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שקיפות וניקיון כפיים בהלכה

וביאור מה שנעשה  פרשת פקודי עניינה מפקד מפורט של החומרים שאוספו לבניין המשכן, 

בהם: " אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן 

הכהן" )שמות לח, כא(.

המדרש )שמות רבה נא, א( מבאר את הצורך בפירוט הרב של הפסוקים:

"דבר אחר: 'איש אמונות', זה משה שנעשה גזבר על מלאכת המשכן. שנו רבותינו: אין ממנין 

שררה על הצבור בממון פחות משנים, והרי אתה מוצא שהיה משה גזבר לעצמו ]...[ אלא אע"פ 

שהיה משה גזבר לעצמו הוא קורא לאחרים ומחשב על ידיהם, שנאמר: 'אלה פקודי המשכן' 

–'אשר פקד משה' אין כתיב כאן, אלא 'אשר פקד על-פי משה' – על-ידי משה ביד איתמר".

רבנו  )פקודי ד( שהחשבון נעשה למרות עדותו של הקב"ה על משה  במדרש תנחומא מוסיף 

לפיה "בכל ביתי נאמן הוא" )במדבר יב, ז(. עדיין, משה רבנו היה קורא לאחרים מחשבן על-ידם.

למעלה  לפני  הוקם  שהמשכן  העובדה  את  וכמובן  המדרש,  נכתב  שבה  התקופה  את  בהינתן 

מ-3,000 שנה, רמת השקיפות וניקיון הכפיים שאנו מוצאים בדברים אלו יוצאת דופן בכל קנה 

מידה. למרות שכיום אנו מצפים רמת שקיפות גבוהה, יחסית, ממוסדות ציבוריים, עובדה היא 

שלמשל מאות ואלפי שני המצב היה שונה מאד. הימצאות רעיונות אלו אצל משה רבנו מלמדות 

אותנו מסר חשוב.

שקיפות  של  חובה  יש  היכן  עד  בהלכה.  מופיעים  אלו  שעקרונות  באופן  נדון  הנוכחי  במאמר 

וניקיון כפיים למוסדות ציבוריים? האם גבאי צדקה חייבם לספק דו"חות פרטניים על הכנסות 

מי שעובד במשרה  בין  יש לחלק  גמור? האם  חיוב  ומתי חל  כן,  ראוי לעשות  והוצאות? מתי 

ציבורית בשכר, לבין מי שמתנדב לכך? 

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

אמון בגבאי צדקה

ביחס לגבאי צדקה, אנו מוצאים בגמרא שאין על הגבאי חובה לתת דיווח על הכנסת והוצאות, 

אלא נותנים אנו בגבאים אמון מלא.

הגמרא )בבא בתרא ט, א( מלמדת: "תנו רבנן: אין מחשבין בצדקה עם גבאי צדקה, ולא בהקדש 

עם הגזברין, ואע"פ שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר: 'ולא יחשבו את האנשים אשר יתנו 

פקודי תשע"ו

מאמר השבוע עוסק באופן שעקרונות של שקיפות וניקיון כפיים )המופיעים במדרש 

על פרשתנו( מופיעים בהלכה. עד היכן יש חובה של שקיפות וניקיון כפיים למוסדות 

ציבוריים? האם גבאי צדקה חייבם לספק דו"חות פרטניים על הכנסות והוצאות? מתי 

בין מי שעובד במשרה ציבורית  כן, ומתי חל חיוב גמור? האם יש לחלק  ראוי לעשות 

בשכר, לבין מי שמתנדב לכך? 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!

זמן  ב',  אדר  חודש  בשערי  אנו  עומדים 

שמחה לישראל. 

האתר,  במסגרת  נשאלנו,  רבות  פעמים 

חובה  עלינו  אין  עושה?  זו  שמחה  מה 

ליישם את השמחה במעשים ידועים. אין 

דין לשתות כוס יין בכל יום מחודש אדר, 

ולא דין לאכול בשר שמן ושאר מטעמים. 

זצ"ל,  שמואלביץ  חיים  רבי  הנהגת  גם 

בחודש  לימוד  שעת  להוסיף  נוהג  שהיה 

בגדר  איננה  שמחה,  תוספת  לשם  אדר 

חובה.

של  השמחה  תוספת  אופי  איפה,  מהי, 

חודש אדר?

התשובה לכך מונחת בדברי רש"י )תענית 

שמבאר:  אדר(,  משנכנס  ד"ה  א,  כט, 

ופסח".  פורים  לישראל  היו  נסים  ימי   "

לעין,  הניכרת  פעולה  עושה  אינו  אם  גם 

אדם שנעשה לו נס נכנס למצב נפשי של 

שמחה. הוא שמח בינו לבין עצמו, שמח 

בהיותו מהרהר בנס שאירע.

"משנכנס אדר מרבים בשמחה". מכניסת 

במאמר  שביארנו  כפי  שני,  אדר   – אדר 

ופסח  פורים  ניסי  מתחילים   – השבועי 

יהודי  ישראל.  עם  תודעת  לתוך  לחדור 

בשמחת  שמח  ישראל  מכלל  כחלק  שחי 

העם, ומעלה עם שמחתו תפילה לבוראו: 

ישוב  ההם  הימים  של  ואורם  ייתן  מי 

מאפלה  להוציאנו  הזה,  בזמן  ויתעורר 

לאורה, ומשעבוד לגאולה.

ואנו נענה אחריו: אמן!
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את הכסף על ידם לתת לעושי המלאכה כי באמונה הם עושים' )מלכים 

ב, יב(".

"שאני  שמא  כי  הכתוב,  מדברי  גמורה  ראיה  שאין  מסבירים  התוספות 

גמורים" – אנשים שאין לחשוד בהם מצד טבעם,  התם שהיו צדיקים 

ולא מצד היותם גבאי צדקה בלבד. למרות זאת, הגמרא קובעת אפוא 

בבירור שאין לנו לחשוד בגבאי צדקה, אלא יש לסמוך עליהם להתנהל 

ביושרה עם הכספים שנגבו.

על דרך זו אנו מוצאים בדברי הטור, שם נקבע שיש לגבאי צדקה חסינות 

מדברי  מצטט  צה(  משפט  )חושן  הטור  צדקה.  לכספי  ביחס  מסוימת 

רב האי גאון שבנסיבות בהן אדם פרטי היה מתחייב בשבועה, אין אנו 

ומנדב מזמנו  ציבורי,  גבאי צדקה עוסק בשירות  משביעים את הגבאי. 

הוא  הציבור  ואמון  במלאכתו,  אותו  לעודד  יש  הציבור.  לטובת  וממרצו 

דרך אחת לתת ביטוי להערכה של מלאכתו.

גם כאשר יש מקום לחשד ביושרה של גבאי צדקה, באופן שיש מקום 

לבקש ממנו דיווח על כספים שעברו בידיו )כפי שנפסק בש"ך, יורה דעה 

קנז(  דעה  יורה  )תניינא,  ביהודה  נודע  בשו"ת  כתב  להלן(,  ועי'  ג,  רנז, 

דבר  איזה  נתחדש  אם  "ואפילו  מלא:  בדיווח  אותו  מחייבים  אנו  שאין 

שיש מקום לחשדו בדברים שראוי להסתפק בעיני הדיין, שאז החליט 

הש"ך )שם( שצריך ליתן חשבון, מכל מקום אין החשבון שנותן הגבאי 

דומה כלל לשאר חשבונות שצריכין ליתן אנשים אחרים שצריכין לברר 

חשבונם על כל פרט בפומבי, לעיני כל, משא"כ ]מה שאין כן[ חשבונות 

של גבאי צדקה".

"אין  הוצאותיו:  על  קבלות  מהגבאי  לבקש  שאין  מוסיף  ביהודה  הנודע 

להכריחו לברר חשבונו על-פי קוויטונג )קבלה( על כל פרט ופרט, דידוע 

שכמה דברים שצריך הגבאי להוציא ואי אפשר לו ליקח קוויטונג כלל". 

שלא  שנוהג  שרואים  כגון  לחשדו,  מקום  יש  אם  זה  ש"כל  מסיים  הוא 

כשורה, אבל בלא"ה ]בלאו הכי[ פשיטא שאין להכריחו ליתן חשבון כלל 

וכלל, רק הוא בעצמו טוב לו להיות בכלל והייתם נקיים".

בשניים ובשלשה

נותנים בגבאי צדקה, חשוב להזכיר מספר הלכות  בהינתן האמון שאנו 

הנוגעות לאופן שיש לגבות כספי צדקה.

ומתחלקת  בשנים  נגבית  "הקופה  כי  קובעת  ז(  ח,  )פאה  המשנה 

אנו  אין  מדוע  לשאול  מרחיקה-לכת  ו(  ח,  )פאה  הירושלמי  בשלשה". 

מצריכים בית דין של עשרים-ושלשה כדי לחלק בו כספי צדקה – מספר 

דיינים,  כ"ג  ועונה שעד שנקבץ  דיני נפשות –  הדיינים הנצרך כדי לדון 

העני הנזק עשוי להסתכן. 

ואולם,  גביית כספי צדקה כדבר קל.  ברור אפוא שאין לקחת את עניין 

הסיבה שההלכה מצריכה מספרים אלו )שניים לגבייה; שלשה לחלוקה( 

אינה מפני העדר אימון בגבאי, אלא מפני הצורך בהליך תקין של גבייה 

וחלוקה.

במקום  המשנה  מדברי  נלמדת  בשניים  נגבית  שצדקה  הסיבה  בפרט, 

אחר )שקלים ה, ב(, שם אנו למדים שכל מעשה של שררה על הציבור 

"שררה"  מעשה  נחשבת  צדקה  כספי  גביית  שניים.  של  מינימום  דורש 

)הקהילה חייבת לתרום כספי צדקה לעניי העיר(, ומשום כן – ולא מחשד 

לחלוקה,  ביחס  הגבייה.  בשעת  בשניים  צורך  יש   – הגבאי  של  ביושרה 

בכך  יש  ולכן  דין,  בית  כמעשה  נחשבת  כספים  לחלוקת  ביחס  הכרעות 

צורך של "שלשה".

הלכות אלו, אם כי הינן חשובות בהגדרת האופן שיש לגבות כספי צדקה, 

אינן משליחות אפוא על האימון הבסיסי שאנו נותנים בגבאי צדקה.

והייתם נקיים מה' ומישראל

באותה העת, ההלכה קובעת סטנדרטים גבוהים מאד עבור גבאי צדקה 

)ואחרים הנמצאים במשרות דומות( כדי לבטח שלא יהיו חשדות ביחס 

לפעילותם.

השלכה[  תרומת  ]את  התורם  "אין  כי  קובעת  ב(  ג,  )שקלים  המשנה 

נכנס לא בפרגוד חפות ]גלימה עם שרוול[, ולא במנעל, ולא בסנדל, ולא 

בתפילין, ולא בקמיע – שמא יעני, ויאמרו: מעון הלשכה העני; או שמא 

יעשיר, ויאמרו: מתרומת הלשכה העשיר". על הכהן התורם את תרומת 

הלשכה להיזהר מכל אפשרות של חשד. אסור לו אפילו להיכנס לחדר 

ציבור בתוך  יחשדו שמחביא מעות  ותפילין על ראשו, שמא  התרומות 

התפילין. 

המשנה מסיימת שהסיבה לכך היא: "לפי שאדם צריך לצאת ידי הבריות 

כדרך שצריך לצאת ידי המקום, שנאמר )במדבר לב(: 'והייתם נקיים מה' 

ומישראל'; ואומר )משלי ג(: 'ומצא חן ושכל טוב בעיני א-להים ואדם'".

הירושלמי )ג, ב( מוסיף הגבלה נוספת, לפיה אסור לכהן להיכנס כאשר 

צמות בשערותיו, שמא יחשדו בו שמחביא מטבעות בתוך שערו. כן, היו 

שלא  לוודא  כדי  התרומות,  בחדר  שהותו  זמן  כל  מבחוץ  אתו  מדברים 

יחביא מעות בפיו: "מדברין היו עמו משעה שהוא נכנס עד שעה שהוא 

יוצא". ברור כשמש אפוא שיש חובה על כל הממונה על הציבור להישמר 

מכל חשד, ולקיים בעצמו "והייתם נקיים מה' ומישראל".

על-פי אותם עקרונות, נפסק בשולחן ערוך )יורה דעה רנז, א( כי אסור לו 

לגבאי צדקה למנות את המעות "שניים שניים", אלא "אחד אחד", מפני 

החשד. כן, אם "מצא הגבאי מעות בשוק, לא יתנם לתוך כיסו, אלא לתוך 

ארנקי של צדקה, וכשיגיע לביתו יטלם" )וכן: "היה הגבאי נושה בחברו 

צדקה,  של  ארנקי  לתוך  אלא  כיסו,  לתוך  יתנם  לא  בשוק,  ופרעו  מנה 

וכשיגיע לביתו יטלם"(. 

הלכות אלו נפסקו על-פי דברי הגמרא )בבא בתרא ח, א(, וכולם משקפים 

את אותו העיקרון: "והייתם נקיים מה' ומישראל".

לתת דיווח

מגבאי  והוצאות  הכנסות  על  דיווח  דורשים  אנו  אין  לעיל,  שנאמר  כפי 

צדקה, אלא נותנים בהם אימון מלא.

חשד,  מכל  למעלה  ולהיות  כפיים  לניקיון  לדאוג  החובה  על-פי  ואולם, 

http://din.org.il


Din.org.il :הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה 3

שיהיו  כדי  מקום,  "ומכל  מלא:  דיווח  לתת  הדבר  שנכון  פוסק  הרמ"א 

נקיים מה' ומישראל, טוב להם ליתן חשבון" )רנז, ב(.

הרמ"א ממשיך לבאר שהאימון שאנחנו נותנים בגבאי צדקה מוגבל למי 

שידוע כישר ונאמן: "וכל זה בגבאים הכשרים, אבל מי שאינו כשר, או 

שנתמנה באלמות וחזקה, צריך ליתן חשבון". 

הרמ"א מסיים שכך הדין אף בכל מי שנושא במשרה ציבורית – כל מי 

שממונה על הציבור.

עובדי ציבור בשכר

העקרונות הנ"ל מניחים, כהנחה בלתי-מפורשת, שמדובר בגבאי צדקה 

שאינו נוטל שכר על פעילותו לטובת הציבור. המעמד המיוחד של גבאי 

הצדקה, והאימון המלא שאנחנו נותנים בהם, נובע מההתמסרות שלהם 

שהם  אמצעים  ועוד  הזמן  ותרומת  הציבור(,  למען  )או  העניים  למען 

נותנים משלהם.

מהי אפוא ההלכה יחס למי שנוטל שכר על שירותיו, אם ביחס לאיסוף 

השולחן  בערוך  ציבוריים?  שירותים  לשאר  בנוגע  ואם  לצדקה  כספים 

לי  ויראה  חשבון,  ליתן  צריכים  אינם  צדקה  ש"גבאי  כתב  יב(  )רנז, 

מי  רק  חשבון".  ליתן  דמחויב  וודאי  שכירות  נוטל  שהממונה  שבמקום 

פטור  אינו  שכר  שנוטל  מי  ואילו  חשבון,  מנתינת  פטור  בחינם  שעוסק 

מכך.

יד  בשו"ת משנה הלכות )ח"ד, סימן רלז( כותב עוד על-פי דברי שו"ת 

כ"עוסקים  גבאי צדקה  כי מעמדם המיוחד של  נד(, עולה  )סימן  אליהו 

במצווה" אינו חל על מי שנוטל שכר על שירותיו. על-פי זה, הוא מניח 

שכמו כן האימון המיוחד שניתן לגבאי צדקה לא נאמר ביחס למי שנוטל 

שכר, שכן האימון נובע מתוך היותם עוסקים במצווה.

מה'  נקיים  "והייתם  של  הכללית  החובה  עם  יחד  הנ"ל,  הפסיקות 

ומישראל", מדגימים את החובה המוטלת על ראשי מוסדות ציבור – אם 

ממשלתיים, אם חינוכיים, אם של צדקה ואם אחרים – לספק דיווח על 

הכנסות והוצאות. 

בוודאי שכיום, כאשר ישנה ציפייה כללית על מוסדות הנותנים שירות 

שמן  בוודאי  כפיים,  וניקיון  שקיפות  של  גבוהה  ברמה  להתנהל  לציבור 

הראוי שאף מוסדות "פנימיים" יתנהלו לפי אותם סטנדרטים – הן כאשר 

החלים  ספציפיים  חוקים  אין  כאשר  והן  חוק,  על-פי  לכך  מחויבים  הם 

עליהם. 

זוג שנישאו כדמו"י בהסתר מה יעשו בשעת החופה הפומבית

שאלה:

בס"ד

הופנתה אלי שאלה כרב הקהילה

אני גר בארה"ב בעל תשובה רווק ושומר נגיעה חברתי הגיעה לארה"ב והתחתנו בכולל כדת משה וישראל. בקיץ אנו באים לארץ וצריכים לערוך 

חופה " כהלכתה" עם האורחים ההורים באולם אירועים. הרב אמר שעל מנת שהברכות לא יהיו לבטלה )הרי אנו נשואים בלי ידיעת ההורים( אפשר 

לומר ברוך..למדני חוקיך על מנת לא ליצור מבוכה במשפחה דבר שגובל כמעט בכבוד המשפחה ..מה ניתן לעשות ע"מ לעבור את החופה בשלום.

תשובה:

שלום רב,

אני לא מאמין שמסדר הקידושין יצלח את כל הברכות בצורה כזו, וגם מה יעשה עם אלוקינו?

אולם יש לדעת שהגר"ע יוסף זצ"ל )יביע אומר ח"ח יו"ד סי' לב( נשאל על פנויה שהפילה, ואח"כ חזרה בתשובה ובעלה האברך לא ידע כלל על 

ההפלה, ובשעה שנולד להם בנם הבכור, היא שאלה האם היא מחוייבת לומר לבעלה שאין כאן פדיון הבן, או שהיא יכולה לשתוק מפני הבושה. 

והשיב באריכות עפ"י הסוגיה בברכות יט,ב גדול כבוד הבריות, שכבוד הבריות דוחה לא תעשה )לא תסור( אם הוא רואה את חברו עובר על איסור 

בשוגג. ואינו חייב להפרישו. וא"כ לדעת רוב הראשונים שאיסור ברכה לבטלה אינו אלא איסור דרבנן, והפסוק לא תשא שם וכו', אינו אלא אסמכתא, 

)משום שאיסור זה נאמר רק למי שאומר שם ה' ללא ברכה כלל(. א"כ יהיה מותר לאישה שלא לומר דבר, למרות שבעלה יעבור על איסור דרבנן 

בשוגג, מפני כבוד הבריות.

ואפילו לדעת הפוסקים שאיסור ברכה לבטלה הוא מדאורייתא. הביא שם בשם הדברי חיים )או"ח סי' לה( שבמקרה שהאיסור אינו ממש מפורש 

בתורה נדחה מפני כבוד הבריות באופן האמור )שחברו עובר בשוגג(. וא"כ גם האיסור הזה שלדעת רוב הפוסקים הוא מדרבנן, ודאי שאינו יחשב 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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לאיסור מפורש מה"ת גם לדעת החולקים. עוד הוסיף: "וכל שכן לפי מ"ש הרה"ג בעל קהלות יעקב בספרו שיעורין של תורה, שאפי' לדברי המג"א 

דס"ל שלדעת הרמב"ם איסור ברכה שא"צ הוי איסורא דאורייתא, אין זה אלא בזורק ברכה מפיו שלא לצורך כלל, אבל מי שטועה וסבור שהוא צריך 

לברך ברכה זו, לכ"ע לא הוי אלא איסור דרבנן. ע"ש".

לכן מסקנתו היא שמותר שלא לומר לבעל למרות שהוא יעבור על איסור ברכה לבטלה בשוגג. וא"כ גם בנד"ד לכאורה עדיף שמסדר הקידושין לא 

ידע דבר, ובכך הוא יעבור על איסור ברכה לבטלה בשוגג.

אולם לכאורה פתרון כזה אינו ישים במקרה דנן. משום שאין זה ממש כמו הדוגמא המובאת בגמרא שחברו עובר על איסור כי הוא לא יודע דבר, 

והשאלה היא האם חייבים לגלות לו או לא. אבל במקרה דנן, הם הולכים להזמין אדם ולהכשיל אותו ביודעין )הם יודעים( באיסור דרבנן. כלומר, זה 

לא לאפרושי מאיסורא, אלא הם עצמם עוברים על איסור לפני עיוור.

למסקנה, אין לי פתרון עבורם. אולי שיתגרשו לפני הנישואין....

חנות פתוחה בשבת ע״י פקידה גויה בחו"ל

שאלה:

בס״ד, שלום לרב, רציתי לדעת את דעתכם , בחברה שנמצאת באמריקה, מנוהלת ע״י 3 שותפים יהודים , החברה מוכרת מוצרים 99% באונליין, ואחוז 

אחד ללקוחות שבאים לחנות , האזור בו ממוקמת החנות הוא אזור של גויים בלבד, מה הדין לגבי ימים טובים שהרי בחול חוגגים יומיים ופעמים 

שהחנות באמצע השבוע סגורה לשלושה ימים, האם ניתן להודיב בחנות מזכירה גויה שהיא תענה לטלפונים ותעשה את המישלוחים ללקוחות ? 

העניין גורם להפסדים רבים אם זה ע״י שמוכרים גם בחברות אונליין גדולות כמו איביי או אמזון, ואצלם כאשר המוצר לא נשלח יום אחרי ההזמנה 

הם מורידים את הרייטינג ואפילו סוגרים לך את החנות אונליין משום ניהול קלוקל, שניסיתי להסביר להם את עניין החגים , הם התעלמו ופשוט סגרו 

את החנות אונליין לחודשיים, עד שהחזרנו אותה, וכן באתר של החברה... ושוב לשאלה , האם יש היתר להושיב בזמן החגים עובדת גויה שתענה 

לטלפונים ותעשה משלוחים ותענה על אימיילים וכו.. ? תודה מראש

תשובה:

שלום רב

ראה, ברור הדבר שאסור שחנות של יהודי תפעל בשבת גם לא על ידי גוי, משום שנעשות מלאכות לצורך היהודי, ואיסור מקח וממכר ושכר שבת, 

ומשום אמירה לגוי וכו', כמבואר בשו"ע בסי'  רמ"ד עד רנ"ב באריכות רבה.

מה שניתן לעשות בשעת הדחק זו, הוא שותפות עם גוי, שיחשב כבעלים על החנות בשבת, וכל הרווחים יהיו שלו, ובתמורה, כשכירות על החנות 

הריטינג והסחורה וכו', ניתן לקצוב לו סכום גבוה המותאם לרווחים של החנות, או שבתמורה יעבוד כל השבוע בחנות וכו', אבל זה צריך להיות חוזה 

אמיתי ותקף, ומלבד זאת הדבר צריך להיות מפורסם בהבלטה בחנות, ואם הרוכשים דרך האינטרנט יודעים שהחברה בבעלות יהודית, זה צריך 

להיות כתוב גם באתר, אלא אם כן בלאו הכי לא ניכרת פעילות הפקידה בשבת באתר.

מקורות:

כאשר יש שותף מחלל שבת, עי' אג"מ )ח"א או"ח סי' צא(.

ומ"ש שיכניסו שותף גוי לעסק, הוא ע"פ מ"ש הרמ"א )או"ח סי' רמה ס"א( כדעת הר"ן, דדוקא כשכל יום עובד אחד מהם בעסק, אז כ"א שעובד, הרי 

הוא כשלוחו של שותפו, וכשבשבת הגוי עובד הרי הוא גם שלוחו של הישראל, ואסור. אולם אם בכל יום מימי החול שניהם עובדים יחדיו בעסק, הרי 

מוכח דבשבת שהגוי עושה לבדו אי"ז בכלל השותפות, ומותרים אח"כ ליטול שכר בשוה, דהגוי – אדעתא דנפשיה עביד. ורבים מהאחרונים נקטו 

עיקר כדעת הרמ"א, כמ"ש הב"ח )סי' רמה ס"ב(, ובשו"ת דברי מלכיאל )ח"ד סי' ד( והחתם סופר )או"ח סי' נח(, ועוד. ואף אם בפועל עובדים בשבת 

בבית המסחר הפועלים ולא הגוי בעצמו, ופועלים אלו הם פועלים גם של הישראל, מכל מקום מאחר והם פועלים השכורים לכל ימות החול ולא רק 

לשבת, כתב האגרות משה )או"ח ב סי' סה( להתיר בזה.

ומ"ש דאף אם מקבל רק אחוזים מועטים נחשב כשותף, כ"כ הנודע ביהודה )תנינא או"ח כט ועוד(.

אלא דיש להזהר שלא יהיה חשש מראית העין, וכגון שהכל יודעים שיש לנכרים חלק בבית מסחר. )אג"מ שם(. וכן אם היהודי אינו יושב בחנות כלל, 

גם לא בימי החול. )נוב"י תנינא או"ח כט(.
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משגיח כשרות ירא שמים שהתברר שאינו יהודי

שאלה:

שלום!

באחד בקהילות שבחו''ל היה איש אחד, ירא שמיים, איש דתי, שומר תורה ומצוות. הוא עבד כמשגיח כשרות במפעל של חלב. במקרה נתגלה, 

שהוא אינו יהודי לפי ההלכה. שאלה: מה עם כשרות של מוצרים )סוכריות, שוקולד וכד' שהשתמשו שם חלב בהשגחתו כ-''חלב ישראל''( ומה עם 

כל הכלים במפעל?

תשובה:

שלום רב,

אין כל בעיה בכל המוצרים שהיו בהשגחתו.

ראשית יש להקדים, שכיון שהשאלה כאן היא על חלב עכו"ם, שמעיקר הדין סבר הגר"מ פינשטין זצ"ל שיש להקל בזה בשעת הדחק או לצורך 

חולים וילדים, ומשום שהרשויות מפקחות שלא יערבו חלב טמא, כאן שמדובר בדיעבד ויש הפסד מרובה טורח ואובדן מוניטין, ניתן לסמוך ולהתיר.

מלבד זאת, יתכן לומר: ישנם דברים שהתורה הצריכה שני עדים וישנם דברים שהתורה הצריכה רק עד אחד. וההבדל בניהם הוא לא רק במספר 

העדים, אלא במהות הענין. במקום שהתורה הצריכה שני עדים, הרעיון הוא שצריך "עדות" ואם התגלה שאחד העדים שסבר לתומו שהוא יהודי, 

שאינו יהודי, מתברר שאין כאן "עדות". אולם לגבי איסורים שהתורה הצריכה רק עד אחד, הרעיון הוא אמינות. עד אחד נאמן באיסורין. זה אמנם 

ברור שמצד עד אחד באיסורין לא ניתן להאמין לו שהרי הוא גוי. אולם באופן עקרוני לאו דווקא עד אחד, אלא כל פעם שיש אמינות ברמה כזו, די בכך 

שאין צורך דווקא בעד כשר. לדוגמא, גוי המסיח  לפי תומו נאמן באיסורין )בדינים דרבנן. וגם בדינים מדאורייתא הוא נאמן בצירוף חזקה או סברא 

אחרת ראה היטב בש"ך ובט"ז יו"ד סי' צח ס"ק ב(. או במקרה שאנו מניחים שאינו משקר, כמו במקום שאינו רוצה להפסיד את פרנסתו )חזקה לא 

מרעי אומנותיה(, או שהוא חושש מפני הערכאות. אנו מקבלים גם עדות של גוי באיסורין. 

לכן, הבחור הנ"ל שהיה בטוח שהוא יהודי כשר, ירא שמים, שומר תו"מ, ודאי שהקפיד על הכל בדיוק כפי הנהלים. ומה זה משנה שהיום מתברר 

שאינו יהודי. הרי מצד רמת האמינות שהיתה בשעה שהוא היה בטוח שהוא יהודי, היתה מספיקה עבור איסורים, וכשם שגוי נאמן במקרה שהוא 

מעיד לפני ערכאות, או חושש לפרנסתו שאז אנו קובעים שודאי הוא דובר אמת. גם במקרה זה הוא חושש מבורא עולם ולכן אינו משקר. ועדיין 

צ"ע בסברא זו.

נזק כספי שנגרם עקב ביטול פגישה שנקבעה מראש

שאלה:

שלום לכבוד הרה"ג,

קבעתי עם אדם פגישה מחוץ לעיר רחוק, והוא לא בא, האם אני יכול לחייב אותו לשלם לי הוצאות דלק?

תשובה:

שלום רב,

פסק הרמ"א סי' יד סעי' ה שאם קבע אדם עם חבירו שילכו לדון במקום אחר, והלה לא הגיע צריך לשלם לו הוצאותיו. ומקורו הוא מדברי המרדכי 

בסנהדרין סי' תש"ט. וראה שו"ת רעק"א קמא סי' קלד שציין שאין כל חולק על כך )ראה ברמב"ם הלכות זכיה פ"ו הכ"ד ובמגיד משנה שם והחילוק 

שמחלק הרעק"א וראה גם נתיבות סי' רלב סק"י(.

אמנם בתשובות רמ"א סי' פו מבואר שאם היה אנוס, לדוגמא אם היו פקקים שאינם צפויים וכד' הוא פטור, אם לא היתה לו כל אפשרות להודיע. 

אבל אם האונס היה מחמת זה שהיה לו משהו אחר שהיה חייב לעשות אפילו במקרה של פיקוח נפש, כתב הרמ"א שם יב שהוא חייב לשלם כדין 

המציל עצמו בממון חברו.

בנוסף, אם הסיכום אודות הפגישה היה תחת לחץ ובעצם הלה רוצה להשתמט ממנו כתב בספר נחלת שבעה )כד ג ממהר"ם מינץ( שהוא פטור בדיני 

אדם וחייב בדיני שמים.
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