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כתיבה, קנייה, שותפות – מצוות כתיבת ספר תורה
התורה  למלך,  ביחס  הניתנות  ההוראות  בין  המלך.  מינוי  מצוות  את  כוללת  שופטים  פרשת 

ֵנה  ִמשְׁ ֶאת  לוֹ  ְוָכַתב  ַמְמַלְכּתוֹ  א  סֵּ כִּ ַעל  ְבּתוֹ  ְכשִׁ "ְוָהָיה  מחייבת אותו לכתוב לעצמה ספר תורה: 

ם" )דברים יז, יח(. ְפֵני ַהּכֲֹהִנים ַהְלִויִּ ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַעל ֵסֶפר ִמלִּ

חיוב זה צוין על-ידי המשנה )סנהדרין כא, ב(. אמנם יש חובה כללית על כל יהודי לכתוב ספר 

תורה לעצמו, אך חיוב המלך הוא מעבר לכך: כמבואר בגמרא, עליו לכתוב שני ספרי תורה, אחד 

ְיֵמי  ל  ְוָקָרא בוֹ כָּ שנשאר בבית גנזיו, והשני היוצא עמו לכל מקום. כדברי התורה: "ְוָהְיָתה ִעּמוֹ 

ה  ָהֵאלֶּ ים  ַהֻחקִּ ְוֶאת  ַהּזֹאת  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  דִּ ל  כָּ ֶאת  מֹר  ִלשְׁ ֱא-לָֹהיו,  ה'  ֶאת  ְלִיְרָאה  ִיְלַמד  ְלַמַען  ַחיָּיו 

ַלֲעשָֹׂתם" )שם, יט(.

הרמב"ם מביא את ההלכה בהלכות מלכים )ג, א(: "בעת שיישב המלך על כיסא מלכותו, כותב 

לו ספר תורה לשמו יתר על הספר שהניחו לו אבותיו; ומגיהו מספר העזרה, על פי בית דין של 

שבעים ואחד". 

הכסף משנה מעיר שההלכה המובאת ברמב"ם, לפיה כאשר המלך יורש ספר תורה אינו חייב 

לכתוב שני ספרים, אלא אחד בלבד, מיוחדת למלך. עבור יהודי רגיל, גם כאשר ירש ספר תורה 

מאבותיו, עדיין עליו לכתוב ספר תורה חדש לעצמו. 

את" )דברים לא, יט(, משל  ַהזֹּ יָרה  ָלֶכם ֶאת ַהשִּׁ ְתבּו  ה כִּ חיוב זה הוא על-פי דברי הפסוק "ְוַעתָּ

נלמדת המצווה לכתוב ספר תורה. כפי שהרמב"ם מבאר, יש לפרש את כוונת הכתוב לכתיבת 

את התורה כולה, שבתוכה כלול השירה הזאת. כיון שאסור לכתוב את התורה חלקים חלקים, 

יש לפרש שהכוונה לכתוב את התורה כולה )עי' בית יוסף, יורה דעה רע(. 

במאמר הנוכחי נדון במצוות כתיבת ספר תורה: בהלכותיה, ובשאלה שעלינו לשאול את עצמנו: 

איך,  תורה?  ספר  לכתיבת  שהנצרך  כפי  זמן,  מעט  ובלא  בקלף,  בדיו,  משקיעים  אנו  אין  למה 

במצב שאין כל אחד מאתנו כותב לעצמו ספר תורה, ניתן לקיים מצווה זו? 

לקנות ספר תורה

הרמב"ם פוסק )הלכות ספר תורה, פרק ז, הלכה א(: "מצות עשה על כל איש ואיש מישראל, 

לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר: 'ועתה, כתבו לכם את השירה הזאת'". 

חז"ל הפליגו בשבחו של מי שמקיים מצווה זו, עד שנקבע בגמרא )מנחות ל, א( שכל המקיים 

לעיל,  כאמור  סיני".  מהר  התורה  קיבל  "כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה  ספר  כתיבת  מצוות 

פרשת שופטים תשע"ז

מאמר השבוע עוסק במצוות כתיבת ספר תורה: בהלכותיה, ובשאלה שעלינו לשאול 

את עצמנו – למה אין אנו משקיעים בדיו, בקלף, ובלא מעט זמן, כפי שהנצרך לכתיבת 

ספר תורה? איך, במצב שאין כל אחד מאתנו כותב לעצמו ספר תורה, ניתן לקיים מצווה 

זו? והאם גם נשים חייבות במצווה? 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!

איכה  )ראה  רבה  במדרש  נאמר 

רבה, הקדמה כד; א, לז( שבשעת 

חורבן הבית שאלו מלאכי השרת 

עולם,  של  "רבונו  הקב"ה:  את 

את  'ושפך  בתורתך  ציווית  אתה 

קיימת,  ולא  בעפר',  וכסהו  דמו 

ואין  כמים  נשפך  דמם  דהרי 

את  'ופינו  ציווית  אתה  קובר? 

את  הכהן  'וטמא  ואח"כ  הבית' 

מחמדיה  וכל  הבית  והרי  הבית', 

'אותו  ציווית  אתה  באש?  עולה 

אחד',  ביום  תשחטו  לא  בנו  ואת 

והרי חנה ושבעת בניה נהרגו ביום 

אחד"? 

את  לנו  מגלה  אינו  המדרש 

אלו.  קשות  שאלות  על  התשובה 

)אריז"ל(  תורה  בליקוטי  אולם, 

נתבאר  ח(  יז,  )דברים  לפרשתנו 

תשובת הקב"ה, הטמונה במילים 

"דברי ריבות בשעריך".

ממך  יפלא  "כי  אומר:  הפסוק 

בין  לדין  דין  בין  לדם  דם  בין  דבר 

בשעריך".  ריבות  דברי  לנגע  נגע 

את  מציג  הפסוק  של  הרישא 

שהקב"ה  ייתכן  איך  השאלות: 

בין   - לדם"  דם  "בין  מבחין  אינו 
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הגמרא )סנהדרין כא, ב( מבהירה שאפילו מי שירש מאבותיו ספר תורה כשר, אינו יוצא בכך ידי 

חובתו, אלא מצווה עליו לכתוב את התורה.

יחד עם ציון גודל ערכה של מצווה זו, נאמר בגמרא )מנחות, שם(: “הלוקח ספר תורה מן השוק, 

כחוטף מצוה מן השוק. כתבו, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלו מהר סיני. אמר רב ששת, אם הגיה 

אפילו אות אחת, מעלה עליו כאילו כתבו”. 

רש”י מבאר שמי שקונה ספר תורה מן השוק מקיים את המצווה, אבל נחשב כמי ש”חטף” 

אותה, כלומר שאינה מצווה מן המובחר. בנימוקי יוסף מבאר שאין בלקיחת ספר תורה מן השוק 

טרחה מרובה, ומכאן שאין המצווה באותה דרגה ככתיבת הספר. 

לדעת רש”י, מבואר אפוא שעיקר המצווה אינו דווקא כתיבת ספר תורה, אלא הכנסת הספר 

לרשותו בכל דרך. על דרך זו מצאנו בלשון החינוך )מצווה תריג(, שביאר “נצטווינו להיות כל איש 

מישראל ספר תורה”.

ונתנו  שכתבו  תורה  ספר  בדין  שם(  )סנהדרין,  חיים  התורת  דברי  את  להבין  יש  זו,  שיטה  לפי 

לציבור או שנאבד ממנו, שאינו יוצא ידי חובתו, מאחר ששוב אין לו ספר תורה בביתו. 

כתיבת התורה ממש

כתיבת  על  אלא  השוק,  מן  תורה  ספר  לקיחת  של  האפשרות  את  מזכיר  אינו  הרמב”ם  מנגד, 

הספר בלבד. כן ביאר המנחת חינוך בדעת הרמב”ם, שהמצווה תלויה דווקא בכתיבה, כפי שאף 

הוסיף הרמב”ם על דבריו: “ואם אינו יודע לכתוב אחרים כותבים לו”. הרמב”ם לא כתב שאם 

אינו יודע לכתוב “יקנה מן השוק”, ומשמע מכאן שהמצווה היא בכתיבה בלבד.

הרמ”א )יו”ד סימן ער, סעיף א( פסק כדעה זו: “לקח ספר תורה ולא הגיה בו דבר, הוי כחוטף 

מצוה מן השוק, ואינו יוצא בזה”. כלומר, מי שאינו כותב ספר תורה, ולכל הפחות מתקן אות 

בספר תורה שלקח, אינו יוצא ידי חובתו. דרך זו מתאימה לדעות שהובאו בפתחי תשובה )יו”ד 

סימן ער, ס”ק ג( שנקטו להלכה שאדם יוצא ידי חובה גם אם לאחר זמן אבד ספר התורה ממנו 

– שלא כדעת תורת חיים. 

עם זאת, לדעת הגר”א )ס”ק ג( העיקר כדעת רש”י שיוצא אדם ידי חובתו בדיעבד בקניין ספר 

תורה, כמו שהעיר גם בפתחי תשובה )ס”ק ט(. בשו”ת אגרות משה )יו”ד ח”א סימן קסג( העיר 

עוד שמדברי הרמב”ם לא משמע כלום )ושלא כדברי המנחת חינוך הנ”ל(, ולכן תמה על דברי 

הרמ”א. גם בערוך השולחן )ער, ב( פסק כדעת רש”י.

כתיבת ספר תורה ללמוד בו

בספר החינוך כתב שטעם המצווה של כתיבת ספר תורה הוא משום עניין לימוד התורה, כלשונו 

)מצווה תריג(: “להיות לכל אחד ואחד מבני ישראל ספר תורה מוכן אצלו שיוכל לקרות בו תמיד, 

ולא יצטרך ללכת אחריו לבית חברו, למען ילמד ליראה את ה’, וידע וישכיל במצוותיו היקרות 

והחמודות מזהב ומפז רב”.

גם כאשר ירש אדם ספר תורה מהוריו, עדיין עליו לכתוב ספר תורה לעצמו. בספר החינוך מבאר 

כל איש מישראל לכתוב לעצמו  ולכן חייבה  שהתורה ביקשה שיהיו כמה שיותר ספרי תורה, 

ספר תורה. בנוסף, ייתכן שיקשה על האדם הלימוד בספר הישן, ועל כן ציוותה התורה שכל אחד 

יכתוב לעצמו ספר תורה שבו ילמד כל ימי חייו. 

הרא"ש )הלכות ספר תורה( אף הוא הלך בדרך זו, וחידש שבזמן הזה אין מצווה דווקא בכתיבת 

ס"ת, כיון שאין לומדים מתוכו אלא מכניסים אותו לארון הקודש, ואין קוראים בו אלא קריאת 

ובשאר ספרי תורה  וגמרות,  התורה. המצווה בזמן הזה מתקיימת בכתיבת חומשים, משניות 

והלכה, כדי ללמד מתוכם את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר יעשון: "כי מצות כתיבת 

התורה היא כדי ללמוד בה... ועל ידי הגמרא ופירושה ידע פירוש המצות והדינין על בוריים, לכן 

הן הן הספרים שאדם מצווה לכותבם". 

בני  של  דמם  לבין  בהמה  דם 

ישראל? איך ייתכן שהקב"ה אינו 

מבחין בין דין לדין - בין דין 'אותו 

ואת בנו' של בהמה לבין דין 'אותו 

ואת בנו' של ישראל? כך גם עולה 

נגעי  בין   - לנגע"  נגע  "בין  שאלת 

בתים של תורה, לבין בית המקדש 

שעלה באש עם כל מחמדיה?

האריז"ל,  דברי  לפי  התשובה, 

הפסוק:  של  בסיפא  מופיעה 

כאשר  בשעריך".  ריבות  "דברי 

ישראל,  בני  בין  מחלוקת  יש 

ודברי ריבות בשעריהם, אין מדת 

ומדת  ישראל,  הרחמים שורה על 

של  כוחה  היא  כך  מושלת.  הדין 

מחלוקת - כוחה של דברי ריבות.

חודש  אלול,  חודש  במשך 

הרחמים והסליחות המביא אותנו 

עד שערי משפט ביום הדין, מוטל 

לפשפש  מישראל  אחד  כל  על 

דרכיו,  את  ולבחון  במעשיו 

השופר  קול  לשמע  ולהתעורר 

הקורא לנו לשוב בתשובה. 

לעבודת  מתעוררים  שאנו  בזמן 

בוראנו, אל לנו לשכוח את אותם 

"דברי ריבות בשעריך" - את גודל 

שורה  שעל-ידה  השלום,  עניין 

אמרו  וכך  בעולם.  הרחמים  מידת 

מידותיו  על  המעביר  ש"כל  חז"ל 

פשעיו".  כל  על  לו  מעבירים 

מידות  באותן  אתנו  נוהג  הקב"ה 

שבהן אנו נוהגים.
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דברי הרא"ש נפסקו להלכה בשו"ע )סימן ער, סעיף ב(. לדעת הפרישה 

של  כלל  מצווה  אין  הזה  שבזמן  היא  הרא"ש  כוונת  ה(,  )ס"ק  והש"ך 

כתיבת ספר תורה, והמצווה מתקיימת דווקא בכתיבת שאר ספרים, כיון 

שאין אנו לומדים מתוך ספרי תורה. אולם, לדעת הבית יוסף והב"ח כוונת 

הרא"ש היא שבזמן הזה אין המצווה מוגבלת לכתיבת ספר תורה, אלא 

הוא הדין שמקיים אדם את המצווה בכתיבת שאר ספרים.

יצוין שבדברי הרמב"ם לא הוזכר שום שינוי בדרך קיום המצווה, וגם כיום 

מתקיימת המצווה בכתיבת ספר תורה בלבד. החפץ חיים )ספר המצוות 

הקצר( כותב מלכתחילה שיש לכל אדם לכתוב או למנות שליח לכתוב 

ומסיים  הרא"ש,  דברי  את  מביא  הדברים  בהמשך  אך  תורה,  ספר  לו 

ש"אשרי חלקו" של מי שיכול לקיים שניהם. 

חובת נשים בכתיבת ספר תורה

בשל הטעם הנ”ל של לימוד התורה, ניתן להבין את עמדת ספר החינוך 

)שם( שהמצווה נוהגת בזכרים בלבד – שכן עיקר חיוב תלמוד תורה חל 

עליהם. 

מנגד, בספר שאגת אריה )סימן לה( כתב שגם נשים מצוות שיהיה להן 

ספר תורה. גם אם טעם המצווה הוא מפני חובת תלמוד תורה, הרי שגם 

בוקר  בכל  הן מברכות  ולכן  להן,  בלימוד הלכות הנחוצות  חייבות  נשים 

ברכת התורה. 

יתרה מזו, ביאר בשאגת אריה שמצוות כתיבת ספר תורה אינה תלויה 

יכתוב  יהודי  שכל  עצמה,  בפני  מצווה  היא  אלא  תורה,  תלמוד  בחובת 

את  להעביר  עלינו  התורה,  ללימוד  זיקה  ללא  גם  התורה.  את  לעצמו 

מסורת כתיבת התורה מדור לדור. לדבריו, המצווה מופנית לכל ישראל 

)כדברי הכתוב “ועתה כתבו לכם את השירה הזאת”(, וגם הנשים בכלל.

אולם, לאור דבריו חידש השאגת אריה )סימן לו( שמעיקר הדין אין חיוב 

כתיבת ספר תורה נוהג כלל בזמן הזה, בין בנשים ובין בגברים, כיון שאין 

אנו בקיאים בחסרות ויתירות. לדבריו, חיוב כתיבת ספר תורה בזמן הזה 

משתכחת  תורה  היתה  כן  לא  דאם  אחר,  “מטעם  בלבד,  מדרבנן  הוא 

מישראל”. כיון שעיקר החיוב בזמן הזה אינו אלא משום תלמוד תורה, 

כתב שם ש”יש לצדד קצת לפטור את הנשים בזמן הזה ממצות כתיבת 

ספר תורה לגמרי”.

זו,  ממצווה  נשים  לפטור  נוסף  מקור  כתב  ט(  אות  )שם,  חינוך  במנחת 

מדין  שלומדים  )כפי  תורה  ספר  לכתוב  כשרות  אינן  נשים  שכן  והוא 

תורה,  ספר  לכתוב  פסולות  דנשים  “כיון  ב(:  מה,  גיטין  תפילין,  כתיבת 

שחייבות  לומר  נוכל  היאך  כלל,  תורה  ספר  דין  לו  אין  נשים  כתבו  ואם 

לכתיבה”.  פסולות  והם  הכתיבה,  היא  דהמצוה  דכתבנו  כיון  זו,  במצוה 

אך בשאגת אריה דחה דרך זו, והביא ראיה מכך שנשים חייבות במזוזה, 

אע”פ שאינן כשרות לכתוב מזוזות.

להלכה, דעת הרמב”ם היא שנשים פטורות ממצוות כתיבת ספר תורה 

)שכתב שמצווה יח, שהיא מצוות כתיבת ספר תורה, אינה נוהגת בנשים(, 

וכן דעת הפוסקים, כמבואר בשו”ת אגרות משה )יו”ד ח”א סי’ קסד(.

קיום המצווה בשותפות

בשל המחיר הגבוה של ספרי תורה, ובשל העובדה שרוב האנשים אינם 

לקיים  ניתן  האם  השאלה:  נשאלת  בעצמם,  תורה  ספר  לכתוב  יכולים 

מצוות כתיבת ספר תורה בשותפות, באופן שמספר אנשים יתאגדו יחד 

על מנת שכל אחד יתרום סכום מסוים, וכך יממנו ביחד את כתיבתו. 

מפני  בשותפות,  המצווה  את  מקיים  אדם  אין  פוסקים  הרבה  לדעת 

שהמצווה מופנית לכל אחד ואחד מישראל בנפרד שיהיה לו ספר תורה 

משלו – אפילו אם ירש ספר תורה מאביו, מצווה שיכתוב בעצמו ספר 

תורה )פ”ת ס”ק א )מביא שהסתפקו פוסקים בדבר(; בערוך השולחן, 

סעיף יא, כתב שאין אדם מקיים בכך את המצווה(. אולם, אחרים כתבו 

ייתכן  שכך  שם,  השולחן  )ערוך  בשותפות  המצווה  את  לקיים  שניתן 

בדעת הרא”ש; אג”מ יו”ד ח”א, סימן קסג, ע”ש שהאריך(. 

לכן, בשעת הדחק, כאשר אין לאדם יכולת לממן לבדו כתיבת ספר תורה, 

מוטב שישתתף בתרומה למימון כתיבת ספר תורה. אם הדבר אפשרי, 

התורה  בספר  בבעלות  שותף  יהיה  תרומתו  על  שכתמורה  להתנות  יש 

)לדעת ה’תורת חיים’, צריך לעשות כן(. ב’אגרות משה’ )שם( הוסיף 

שאם השתתף אדם בכתיבת ספר תורה וגם קנה ספרים )כגון חומשים 

וגמרות, כנ”ל(, יצא ידי חובתו לכל הדעות.

יש להעיר שלאחר פטירת החפץ חיים )בשנת 1933(, יצא כרוז המבקש 

תרומות עבור כתיבת ספר תורה לזכרו, שם נאמר שניתן לקיים בכך את 

מצוות כתיבת ספר תורה. הכרוז היה חתום על-ידי גדול הדור, הרב חיים 

עוזר גרודזנסקי.

הוצאת ממון על ספר תורה 

כידוע, מחירם של ספרי תורה בזמננו הינו גבוה – מאד. מאחר שראינו 

עלינו  בשותפות,  המצווה  את  מקיים  אדם  אין  פוסקים  הרבה  שלדעת 

המצווה.  קיום  למען  מכספו  להוזיל  האדם  על  המוטלת  בחובה  לחקור 

עד כמה אדם צריך להשקיע מכספו כדי לקיים את מצוות כתיבת ספר 

תורה? 

רוב הפוסקים אין  זו כתב הרב משה פיינשטיין )שם( שלדעת  בשאלה 

אין  מנכסיו  עשירית  ואפילו  המצווה,  קיום  על  רב  הון  להוציא  צריכים 

חובה להוציא )ע”ש שהביא דעות שחייב להוציא עד חומש, אבל ביאר 

שאין זו דעת רוב הפוסקים(. 

עוד ביאר הרב פיינשטיין שמי שרוצה להוציא למען כתיבת ספר תורה 

עשירית מנכסיו, עדיין תהיה רוח חכמים נוחה ממנו. אבל אם יוציא למען 

הכתיבה יותר מעשירית מנכסיו, כתב הרב פיינשיין ש”מסופקני אם יהיה 

רוח חכמים נוחה מזה, כי הרי לא יוכל שוב לקיים מצוות אחרות וצדקה 

אם יוציא חומש מנכסיו על ס”ת וספרים, דאסור לבזבז יותר מחומש”.

לפי זה רק אדם שעלות כתיבת ספר התורה היא פחות מעשירית מרכושו 

הפנוי, מצווה עליו לכתוב ספר תורה. מי שמחיר הספר קרוב לעשירית 

מרכושו הפנוי, פטור מן המצווה. 

על דרך זו מדויק מלשון הרא”ש )שם( והטור )שם(, שכתבו שהמצווה 
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ידו  “אשר  ההוספה  משגת”.  ידו  אשר  מישראל  איש  כל  “על  חלה 

משגת” מורה, כפי שכתב הרב פיינשטיין, שאין אדם חייב להוציא הון רב 

על המצווה, שכן עלות ס”ת היא גבוהה. מסיבה זו הדגישו שאין החיוב 

חל אלא על מי שידו משגת.

לסיכום

אם  קלף.  על  בדיו  תורה  ספר  בעצמו  אדם  שיכתוב  המובחר  מן  מצווה 

אינו יכול לעשות כן, יכול לקיים את המצווה בכך שישכור סופר שיכתוב 

גם  המצווה  את  מקיים  אדם  רבים  פוסקים  לדעת  התורה.  את  עבורו 

תורה  ספר  שקונה  מי  המובחר.  מן  מצווה  אינו  אבל  תורה,  ספר  בקניין 

יקפיד לקנות ספר שעדיין חסרות בו אותיות, והסופר יכתבן בשליחותו, 

ובזה יהיה שותף בהשלמת כתיבת התורה.

לדעת הרא”ש, כפי שנפסק בשולחן ערוך, עיקר המצווה מתקיים בזמן 

גמרות,  משניות,  חומשים,  כגון  בהם,  שלומדים  ספרים  בקניית  הזה 

כתיבת  של  מצווה  יש  שיטתו  לפי  אם  הפוסקים  נחלקו  ספרים.  ושאר 

ספר תורה בזמן הזה.

לפי רוב פוסקים נשים אינן חייבות בכתיבת ספר תורה.

)או  בעשירית  תורה  ספר  לקנות  שיכול  אמיד,  אדם  על  חלה  המצווה 

המצווה  את  לקיים  ניתן  אם  הפוסקים  נחלקו  הפנויים.  מנכסיו  פחות( 

עדיף  תורה,  ספר  כתיבת  לקראת  שתורם  ומי  אחרים,  עם  בשותפות 

שיתנה שיהיה שותף ממוני בספר )ולא תורם בלבד(.

האם אח קטן תלמיד חכם חייב בכבוד אחיו הגדול שאינו תלמיד חכם

שאלה:

האם יש הלכה למי למזוג אוכל ראשון כי יוצא מצב שאני מוזגת לבן הבכור שלי אחרון יש לי את בעלי שאני מוזגת לו אחר כך כהן שאני מוזגת לו 

ואחר כך תלמיד חכם ואחר כך לבן הבכור שליו יוצא שהוא אחרון כמעט בכל דבר האם יש הלכה לזה שתלמד חכם לפני בן בכור

תשובה:

שלום רב,

לאמא אין כל חובה לכבד את בנה הבכור.

אגב, אח קטן שחייב בכבוד אחיו הגדול זה אכן נלמד מהפסוק, כבר את אביך ואת אמך - ואת לרבות את אחיך הגדול. אולם במקרה שהקטן הוא 

ת"ח יש אומרים שהגדול חייב בכבודו ולא להיפך. ראה תוס' יו"ט אבות פרק ד' משנה יב וראה עוד בשו"ת בנימין זאב רנג. ראה בבית יוסף סי' רמ. 

אולם בדרכי משה שם חולק וסובר שאח צעיר חייב לכבד את אחיו הגדול אפילו אם הוא ת"ח והגדול אינו ת"ח.

עדות נכרי בבית החולים על תינוק למי הוא נולד

שאלה:

מה הוא ההיתר לסמוך על עדותו של נכרי או הפסול לעדות, לעניין תינוק שזה עתה נולד במחלקת יולדות, לומר, שתינוקת זו או תינוק זה שייך לאמו 

היהודיה? האם אין לחשוש שהנכרי החליף ביודעין, כדי לזכות בילד יהודי וכדו’?

תשובה:

שלום רב,

לכאורה יש לומר שזו סוגיה ערוכה בקידושין נאמנת חיה לומר זה כהן זה לוי זה ממזר, ראה בשו"ע אבה"ע סי' ד' סעי' לה: "נשים שילדו בבת אחת, 

אשת כהן ולוי וישראל וממזר, נאמנת החיה לומר: זה הבן כהן הוא, או לוי, או ממזר, מפני שלא הוחזק ואין אנו יודעים יחוסם". אולם יש לומר שזו 

תקנה מיוחדת שהיא נאמנת כפי שמבואר שם ובראשונים, אבל רק באופן שיש לה נאמנות בסיסית )כלומר, לפחות כדין ע"א נאמן באיסורין( אבל 

במקום שאין למעיד כל נאמנות כמו בגוי, לכאורה אין מקור שהוא נאמן.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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אולם ראשית יש להגדיר את העדות הזו, האם עדות כזו צריכה שני עדים או די בעד אחד מעיקר הדין. משום שאם די בעד אחד לכאורה ניתן לומר 

שהוא נאמן משום שיש לו חזקה אומן לא מרעי אומנותיה שאינו משקר, אבל אם יש צורך בשני עדים - כלומר, דין עדות, לעולם לא יועיל חזקה 

שאינו משקר, שהרי גם משה רבינו אינו נאמן במצב שיש צורך בשני עדים למרות שודאי אינו משקר. לכן, חזקה הנותנת נאמנות לאיש מועילה רק 

באיסורין וכד', ולא באופן שיש צורך בעדות. א"כ השאלה הנשאלת האם לצורך קביעת יוחסין קביעת יהדות יש צורך בשני עדים - בדין עדות, או לא.

בספר עין הדעת בקונטרס יוחסין, הביא מקורות לכאן ולכאן האם בקביעת יהדות יש צורך בשני עדים או לא. בספר שהוצאתי לאור לפני כחודשיים 

ביחד עם ידידי הרב ישראל בארנבאום בשם "בירורי יהדות לאור מחקרים גנטיים" כתבתי פרק בנושא זה. אולם העולה מהנאמר שם שבאופן שאין 

אנו מוציאים אדם מחזקתו, אין צורך בשני עדים, א"כ תינוק זה שעדיין אין לו חזקה לכאורה די בעד אחד וממילא יועיל גם חזקה אומן לא מרעי 

אומנותיה.

האם ראוי למנות בעל תוקע שהוא בתוך שנת אבלות

שאלה:

שלום רב

תוקע שהוא בתוך יב׳ חודש לפטירת אביו האם יכול ליתקוע בראש השנה?)כי מידת הדין עודנה מתוחה על ראשו( יכול לברך בירכת שהחיינו?

תודה. מימון

תשובה:

שלום רב, כתבו האחרונים שלא ראוי לאבל בתוך י"ב חודש שיהיה בעל תוקע.

מקורות:

ראה באליה רבה סי' תקפ"ב. והובא במטה אפרים סי' תקפד. אולם ראה בקובץ ישורון כרך יג עמוד שיג, שהוביאו תשובה של הגרב"ש שנאורסון 

זצ"ל בנושא זה. ודקדק של לשונו של המטה אפרים שזה רק לא ראוי, ואיך בכל כל איסור. כלומר, מנהג ולא דין. לכן במקרה אודותיו נשאל פסק 

להמשיך על הבעל תוקע הקבוע שהיה להם.

הדבקת רטייה על העין בשבת

שאלה:

שלום וברכה.

האם מותר בשבת להשים רטיה חדשה על העין?

תשובה:

שלום וברכה

אינני מכיר את הרטייה, אם מדובר בהדבקה יש לפתוח את הדבקית לפני שבת ולסגור שוב ולפתוח בשבת. אם צריך להדביק משהו על רטייה תעשה 

את זה לפני שבת ותשמור את זה בצד, ובשבת תדביק רק על העין.

מקורות:

על הסרת נייר ההדבקה, דעת הגרש”ז אויערבך בס’ שמירת שבת כהלכתה פרק לה הערה סג שהדבר מותר משני טעמים: א. לכתחילה הודבק נייר 

זה לזמן מוגבל עד שיבואו הבעלים ויסירוהו, וממילא נחשב הדבר כתפירה לזמן שאין איסור לפותחה ]אף שהפלסטר שוהה בארון ימים רבים[. ב. 

הדבקת הנייר על גבי הפלסטר אינה תפירה גמורה, כיון שכל מטרתה רק לשמור את הדבק טרי ואין צורך בעצם הדיבוק. אולם, דעת הגרי”ש אלישיב 

להחמיר בכך וכן מנהג העולם. וע”ע ס’ ארחות שבת פרק יא סעי’ לה.
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