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שאלות עכשוויות של טבילת כלים
כוללת גם את מצוות טבילת כלים.  נגד מדין,  פרשת מטות, המספרת אודות מלחמת ישראל 

הוראת התורה ביחס לטבילת כלים מתייחסת לכלים שהביאו הלוחמים במלחמת מדין משדה 

ר ִצוָּה ה'  ת ַהּתֹוָרה, ֲאשֶׁ ְלָחָמה: זֹאת ֻחקַּ ִאים ַלמִּ ָבא ַהבָּ י ַהצָּ הקרב: "ַוּיֹאֶמר ֶאְלָעָזר ַהּכֵֹהן ֶאל ַאְנשֵׁ

ָבר  דָּ ל  כָּ ָהעָֹפֶרת.  ְוֶאת  ִדיל  ַהבְּ ֶאת  ְרֶזל  ַהבַּ ֶאת  ת  חֹשֶׁ ַהנְּ ֶאת  ֶסף  ַהכָּ ְוֶאת  ַהזָָּהב  ֶאת  ַאְך  ה:  ֶאת מֹשֶׁ

ִים"  ֲעִבירּו ַבמָּ ֵאׁש, תַּ ר לֹא ָיבֹא בָּ א. ְוכֹל ֲאשֶׁ ה ִיְתַחטָּ ֵמי ִנדָּ ֲעִבירּו ָבֵאׁש ְוָטֵהר, ַאְך בְּ ר ָיבֹא ָבֵאׁש, תַּ ֲאשֶׁ

)במדבר לא, כא-כג(.

התורה מלמדת אותנו בפסוקים אלו את ההלכות בשני נושאים שונים: דיני הכשרת כלים, ודיני 

טבילת כלים. במאמר זה נעסוק רק בנושא האחרון. התורה מתארת תהליך של טהרה על-ידי 

א"(. בגמרא )עבודה זרה עה, ב( מבואר שמדובר  ה ִיְתַחטָּ ֵמי ִנדָּ טבילת הכלים במקווה טהרה )"בְּ

ליהודי  שעובר  כלי  כל  על  כלים  טבילת  חיוב  ולומדת  לאוכלים,  המשמשים  סעודה,  בכלי  רק 

מרשותו של גוי. 

מכאן שאסור להשתמש בכלים שנקנו מגוים ולא נטבלו כדין )רמ"א, יורה דעה קכ, ח(.

במאמר הנוכחי נדון בשאלות עכשוויות מרכזיות העולות בהקשר של טבילת כלים. האם חובה 

לטבול כלי פלסטיק? האם יש לטבול מכשירי חשמל המשמשים להכנת אוכל? האם צריך לטבול 

תבניות אלומיניום? ומה הדין של צנצנות ובקבוקים המכינים מאכלים שנקנים? בשאלות אלו, 

ועוד, נעסוק בהמשך הדברים. 

טבילת כלי פלסטיק

התורה, בפסוקים הנ"ל, מציינת דווקא כלים של מתכת. מכאן עולה שחיוב התורה של טבילת 

כלים נאמר דווקא לעניין כלים של מתכת. יש לציין שנחלקו הדעות בין הראשונים אם בכלל יש 

חיוב מן התורה של טבילת כלים )עי' באריכות בכך בשו"ת יביע אומר חלק ב, סימן ט(. הנחת 

הפוסקים באופן כללי היא שמדובר במצווה מן התורה )עי' ערוך השולחן, יורה דעה קכ, ד(. 

עם זאת, חכמים גזרו חיוב טבילה גם על כלי זכוכית, כיוון שהם דומים בתכונתם לכלי מתכת, 

שכן "הואיל וכי נשתברו יש להם תקנה" )עבודה זרה, שם(. כלומר, כשם שאפשר להתיך כלי 

פרשת מטות מסעי תשע"ז

מאמר השבוע דן בשאלות עכשוויות העולות בהקשר של טבילת כלים. האם יש חיוב 

לטבול כלי פלסטיק? האם יש לטבול מכשירי חשמל המשמשים להכנת אוכל? האם 

מאכלים  המכינים  ובקבוקים  צנצנות  של  הדין  ומה  אלומיניום?  תבניות  לטבול  צריך 

שנקנים? 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!

אני  הפרשה  בתחילת 

מתוודעים לכוחו של הדיבור - 

להם  ניתנו  מצוות  תרי"ג  שהרי 

להוסיף  אין  עליהן  לישראל, 

זאת  ולמרות  לגרוע,  אין  ומהן 

המוסיפה  ישנה  אחת  מצווה 

אשר  ואיסורים  חיובים  לאדם 

אינם כלולים בתרי"ג מצוות. 

כי  "איש  נאמר:  זו  מצווה  על 

ידור נדר לה' ... ככל היוצא מפיו 

יעשה" - לפני הנדר היה הדבר 

משקיבל  והנה  לאדם,  מותר 

הנדר  את  שפתיו  במבטא  עליו 

נאסר עליו הדבר בלאו של "לא 

"ככל  של  וב"עשה"  דברו"  יחל 

היוצא מפיו יעשה". 

את  לנו  מדגימים  נדרים  דיני 

בין  כוח הדיבור, הכוח המפריד 

הבהמות.  לבין  האדם  מעלת 

דיבור  של  העצומה  המשמעות 

האדם מונח בכך שכוח הדיבור 

העומק  את  לפועל  מוציא 

באדם:  שטמון  ביותר  הפנימי 

את כוח הדעת. 

עובר  מדבר,  שהאדם  עד 

הדיבור משלב המחשבה, עבור 

דרך הרהור, ועד מעשה הדיבור 
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מתכת ולתקנו, כן אפשר לתקן כלי זכוכית, ולכן גזרו חכמים שאף כלי זכוכית חייבים בטבילה. 

יש להדגיש שחובת טבילה זו היא בברכה, כדין כלי מתכת, ושלא כפי שרבים סבורים שאין לברך 

על טבילת כלי זכוכית.

טבילה  שחובת  לומר  יש  בגמרא,  המובא  הטעם  לפי  פלסטיק.  כלי  לעניין  חקירה  עולה  מכאן 

זכוכית.  כלי  ניתנים לתיקון על-ידי התכה, על דרך  גם על כלי פלסטיק, שכן הם  מדרבנן חלה 

ואמנם, דעת שו"ת מנחת יצחק )ח"ג, סימן עו, עח( היא שיש חיוב טבילה בכלי פלסטיק, אלא 

שאין לברך על טבילה זו. מנגד, אחרים סבורים שחכמים גזרו דווקא על הזכוכית, ואין בכוחנו 

לגזור גזרות חדשות )עי' על דרך זו בשו"ת מלמד להועיל, ח"ב, סימן מט, בעניין כלי עצם; ועי' 

שו"ת יביע אומר ,יורה דעה ד, ח(. 

המנהג הרווח הוא שאין טובלים כלי פלסטיק כלל. 

כלי  למשל,  כלים.  טבילת  לחיוב  ביחס  שונים  ספקות  מעלים  שונים  כלים  של  נוספים  סוגים 

פורצלן, קורל, ועוד מבוססים על "חרס", שאין עליו חיוב טבילה, אך ייצורם כרוך בתערובת של 

זכוכית, המעניקה להם חיזוק ויופי. מכאן שיש להיזכר לטבול כלי פורצלן, קורל וכדומה, אך אין 

לברך על טבילה זו. כלים העשויים מעץ או מאבן אינם חייב בטבילה.

כלים ותבניות אלומיניום

על-פי המדע, אלומיניום הינו מתכת ככל המתכות, ומכאן שלכאורה חובת טבילת כלים תחול 

על כלי אלומיניום כשאר מתכות. ואולם, הפוסקים דנים שמא עיקר חיוב התורה חל דווקא על 

ששת המתכות המנויות בפסוק, ולא על מתכות נוספות )עי' באריכות בקונטרס בעל ה"תפארת 

ישראל" בתחילת סדר טהרות(.

הרב יעקב קמנצקי )אמת ליעקב קכ, א( כותב שבשל הספק שבדבר, אין לברך על טבילת כלי 

אלומיניום. ואולם, המנהג הרווח הוא לברך על טבילת כלי אלומיניום, ובשו"ת אגרות משה )יורה 

דעה ג, כב( כתב שאמנם אין האלומיניום נחשב ככלי מתכת, אך לא גרע דינו מדין כלי זכוכית 

)ויש לעיין לפי דברים בעניין הנ"ל של כלי פלסטיק(.

כלי  על  טבילה  חובת  שאין  כג(  סימן  )שם,  פיינשטיין  הרב  כתב  חד-פעמיות,  לתבניות  ביחס 

כלים  נחשבים  אינם  אלו  כלים  מדלעת(.  העשוי  כלי  )כגון  הארוך  לטווח  מעמד  מחזיק  שאינו 

לעניין טומאה וטהרה, ומכאן מסק הרב פיינשטיין שהוא הדין שאין בהם חובת טבילה.

לכאורה, כן הדין אף ביחס לתבניות אלומיניום, שבדרך כלל משתמשים בהן פעם אחת בלבד, 

וניתן  מעמד  שמחזיקים  שכלים  כותב  פיינשטיין  הרב  מנגד,  אותן.  משליכים  השימוש  ולאחר 

להשתמש בהם כמה פעמים, חייבים בטבילה גם כאשר לאור מחירם הנמוך הנוהג הוא להשליכם 

אחרי שימוש אחד. מכאן יש שהחמירו על טבילת כלים של תבניות אלומיניום.

אולם, רבו הפוסקים שהסכימו שאין חובת טבילה על תבניות אלו, גם אם לעתים משתמשים 

בהן יותר מפעם אחת, וכן המנהג הרווח )שו"ת חלקת יעקב, יורה דעה מו, אורח חיים קנב, ב; 

שו"ת מנחת יצחק ח"ה, סימן לב; הלכות טבילת כלים פרק א, הערה י(.

מכשירי חשמל

האם ואיך יש לטבול מכשירי חשמל ביתיים? שאלה זו נשאלת לעתים קרובות, וכאשר מדובר 

חיוב  עליו  חל  שאכן  לכאורה  נראה  אוכל,  עם  ישיר  במגע  הבאים  מתכת  חלקי  שלו  במשכיר 

טבילת כלים ככל כלי רגיל. מנגד, רבים חוששים שהטבילה במים תקלקל את המכשיר, זאת 

לאור אזהרות היצרן מכן. מה ניתן לעשות?

יש פוסקים שפטרו מכשירים חשמל מחובת טבילת כלים, זאת משום שהם "מחוברים לקרקע" 

עצמו. דרך הדיבור, אדם מעביר 

 - החוצה  מתוכו  משמעות 

כפיהן  יציר  שהינה  משמעות 

משמעות  ובינתו,  חכמתו  של 

המיוחדת למעלתו כאדם. 

סיבת  את  תולה  המדרש 

לשון  באיסור  הראשונה  הגלות 

הראשונה  הסיבה  אפילו  הרע; 

מצרימה  יוסף  את  שהביאה 

שהוציא  רעה"  "דיבתם  הייתה 

האחרונה,  הגלות  כך  אחיו.  על 

שעדיין סובבת אותנו, הרי היא 

תולדת חטא הלשון: "על קמצא 

ובר קמצא חרבה ירושלים".

אנו  שפגומים  כמה  עד 

אנו  פגומים  בדיבורינו, 

שפגומים  כמה  ועד  במהותנו; 

אנו  פרודים  במהותנו,  אנו 

היא  הנפש  שלמות  כי  בנפשנו, 

היא שלמות האומה. 

מלא  ספר  במדבר,  ספר 

 - קשות  ובפרשיות  בפורענות 

בתוכם הקשה שבכולם, פרשת 

דיבה  הוצאת  של  המרגלים 

בקריאת  מסתיים   - הארץ  על 

הכניסה  סף  על  השבוע  פרשת 

לארץ ישראל. 

שנזכה  יה"ר  הספר,  סיום  עם 

הדיבור  חטאי  תיקון  בזכות   -

צרותנו  את  לשים  בקרוב   -

מהרה  ולראות  מאחורינו, 

בקיבוץ גלותנו, בבניין מקדשנו, 

ובגאולה שלמה.
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חיוב  בטריות(.  על  פועל  אינו  המכשיר  )כאשר  החשמל  חוט  על-ידי 

וניידים, ולא על כלים שדינם כקרקע  טבילת כלים חל על כלים רגילים 

מחמת חיבורם על הקרקע )עי' שו"ת תשובות והנהגות ח"א, סימן תן; 

שו"ת בית אבי ח"א, סימן קיד; שו"ת חלקת יעקב, יורה דעה מא(.

אולם, רוב הפוסקים אינם מקבלים הנחה זו, ונוקטים שחיבור של חוט 

הטבילה.  מן  שפטור  לקרקע"  כ"מחובת  הכלי  את  מחשיב  אינו  חשמל 

מכאן שהמכשיר חייב בטבילה )שו"ת שבט הלוי, יורה דעה ב, נז, ג; שו"ת 

חיי הלוי ד, ס, ה; ה, סו, יב; טבילת כלים יא, נב(. יש שהציעו כי אין חיוב 

יתקלקל  שהמכשיר  החשש  לנוכח  חשמליים  במכשירים  כלים  טבילת 

בטבילתו )מה שבהחלט סביר ביחס למכשירים דיגיטליים( – אך דעה זו 

לא התקבלה על-ידי הפוסקים )עי' שו"ת אגרות משה, יורה דעה ח"א, 

סימנים נז-נח(.

הכלי  לחלקי  רק  מוגבל  הטבילה  חיוב  פוסקים,  כמה  שלפי  לציין  יש   

הבאים במגע עם האוכל. כאשר ניתן לפרק את הכלי לחלקיו, פתרון זה 

עשוי לסייע )עי' שו"ת אגרות משה שם; שו"ת חלקת יעקב ח"ג, סימן 

מג(. כאשר אין אופציה כזאת, נאמרו בעיקר שתי דרכים:

על-ידי  זאת  הטבילה,  חיוב  את  מהמכשיר  להפקיע  היא  אחת  אופציה 

פירוק הכלי והרכבתו מחדש על-ידי יהודי. כלי שחלקיו מיוצרים על-ידי 

גוי, אך הרכבתו נעשית על-ידי ישראל, פטור מטבילה, כיוון שחלקי הכלי 

יג; שו"ת באר  עג,  )עי' חכמת אדם  "כלי"  נקראים  לפני הרכבתם אינם 

משה ד, ק; טבילת כלים יא, נ(. כדאי למסור את הכלי לבעל מלאכה, שכן 

אין די בשחרור וחיזוק ברגים, אלא לפירוק והרכבה משמעותיים.

שכאשר  מורה  הניסיון  במים.  המכשיר  את  לטבול  היא  שנייה  אופציה 

שהוא  עד  ליום-יומיים  בשמש  שוהה  והמכשיר  קצרה,  טבילה  נעשית 

יבש לגמרי, לא נעשה נזק למכשיר, והוא נשאר תקין. ניתן להאיץ את 

תהליך הייבוש על-ידי מייבש שערות )עי' שו"ת באר משה, שם; רבבות 

אפרים ח"ב, סימן קעב; ח"ב, סימן תקב(.

יש לציין שבשתי האופציות הנ"ל תתכנה בעיות עם אחריות היצרן על 

המוצר.

אופציה שלישית, כאשר אין אפשרות של טבילה, היא לתת את המכשיר 

בתורה  ליהודי  בחזרה  המכשיר  את  ייתן  שהוא  על-מנת  במתנה,  לגוי 

השאלה. באופן זה לא חל חובת טבילה על המכשיר, כיון שהוא נשאר 

רשמית בבעלות גוי. 

כמובן, האידיאל הוא לקנות מכשיר שמיוצר או מורכב על-ידי יהודי או 

חברה בעלות יהודית, מה שפטור מחובת טבילה.

צנצנות ובקבוקי מיץ

ובקבוקי  לצנצנות  ביחס  עולה  כלים  טבילת  בתחום  מפורסמת  שאלה 

אלו,  באופנים  תכולתם.  עם  יחד  הנמכרים  זכוכית,  עשויים  שתיים 

לכאורה חלה חובת טבילה על הצנצנת או על הבקבוק, בוודאי אם הקונה 

היהודי משתמש בהם שוב לאחר שהתרוקנו מתכולתם המקורית. האם 

מותר אפוא להשתמש בצנצנת או בבקבוק, או שמא חל עליהם חובת 

טבילה?

הרב משה פיינשטיין )יורה דעה ח"ב, סימן מ וסימן קלז( פוסק בשאלה 

זו לקולא. הוא מבאר שכלי שנקנה מן הגוי חייב בטבילה רק כאשר הגוי 

רואה אותו ככלי. אם בעיני הגוי לא מדובר במכירת כלי, אלא במכירה 

חמוצים, אלא שהכלי מהווה צורה נוחה להחזיק את החמוצים הנמכרים, 

אזי אין על הכלי חובת טבילה. באופן זה, אין הכלי מוגדר ככלי אלא בידי 

היהודי, כאשר הוא מחליק לעשות בו שימוש חוזר – ומכאן שאין עליו 

חובת טבילה.

כאשר אדם קונה חמוצים בצנצנת, הוא בדרך כלל רואה את עצמו בתור 

צנצנת. הצנצנת  וגם  חמוצים  שקונה  מי  בתור  ולא  חמוצים,  שקונה  מי 

פשוט מגיע יחד עם החמוצים, כדי להחזיק אותם, וכן הבקבוק מגיע עם 

היין או המיץ. המוכר לא היה מציע הנחה בחיר למכירת החמוצים ללא 

הצנצנת או היין ללא הבקבוק – ומכאן שאין חובת טבילה עליהם.

הרב פיינשטיין מוסיף שגם אילו המוכר כן היה מציע הנחה במקרים אלה, 

עדיין אין כאן חובת טבילה כלל. הוא מבסס את דברי על דברי המשניות 

ומשקים  אוכלים  המחזיקה  שצנצנת  מדבור  שם  שני,  מעשר  במסכת 

נחשבת טפילה לאוכלים, ומכאן שמותר להוציא מעות של מעשר שני 

לא רק על האוכלים עצמם )כדין מעות מעשר שני(, אלא אף על הכלים 

המחזיקים אותם. דין הכלים כדין האוכלים.

הצנצנת  ועיקר.  כלל  הגוי  מן  צנצנת  קונה  היהודי  שאין  עולה  מכאן 

המחזיקה את האוכל דינה כאוכל עצמו; היא הופכת ל"צנצנת" רק לאחר 

שהיא ריקה מתכולתה, ומצב זה קורה רק ברשות ישראל, כך שאין על 

הצנצנת כל חובת טבילה.

הרב פיינשטיין מוסיף שכן היה המנהג באירופה, שלא לחייב טבילה על 

צנצנות ובקבוקים הנקנים יחד עם תכולתם. גם המהרי"ל דיסקין )הובאו 

דבריו בשערים המצויינים בהלכה לח, ח( מקל בשאלה זו, וכן נקט בספר 

אור לציון )אורח חיים א, כד(. ואולם, מחמת החידוש שבדבר, כתב הרב 

פיינשטיין שיש להקל דווקא בכלי זכוכית, ואילו בכלי מתכת יש להחמיר 

ולטבול את הכלי בלי ברכה.

כט(  סימן  ח"ב,  דעה  יורה  אש,  שרידי  )שו"ת  וינברג  יעקב  יחיאל  הרב 

מציע פתרון אחר לבעיה. הוא ממליץ שיקנה היהודי מן הגוי רק את חלק 

האוכל של הממכר, ואילו את הצנצנת יתכוון בלבו שאינו רוצה לקנותו. 

באופן זה הרי שלא נכנס הכלי לרשותו, ואין עליו חובת טבילה. 

הרב מנשה קליין )שו"ת משנה הלכות ח"ד, סימן קז( כתב שאין חובת 

רוצה  אדם  אין  שכן  הכלי,  את  לקנות  מתכוון  אדם  שאין  כיון  טבילה 

בקניינו של דבר שיוביל לידי איסור.
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הוצאת תקע משקע בשבת

שאלה:

שלום רב,

בשבת החשמל קפץ, וידעתי שזה בגלל המזגן בחדרי. )אני לא הייתי מרימה או שהייתי מחפשת גוי( אולם אני גרה בבית שלא שומרים שבת. ניסו 

להרים בארון, התלבטתי-אם אומר להם את הסיבה: היו מוציאים את התקע, אם לא אומר: היו מוציאים את כל התקעים בסביבה. בסוף החלטתי 

שאוציא בעצמי )כאמור הכל כבוי - לא יצרתי חשמל(. -האם פעלתי כשורה )כלומר החלטה של "הרע במיעוטו" לאור הנסיבות או חילול-שבת )אבל 

רק מדרבנן-מוקצה(?

תשובה:

שלום וברכה

הוצאת התקע במצב כזה יש בה חשש איסור מוקצה ]כאשר המכשיר עשוי לפעול יש כאן לדעת החזון איש גם בעיה של בונה וסותר, אבל כאן שכלל 

אין חשמל, הבעיה לכאורה היא רק מוקצה[. השקע דינו ככלי שמלאכתו לאיסור שאין בו תשמישי היתר, שדינו כמוקצה מחמת גופו ואסור לטלטלו 

בשבת אפילו לצורך גופו ומקומו, ואפילו להוציא בשינוי נחלקו הדעות אם מותר לטלטל, ראה חזון איש סי' מז שאוסר, אמנם דעת המשנה ברורה 

סי' שח ס"ק יג להתיר בשינוי וכן המנהג. לכן אם אפשר להוציא בשינוי, בגב היד וכדומה, זה בסדר במקרה זה. כאשר אי אפשר בשינוי, אנחנו נוגעים 

בסוגיה במסכת שבת )ד,ב(: "וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך", שלפיה בפרט כאן שבעצם הם קצת מזידים, שהרי הם יודעים ששבת היום, 

לא מתירים לעשות איסור קל של מוקצה כדי להציל אדם אחר מאיסור חמור יותר.

ההורים דורשים שכל האחים לא ישתתפו בחתונת האחות

שאלה:

שלום וברכה! אחותי מתחתנת עם חבר שלה ואבא ואמא לא באים לחתונה ולא מעוניינים שאף אחד מבני המשפחה יגיעו גם לא הנשואים ואני 

ובעלי כן מעוניינים ללכת כי בכל אופן זאת אחותי והיא מצפה שנגיע וההורים אומרים שהם ינתקו קשר עם מי שילך לחתונה האם יש פה צד של 

כיבוד הורים או לא?

תשובה:

שלום רב,

באופן עקרוני כבר נפסק בשו"ע יו"ד סי' רמ סעי' טז: "האב שצוה את בנו שלא ידבר עם פלוני ושלא ימחול לו עד זמן קצוב, והבן היה רוצה להתפייס 

מיד לולי צוואת אביו, אין לו לחוש לצוואתו". וכתבו הט"ז והש"ך שהטעם הוא שאדם אינו מחוייב לשמוע בקול ההורים באופן שהם מורים לו לעבור 

על איסור, וכאן האיסור הוא: לא תשנא את אחיך בלבבך. וגם לא ללכת לחתונת אח או אחות זה בגדרי האיסור, כי זה מתפרש כביטוי לשנאה, ברמה 

כזו שלא מדברים.

אבל אני לא מרגיש אני יכול לחתום את התשובה באופן הזה. משום שמבין השורות נראה שיש כאן איזה סיבה מדוע הם מחרימים אותה, אולי בגלל 

שהיא שינתה את אורח חייה או משהו אחר אני לא יודע את לא מפרטת, ואם כך, יתכן שזה לא מתפרש כביטוי לשנאה אלא כאקט חינוכי, שאת 

יכולה להסכים איתו ויכולה שלא להסכים איתו, אבל אם זה הרעיון שמעומד מאחורי הסיכסוך )כמה כואב שזה הרמה שהצדדים הגיעו, אבל זה 

המצב(, יתכן שאין כאן איסור לא תשנא, וממילא מבואר בשו"ע שחייבים לשמוע בקול ההורים.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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אולם היה מקום להקשות מדוע ההיתר שלא לשמוע בקול ההורים נובע רק מחמת זה ולא מחמת ההלכה המפורשת שם בסעי' כה שאין חובה 

לשמוע בקול ההורים בדבר שאינו נוגע אליהם. אלא שצריכים לומר שאם האב מסוכסך ברמה כזו עם פלוני והבן בכל זאת הולך ומדבר איתו, ועוד 

מגיע לחתונתו, יש בזה פגיעה בכבוד ההורים.

לכן למסקנה, אני לא יודע מה לומר, יתכן שזה כלול בהלכה הנ"ל, ויתכן שלא, תלוי בנסיבות.

מכירת דירה לגר תושב בזמנינו

שאלה:

אדם שמתקשה למכור את דירתו )לא בירושלים( במחיר המלא. הופיעו לקוחות ערבים והציעו לקנות את הבית במחיר טוב, הערבים נראים אנשים 

הגונים. האם יש אפשרות להעמיד שלושה אנשים כדיינים שיקבלו בפניהם לקיים שבע מצוות בני נח, ויהיה דינם כ'גר תושב' שאין בהם איסור 'לא 

תחנם’

תשובה:

שלום רב,

להלכה אין מקבלים גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג, ראה ערכין כט א, ורמב"ם עבודה זרה פרק י' הלכה ו' ובאיסורי ביאה פרק יד הלכה ח. וראה 

ברמב"ם שם שאפילו קיבל עליו כל תרי"ג מצוות אין מקבלים אותו אלא בגיור גמור ולא בתורת גר תושב. אמנם לגבי האיסור לשבת בארץ ישראל 

סבר הראב"ד שגם בזמנינו ניתן להתיר זאת אם יקבל עליו שבע מצוות בני נח,  ומשום שטעם איסור זה הוא שלא יחטיאו את ישראל ולגביו אין 

חשש כזה ]כסף משנה שם[, ולדבריו העצה שלך אכן ישימה ]אם יקבל עליו ברצינות.... וזה לא ממש מעשי...[ וכבר הציע זאת בשו"ת משפט כהן 

סי' סג, אלא שיש לזכור שברמב"ם מלכים פ"י הלכה יא כתב, שגר תושב הוא רק כזה שמקבל שבע מצוות אלו מתוך אמונה בה ובתורתו, אבל אם 

עשה כן מחמת הכרע הדעת שאכן נראה לו הדבר לטוב וישר, אינו גר תושב! כך שגם אם יקבל עליו ברצינות הראויה, אם ישעה זאת מחמת היותו 

הגון וישר כפי שציינת, זה לא מועיל כלום.

לכן העצה מעניינת, וכאמור נידונה בפוסקים, אך אינה ישימה.

הדלקת חשמל על ידי גוי לצורך התפילה

שאלה:

אמירה לעכו"ם בשעות בוקר מוקדמות של השבת להדליק את החשמל כדי שיוכל להתפלל

תשובה:

שלום וברכה

לצורך יחיד, אפילו לצורך מצוה אסור, לצורך רבים שיוכלו להתפלל, יש התלבטות גדולה, שכן בשו”ת נודע ביהודה מהדו”ק סי’ לג עורר שיש למחות 

במנהג שנהגו במקצת קהילות שהגוי מדליק נרות לפני תפילת נעילה בבית הכנסת, ואין להתיר במקום מצוה אלא שבות דשבות ולא אמירה לגוי 

במלאכה דאורייתא. והקשו הפוסקים, שאם כן מדוע התיר המשנה ברורה בסי’ רעו ס”ק כה לתקן את העירוב על ידי גוי. ותירצו, ששם יש חשש 

מכשול לרבים שלא ידעו שהעירוב קרוע אבל באופן אחר – אסור. אמנם בשו”ת אגרות משה ח”ג סי’ מב התיר אמירה לגוי לצורך תפילה בציבור 

וקריאת התורה גם במלאכה דאורייתא, וראה קובץ תשובות ח”א סי’ לב הביא שיש שנהגו להקל בזה, אלא שראוי לגדור עצמנו בכך, מחמת הפירצה 

הגדולה שיש בענין אמירה לגוי בזמנינו שחושבים שהכל מותר…

יום נעים!
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