נאמרו  זו  שבפרשה  המשפטים 

בסיני. ומבאר השפתי חכמים בשם 

הרא"ם, שכוונת רש"י היא "שניתנו 

ישראל,  כל  במעמד  ]המשפטים[ 

שניתנו  כמו  וברקים,  ובקולות 

שאר  לאפוקי  הדברות.  עשרת 

מצוות, ניתנו למשה לבדו בהר סיני 

באותם ארבעים יום שהיה בהר".

המצוות  שכל  להניח  קשה  באמת, 

בסיני  נאמרו  משפטים  פרשת  של 

בכך  העיר  וכבר  וברקים,  בקולות 

באור החיים: "ומה שראיתי שכתב 

הוא  ישמעאל  ר'  שלימוד  הרא"ם 

בקולות  המשפטים  שנאמרו 

ולא  נראים,  דבריו  אין  וברקים, 

יותר  ה'  דיבר  כי  לומר  מתקבלים 

מעשרת הדברות".

בדרך  רש"י  דברי  את  להבין  ייתכן 

אינו  שהלימוד  באופן  אחרת, 

התורה,  נתינת  של  לאופי  מתייחס 

העובדה  קבלתה.  של  לאופי  אלא 
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פסול דאורייתא או דרבנן

על-ידי  לו  המשלם  ואת  העד  את  קנסו  חכמים  מדרבנן:  שהוא  בפסול  שמדובר  אפוא  נראה 

שפסלו את העדות, אך הוסיפו שניתן להכשיר את העדות על-ידי שיחזיר את התשלום.

בנתיבות המשפט )לד, י( מוסיף שכאשר שני הצדדים משלמים שווה בשווה, הפסול הינו פסול 

דרבנן, כאמור. ואולם, כאשר צד אחד לבדו משלם את שכר העד, אזי העדות נפסלת מדין תורה, 

שכן נחשב העד להיות "נוגע בדבר", שנפסל מדין תורה. באופן זה, לא יועיל להשיב את התשלום 

כדי להכשיר את העדות.

כך עולה לכאורה מלשון הרמ"א הנ"ל, שהשווה את דין העד לדין הדיין: כאשר דיין מקבל תשלום 

מצד אחד לבדו, נפסל הדיין מדין תורה, כדין מקבל שוחד. נראה אפוא שההלכה כולה מדברת על 

עד )ודיין( שקיבל תשלום שווה משני הצדדים, ולא בתשלום של צד אחד לבד.

לעד,  שילם  אחד  צד  רק  כאשר  שגם  וסובר  הנתיבות,  הלכת  על  חולק  החושן  ד(  )לד,  הקצות 

בדבר",  "נוגע  נעשה  והוא  בעדות,  אישי  אינטרס  לעד  שיש  למרות  מדרבנן.  אלא  אינו  הפסול 

נגיעה זו אינה קשורה באופן ישיר לתוכן העדות, ולכן אינו נפסל מדין תורה. כמובן שההנחה היא 

שהתשלום הוא עבור מעשה העדות לבדו, ולא על תוכן העדות. 

היתר קבלת שכר על עדות

מותר לעד לקבל שכר על עדותו כאשר מטרת התשלום אינה לשלם על העדות, אלא לפצות את 

העד על הפסד כספי הכרוך במסירת העדות. תשלום זה נקרא "שכר בטלה", דהיינו תשלום על 

היות העד "בטל" ממלאכתו כאשר הוא נאלץ להגיע לבית הדין ולמסור עדות. 

דיניו  לדון  שכרו  ש"הנוטל  קובעת  המשנה  דיינים.  בהלכות  מקבילה  בהלכה  יסודה  זו  הלכה 

תורה  ללמת  החובה  היא  לכך  שהסיבה  מבואר  קה(  )כתובות  בגמרא  ו(.  ד,  )בכורות  בטלים" 

בחינם, כאשר הישיבה בדין נחשבת כמצוות לימוד תורה. דין זה נלמד מהקב"ה בעצמו, שלימד 

את ישראל תורה בחינם: "מה הוא בחינם, אף אתה בחינם".

כמבואר לעיל בדין שכר עדים, הלכה זו מתייחסת לתשלום שניתן מאת שני הצדדים בשווה, כך 

שאין מקום לפסול את הדיינים מדין קבלת שוחד. הרמב"ן )קידושין נח( מבאר שאמנם אין פסול 

פורמאלי כאשר שני הצדדים משלמים בשווה, כחמים קנסו את הדיין בפסול הדין.

שכר בטלה

הגמרא )כתובות, שם( מסייגת את ההלכה האמורה, ומבארת שכאשר הדיין אינו מקבל שכר 

על הדין עצמו, אלא שכר בטלה בלבד, אזי מותר לשלם את התשלום. כמובן שתשלום זה צריך 

לבוא משני הצדדים בשווה.

בשולחן עורך נפסק ש"הנוטל שכר לדון, כל דיניו שדן בטלים, אלא אם כן ידוע שלא נטל בהם 

שכר" )עי' בשו"ת דברי שלום, ח"א, סימן כח שהאריך לבאר שמדובר דווקא בדינים שדן בעתיד, 

ואין אנו מבטלים את מה שדן בעבר(. 

נוטל אלא שכר בטילתו, מותר". ומהו  השולחן ערוך ממשיך לבאר דין שכר בטלה: "ואם אינו 

שכר בטלה? בשולחן ערוך פוסק שמדובר במי שיש לו מלאכה ידועה, שמפסד בשל הופעתו 

מלאכה  לו  כגון שיש  בטלתו,  שכר  אלא  נוטל  לכל שאינו  ניכר  שיהיה  "והוא  הדין:  בבית  כדיין 

מלאכה  אותה  של  פעולה  שכר  לי  תנו  הדין:  לבעלי  אומר  לדון,  לו  שיש  בשעה  לעשות  ידועה 

שאתבטל ממנה... אבל אם אינו ניכר, כגון )שאין לו מלאכה ידועה אלא( שאומר שמא יזדמן לי 

שכר בקניית סחורה וסרסרות, ובשביל זה מבקש שכר – אסור".

להוכיח  שיכול  מכפי  מדין  ישיבתו  על  שכר  יותר  לקבל  לדיין  שאין  עולה  אלו,  עקרונות  לאור 

זאת,  בפועל. עם  כפי שהיה מרוויח  רק  ליטול  לו  – מותר  בדין  ישיבתו  שהיה מרוויח אלמלא 

בין  לפרנסת  ממון  שפוסקין  קופה  דין  לבית  לעשות  "נהגו  כי  נפסק  ג(  )ט,  ערוך  ושולחן  בטור 

באה  בסיני  ניתנו  המצוות  שכל 

הדיברות  עשרת  שאמנם  ללמדנו 

באו במצוות כלליות, אך מי שרוצה 

בפרטי  לעשוק  חייב  לתורה  לזכות 

המצוות.

סיני,  הר  לאחר המעמד הכביר של 

לאחר הקולות והברקים וכל הנלווה 

אליהם, הציפייה היא לדבר עם העם 

שברומו  דברים  נשגבים,  בעניינים 

של עולם. והנה, באה הפרשה שלנו 

בור,  שור,  עבד,  ב'זוטות':  ופותחת 

אין  האם  הלאה.  וכך  המזיק,  אדם 

הר  של  התורה  ממעלת  ירידה  כאן 

סיני?

ההמשך של "ואלה משפטים" מגלה 

ואדרבה, כך  ירידה,  שאין כאן שום 

שרוצה  מי  הדברים.  פני  הם  בדיוק 

בעליונות  וברקים,  בקולות  לזכות 

תורה,  של  ובנשגבות  סיני  הר  של 

חייב להתעסק דווקא ב'זוטות'. 

אפילו דוד מלך ישראל, בשונה מכל 

שאר מלכי העולם, התעסק ב"שפיר 

של  השפלים  בעניינים   – ושליה" 

הייתה  זאת  דווקא  הזה.  עולם 

לא  לישראל  ניתנה  גדלותו. התורה 

להתבשם בנשגבות, אלא להתעסק 

ענייני  כל  את  לרומם  ב'זוטות', 

העולם למדרגה של מצוות התורה. 

"לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל 

חוקים  יש  אמנם  לגויים  ידעום". 

מערכות  ולפעמים  משפטים, 

אולם,  ויעילות.  אפקטיביות  חוק 

אצלם,  ידעום".  בל  "ומשפטים 

חברתי.  להסדר  אמצעי  הוא  החוק 

רק אצלנו, החוק הוא אמצעי לעילוי 

הם  המשפטים  אצלנו  רק  רוחני. 

המשך ישיר ממעמד הר סיני.

"כי הם חיינו ואורך ימינו". 
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הדין, ומגבין אותה בתחילת השנה או בסופה, ואין בו משום תורת שוחד 

ותורת אגרא כי חובה על ישראל לפרנס דייניהם וחכמיהם".

תשלום זה, המשולם מהקופה הציבורית, אינו צריך להיות מוגבל ל"כשר 

בטלה" בלבד, אלא מותר לדיין מקבל גם סך גדול יותר )כך כמובן המנהג 

בהתאם  היא  זו  הלכה  הראשית(.  הרבנות  מטעם  לדיינים  בנוגע  כיום 

לדברי רבנו תם )תוספות, כתובות קה(, לפיהם איסור שכר לדיינים נאמר 

דווקא בתשלום על-ידי הצדדים, ולא בתשלום שניתן על-ידי הקהילה.

עוד סיבה להקל במתן שכר לדיינים היא האפשרות של פסק-דין על דרך 

פשרה ולא על דרך דין תורה. לפי כמה פוסקים )עי' ש"ך, סימן ט, ס"ק 

ז( מותר לדיין ליטול "שכר פשרה", ובפתחי תשובה כתב שנהגו דיינים 

להקל בכך – הגם שאחרים )הוא מזכיר את שו"ת פנים מאירות( החמירו 

שכן מצווה לפרש בין הצדדים.

המנהג כיום

מאת  פסק"  "דמי  יקבלו  שדיינים  אירופה  בקהילות  נהוג  היה  בעבר 

הצדדים. בתפארת ישראל )בכורות ד, ו( ביאר שלמרות שנוהג זה עומד 

"]האיסור  הצדקה:  בזה  יש  עדיין  המשנה,  הלכת  עם  בסתירה  לכאורה 

נאמר[ דווקא בלא הוקבע לכך לעולם... אבל מי יכריחו להתרצות להיות 

קבוע בדבר זה לעולם בחינם, ודאי בכהאי גוונא רשאי להתנות בתחילה 

שיהיה לו בעד גט וחליצה כך וכך, דזה לא שכר הדין הוא רק שכר בעבור 

בכך  לבאר שיש  הוא ממשיך  לעולם".  זה  לדבר  קבוע  להיות  שהתרצה 

ימצא מי  כן לא  "ועת לעשות לה' הפרו תורתך, דאם לא  צורך מובהק: 

שיתרצה להיות קבוע לעניין זה בכל שעה".

מינימאלי  שכר  לקבל  נוהגים  פרטיים  דין  בבתי  היושבים  דיינים  כיום, 

"שכר  בתנאי  עומד  שהשכר  בבטחה  לומר  וניתן  כדיינים,  ממלאכתם 

אחר,  בדיין  בוחר  לדיון  צד  כל  כאשר  זבל"א,  של  במקרים  בטלה". 

בהרבה,  גבוה  שכר  ליטול  נוהגים  שלישי,  בדיין  יחדיו  בוחרים  והדיינים 

וייתכן שהדבר מוצדק דווקא לפי כללי "שכר בטלה" – אלא שכאמור יש 

מקום להקל ב"שכר פשרה" שאינו לפי דין תורה.

שכר גיור

שטרנבוך  משה  הרב  דן  תקח(,  סימן  )ח"ב,  והנהגות  תשובות  בשו"ת 

שליט"א בדיין הנוטל שכר על גיור גרים, והרוויח על כל גר סכום נכבד. 

הרב שטרנבוך כותב שיש לחשוש לתוקף הגיורים אפילו בדיעבד, שכן 

דיין הנוטל שכר לדון דיניו בטלים.

לעניין שכר שנוטל דיין לסדר גיטין, כתב הרע"ב )בכורות( שהם "גזלנים 

ואנסים", וחשש לביטול הגט. הרמ"א )אבן העזר קנד( כתב שאין לפסול 

גיור,  לעניין  אך  בעלמא.  כלימוד  אלא  כדין  שאין  הגט,  סידור  את  בכך 

כאשר השכר אינו על הלימוד אלא על עצם עשיית הגירות, עולה שיש 

לפסול את הדיין.

לחשוש  נוספים  טעמים  גם  יש  דיין,  אותו  של  שבמקרה  הוסיף  הוא 

לתוקף הגיורים, כמבואר שם.

חזרה לעדות

העדים  שכר  את  לשלם  מותר  יהיה  בטלה",  "שכר  של  העיקרון  על-פי 

הפסד  ואת  העדים  הוצאות  את  המכסה  תשלום   – בטלה  שכר  בדמות 

המלאכה הכרוך במתן העדות. 

כלל זה מעלה את השאלה של עדים מומחים, שלפעמים נקראים כדי 

ולהבדיל  דין  בבית  כיום,  הנוהג  לספק מידע בתחום המומחיות שלהם. 

היא  לכך  הסיבה  מומחים.  עדים  של  שכרם  את  לשלם  המשפט,  בבתי 

שעד מומחה אינו מקבל תשלום על עדות ביחס למקרה הספציפי, אלא 

ביחס למידע הכללים שהדיינים צריכים כדי לפסוק את הדין במקרה.

שיש  עולה  המומחה,  שכר  את  משלם  הצדדים  אחד  כאשר  ואולם, 

למומחה אינטרס אישי בתיק, ועדותו נפסלת. כאשר מכינים תיק להציג 

בפני בית הדין, אין אפוא לשלם את שכרו של עד מומחה כאשר הכוונה 

מומחה  עד  למנות  הדין  בית  על  אלא,  הצד.  באותו  תתמוך  שעדותו 

מטעמם, ושני הצדדים יישאו בשכרו.

יש לציין שהרמ"א )לד, יח( ממשיך לבאר שאמנם אין לעד ליטול שכר 

על עדותו, "אבל מי שאינו מחויב להעיד ונוטל שכר לילך ולראות הענין 

שיהיה עד, מותר". המצווה להעיד אינה חלה עד שהעד ראה את המעשה 

ונעשה ראוי להעיד עליו.

חוקרים פרטיים

בקובץ תשובות )ח"ב, עמ' שלא( דן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בעניין חוקר 

פרטי שנוטל שכר מצד אחד: האם נפסל בכך לעדות, או שלא.

דעת ביה"ד בחיפה הייתה שיש לפסול את החוקר לעדות, שכן תפקידו 

כולל הן את איסוף החומר, והן מתן עדות בבית הדין. כיון ששכרו זה היא 

פרנסתו של החוקר, אין לראות בכך שכר בטלה, שכן שכר בטלה פירושו 

שיש לעד פרנסה אחרת שמפסיד, ולא שמקבל שכר על העדות עצמה. 

מכאן הסיק בית הדין שהחוקר פסול לעדות מדאורייתא, כדין נוגע בדבר. 

עדותו  אם  שכן  לעדות,  החוקר  את  לפסול  טעם  עוד  הוסיף  הדין  בית 

תצלח יזכה במוניטין, ופרסומת זו תרבה לו לקוחות. נמצא שגם בכך נוגע 

החוקר בעדותו, ויש לפסלו לעדות.

אדם  לפסול  אין  שלעולם  וכתב  זו,  להוראה  הסכים  לא  אלישיב  הרב 

מחמת ספק שמא קיבל שכר להעיד עדות שקר: כל עוד לא התברר לבית 

הדין שהיה לעדים עניין לבדות עדות שקר, אין בידינו לפסול עדותם. 

בנוגע לפסול מחמת היות החוקר נוגע בדבר, כתב שאין לפסול את העד 

בדין.  לזכייה  מביאה  שעדותו  בתנאי  רק  משולם  ששכרו  במקום  אלא 

כאשר אין השכר מותנה בכך, נמצא שאין לחוקר אינטרס מובהק בעדות 

)שכרו מובטח בלאו הכי(, וממילא אין לפסול את העדות. 
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שימוש בחשמל בארץ ישראל בשבת

שאלה:

האם ישנם פוסקים המתירים שימוש בחשמל של ימינו בישראל המיוצר תוך חילול שבת של יהודים? אם כן, מה המקורות להקל בעניין?

תשובה:

שלום רב

זו אכן שאלה לא פשוטה וננסה לסכם את הדברים בקצרה:

לגבי השימוש בחשמל בשבת יש שתי בעיות שצריך לתת עליהן את הדעת. מרן החזון איש חשש בזה לחילול ה', לדעתו, כיון שיצור החשמל נעשה 

באופן מוחלט ומובהק תוך חילול שבת המוני בפרהסיה וכו', אדם שצורך מהחשמל הזה בעצם מצהיר שכל זה לא אכפת לו ויש בכך חילול ה'. אומר 

היה, שאדם שיושב ולומד לאור החשמל בשבת, דומה בעיניו למי שיושב ולומד וחברו מצית עבורו גפרורים בזה אחר זה כדי שיהיה לו אור מספיק 

כדי ללמוד...

למעשה במשך שנים רבות השתרש המנהג מחמת הקושי הרב בהימנעות משימוש בחשמל להקל בחשש זה, בעיקר במקומות שמחוץ לעיר בני 

ברק עירו של החזון איש, וזאת מתוך הסברא שאומרת שכיון שלא מדובר במעשה ישיר ויש גם צורך רפואי ובטחוני בקיום החשמל כפי שנבאר אין 

כאן איסור של ממש של חילול ה' ומותר להשתמש ]אף שהחילול ה' עדיין בעינו כיון שכל המערך העקיף של הבאת הפועלים וכו' יש בה עדיין המון 

חילול שבת מיותר שניתן היה לחסוך אותו על ידי שימוש בגויים והפחתה שבינויים בייצור ועוד[. יראי שמים רבים נמנעו והשתמשו בלוקסים של גז 

או מצברי חשמל, אבל מעיקר הדין הקלו בכך, וכן ידוע ממרן הגרש"ז אויערבך.

בשנים האחרונות התעוררה שאלה חדשה, שכן מלבד הבעיה של חילול ה', לכאורה יש לחשוש ביצור החשמל גם לבעיה של "מעשה שבת", שהרי 

אסור ליהנות ממעשה איסור שנעשה בשבת, אלא שבכך סמכו תמיד, שהואיל והחשמל נצרך לחולים שיש בהם סכנה הנזקקים לתאורה ומכשור 

רפואי ויש בכך גם צורך בטחוני בכל רחבי הארץ, אין איסור לייצר את החשמל וממילא אין בכך בעיה של מעשה שבת. אלא שלפני כ20 שנה יש 

הביאו עדות, שלפיה ייצור החשמל נעשה כך: יש טורבינה מרכזית שעובדת כל הזמן, ויש טורבינות משנה שפעילותם משתנה לפי רמת הצריכה. 

נמצא, שכאשר יש נניח שתי טורבינות גדולות עובדות, ומחמת הירידה בצריכה אני רוצה לנתק אחת ולחבר קטנה במקומה, אני צריך קודם להדליק 

את הקטנה ורק אחר כך אוכל לכבות את הגדולה, כדי שלא תהיה הפסקה באספקת החשמל, נמצא שהדלקת הקטנה נעשתה באיסור, כיון שבאותה 

שעה לא היה בכך צורך רפואי אלא צורך של חסכון בייצור וממילא חזרנו לבעיה של "מעשה שבת". אינני יודע אם עדות זו עדיין אקטואלית, אבל זה 

בהחלט גרם לתנופה רבה בשימוש בגרנרטורים שכונתיים בכל הריכוזים החרדיים, דבר שבכל מקרה יש בו ברכה רבה, שכן טענת החזון איש לחילול 

ה' עדיין קיימת בכל העסק העקיף כאמור.

יש עדיין גם לפי טענה זו מקום להתיר את השימוש בחשמל בעת הצורך מחמת הטענה של "זה וזה גורם", לא נוכל להרחיב כאן הרבה בפרטי הענין 

אבל היסוד הזה קובע, שאם קיבלת תוצאה שבחלקה נעשתה בהיתר וחלקה באיסור, יש להתיר ליהנות מהדבר כיון שעל ידי האיסור לבדו לא היית 

מקבל את ההנאה, ואף כאן לולי הטורבינה הקבועה לא היה חשמל, ולגביה יש את ההיתר של החולים והבטחון.

למעשה לכתחילה לא סמכו על היתר זה, כמבואר במנחת שלמה ח"א סי' ה, משום שיש לכאורה מקור שלא אומרים "זה וזה גורם" במעשה שבת, 

כמבואר במשנה ברורה בסי' רעו, שאם יש לאדם נר דולק ובה גוי בשבת והוסיף שם שמן שיגרום לבעירה ממושכת יותר, מותר להשתשמ בנר רק עד 

לאותה שעה שהיה דולק בלאו הכי. ולכאורה צריך עיון, שהרי השמן מתערב ונמצא שכל רגע הוא דולק מחמת שמן מותר ואסור, ועד תום בעירתו 

יש כאן "זה וזה גורם", ונראה שסברא זו לא אמורה במעשה שבת. אלא שיש גם ראיות הפוכות כמו בהמלחת תבשיל חלק בשבת וחלק לפני שבת.

קושיא זו ניתן ליישב, שכן איסור מעשה שבת הוא בהנאה, ובנר ניתן בהחלט לחלק את ההנאה לשנים, עד הזמן שהיה דולק בלאו הכי ומשם ואילך 

ולכן אסור משא"כ בחשמל.

לכן, כפי ששמעתי ממורי הוראה, מי שיכול להחמיר להתחבר לגנרטור זכות רבה היא, אבל מי שאינו יכול מסיבה זו או אחרת או מתארח במקום 

אחר, יש לו על מה לסמוך להקל בענין.

בהצלחה רבה.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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אמא שלי התגיירה בעודה בהיריון האם אני מותרת לכהן?

שאלה:

אמא שלי התגיירה בסוף ההריון שלה איתי,וטוענת שגיירה אותי יחד איתה,מעולם לא שאלו אותי אם אני רוצה בכך,אבל הבנתי שהסטטוס שלי הוא 

גיורת ואסור לי להתחתן עם כהן וכו,בגיל 20 הפסקתי לשמור שבת,האם אני יהודיה?

תשובה:

שלום רב,

לא הבנתי מה זה "טוענת" שהוא גיירה אותך יחד איתה. אם תאריך הגיור היה בעודך בבטן אמך, המציאות ברורה.

למעשה, אשה הרה שהתגיירה בנה או בתה שנולדים אינם חייבים בטבילה, אולם יש דיון האם הם נחשבים לגרים או לא. יחד עם זה לשאלתך האם 

את מותרת לכהן התשובה היא שבכל מקרה כנראה שלו.

לשאלתך האם את יהודיה. אכן כן. ברור שטבילת האם מועילה לך לגיור, ולכן בכל מקרה את נחשבת ליהודיה לכל דבר, וחבל שאינך שומרת שבת. 

בורא עולם לא מוותר עלייך...

מקורות:

א. בגמרא ביבמות ובקידושין אומרת שטבילת האם בעודה מעוברת מועילה לעובר שייחשב לטבילת גירות. ]יש כאלה שאומרים שהאם צריכה 

לומר לבית הדין שהיא בהיריון כדי שהטבילה תועיל גם לעובר. אבל במקרה שלך שאת מציינת שזה בסוף ההיריון, אז ברור שזה היה ידוע לבית 

הדין[.

האם עובר שהתגייר בעודו במעי אמו נחשב לגר או לא? למעשה, הראשונים חלוקים בנושא זה. לדעת הריטב"א בשם הרא"ה )יבמות מז,ב( תינוק 

כזה הוא כישראל לכל דבר. אולם מדברי הרמב"ן שם נראה שהוא נחשב לגר, שהרי הרמב"ן הוכיח שבכל גירות, בדיעבד אם טבל לפני שמל, הגירות 

חלה בדיעבד. כשם שאנו מוצאים בגיור של עובר שמועיל לו הטבילה )ע"י אמו( קודם המילה. ואם נאמר שדעת הרמב"ן, שהילד נחשב כישראל לכל 

דבר, איך ניתן להוכיח מדין זה לכל גירות? נמצא, שלדעת הרמב"ן דינו כגר. וראה עוד בשו"ת אחיעזר )ח"ב סי' כט אות ו'(.

כמו כן האחרונים דנו בענין תינוק שנולד לאמו שהתגיירה בעת עיבורה, האם מילתו היא מילת גרים, ואינה דוחה את השבת, או שמא מילתו הוא 

מילה ככל יהודי אחר. בפסקי הלכות יד דוד )הגר"ד קרלינר, ח"א דף ז,א בהגהה אות ה'( האריך לדון בנושא, והוכיח שמעוברת שהתגיירה, בנה אינו 

גר כלל, ונחשב כיהודי לכל דבר, ומשום כך מלים אותו ביום השמיני גם כשחל בשבת. ומדבריו נראה, שסובר כך גם למד"א עובר לאו ירך אמו. ]ראה 

שם מה שכתב על דברי הרמב"ן הנזכרים[.

גם בחידושי רבי שמעון שקאפ )קונטרס השליחות סי' כה( הוכיח שדינו כישראל גמור, ולא כגר, וכך כתב בין למד"א עובר ירך אמו, ובין למד"א עובר 

לאו ירך אמו. ולדעתו הסיבה לכך היא, משום שהוא נולד לאם יהודיה, והכל נקבע בעת הלידה. אולם סיים: "וזה פשוט. אף שגדולי עולם עמודים 

לנגדי, והם הגאון רבי עקיבא איגר והגדול מרבבה והחתם סופר, הובא בפתחי תשובה ביו"ד שם )סי' רסח ס"ק ח'( שכולם נקטו דמעוברת שנתגיירה 

הש"ס  דברי  ולבאר  ולפרש  להתלמד  אלא  הדברים  כותב  שאיני  מאחר  בזה,  דעתי  לחוות  נמנעתי  לא  זאת  בכל  גירות.  ע"י  ישראל  נעשה  העובר 

והתוספות, וכן דברי הגמרא דיבמות הנ"ל לפי גירסת הש"ס שלנו, וה' יאיר עיני לכוין אל האמת".

ב. יחד עם זה בכל מקרה את כנראה אסורה לכהן.

נאמר בפסוק ביחזקאל שהכהנים מותרים להנשא "לכל בתולה מזרע בית ישראל" ועל הפסוק הזה חלוקים התנאים למי כוונת הנביא. רבי יהודה 

אומר שבת לאב או אם גרים אסורה לכהן. רבי אליעזר בן יעקב אומר שכוונת הנביא הוא לאסור רק בת לאבא ואמא גרים אסורה לכהן. אבל אם רק 

אחד מהם גר היא מותרת לכהן. ולדעת רבי יוסי שאפילו אם שני הוריה גרים היא מותרת לכהן, וכוונת הנביא רק לאסור מי שהורתה שלא בקדושה 

ולידתה בקדושה. והלכה כרבי יוסי )כל זה בקידושין עח,א, ונפסק בשו"ע אבה"ע סי' ז' סעי' כא(. כלומר מי שאמה התגיירה בעודה בהיריון הילדה 

אסורה לכהן אפילו אם היא לא נחשבת לגיורת.

[האמת היא שהיה מקום לומר שכוונת רבי יוסי להוסיף על רבי אליעזר כלומר, גם מי ששני הוריה גרים, אינה אסורה לכהן אלא אם כן גם הורתה 

שלא בקדושה. אבל הפשטות היא לא כך לכן איני רוצה להרחיב בזה כאן. ומלבד זאת יש מקום לדיון האם האב שהוא יהודי נחשב ל"זרע ישראל" 

כלפי הבת כשהוא בא עליה בעודה גויה, ראה בחידושי רבי שמעון שקאפ שליחות סי' כה, ואין כאן המקום להרחיב[.
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מזונות לבן המסרב לפגוש את האב / מזונות לאחר גיל 15

שאלה:

שלום רב. לפני 9 שנה התרגשתי כשהיה לי ילד בן שלש כמעט, המפגשים ביני לבין הילד פסקו והתנתקו מהר מאוד לאחר הגירושים. הילד נשאר 

אצל אמו עד שהחלטתי לחדש את הקשר כשהילד הגיע לגיל 8. הקשר היה טוב למשך חצי שנה בנוכחות עו"ס. לאחר חצי שנה הילד פתאום ללא 

סיבה בכה וביקש לנתק את הקשר וזה מה שהיה. )כאן המקום לציין שאין בינינו אפילו קשר טלפוני או משהו אחר .ומזונות אני משלם כמו שעון( 

כיום הילד חמישה חודשים לפני בר מצווה ולפי הלך הדברים אני לא אהיה מוזמן ולא רצוי גם העיקר זה המזונות שאני משלם לגרושה. כיום אני 

נשוי בשנית עם משפחה ב"ה. גרושתי עובדת במקום מסודר מאוד עם שכר להערכתי כ8000 לחודש. אני משלם מזונות 1200 ש"ח לחודש. שאלתי 

היא שהבנתי שבגיל 15 דין המזונות מקבל משמעות של צדקה וזה חל על שני ההורים. קרי אני אצטרך לשלם לה מזונות 600 ש"ח לחודש ,האם 

זה נכון? תודה רבה וישר כח. אגב סליחה שאני מייחס חשיבות לתשלומי המזונות ולא לחידוש הקשר עם הילד...פשוט בקרב הזה אני לא אנצח...

ואשרי המכיר את מקומו.

תשובה:

שלום רב,

נראה שיש לך עילה לבקש את הפחתת המזונות או ביטול חיוב המזונות לגמרי. וראה במקורות.

מקורות:

בכמה שורות אתה מציף כאן שלשה נידונים שראוי להרחיב בהן, כדי שיובהר לך מה הן זכויותך.

א. העובדה שהאשה מרוויחה 8000 ₪ או אפילו יותר, אינו רלוונטי לגבי חיוב המזונות שלך. למעשה היום חיוב המזונות יכולה להיות מכמה סיבות. 

או מצד חיוב צדקה )קרוב קרוב קודם( ובמדה שהחיוב הוא מדין צדקה בלבד, אכן הצדק איתך שיש לחייב אותך במזונות בשווה עם האישה שגם 

היא קרובה ביותר לבנה בדיוק כמוך. )ראה משפטי שמואל קמא, סי' טז(. אולם למעשה הנוהג היום לא לחייב מזונות מצד חיוב צדקה אלא מצד 

תקנות הרבנות הראשית שגם הן מחייבות. משום שעיינינו הרואות שמחייבים אדם ב5000 ₪ ויותר אם יש לו כמה ילדים שמשכורותו אמנם עוד 

מאפשרת זאת, אבל ממש בקושי. ואם זה היה מצד צדקה כיצד ניתן לחייב אדם לשלם כל כך הרבה כסף לצדקה? הרי אדם נורמלי במעמדו ודאי לא 

נותן כ"כ הרבה כסף. לכן ברור שהחיוב הוא משום התקנות הנ"ל המחייבות אותו. ואם כן אין כל קשר למדת עשירותה של האישה.

ב. יחד עם זה יש לך עילה לתבוע ביטול המזונות מחמת ההתעלמות של הילד מקיומך, וחוסר הרצון שלו לפגוש אותך כלל. מבואר בשו"ע  אבה"ע 

סי' פב סעי' ז' שילד שאינו שומע לאביו לבוא אליו אינו חייב לזון אותו. בפסקי דין רבניים )כרך ב' עמוד 298( דנו בהרחבה מדוע אינו חייב לזון אותו. 

אם החיוב הוא משום צדקה, והעלו שם שהסיבה היא מעין סנקציה על כך שאינו מרשה לו לחנכו. ומתוך כך פסק הגר"י רוזנטל )פד"ר חלק יא עמוד 

209(, בענין ילד המסרב לפגוש את האב שבכל זאת האב חייב במזונותיו: "יסוד הדברים שהאב יכול לטעון שבאם אינו אצלו לא אתן לו מזונות 

כאשר תובע החזקתו, ומכיון שהאב חייב בחינוכו יכול לבקש החזקתו, אולם בנידון דידן הצהיר ב"כ המבקש שאין כוונתו בתביעה הנוכחית להעביר 

הילד לחזקת המשיב, כי אם מחמת שהבן מסרב להיפגש עמו יש לפטרו ממזונותיו. ולגבי עתירה להיפגש עם בנו לשעות מספר שלא שייך בו לחנכו 

באורחות חיים יתכן שאין מקום לטעון לא אתן לו מזונות".

אולם בשו"ת יביע אומר )חלק ח אבה"ע סי כב( הרחיב בסוגיה זו, ולדעתו האב פטור ממזונותיו במקרה שהוא מסרב לפגשו, וכך סיים את התשובה: 

"וכל שכן בנידון דידן שהבת שונאת את אביה ומסרבת בתוקף להפגש עמו, ומפליגה בדברי רהב ומשטמה. ולדבריה גם אמה מעודדת אותה בזה. 

הלכך אני מסכים לדחות את הערעור, וצדק בית הדין האזורי שעיכב את ביצוע פסק הדין למזונות, ויותר נכון לבטל כליל את פסה"ד למזונות, אלא 

אם כן תשוב הבת בתשובה, ותבקש סליחה מאביה, ותפתח דף חדש ביחסיה עם אביה כראוי. ואני מצטרף בזה לפסק דינו של ידידי הגרא"י ולדינברג 

שליט"א, לפטור את האב ממזונות הבת. וכן הצטרף אלינו הגר"י קוליץ שליט"א".

ג. לגבי שאלתך האם לאחר גיל 15 מפחיתים את דמי המזונות לחלקים אותם בינך לבין גרושתך. אין הלכה כזו. להיפך, יש פקפוק גדול האם בכלל 

ניתן לחייב אותך מזונות לאחר גיל 15. כאמור, עיקר חיוב המזונות הוא משום תקנת הרבנות הראשית שהתקבלה לפני יותר מ60 שנה. לפני כארבעים 

שנה רצו כמה רבנים להעלות את גיל התקנה ל18, אולם הגר"ע יוסף שהיה אז הרשל"צ סירב, ולכן התקנה לא התקבלה. ומכאן שאם תתבע להפסיק 

את תשלום המזונות לאחר גיל 15, ברור שלא ניתן לחייב על סמך התקנה. יתכן שאם יש לך אפשרויות יחייבו אותך מדין צדקה. אבל באותה מדה 

גם יכולים לחייב את גרושתך, כפי שכתבנו לעיל, שאם החיוב הוא מדין צדקה, לא ניתן לחייב אותך יותר מגרושתך במדה שיש לה אפשרויות כמוך.

רוב נחת מכל הצאצאים!
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