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  המותר וגרם הפסדאת רב שאסר 

ונפסד הבשר, על  ,טמאובו יבואר: א. רב שהורה על בשר שהוא 

 ,או על ידי השואל. ב. ההבדל בין טעה בדבר מפורש ,ידי ידי הרב

 דין עירוי לכלי חרס שאינו בן יומו. ד. ובין טעה בשיקול הדעת. ג.

. דין הפסד של גרמא ן טעות מחוסר ידיעה של המציאות. הדי

  דגרמא.

  א –נידון 

הניח שם אוכל, "מצאתי כד גדול הפקר, אשר יהיה לי מאוד לצורך ל

ולהשרות מאכלים קרים וחמים. שאלתי מורה הוראה אם מותר 

להשתמש בו, ואמר לי שיש לחוש שהשתמשו בו דברי חמים שאינם 

כשרים, וכיון שהוא כלי חרס לא מועילה לו הגעלה, לפיכך זרקתי את 

הכד. לאחר זמן שאלתי רב גדול, ואמר לי שמותר להשתמש בו, כי 

כים על שיטת העיטור שבכלי חרס שאינו בן במקום ספק אנו סומ

יומו, די בעירוי שלוש פעמים של מים רותחים לכלי חרס. ברצוני 

לתבוע את הרב שאסר עלי שלא כדין, על הנזק שעשה לי, האם אני 

  צודק בתביעה זו".

  ב -נידון 

"נשאלתי על ידי אחד, אם יש חשש לכהנים לנסוע בכביש מסויים 

כהנים אסור לנסוע שם. כיון שלא ביררתי למרון, שיש אומרים של

זאת, אמרתי שאסור מספק. כמה ימים לפני ל"ג בעומר פנו אלי 

עסקנים והסבירו לי את צדדי הענין כראוי, ולאור זאת פסקתי שמותר 

לנסוע שם. צלצלתי לשואל, ואמרתי לו שמותר לנסוע שם, אבל 

מקום שמעתי שהלה כבר ניזוק בכסף מחמת הפסק הראשון, ששכר 

במסוק וכבר אינו יכול לבטלו. האם יש עלי איזה נדנוד עון, שגרמתי 

  נזק כספי"

  תשובה

ואפילו כלפי שמים  ,הרב פטור לשלםבנידון א' ובנידון ב' 

  פטור.

  ביאור התשובה

  רב שטעה בדבר מפורש וגרם הפסד

והנה דין מורה הוראה שטעה בדבר הלכה, וגרם הפסד, מבואר 

ב, ועולה מתוך דברי המחבר -סעיף אבחושן משפט סימן כה 

והרמ"א, השייך לענינינו, דמורה הוראה מובהק, שהורה על בשר 

שהוא טרף, ונטל הרב את הבשר וזרקו לאשפה, ולאחר מכן התברר 

שטעה בהוראה שהיא מפורשת בהלכה, אם יש שני תנאים יחד: א. 

שהוא רב מובהק. ב. באו לפניו מעצמם לשאול, ולא כפה עליהם 

ריו, פטור לשלם. ומכל מקום, אפילו ברב מומחה ובאו לפניו, אם דב

איבד את הבשר בידיו, כתב בערוך השולחן בשם התומים שראוי 

לפנים משורת הדין לשלם. אבל כשחסר תנאי אחד, דהיינו שאינו 

מומחה, או שהוא מומחה אבל דן בכפייה, חייב לשלם. וכתב בערוך 

ידי הציבור, יש לו דין מומחה  השולחן, שכל רב בעירו שנתמנה על

  לענין זה.

ונראה לעניות דעתי פשוט, דבזמנינו, כל רב שנסמך על ידי גדולי 

ישראל להוראה, ומורה הוראה ברשותם בבית הוראה מוסמך, יש לו 

דין מומחה לענין זה, אפילו אינו רב עיר או רב על קהילה מסויימת, 

יבור, כי בזמנו לא היו ולא כתב ערוך השולחן רב שנתמנה על ידי הצ

בתי הוראה כבזמנינו, והמורים היו רבנים שנתמנו על ידי הציבור, 

  אבל בזמנינו כל מורה הוראה בבית הוראה, דין רב מובהק יש לו לזה.

ואם לא גרם הפסד בידים, אבל השואל הפסיד את הבשר על פי 

הוראתו, כתב המחבר דפטור לשלם, ואפילו למאי דקיימא לן (חושן 

שפט שפו) דדנין דינא דגרמי, מכל מקום, כיון שהרב לא התכון מ

להזיק פטור לשלם, וכתב בתומים דאפילו לפנים משורת הדין אין 

צריך לשלם, אבל הרמ"א מביא יש חולקים, דחייב לשלם מדינא 

דגרמי, והש"ך (סימן כה ס"ק ה) האריך להוכיח דלא כיש חולקים, 

בערוך השולחן, דלהלכה  ונושאי הכלים דנו הרבה בזה. וכתב

  למעשה הכריעו גדולי האחרונים כדעה הראשונה דפטור.

בדבר  ,העולה מזה: א. רב שאמר על בשר כשר שהוא טרף

אם נטל הרב את הבשר בידיו וזרק  ,המפורש בהלכה שכשר

אלא אם כן הוא רב מומחה, או שנתמנה  - חייב לשלם ,לאשפה

 או שהוא מורה הוראה מוסמך בבית הוראה, על ידי הציבור,לרב 

 ,ומכל מקום .פטור לשלם , אזאלא באו לפניו ,לא דן בכפייהגם ו

או שאינו  ,אבל אם הורה בכפייה .לפנים משורת הדין חייב לשלם
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, חייב מעיקר הדין לשלם. ב. ואם לא עשה הרב נזק בידיו, מומחה

  אבל השואל עשה על פי הוראתו, פטור לעולם.

  עה בשיקול הדעת וגרם הפסדרב שט

ואם הרב לא טעה בדבר המפורש בפוסקים, אלא בשיקול הדעת, 

במפורש ולא נתבררה ההלכה  ,דהיינו בדבר שהוא מחלוקת הפוסקים

והדיין פסק  ,אלא שהמנהג נתפשט במדינה כדיעה אחת כאחד מהם,

, לא הוי טעות כל כך, ולכן בתנאי אחד בלבד, דהיינו להיפך מהמנהג

קבלוהו, דהייינו שבאו לפניו לשאול ושאל ולא כפה עליהם, או או ש

שהוא רב מובהק [כמבואר לעיל], אפילו כפה, פטור, אפילו אם אבד 

בידיו את הבשר. וכתב בערוך השולחן, דבאופן זה נראה שאפילו 

לפנים משורת הדין אין צריך לשלם, כיון שלא טעה בדבר משנה, 

  והוא מומחה.

או אפילו  ,אם הוא רב מומחה ,יקול הדעתהעולה מזה: טעה בש

ם אפילו איבד בידו את לפטור לש ,אבל באו לפניו ,אינו מומחה

  הבשר.

  עירוי בכלי חרס שאינו בן יומו

ולפי המבואר, הנה האי דינא דבעל העיטור, אף על פי שהביאו הטור 

(יורה דעה, סימן קכא) מכל מקום בבית יוסף מסתפק בזה, דדלמא 

אלא בבליעה של תרומה דרבנן דאין עיקרה איסור תורה, לא אמרו כן 

או שהיא בליעת היתר, אבל בליעת איסור אפילו שאינו בן יומו לא 

מהני עירוי לכלי חרס, ולכן לא הביאו הבית יוסף להלכה, אלא בבלע 

יורה דעה קיג, בישול עכו"ם שעיקרו מדרבנן, וז"ל בשולחנו הטהור (

כוכבים לפנינו דברים שיש בהם משום כלים שבשל בהם העובד " )טז

בישולי עובדי כוכבים, צריכים הכשר. ויש אומרים שאינם צריכים. 

ואף לדברי המצריכים הכשר, אם הוא כלי חרס מגעילו שלש פעמים, 

" עכ"ל. וכן הש"ך ודיו, מפני שאין לאיסור זה עיקר מדאורייתא

לו הביאו ביורה דעה סימן קלה ס"ק לג, וכתב, שאפשר שאפי

  החולקים על בעל העיטור מודים דיש לסמוך על זה להשתמש בצונן.

אבל מכל מקום, במקום ספק אם השתמש דבר חם שאינו כשר, כתב 

) דיש לסמוך על בעל יורה דעה חלק ב סימן מו(רות משה שו"ת אגב

העיטור, וכן בכלי פרצליין שספק כלי חרס הן, הביא את שיטת 

רות משה יורה דעה שו"ת אגם, (העיטור לסניף להתיר הגעלה בה

), אף על פי כן דבר פשוט הוא שאין זה טועה בדבר חלק א סימן מג

  משנה, דהוא דבר שאינו מפורש להתיר.

העולה מזה: המחבר פוסק כבעל העיטור לערות בכלי חרס ג' 

פעמים אם אינו בן יומו, רק בבלע דבר שעיקרו איסור מדרבנן, 

ובאגרות משה סומך על בעל אבל בלע דבר איסור תורה לא, 

העיטור בספק בליעה, או בכלי פרצליין, והטועה בזה אינו טועה 

  בדבר משנה אלא בשיקול הדעת.

  פסק דין בנידון א

הרב שהורה לאסור דין מומחה  ,והשתא לאור המבואר לעיל

לפיכך אפילו נטל ביד ושבר את  ,והשואול בא לפניו ,יש לו

ם אפילו לפנים משורת ואינו צריך לשל ,הכד היה פטור

ואפילו אם היה טועה  , כיון שלא טעה בדבר משנה.הדין

ולא  ,ובאו לפניו ,כיון שהוא מומחה ,בדבר משנה היה פטור

  .האחרונים לעיללפי הכרעת  - נטל ביד

  טעה במציאות מה דינה -פסק דין בנידון ב 

אבל בנידון ב' יש לעיין, ברב מובהק, שטעה בדבר שאינו שיקול 

ת, ואינו דבר משנה, אבל היה חסר לו ידיעה של מציאות הדבר, הדע

כגון בנידון ב', שאם הרב היה יודע מציאות של המקום לא היה טועה, 

האם הוי טעה בדבר משנה, כי היה יכול לברר, או שטעה בשיקול 

  הדעת.

ונראה בזה, דהנה טעם ההבדל בין טעה בהוראה מפורשת ובין טעה 

אמת לעולם אין הדיין חייב על שגגה, כי בשיקול הדעת הוא, דב

שגיאות מי יבין, וכל אדם נטוי לטעות ולשגות, אבל כאשר פשע, הוא 

חייב על פשיעתו, לפיכך, בטעה בשיקול הדעת, אין זה נחשב 

  לפשיעה, אבל טעה בדבר המפורש בפוסקים הוא פשיעה.

 לאור זה אם ידע הרב שהדבר יכול להתברר, ולא בירר, פשיעה היא,

אבל אם לא ידע שאפשר לברר, או אפילו ידע אבל אמר לשואל לא 

  ביררתי את הדבר, ומספק אני מחמיר, אין בזה פשיעה כלל וכלל.

אם היה  ,העולה מזה: טעה בחוסר ידיעה של מציאות הדבר

ואם לא ידע הרב שאפשר  ,דינו כטעה בדבר משנה ,אפשר לברר

, ומחמיר בספק ,או שאמר בפירוש שלא בירר את הדבר ,לברר

  יעה כלל.שפאין זה 

  דין גרמא דגרמא

והנה נתבאר לעיל שבאופן שטעה הרב בדבר המפורסם, ולא נשא 

ונתן ביד, יש סוברים שחייב לשלם. וכתב הסמ"ע (שם, ס"ק ח), דליש 

חולקים שחייב מדינא דגרמי, אפילו הוא רב מובהק ובאו לפניו חייב 

) חולק על הסמ"ע בזה, לשלם מדינא דגרמי, אבל הש"ך (ס"ק ה
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וסובר שאם הוא רב מובהק ובאו לפניו פטור אפילו ליש חולקים, וכן 

  הכריע בתומים.

ויש לבאר האם בנידון דידן, על הצד שנחשב כטעה בדבר משנה, לפי 

שמחייב אפילו באו לפניו והוא רב  -היש חולקים, לפי שיטת הסמ"ע 

בזה, דבנידון דידן גם האם חייב לשלם מדינא דגרמי. ונראה  -מובהק 

היש חולקים מודים שפטור, דאינו דינא דגרמי כלל וכלל מהרבה 

טעמים: א. השואל שאל אם מותר לנסוע בכביש זה, ועל זה אמר לו 

הרב שאסור, אבל לא הכריחו לנסוע בכלל למירון, ועל דעת עצמו 

קנה כרטיס למסוק, ואין דינא דגרמי אלא כמו הוראה על בשר כשר 

רף, שבודאי יזרוק את הבשר, אבל כאן אין ודאי שיוציא שהוא ט

הוצאות כאלה. ב. השואל היה יכול לנסוע עם אוטובוס שעוקף את 

הכביש הזה. ג. הרב לא פסק בהחלטיות שאסור, אלא שראוי להחמיר 

  כי הדבר לא התברר.

העולה מזה: בנידון דידן בודאי פטור, אפילו הסוברים שחייב 

הוא רב מובהק ובאו לפניו, כיון דהוא גרמא בדינא דגרמי אפילו 

  דגרמא.  

  האם יש חשש כלפי שמים

אבל יש לברר האם יש כאן איזה חשש לדברי קצות החושן, שכתב 

וכמה מיני גרמא איכא שנפטר מתשלומין אפילו " )סימן לב ס"ק א(

והוא  ,יה אפילו בגורם דגורםואילו עונש ודאי אית ל ,בדיני שמים

פיכך יש לבאר האם יש כאן איזה חשש של גרמא " עכ"ל, לפשוט

  דגרמא, שהשואל ניזוק על ידי הרב.

לעניות דעתי לא לזה נתכון בקצות החושן, אלא במעשים או 

בדיבורים שבאמת גרם היזק, או גרמא דגרמא, אבל רב שלא ידע 

הלכה מחמת שהיה חסר לו ידיעה של מציאות הדבר, אינו בכלל 

ועוד, כיון שיש אפשרות לנסוע דרך הסעה אחרת גרמא של מזיק. זאת 

שעוקף את המקום בודאי לא הרב גורם נזק, במיוחד שהרב לא אמר 

בודאות שאוסר רק שיש להחמיר. מכל זה נראה שפטור אפילו כלפי 

  שמים.

עולה מזה: גם כלפי שמים פטור הרב, כיון שחוסר ידיעה של 

יה יכול לנסוע המציאות הוא כאונס, והשואל הזיק את עצמו שה

  עם אוטובוס עוקף, או שלא לנסוע כלל. 

  דינים העולים

בדבר המפורש  ,רב שאמר על בשר כשר שהוא טרף  .א

אם נטל הרב את הבשר בידיו וזרק  ,בהלכה שכשר

אלא אם כן הוא רב מומחה, או  - חייב לשלם ,לאשפה

או שהוא מורה הוראה  על ידי הציבור,לרב שנתמנה 

, אלא באו לפניו ,לא דן בכפייהגם ו מוסמך בבית הוראה,

לפנים משורת הדין חייב  ,ומכל מקום .פטור לשלם אז

, חייב או שאינו מומחה ,אבל אם הורה בכפייה .לשלם

 מעיקר הדין לשלם. 

ואם לא עשה הרב נזק בידיו, אבל השואל עשה על פי   .ב

 הוראתו, פטור לעולם.

ו או אפילו אינ ,אם הוא רב מומחה ,טעה בשיקול הדעת  .ג

ם אפילו איבד בידו לפטור לש ,אבל באו לפניו ,מומחה

 .את הבשר

המחבר פוסק כבעל העיטור לערות בכלי חרס ג' פעמים   .ד

אם אינו בן יומו, רק בבלע דבר שעיקרו איסור מדרבנן, 

אבל בלע דבר איסור תורה לא, ובאגרות משה סומך על 

בעל העיטור בספק בליעה, או בכלי פרצליין, והטועה 

 .נו טועה בדבר משנה אלא בשיקול הדעתבזה אי

אם היה אפשר  ,טעה בחוסר ידיעה של מציאות הדבר  .ה

ואם לא ידע הרב  ,דינו כטעה בדבר משנה ,לברר

 ,או שאמר בפירוש שלא בירר את הדבר ,שאפשר לברר

  .יעה כללשפ, אין זה ומחמיר בספק

  

  

 משך חכמה וגליונות איש חסד היהגליונות 
בינת המשפט, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון עם גליון מלבד 

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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