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לערוב או שלא לערוב: הגדרות והלכות ערבות )2(

השבוע נמשיך את הדיון אודות מעמדו ההלכתי של הערב, ובפרטי דינו.

בשבוע שעבר פתחנו את הנושא בדיון על אם מדובר במצווה – לחתום ערבות עבור אחרים – 

או שמא דווקא במעשה שראוי להימנע ממנו. כמו כן דנו במתי ערב צריך לפרוע את החוב )עד 

כמה צריך המלווה להשתדל לגבות את חובו מן הלווה(, ובאם רשאי הערב לחזור בו מקבלת 

הערבות.

במאמר הנוכחי נדון בפנים נוספים של ערבות. מה דינו של ערב המקבל אחריות על ההלוואה 

אדם  נעשה  איך  רווחים?  על  לערבות  קשור  הנושא  איך  ללווה?  הכסף  הועבר  שכבר  לאחר 

'ערב קבלן', ומה המנהג בכך כיום?

בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

"ערב לאחר מתן מעות"

מתן  )"קודם  ההלוואה  תחולת  קודם  ערבות  המקבל  ערב  בין  חדה  הבחנה  מבחינה  ההלכה 

מעות"( לבין ערב המקבל אחריות לאחר מתן מעות. הסיבה לכך היא שבניגוד ללווה עצמו, 

יתחייב  אפוא  איך  שלו.  שאינו  חוב  על  אחריות  מקבל  הערב  הכסף,  קבלת  מכוח  המתחייב 

הערב לפרוע את חובו של אחרים?

עבור ערב רגיל, המתחייב )אם בכתב ואם בעל-פה( קודם תחולת ההלוואה עצמה, המנגנון 

המחייב הוא מסירת הכסף ללווה. 

הגמרא )ב"ב קעג( מבארת שעל-ידי מסירת המעות, יש "הנאה" לערב, שכן על-פי ערבותו 

קיבל הלווה את הכסף הנדרש. הראשונים מסבירים שהערב מתחייב כתמורה על ה"הנאה" 

שקיבל, ואילו הריטב"א מבאר שנחשב הדבר כאילו הערב עצמו קיבל את כסף ההלוואה.

כאשר ערב מבקש לקבל אחריות של ערבות על חוב שכבר קיים, הרי שמסירת המעות אינה 

נדרש מנגנון אחר שייצור את  ליצור את החיוב. במקום זאת,  יכולה להיחשב מנגנון הלכתי 

אחריות הערב על החוב )שולחן ערוך, חושן משפט קכט, א(.

קניין על ערבות שלאחר מתן מעות

ויחי תשע"ו

דיני  של  נוספים  בפנים  דן  החולף,  השבוע  של  מאמרו  את  הממשיך  השבוע,  מאמר 

הכסף  הועבר  שכבר  לאחר  ההלוואה  על  אחריות  המקבל  ערב  של  דינו  מה  ערבות. 

ללווה? איך הנושא קשור לערבות על רווחים? איך נעשה אדם 'ערב קבלן', ומה המנהג 

בכך כיום? 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!

נאמר בפרשת השבוע: "ויברכם ביום 

ההוא לאמור בך יבורך ישראל לאמר 

וכמנשה".  כאפרים  אלוקים  ישימך 

הייתה  יעקב  שכוונת  מבאר  רש"י 

לדורות: "הבא לברך את בניו, יברכם 

ישימך  לבנו:  איש  ויאמר  בברכתם, 

אלוקים כאפרים וכמנשה".

רבים תמהו על המשמעות המיוחדת 

זכו  למה  ומנשה.  אפרים  ברכת  של 

מאת  מיוחדת  לברכה  אלו  יוסף  בני 

ולמה מברכים אנו את  יעקב אבינו, 

בנינו בברכתם, במשך כל הדורות? 

בספרו  זצ"ל,  הומינר  שמואל  הרב 

מכל  כי  מבאר  המלך",  "עבד 

נולדו  ומנשה  אפרים  רק  השבטים, 

שקועה  שהייתה  במצרים,  וגדלו 

תמיד  התכנסו  בביתם  בטומאה. 

כמקובל  וחרטומיה,  מדינה  שרי 

שם,  למלך.  משנה  של  בביתו 

ישראל  מארץ  הרחק  נוכריה,  בארץ 

אפרים  שהו  ומאבותיהם,  הקדושה 

ומנשה במשך שנים ארוכות. 

שאר  יוסף.  של  בניו  התייחדו  בכך 

של  בביתו  והתחנכו  גדלו  השבטים 

עליהם,  האצילה  רוחו  אבינו,  יעקב 

זכו  מחרן  ישראל  לארץ  וכשעלו 



ØØ

הדרך שבה מתחייב ערב על חוב שכבר קיים היא על-ידי קנין. בדרך כלל נעשה לשם כך קנין 

סודר, שהוא הקניין הפשוט והקל ביותר לביצוע )הערב מגביע מטפחת או כלי אחר השייך 

למלווה או לצד שלישי(. בכוחו של קנין ליצור חיוב, והדבר מועיל גם לעניין ערבות.

פוסקים דנים למה קנין זה עשוי לעזור. הבעיה, לכאורה, היא שהגמרא )שם( קובעת שקבלת 

הערבות על-ידי הערב הינה "אסמכתא". הערב אינו מצפה לשלם את הכסף, שכן הוא סומך 

על הלווה לשלם את חובו, כל שלכאורה, גם קנין רשמי לא אמור להועיל לעניין התחייבות 

הערב לתשלום החוב. 

שהוא  ה"הנאה"  שכן  המעות,  מתן  קודם  אחריות  המקבל  ערב  עבור  קיים  אינו  זה  מחסום 

מקבל פותרת את הביעה. איך ניתן לפתור את הבעיה עבור ערב שלאחר מתן מעות?

הרמב"ן )שם( מבאר שהסתמכות הערב על הלווה לשלם את חובו אינה הסתמכות גמורה: 

הערב יודע שיש אפשרות שהלווה לא ישלם, והוא נערך, במידה מסוימת, לאפשרות זו. משום 

את  ליצור  כדי  דין(  על-פי  )קנין  המועיל  בקנין  די  ולכן  גמורה",  ב"אסמכתא  מדובר  לא  כן, 

ההתחייבות. 

הסמ"ע )קכט, ד( נוקט בדרך אחרת: לדבריו, גם לאחר שההלוואה התקבלה, עדיין יש הנאה 

כלשהי שהערב מקבל מהמלווה. הנאה זו אינה מספיקה כדי להוות קנין, אבל די בה כדי לסלק 

את החסרון של אסמתכא.

המעות,  מתן  לאחר  ערבות  מקבל  הוא  כאשר  בקנין  לצורך  מודע  אינו  ערב  קרובות,  לעתים 

"]פלוני[ ערב קבלן".  יקבל על עצמו ערבות על-ידי חתימה על שטר ההלוואה כנהוג:  והוא 

נחלקו הפוסקים אם חתימה כאמור מועילה לעניין קבלת ערבות לאחר שהחוב כבר קיים, ואין 

בכך הכרעה ברורה )עי' שולחן ערוך קכט, ד; סמ"ע יד; ש"ך יא-יב(. הערוך השולחן )סעיף ו( 

פוסק שחתימה אינה מועילה לעניין זה.

שאלות הנוגעות לערבים שמקבלים אחריות על החוב לאחר מתן המעוד הינן שאלות שכיחות 

באתר "דין". כדי להימנע ממצבי אי-נעימות, חשוב להפקיד על קנין כדין, ולא להסתמך על 

חתימות לבד.

את  לגבות  שלא  מסכים  שהמלווה  באופן  כלומר,  קצוב,  זמן  מציין  הערב  שכאשר  לציין  יש 

ז(  )קכט,  השולחן  הערוך  כתב  הערב,  לו  שמעניק  הבטוחה  בשל  מסוים  לזמן  מהלווה  החוב 

שנחשב הדבר כהלוואה קודם מתן מעות, ואין צורך לקנין נוסף כדי לקיים את הערבות. דעה 

זו אינה מוסכמת על שאר פוסקים )עי' חלקת מחוקק כט, ה; אבני מילואים כט; כסף קדשים 

קכט, א(.

לערוב על רווחים

כמי שנהיה ערב לאחר מתן  דינו  רווחים עבור משקיע  על  לערוב  כי  פוסק  יב(  )קכט,  הש"ך 

מעות – באופן שאין הערבות חלה ללא מעשה קנין מיוחד.

ההשקעה  את  ההופך  עסקא",  "היתר  שנעשה  במקרים  )וכן  "עסקא"  הסדר  שנעשה  במקום 

למבנה של "עסקא"(, טוען הקצות החושן )קכט, ב( שההלכה תשתנה. לדבריו, כיון שהרווחים 

נובעים לטובת המשקיע דווקא מחלק ה"פקדון" של העסקא )כאשר נעשה "היתר עסקא", חלק 

מהכספים נחשבים להלוואה, וחלקם פיקדון(, הרי שאותם רווחים שייכים למשקיע, ולא למקבל.

שכן   – המעות  מתן  קודם  אחריות  מקבל  שהערב  נמצא  למשקיע,  שייכים  שהכספים  כיון 

המשקיע מסכים "להלוות" את הכספים למקבל )באופן שאינו משלם מיד(. מכאן שמדובר 

בערב קודם מתן המעות, שאין בו צורך בקנין.

גם באופן של עסקא, בוודאי שעדיף לעשות קנין המועיל כדי לבטח את תחולת הערבות כדין.

להיות בצוותא עם יצחק. אף על פי 

נוכח  למצרים  יעקב  בא  כאשר  כן, 

נמשכו  לא  ומנשה  כי אפרים  לדעת 

כלל וכלל אחרי טומאת מצרים, לא 

אומה  מאותה  למדו  ולא  התפעלו 

אדרבא,  נימוסיה.  ואת  מנהגיה  את 

ראה בהם שגדלו והתחנכו על ברכי 

יוסף הצדיק בדרך האבות. 

אפרים  של  ייחודיותם  על   - כך  על 

בניתוק  במצרים,  שגדלו  ומנשה, 

ממשפחתו הענפה של יעקב אבינו,  

זכו   - אבותיהם  לתפארת  גדלו  אך 

האחים להימנות בין שבטי י-ה. 

רבים  שמכשולים  אבינו  יעקב  ידע 

ידע  בניו.  בפני  לקום  עתידים 

יחדיו  בניו  כל  של  שכינוסם  נאמנה 

זמן,  לאורך  להתקיים  עתיד  אינו 

צאצאיו  יזדקקו  הימים,  מן  ושביום 

ומנשה.  אפרים  של  לכוחותיהם 

בכוח זה מברכים ישראל, בכוח של 

המתגבר  נצח  של  בכוח  המשכיות, 

על כל מכשול.

השבוע,  עברנו  בטבת,  עשרה  יום 

החושך,  תקופת  תחילת  את  מסמל 

לא  עדיין  ממנה  הגלות  תחילת 

הדורות,  כל  לאורך  תקוותנו,  יצאנו. 

 - ומנשה  אפרים  בברכת  טמונה 

יכול  בן  שגם  שמבטיחה  ברכה 

בחושך  ההולך  עם  גם  אב,  להיות 

יכול לראות אור גדול.

במהרה  בקרוב,  אליו  שנזכה  יה"ר 

בימינו. 
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ערב קבלן

החלוקה בין ערב רגיל לבין ערב קבלן מהווה עיקרון יסוד בדיני ערבות. 

ערב  ואילו  להלוואה,  ערב  רגיל  שערב  שבמקום  הוא  המהותי  ההבדל 

קבלן נעשה כאילו הוא עצמה לווה את הכסף מהמלווה.

את  לגבות  רשאי  שהמלווה  היא  זו  אבחנה  של  המרכזית  ההשלכה 

החוב ישירות מהערב )כאשר הוא ערב קבלן(, גם טרם ניסה לגבות את 

חובו מיד הלווה )עי' שולחן ערוך קכט, טו(. 

בשבוע  שראינו  וכפי  ללווה,  כל  קודם  לפנות  המלווה  על  רגיל,  בערב 

שעבר, עליו לגבות את החוב אפילו מנכסי הלווה, טרם יפנה לגבות מן 

הערב. ואולם, יש גם השלכות נוספות, כפי שנראה בהמשך.

בשל אבחנה חשובה זו, בכל שאלה של ערבות יש להכריע ראשית כל 

את מעמדו של הערב, אם כערב רגיל או כערב קבלן.

לומר את המילים הנכונות

רק  א(,  קעד,  בתרא  בבא  רבא  )כשיטת  הבסיסי  ההלכה  פסק  לפי 

כדי  מועילות  על-ידו,  הנכתוב  או  הנאמרות  מאד,  מסוימות  מילים 

המילים  את  לכתוב  או  לומר  הערב  על  קבלן.  ערב  של  מעמד  ליצור 

"תן לו )ללווה( ואתן לך )למלווה(". על-ידי השימוש במילים אלו )יש 

בה  שיש  משום  נתינה  בלשון  דווקא  להשתמש  שצריכים  מסבירים 

מראה  הערב  החוב(,  לפירעון  עצמו  הלווה  על  לסמוך  שאין  משמעות 

את מחויבותו השלמה לתשלום החוב.

לפי פסק השולחן ערוך )קכט, יז-יח(, כל משפט אחר אינו מועיל ליצור 

ערבות זו.

מה הדין במי שאומר או כותב: "תן לו ואני קבלן"? נחלקו הראשונים 

במקרה זה. לדעת הרי"ף, הרמב"ם ואחרים, גם אמירה זו אינה מועילה 

)קכט,  ערוך  נפסק בשולחן  וכן  ליצור את המעמד של ערב קבלן,  כדי 

יח(. מנגד, אחרים סבורים שמשפט זה, המפרש את היות הערב קבלן, 

כן מועיל ליצור את המעמד של קבלן.

ערב  "אני  הנוסח  את  רואים  אנו  שכאשר  מבאר  מא(  י,  )ב"ב  הרא"ש 

במילים  השתמש  אכן  שהערב  להניח  יש  שטר,  עלי  כתוב  קבלן" 

הנכונות כדי ליצור את המחויבות של ערב קבלן, ושהוא נעשה קבלן 

ניתן  נא( שכאשר  )סימן  צבי  כדין. על-פי הסברזה, כתב בשו"ת חכם 

ערב  "אני  הכותב  הערב  הנדרש,  הנוסח  את  אמר  לא  שהערב  להניח 

קבלן" יהיה במעמד של ערב רגיל, ולא של קבלן.

עם זאת, בערוך שולחן )קכט, יב( ממליץ כן להשתמש בנוסח הפסוק 

"]פלוני[ ערב קבלן", המועיל לפי פסק הרמ"א.

המנהג כיום

השגור  בנוסח  משתמשים  ערבות  הכוללים  שכיחים  חוב  שטרי  כיום, 

הנ"ל: "]פלוני[ ערב קבלן". גם גמ"חים גדולים מסתמכים על נוסח זה, 

ואינם נזהרים להוסיף את הנוסח המלא: "ואמרתי למלווה 'תן לו ואתן 

לך'". 

כיון שהמנהג הברור הוא ליצור מחויבות של ערב קבלן על-ידי הנוסח 

לכך  הסיבה  זה.  לנוסח  תוקף  יש  להלכה  שאף  עולה  האמור,  הפשוט 

היא שבכל ענייני שטרות ההלכה נקבעת לפי המנהג )עי' למשל חושן 

משפט מב, טו(.

יש לציין שלפי המנהג הנפוץ והברור, לעולם לא יפנה המלווה אל הערב 

תחילה. הוא תחילת כל יפנה אל הלווה, ורק לאחר כמה אזהרות יפנה 

אל הערב. הפנייה הראשונית אל הערב נועדה כדי להלחיץ את הלווה 

אינו  זאת  שכל  לאחר  רק  השכנוע.  למאמץ  הערב  את  ולצרף  לשלם, 

מועיל, יפנה המלווה לערב לגבות את החוב.

)ובעיקר גמ"חים( אינם סומכים על  לפי המנהג, נמצא אפוא המלווה 

מעלת "ערב קבלן" כדי לגבות תחילה מן הערב, אלא כדי שלא יצטרכו 

לגבות מנכסי הלווה, ובמקום זאת יוכלו לגבות מן הערב.

ההלכה  תשתנה  שלא  הורה  שליט"א  סילמן  יהודה  הרב  זאת,  למרות 

בשל כך, ולעולם יהיה המלווה רשאי לגבות את חובו מן הערב תחילה, 

את  למלווה  שיש  הוא  קבלן  ערב  של  עניינו  הערב.  אל  יפנה  טרם  גם 

אינם  כלל  בדרך  שמלווים  העובדה  תחילה.  הערב  מן  לגבות  הזכות 

מממשים את זכותם אינה משליכה על זכותו ההלכתית. 

מתי חיי הערב לשלם?

של  התשלום  זמן  היא  קבלן  ערב  לבין  רגיל  ערב  בין  נוספת  השלכה 

הערב לאחר שפנה אליו המלווה.

ערב רגיל חייב לשלם עד 30 יום מהמועד שבו חל עליו חובת התשלום 

דומה  שהערב  מבאר  קכט(  )חו"מ  הב"ח  ב(.  כו,  ולוה  מלוה  )רמב"ם, 

יום לשלם, גם הערב זוכה לאותם  בזה ללווה עצמו: אם ללווה יש 30 

שלושים יום.

הש"ך )קכט, כג(, מנגד, סבור )על-פי הרמב"ם( שדין הערב אינו תלוי 

בדין הלווה: גם במקום שזמנו של הלווה לשלם כבר עבר, ושוב אין לו 

שלושים יום לשלם )אלא עליו לשלם מיד(, עדיין זוכה הערב לזמן של 

30 יום מהמועד שחל עליו חובת התשלום.

הוראה זו לא תחול על ערב קבלן. כאמור לעיל, ערב קבלן נחשב כאילו 

לו  אין  ולכן  עצמו(,  הלווה  עם  )יחד  החוב  על  לווה  נעשה  עצמו  הוא 

לזכות בזמן מעבר לזמנו של הלווה. עם זאת, בפועל כאשר לווה צריך 

זמן  לו הרחבת  יעניק  נוסף לשלם את החוב, בית הדין בדרך כלל  זמן 

)בגדר הסביר( )עי' רמ"א, חו"מ ק, א(, כך שגם ערב קבלן יקבל הרחבת 

זמן, בהתאם לנסיבות.

בס"ד נסיים את הדיון בדיני ערבות בשבוע הבא.
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c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

מחלל שבת רשאי לעלות לתורה?

שאלה:

שלום לכבוד הרב

סליחה עם גזלתי מזמנך ולא התנסחתי נכון,

שאלתי אם אני יכול לברך בימי שני וחמישי מתוך ג' אנשים העולים לתורה כאשר יש "בעל קורא", אדם השולט בטעמי המקרא, וקורא בקול בשביל 

ה"עולה לתורה" הקורא בלחש עמו. ברצוני לציין שיש מניין, אני עדיין לא שומר שבת,אלה התחלתי להתפלל באמצע השבוע כל יום תפילת שחרית

בתודה

שבוע טוב

תשובה:

שלום רב

במקרה שלך שכפי שנשמע מבין השורות רצונך עז להמשיך ולהתקדם שמירת המצוות ולבטח בקרוב תתחיל לשמור שבת, ניתן להקל שתוכל 

לעלות לתורה למרות היותך עדיין למרבה הכאב מחלל שבת.

בהצלחה רבה בהמשך הדרך ויהי רצון שתזכה לטעום מצוף זיוה של השבת בקרוב ממש!

מקורות:

בנוגע להעלות לתורה אדם שמחלל שבת בפרהסיא כבר הורה בעל האגרות משה )או"ח ח"ג סי' כא – כב( שבמקרה שידוע שהוא כופר ועושה את 

מעשיו מתוך הכרה, איסור גמור הוא להעלותו לתורה ואין לענות אמן אחר ברכותיו. וכך נקט גם על שאר הכיבודים. אולם, אם ידוע שהוא מאמין 

במצוות אלא שהוא מחלל שבת לתיאבון, אף שיש להמנע מלכבדו באחד מכיבודי בית הכנסת, ניתן להקל בכך בשעת צורך גדול, כגון היארצייט 

וכיוצא בזה שיש חשש שאם לא יכבדוהו עלולים לבוא לידי מחלוקת. על כך שאדם המתקרב ליהדות רשאי לעלות לתורה, ראה מנחת שלמה ח"ב 

סימן ד' אות י'.

מכירת זכיות בתמ"א 38 ליזם ערבי

שאלה:

האם מותר למכור לקבלן ערבי זכות לבניית תמ"א 38 כאשר חייבים להקנות לו אחוזי בעלות בקרקע. נא לפרט מקורות לתשובה

תשובה:

שלום רב,

ישנם כמה סיבות להיתר, אבל לכאורה לדעת החזו"א לא מצאתי היתר.

נושא איסור לא תחנם נדון בהרחבה כידוע לענין היתר מכירת קרקעות בשביעית. דעת המתירים שאין בכל איסור לא תחנם משום שזה קנין לזמן 

ואין כאן חניה בקרקע, ראה מה שכתב הגרש"ז אוירבך במעדני ארץ עמוד קמג לאחר שהרחיב בנושא בתוך הספר שם: "אולם לענין לאו דלא תנחם 

בזה שפיר נלענ"ד שעיקר האיסור הוא רק כשהישראל נותן להעכו"ם חנייה קבועה בארץ, דהיינו באופן שהמכירה היא מכירה קיימת והעכו"ם נעשה 

ממש בעלים על הקרקע, משא"כ אם כל הבעלות נשארה כמו קודם ברשות הישראל, והעכו"ם אינו חשיב כבעלים ממש בפועל כי אם יש לו בעלות 

קניינית כזו שמועלת רק לענין הפקעת איסור, באופן כזה אפשר דליכא כלל משום לא תחנם" וכן דעת הר צבי )כרם ציון שביעית ב'(. אולם החזו"א 

)שביעית סי' כד סק"ג(, כתב שגם במכירה כזו יש איסור לא תחנם.

כלומר, לדעת מתירים ניתן להחשיב גם את המקרה הזה כקנין לזמן ואין כאן חניה לקבלן הערבי בקרקע, משום שבכל מקרה ניתן גם להחתים אותו 

שהוא ימכור את הדירות הנוספות רק לשומרי שבת וכד'. וכל המטרה היא כמובן רק כדי להאפשר לו לבנות ולהרוויח ואין לו כל כוונה לרכוש זכויות 
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בניה בארץ ישראל סתם כך. אולם לדעת החזו"א גם במקרה כזה אסור. כך גם בסרת ר"י מקוטנא )סי' נה( שבאופן שהדבר נודע לחיזוק אחיזת 

היהודים בארץ ישראל מותר, א"כ גם במקרה האמור יש להתיר, אולם גם על זה כידוע חולקים, ביניהם החזו"א שם. 

עוד נושא מפורסם הוא ההיתר של הרשב"א שהאיסור לא נאמר לישמעאלים שאינם עובדי עבודה זרה. אמנם בבית יוסף לא הביא את זה, אבל כבר 

כתב הגר"ח פלאג'י שאילו ראה הב"י את תשובת הרשב"א ודאי לא היה חולק. וכך העיד במזבח אדמה שכך נהגו רבנים בירושלים. אולם כידוע לא 

כולם קיבלו את ההיתר הזה. כלומר, הרוצה להקל ודאי יש לו כמה צירופים להתיר. אבל לדעת החזו"א לא מצאתי אפשרות להתיר.

סירוס כלבה

שאלה:

שלום כבוד הרב 

האם מבחינה הלכתית מותר לסרס בעל חיים? יש לנו כלבה שכשהיתה בת שנה היא נכנסה להריון והיו לה שש גורים וזה גרם לה להרבה מחלות וכו 

ומבחינה וטרינרית היום הרבה אומרים שזה מאריך את החיים של הבעל חיים וסירסנו אותה אחרי שהיא הביאה גורים האם זה בסדר?

תשובה:

שלום רב,

זה לא בסדר, אסור לסרס בעלי חיים גם לא לצורך בריאותן. לפעמים יהיה מותר לומר לגוי שיסרס אותה שלא בידיים. אבל אני לא בטוח כלל שזה 

המקרה כאן.

מקורות:

איסור סירוס בעלי חיים נמצא בשו"ע אבה"ע סי' ה' בסופו. וגם סירוס לצורך שמירת בריאותן אסור, ראה בקובץ "המאסף" ה' סי' עז שם הובא 

תשובה ארוכה של היד מלאכי בנושא. שדעתו לאסור משום שברור שאסור לעבור על איסור תורה לצורך הפסד ממון, ואם הבהמה בסכנה אין זה 

אלא הפסד ממון. ומאחר שיש איסור תורה לסרס בהמה 'שכתב בארצכם לא תעשו'. אולם בהמשך התשובה )עמוד קיח( כתב שמותר לומר לגוי 

לסרס כדי לרחם על הבהמה. משום שאנו פוסקים )ראה בית שמואל סוף סי' ה'( שבן נח לא מוזהר על הסירוס. אלא שאסור לומר לו מצד אמירה 

לגוי, וחידש שלא אסרו חכמים אמירה לגוי במקום שאדם בהול על ממונו ויש חשש שיעבור על איסור דאורייתא. ובהמשך הובא תשובת האור 

החיים שהסכים לפסק דינו של היד מלאכי.

תשובות אלו הובאו גם בשו"ת בני יהודה )מהר"י עייאש, ח"ב סי' מז( ושם חלק עליו, ולדעתו אין היתר לומר לגוי לסרסו בידיים, אלא רק ע"י אמירה 

לגוי בגרמא )לדוגמא, באופן של שתיית כוס של עיקרין(. וראה בפתחי תשובה )אבה"ע סי' ה' ס"ק י'( שציין תשובות אלו.

דין ערבות בגרים

שאלה:

האם גר מוציא אחרים ידי חובת קידוש?

תשובה:

שלום רב

כאשר הגר עצמו יוצא ידי חובה באותו קידוש אין מקום לספק, שהרי הכלל הוא ששומע כעונה ובזה לא צריך להגיע לדין ערבות, השאלה היא כאשר 

הגר כבר יצא ידי חובת קידוש אם יוכל לקדש לאחרים ובזה דנו הפוסקים בהרחבה

מקורות:

בגמ' קידושין )דף ע ע"ב( איתא: "אמר רבי חלבו קשים גרים לישראל כספחת, שנאמר )ישעיה יד א(: ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב". וכתבו 

התוס': "פי' בקונטרס: לפי שאינם בקיאים במצוות ומביאים פורענות. ועוד, שמלמדים את ישראל ממעשיהם. ויש מפרשים: לפי שכל ישראל ערבים 

זה לזה". ובאור דברי היש מפרשים כך הוא, דהטעם לדברי רבי חלבו שהגרים קשים לישראל, הוא מפני שאינם זהירים בשמירת המצוות, וכיון שכל 

ישראל ערבים זה לזה אף הם בכלל וממילא נושאים ישראל כולם בעונש עבור חטאי הגרים, וענין זה קשה הוא לישראל.
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ובתוספות שם דחו פירוש זה על פי סוגית הגמ' בסוטה )לז ע"ב(, שם נתבאר שדין הערבות שחל על בני ישראל בזמן מתן תורה היה רק לשש מאות 

אלף ושלושת אלפים הגברים לבד מטף שעלו ממצרים, שהם שנתערבו זה לזה בזמן מתן תורה, אבל הערב רב שעלה עמם ונתגיירו ונצטרפו לכלל 

ישראל לא היו בכלל הערבות. ואם הערב רב שעלה עמם לא היה בכלל הערבות א"כ כ"ש גרים שזה מקרוב באו משאר אומות דפשיטא שאינם בכלל 

הערבות. עכ"ד התוספות שם. )וראה עוד בזה בדברי רש"י ותוס' נדה יג ע"ב דנראה שנחלקו בזה שם(.

אכן בחידושי המהרי"ט לקידושין שם הוכיח מסוגית הגמ' בשבועות )לט ע"א( שיש ערבות גם לגרים, דאיתא שם: "וכשמשביעין אותו אומרים לו: 

הוי יודע, שלא על דעתך אנו משביעין אותך וכו', שכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל אמר להן: דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם 

אלא על דעת המקום וכו', אין לי אלא את העומדים על הר סיני, דורות הבאים וגרים העתידים להתגייר מנין, ת"ל ואת אשר איננו. ע"כ. הרי שהיו 

הגרים בכלל השבועה שנשבעו ישראל לה' ולתורתו, וכשם שהיו בכלל שבועה זו אף שהיתה הורתם ולידתם לעם אחר, כך מן הסתם היו גם בכלל 

הערבות.

כמו כן כתב להוכיח מדברי המדרש בפ' נצבים )פרשה ב(, שם למדו חז"ל את עצם דין "ערבות" מן הפסוק )דברים כט י( "וגרך אשר בקרב מחניך וכו' 

לעברך בברית וכו' כל איש ישראל". נמצא שעיקר המקור לדין "ערבות" נלמד מפסוק זה הכולל בתוכו את הגרים עם שאר ישראל במפורש.

אמנם בשו"ע או"ח )סי' נג סעי' יט( פסק שהגר רשאי לעבור לפני התיבה, ובבית יוסף שם לא הזכיר בזה שום חולק. ואם אכן כנים אנו בדברינו 

שלשיטת התוספות שאין ערבות בגרים א"כ לא שייך בהם דין "יצא מוציא", ואין להתיר לגר לעבור לפני התיבה שהרי כבר יצא יד"ח בתפילת לחש 

וחזרת התפילה בקול רם נתקנה במקורה כדי להוציא את הרבים שאינם בקיאים ידי חובתם. ואכן יעויין בדברי הפרי מגדים )פתיחה כוללת ח"ג אות 

כ"ט ובסי' נג שם א"א ס"ק יט( שלמד מדברי השו"ע אלו עצמם שיש ערבות לגרים, וצ"ע מדוע לא ציינו הפוסקים לדברי התוס' הנ"ל. 

ברכות לגוי בכריסמס - חג המולד

שאלה:

שלום לכבוד רבני בית הוראה שליט"א,

ילמדנו רבינו על אחינו יהודים אלו , אחד שהוא צלם מקצועי ואחד שהוא מוזיקאי מקצועי שקיבלו הזמנה לפרנסה להופיע בחתונת גוים בכנסיה 

ובחגיגת אדיהם ביום של האותו איש רחמנא ליצלן, והנדון הוא אם יש להם היתר להתפרנב בזה? כי הם עובדים אם אחרים גוים שקיבלו הזמנה 

בכזה דבר. לא נראה כי אפילו בבית כנסת רפורמית יש כמה פוסקים שאוסרים ק"ו בזה מ"מ אשמל לשמוע חוות דעת מכם.

ובתוספת האם ה"ה אם קיבלו הזמנה להופיע בבית כנסת רפורמית ? וכבר שכאן בחו"ל עתה חלק גרוע של החודש שיש הרבה חגיגות של ע"ז כיצד 

האופן הכי פחות גרוע לענות כשעכו"ם משמבח אלילותו " ומברך" שיהיה יום אד האותו איש ? נ"ל לומר בפשיטות רק " שומע" או תהנה משפחתך 

)דהיינו סתם ולא משום החגיגת עכו"ם והוא יחשב זה כדבר דרך ארץ ( - עקר על זה הוא אופן שיש דרכי שלום אבל חלילה להשיב על ע"ז . ראיתי 

אחד שהקדימו לו פניו בשבחים לעכו"ם ורק השיב " תודה " וכך מונע עצמו להרבות שיחה עם מעכו"ם על זה. נ"מ כי במקומות כמו סופר וחנויות 

וכו' כל עכו"ם אומר כזה דברים ומוזר להם לא להשיב כלום לכן גם ילמדנו דרך הכי טובה.

תשובה:

שלום רב

אסור להכנס לכנסיה, שהרי זה בית עבודה זרה, זה דבר פשוט וברור, ונדמה שמנהג היראים בחו"ל היה גם שלא להכנס לבית כנסת רפורמי, כיון 

שהוא מקום של כפירה וכדי להתבדל מהם, כך שנראה שאין לנגן בשמחות אלו.

לגבי הברכות ביום אידם: מותר לדרוש ולאחל להם ביום חגם. כמבואר במסכת כלה רבתי )פ"ג הלכה א'( שואלים בשלומם ואפילו ביום אידם מפני 

דרכי שלום. כמובן לא צריך להתיחס לחג עצמו אלא פשוט לאחל להם איחולים טובים.

מקורות:

אף שבמשנה בעבודה זרה דף ב,א וכן נפסק בשו"ע יו"ד סימן קמ"ח נאמרו איסורים רבים של מכירה וסיוע לעובדי כוכבים ביום איידם, אך כתבו 

הראשונים וכן נפסק בשו"ע שם סעיף י"ב שבזמן הזה אין איסור זה, וטעמים רבים נאמרו בראשונים בעבודה זרה דף ו,א מפני מה אין להחמיר בזה 

בזמן הזה, או מפני שכיום אינם עובדי עבודה זרה רק עושים מנהג אבותיהם )תוספות שם ב,א( או מפני שיש בזה משום איבה )תוספות רא"ש ור"ן 

שם(, או מפני שיש בזה חיי נפש שביניהם אנו יושבים ואנו מתפרנסים מהם תמיד )רמב"ן ריטב"א ומאירי שם( ועוד טעמים אחרים במאירי שם. 

כל הטעמים הללו שייכים גם במקרה שלנו.


