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גביית חובות: ללא לחץ?
חֵֹבל"  הּוא  ֶנֶפׁש  י  כִּ ָוָרֶכב  ֵרַחִים  ַיֲחבֹל  "לֹא  חוב:  לגביית  ביחס  הוראה  כוללת  תצא  כי  פרשת 

)דברים כד, ו(. הפסוק מלמד אותנו להיות רגישים ביחס לצרכים של בעלי חוב. לקיחת כלי 

העבודה הבסיסיים הייתה מעמידה את הבעל החוב במצב קשה של חוסר יכולת להרוויח את 

כספו ולפרוע את חובו. אמנם מותר )וראוי( המלווה ידאג לקבל את כספו מאת הלווה, יש לו 

לעשות כן בדרך המתחשבת עם הלווה, צרכיו וקשייו.

לצורך  הבסיסיים  העבודה  כלי  את  הלווה  אצל  להשאיר  למלווה  שיש  המשנה  לומדת  מכאן 

יחבל  לא  כלים, שנאמר:  וחייב משום שני  עובר בלא תעשה,  "החובל את הרחים,  מלאכתו: 

רחים ורכב. ולא רחים ורכב בלבד אמרו, אלא כל דבר שעושין בו אכל נפש, שנאמר: כי נפש 

הוא חבל" )בבא מציעא ט, יג(. הלכה זו, ועוד הלכות כגון החיוב להשאיר אצל הלווה את צרכי 

החיים הבסיסיים, מבוארות אצל הרמב"ם )מלוה ולוה פרק ג( ובפוסקים מאוחרים.

כיום  גם  רלוונטי  ורכב", המתייחס ללקיחת משכון על חוב, אמנם  יחבל רחים  "לא  הדין של 

– אך שאלה שכיחה הרבה יותר היא שאלת האופן של גביית חוב. הפסוק בשמות )כב, כד( 

לגבות  בניסיון  ברגישות  לנהוג  החיוב  את  משכון,  ללקיחת  השייכים  איסורים  לצד  קובע, 

חובות: "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך לא תהיה לו כנושה". עלינו להתייחס לבעלי 

חוב בצורה אנושית, ולא לראות בהם רק אובייקטים של חוב שיש לחלץ מהם כספים.

הלכה זו יכולה להביא לידי מצבים רגישים. עד איזה גבול מותר להפעיל לחץ על בעלי חוב כדי 

לעודד את תשלום החוב? מה ההלכה כאשר המלווה אינו יודע את מצבו הכספי של הלווה? 

מה יכול אם לעשות למען גביית חובותיו כאשר הערוץ של בית הדין אינו יעיל? ואיזה חפצים 

צריכים להשאיר אצל הלווה ולא לקחתם בהליך הגבייה? 

בשאלות אלו, עוד, נעסוק בהמשך הדברים.

ללחוץ על הלווה

התורה אוסרת על מלווים מלהלחיץ לווים הנמצאים במצב דחוק לשלם את חובותיהם. הלכה 

פרשת כי תצא תשע"ז

מאמר השבוע עוסק בגביית חובות. עד איזה גבול מותר למלווה להפעיל לחץ על בעל 

חוב כדי לעודד את תשלום החוב? מה ההלכה כאשר המלווה אינו יודע את מצבו הכספי 

של הלווה? מה יכול אם לעשות למען גביית חובותיו כאשר הערוץ של בית הדין אינו 

יעיל? ואיזה חפצים צריכים להשאיר אצל הלווה ולא לקחתם בהליך הגבייה? 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!

בפרשת השבוע אנו למדים על העמים 

עמון  ישראל:  לעם  מתקבלים  שאינם 

ומואב. 

לאי-קבלת  נותנת  שהתורה  הסיבה 

בלשון  תמיהה.  מעוררת  אלו  אומות 

יבא  "לא  ד-ה(:  כג,  )דברים  הפסוק 

עמוני ומואבי בקהל ה'... על דבר אשר 

בדרך  ובמים  בלחם  אתכם  קדמו  לא 

עליך  שכר  ואשר  ממצרים  בצאתכם 

את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים 

לקללך". 

גרמו  מואב  שבנות  איך  מדגיש  רש"י 

לציין  יש  אולם,  לחטוא.  לישראל 

לישראל  שגרמו  מואב,  בנות  שדווקא 

ורק הזכרים  לחטוא, כן כשרים לגיור, 

בנוסף,  העם.  מן  מוחרמים  מואב  של 

הנורא  העוול  סוד  מה  להבין  צריך 

ובמים,  בלחם  ישראל  שבאי-קדמת 

לאי-קבלת  סיבה  מהווה  שהוא  עד 

לדורי   – ישראל  לעם  שלמה  אומה 

דורות?

עמון  של  שהפגם  מסביר  הרמב"ן 

הטוב.  הכרת  של  בתחום  היה  ומואב 

של  צאצאים  שניהם  ומואב  עמון 

לוט – אשר גידלו אברהם, נלחם בעד 

מהפיכת  בתפילותיו  והצילו  הצלתו, 

למען  אברהם  הקרבת  חרף  סדום. 

רעה  השיבו  ומואב,  עמון  בשרו,  שאר 

הקדימו  שלא  רק  ולא   – טובה  תחת 
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זו נפסקת ברמב"ם )מלוה ולוה א, ב(: "כל הנוגש העני, והוא יודע שאין לו מה יחזיר לו, עובר 

בלא תעשה, שנאמר: לא תהיה לו כנושה". 

לחמוק  לו  ואין  המלווה,  כלפי  חובותיו  את  לשלם  גמורה  חובה  מוטלת  הלווה  שעל  כמובן 

מאחריותו לשלם את החוב מפני מצבו הדחוק. אם זאת, התורה מזהירה את המלווים ש"לא 

להתעשת  יצליח  שהלווה  עד  להמתין  המלווה  על  קל,  הדבר  אין  אמנם  כנושה".  לו  תהיה 

כלכלית, ויוכל לפרוע את חובותיו.

אי- מתוך  אי-נעימות  ללווה  תיגרם  שלא  להיזהר  המלווה  שעל  קובעים  חז"ל  יתרה-מזו, 

יכולתו לשלם את החוב. הגמרא )בבא מציעא עה, ב( מזכירה שיש למלווה להיזהר מלעבור 

ג(:  זו נפסקה ברמב"ם )שם,  יגרום ללווה בושה. אף הלכה  כיון שהמגע ביניהם  לפני הלווה, 

"אסור לאדם להראות עצמו לבעל חובו בזמן שיודע שאין לו, אפילו לעבור לפניו, שלא יפחידו 

או יכלימו, אף על פי שאינו תובעו". מסופר על החפץ חיים שהיה נזהר מאד בהלכה זו, והיה 

טורח למנוע כל מגע אפשרי עם לווים.

עם זאת, מותר למלווה לבקש בנימוס מהלווה שיוודא כי יהיה לו כסף לשלם את חובו. כפי 

שנפסק בכסף הקדשים )חושן משפט צז(, מותר למלווה לומר ללווה שכאשר יהיה לו כספים, 

עליו לדאוג לשלם מיד את החוב.

מצבים של ספק

יכול  אינו  המלווה  לווים.  של  הכספי  מצבו  את  לדעת  קרובות  לעתים  קשה  שלנו,  בזמנים 

לדעת: אולי יש ללווה חשבון בנק בחו"ל שהוא מסתיר ממנו? שמא יש לו השקעות אחרות, 

נכסים נוספים, או דרכים שונות להשיג את הכסף?

מאת  הכסף  את  לדרוש  למלווה  שמותר  צז(  )סימן  הקדשים  בכסף  כתב  ספק,  של  במצבים 

לדרוש את הכסף ממי שאינו  הוא  רואים בכסף ספק איסור תורה: האיסור  אנו  ואין  הלווה, 

יכול לשלם, ובמצבים של ספק אין האיסור חל. גם במנחת חינוך )מצווה סז( מסיג למסקנה 

זו, על-פי לשון החינוך לפיה אסור לתבוע את התשלום מאת הלווה "כדי לצערו".הרב שמואל 

ווזנר זצ"ל )שו"ת שב הלוי ח"י, סימן רסז( מוסיף על אותה הדרך שהאיסור של "לא תהיה 

לו כנושה" אינו כה שכיח כיום, בגלל שלעתים קרובות מדובר במצבים של ספק, כאשר אין 

המלווה יכול לדעת את יכולת הלווה לפרוע את החוב. 

בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ג, סימן תעא, ז( מוסיף שאם המלווה אינו מוכן לגבות את חובו 

מנכסי הלווה, ומבקש דווקא תשלום של כסף, אזי העובדה שיש ללווה נכסים אינה מספיקה 

כדי להתיר את תביעת התשלום. יש מקום לדון בדבריו, שכן הלווה יכול למכור מנכסיו לשם 

פירעון החוב.

הלוואה תמורת צ'ק

זמן  כאשר  ההלוואה.  תמורת  פירעון  צ'ק  למלווה  נתן  הלווה  כאשר  עולה  מעניינת  שאלה 

הפירעון מגיע, נודע המלווה שחשבון הבנק של הלווה נמצא מינוס כבד, וכי פדיון הצ'ק יגרום 

לחוב לטפוח ויחריף מאד את מצבו הכספי של הלווה. האם מותר למלווה לפדות את הצ'ק, 

למרות שהוא יודע את מצבו המעורער של הלווה?

נראה שבנסיבות אלו מותר לפדות את הצ'ק. השולחן ערוך קובע שכאשר הותנה מראש בין 

המלווה לבין הלווה תנאי לפיו הלווה אינו מונע מהמלווה אפילו את חפציו הנצרכים ביותר, 

אף  אלא  ומים,  בלחם  ישראל  את 

את  לקלל  בעור  בן  בלעם  את  שלחו 

העם.

התורה אינה מוקיעה מעם ישראל עם 

יכול  מעמלק  איש  עברייני.  או  רצחני 

וכך  ישראל,  לעם  ולהיכנס  להתגייר 

איש מישמעאל. אבל עם שאינו מכיר 

טובה אינו יכול להיכלל בשורות העם.

חשיבות-העל  את  למדים  אנו  מכאן 

שמרחיב  כפי  הטוב.  הכרת  מידת  של 

הרמח"ל בכמה מקומות, הקב"ה ברא 

את העולם בשביל להיטיב עם האדם. 

אולם, הטבה זו אינה יכולה להתקיים 

היא  ההטבה  כוונת  ריק.  בחלל 

בין  יחס  של  מסגרת  בתוך  שתתקיים 

האדם לבין הקב"ה, יחס שמחייב את 

הקב"ה  כלפי  ב'נתינה'  היהודי  האדם 

של קיום תורה ומצוות. 

'יחס' הוא מידת הכרת  הבסיס לאותו 

ה'חובת  בעל  השתית  עליה   – הטוב 

עבודת  שער  תחילת  )ראה  הלבבות' 

התורה  עבודת  כל  את  האלוקים( 

הכרת  מידת  אלמלא  והמצוות. 

לחלל  נכנסת  הקב"ה  הטבת  הטוב, 

לעבודת  הבסיס  ונשמט  כביכול,  ריק, 

ישראל כלפי הקב"ה.

אפוא,  טובה,  מכירה  שאינה  אומה 

אינה זכאית להצטרף לעם ישראל. מי 

יוכל  שאינו מכיר טובה מול חברו, לא 

יכול  ולא   – הקב"ה  מול  טובה  להכיר 

להיות חלק מעם ישראל, עובדי ה'.

להכיר  אכן,  הוא  טובה  להכיר  תנאי 

טובה – לראות את הטוב שבכל מצב, 

שהקב"ה  החסדים  לכל  מודע  להיות 

עושה עמנו. הבה נתבונן באותן טובות 

להכיר טובה  לחייבים,  גומל  שהקב"ה 

ולהימנות  להקב"ה,  והן  לאחרים  הן 

בקרב עובדי ה' באמת.
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התנאי קיים: "התנה עמו שלא יסדרו לו בחוב זה, תנאו קיים" )חושן 

משפט צז, כח(. על אותה הדרך, מתן הצ'ק מראש מהווה מחילה על 

זכויותיו של הלווה ביחס לצ'ק, ומותר למלווה לפדות אותו גם בנסיבות 

שמקשות על הלווה.

בנוסף לכך, אפילו אם נניח שאין הדבר דומה לתנאי שהותנה ביניהם, 

נראה שפדיון הצ'ק לא ייחשב עבירה על איסור "לא תהיה לו כנושה". 

 – עצמו  מהלווה  ולא  הלווה,  של  מהבנק  הכסף  את  גובה  הצ'ק  פדיון 

שהרי אין לו מה לשלם. הלווה אמנם נאלץ ללוות כסף מהבנק, אך אין 

הדבר דומה לגביית החוב ישירות מאת הלווה, ולכאורה אין בכך איסור 

)אפשרות זו מועלית בספר "הצ'ק בהלכה, פרק י, סעיף א(.

כן, כאשר ניתן צ'ק תמורת ההלוואה מותר למלווה להיות בקשר נמשך 

עם הלווה. בניגוד ללווה רגיל, שאין לו דרך לשלם את החוב, הרי שהצ'ק 

כאן  שאין  באופן  בידו,  פירעון  אפשרות  מהווה  המלווה  ביד  המוחזק 

חשש לבושה והשפלה של הלווה בשל אי-יכולתו לפרוע את החוב. 

צ'ק  נתן  הלווה  שבהם  למצבים  מתייחסים  הנ"ל  שהדברים  כמובן 

לכפות  למלווה  אין  זאת,  אינו מציע  הלווה  אם  הטוב.  למלווה מרצונו 

וכופה  מהלווה צ'ק כאשר חשבון הבנק שלו במינוס, ומלווה המלחיץ 

את הלווה לעשות כן יעבור על איסור "לא תהיה לו כנושה".

גביית חובות ושורת הדין

יודע שהבאת הלווה  מי שהגיע פעם לבית הדין בניסיון לגבות חובות 

הדין  בית  על  הדין,  שורת  לפי  הסיפור.  סוף  מלהיות  רחוק  הדין  לבית 

הלווה,  מנכסי  חובות  גביית  של  תהליך   – "סידור"  של  תהליך  ליזום 

באופן שמשאירים לו רק את הנצרך ביותר לחיי היומיום, ואילו השאר 

נגבה על-ידי המלווה.

במילים של השולחן ערוך )חושן משפט צז, כג(, "אומרים ללוה: הבא 

כל המטלטלים שיש לך, ולא תניח אפילו מחט אחת". משאירים ללווה 

את כלי המיטה שלו ושל משפחתו, ביגוד למשך שנה, מזון שלושים 

מעבר  שלו.  העבודה  כלי  ואת  וכסאות(,  שולחן  )כולל  המזון  כלי  יום, 

לכך, הכל נעמד לטובת גביית החוב.

סידור.  של  תהליך  בביצוע  הדין  בית  של  הקושי  את  להבין  קשה  לא 

ואולם, כך ההלכה הפסוקה, ועדיין צריך עיון, לכאורה, בנוהג של בתי 

הדין כיום שלא לבצע תהליך סידור על-פי דין – דין בין שני בעלי-דין, 

שאינו משאיר מקום רחב ל"רחמים" על הלווה. אמנם מצבו של הלווה 

אינו בכי טוב, אבל עובדה זו אינה משפיעה על זכותו של הלווה לגבות 

את כספו. למה אפוא תהליך ה"סידור" אינו נהוג?

נדמה שאחת הסיבות לכך היא השינוי באקלים החברתי והפיננסי של 

יד-שניים  שוק  התקיים  הפוסקים,  וגדולי  חז"ל  של  בזמנים  זמנינו. 

מפותח ששיקף את ערכו ה"אמתי" )במונחים של שימוש( של חפצים. 

המתקרב  מחיר  תמורת  להימכר  יכול  היה  למשל,  יד-שנייה,  בגד 

רבים  יד-שנייה  ופריטי  כן,  הדבר  אין  כיום,  חדש.  בגד  של  למחירו 

מכירתם  את  להצדיק  שקשה  באופן  מאד,  נמוכים  במחירים  נמכרים 

לצורך גביית החוב.

ללא  לראשו,  מעל  גג  קורת  עם  בקושי  הנשאר  חוב  שבעל  נראה  כן, 

וכך  אחת(,  )לפי דעה  בגדי שבת  ללא  אמצעי תקשורת,  ושאר  טלפון 

השתנו,  החיים  של  הסטנדרטים  המכה.  את  לשרוד  יתקשה  הלאה, 

בלתי-אפשרית  לנו  נראית  ובפוסקים  בחז"ל  הקבועה  הסידור  ומידת 

בהקשר המודרני. סיבה זו מצטרפת לגורמים לצמצום של שימוש בית 

הדין בפרוצדורה של "סידור" על-פי הלכה.

מסוימת,  במידה  משתקפים,  החיים  של  המודרניים  הסטנדרטים 

בתנאים של הליך הוצאה לפעול על-פי חוקי המדינה. מסיבה זו, ישנם 

חז"ל,  של  מזה  מחמיר  פחות  סידור  של  תהליך  שעורכים  בתי-דין 

והתאמת הכללים, במידה מסוימת, לאלו הנהוגים בהוצאה לפועל של 

המדינה.

איך גובים חובות?

הדין,  לבית  חובותיו במסלול של הליכה  לגבות את  ניסה  כאשר אדם 

ולא עלה בידו – מה עוד הוא יכול לעשות?

החוב  את  לגבות  אפשרות  אין  שכאשר  כתב  א(  )ד,  משפט  בשער 

כדי  אפשרית  דרך  בכל  להשתמש  למלווה  מותר  הדין,  לבית  בהליכה 

לגבות את החוב. בשו"ת שבט הלוי )ח"י, סימן רסג, חלק ז( כתב שאין 

למלווה לקחת את הדברים לידי עצמו, אלא עליו קודם כל לפנות לבית 

הדין, ולבקש היתר ללכת לערכאות כדי לגבות את החוב. אם בית הדין 

רואים שהלווה מתחמק מאחריותו לשלם את החוב, הם ייתנו אישור 

כאמור.

הדין  בית  שאין  מוסיף  תמב(  סימן  )ח"ג,  והנהגות  תשובות  בשו"ת 

מאפשר ללווה לגבות את חובו בערכאות אלא בהנחה שיש ללווה את 

יכול  הלווה  שאין  סבור  הדין  בית  כאשר  החוב.  את  לפרוע  האמצעים 

לפרוע את החוב, ויש חשש שבהליך של הוצאה לפועל תהיה הגבייה 

שלא כדין, אזי בית הדין לא יאשר את הפנייה לערכאות, ועל המלווה 

להמתין לשינוי במצבו של הלווה.

המלווה  ראשי  לערכאות,  לפנות  הדין  מבית  רשות  שקיבל  בהנחה 

ה(.  יד,  משפט  חושן  )רמ"א,  הגבייה  בהליך  שנגרמו  הוצאות  לתבוע 

לבוא  דווקא להוצאות שנגרמו בשל סירוב הלווה  כוונת הדברים היא 

בפני בית הדין, שגרם להוצאות בפנייה לערכאות.
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עובד זר שטעון שסבתא שלו היא מיהודי קוצי'ן

שאלה:

עובד זר טוען שסבתא שלו מצד האם היא יהודיה ממוצא יהודי קוצ'ין. הוא מקבוצת "השחורים". האם יש סיבה לא לשכור אותו, ושמענו עליו הרבה 

דברים טובים שהוא מתאים לעבודה זה. אבל אם הוא יהודי כמובן אינו סיבה לשכור אותו.

תודה

תשובה:

שלום רב,

וראה  יהודי  נאמן לטעון שהוא  ואינו  גוי  הוא  להניח שהאיש  ניתן  עבורך.  לחילולי שבת שאתה מצפה מאיש שיעשה  נוגעת  אני מבין ששאלתך 

במקורות. בנוסף, יתכן שהוא עצמו מאחר שהוא טוען שהוא יהודי אסור לו לחלל שבת. אבל אתה ודאי יכול להעסיק אותו משום שאפילו אם יש 

איסור לפני עיוור על "שוויא אנפשיה". עפ"י הלכה ודאי שמצידנו הוא נחשב לגוי גמור.

מקורות:

כאמור, לעצם השאלה אתה יכול להיות סמוך ובטוח שדינו כגוי לכל דבר. שהרי הוא הגיע מהודו, ורובם המכריע שם גויים. טענתו שהוא יהודי אינה 

רלוונטית משום שאינו נאמן לטעון שהוא יהודי.

אמנם בתוס' ביבמות מז,א כתבו מדוע אדם הבא לפנינו בטענה שהוא יהודי הוא נאמן מדין רוב: משום שרוב הבאים לפנינו בחזקת יהדות הם יהודים. 

וכד', כך כתב בשו"ת חוט  כיהודים  נראים  יהדות, אז שייך הרוב הזה. כלומר, מקיימים מצוות או  דווקא כשהם באים בחזקת  כוונתן לומר  אולם 

המשולש שהסיק מסברת התוס' שהנאמנות היא רק באופן שהם באים ומתנהגים כיהודים, ומדברים בשפתם )אידיש(, אולם אם אין הם מתנהגים 

"ונראה דהכי קים ליה למרן ז"ל במקום הנידון  כיהודים ואינם מדברים בשפתם, אינם נאמנים. ובחזון איש )אבה"ע קי"ז סק"ח( כתב על דבריו: 

ושעתו, אבל אי אפשר לכלול כללא בזה דהרבה יהודים שכיחים בשפה אחרת אם הן יחידים ונטמעין או רבים, ורוב הבאין בתורת יהדות ישראל הם 

בכל לשון". כלומר, לדעת החזון איש, לא ניתן להציב כללים ברורים איזה שפה או הנהגה נחשב ל"תורת יהדות", בכל תקופה יש לדון לפי עניינה, אך 

גם לשיטתו יחד עם טענת יהדות חייבת להיות הנהגה יהודית ברורה, ולא די בטענת יהדות בלבד, כמו שנראה בדבריו גם באבן העזר סי' נט ס"ק כה, 

שטענה בלבד על קטן שהוא יהודי אינה מחשיבה אותו למי ש"בא בתורת ישראל".

כך גם מבואר במרכבת המשנה )פי"ג מאיסורי ביאה הלכה י'(: "משא"כ בחו"ל והוא הדין בארץ ישראל בזמן הזה דידם תקיפה אע"ג דמדינא חשיב 

לומר  נאמן מדינא  לו סיבה להיות  )ולכן היה  לומר דהפה שאסר הפה שהתיר"  ובדין  ונוהג במצוות כישראל,  ישראל  חזקה כשבא מלובש בבגדי 

נתגיירתי אם לא משום מעלת יוחסין(. ומבואר בדבריו, שהתנהגותו כישראל הכרחית בתור ראיה שאכן המציאות היא כזו. ואם אין הוא נוהג כיהודי, 

מכל סיבה שהיא, אם בגינו או באשמת אבותיו בדורות שלפניו, יש חוסר בראיה ליהדותו.

וכך גם כתב הגאון ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג )שו"ת היכל יצחק אבה"ע סי' יז(: "ומובן מאליו שלא שייך כאן הדין שכל הבא מרחוק ואומר ישראל 

אני הוא נאמן שהרי זו הוחזקה באב נכרי על כל פנים וכבר יש ריעותא גדולה.... ואמנם יש להתבונן מה טעם נאמן הבא ממקום רחוק ואומר ישראל 

אני בלי שום ראיה, איך הוא נאמן להעיד על עצמו. וכו'....ואפשר שכוונת הראשונים ז"ל כשבא אדם לפנינו ודעתנו מתישבת עלינו שהוא ישראל, 

שיודע דרכי היהודים וכו' וניכר מתוכו אלא שאעפי"כ יש להסתפק שמא למד דרכי היהודים וגודל ביניהם והוא עצמו גוי, ההכרה שלנו היא כסימנים, 

ובצירוף הסברא של מילתא דעבידא לאיגלויי אף שלעצמה אינה מספיקה אנו מחזיקים אותו לישראל גמור".

אמנם בשו"ת אגרות משה )אבה"ע ח"א סי' ו'( משמע שגם בלי כל קיום מצוות וכד' אדם נאמן רק מחמת העובדה שמן הסתם גוי מתבייש לומר 

שהוא יהודי. אבל הוא סותר את עצמו לסי' ח' במה שפסק שם. ובנוסף צריכים לדעת היטב אם אכן בסיטואציה שאתה מדבר עליה יש בושה לומר 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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שהוא יהודי - אני ממש לא בטוח.

חשוב להדגיש שרוב זה - רוב הבאים זה רובא דליתא קמן, כלומר, רוב המבוסס על סברא, לכן ניתן להשתמש ברוב זה רק כאשר יש סברא מאחורי 

זה, ולא סתם איזה רוב מקרי שזה לא שייך, ואין כאן המקום להאריך.

אגב, בזמנינו ניתן לאמת את טענתו האם סבתא שלו מיהודי קוצי'ן ע"י בדיקת דנ"א מיטוכונדרית.

מזוזה בדלת בעלת משקוף צר

שאלה:

שלום רב, כשאי אפשר לקבוע את המזוזה במשקוף מחמת שהדלת נסגרת עליו מצוי בשער ברזל האם אפשר לקבוע המוזה כשפני המזוזה לכיון 

פני הנכנס. אשמח למקורות

תשובה:

שלום רב

הטוב ביותר לחקוק בתוך הפנל של האלומניום ולהניח את המזוזה שם, או אם מדובר בדלת הזזה יש בדרך כלל מקום כיון שעובי הפנל הוא כעובי 

שתי הדלתות. במקרה שזה לא אפשרי אתה יכול להניח את המזוזה בעובי הקיר שבו קבוע המשקוף כיון שגם הוא נראה כחלק מהפתח, ואם אין כל 

דרך אחרת יש לקבוע כפי שהצעת אך ללא ברכה.

מקורות:

כאשר לא ניתן לקבוע את המזוזה בתוך חלל הפתח כיון שהוא בעובי הדלת ממש, יש לקובעה על המשקוף מצידו החיצוני ללא ברכה. אולם, אם 

הצורת הפתח של הבית עצמו אינה רחבה הרבה יותר מהאלומיניום ונראה הדבר כמו פתח אחד שחלקו בולט מעט מחברו, כמו במקרה שלך, יש 

להקל לקובעה שם וזה ודאי עדיף מלקובעה על צידו החיצוני של הפתח. המהודר ביותר, לעשות חור באלומיניום עצמו ולקובעה בעומק הפתח. ראה 

ס’ שערי המזוזה פרק יב סעיג ובהערה ט.

שבירת כלי כדי ליצור ממנו פסיפס - בל תשחית

שאלה:

לכבוד הרבנים שליט"א

ברשותכם, האם מותר לשבור צלחות תקינות שאינם בשימוש לצורך שימוש בשבריהם לנוי בגינה או לעשיית פסיפס וכדומה?

תשובה:

שלום וברכה

נראה שאם כלים אלו אכן לא יבואו לעולם לשימוש, הם ישנים ולא מאלו שרגילים להשתמש בהם היום, וגם לאדם אחר לא תוכל לתת כיון שהיום 

אנשים לא רוצים כלים יד שניה, אין כאן השחתה ומותר. אבל אם זה יכול לבוא לידי שימוש, נראה להחמיר, אא"כ יש לך צורך מיוחד בכך, כגון שאתה 

בקי באומנות וזה מבחינתך שימוש ששווה כסף.

מקורות:

ראה שו"ע הרב שמירת הגוף והנפש סעי' טו שהיו אמוראים ששברו כיסאות וכדומה לצורך הסקה כשלא היה להם משהו אחר והיה קר מאוד, כלומר, 

כאשר הצורך שלך גדול מבחינתך משווי הכלי - מותר. וע"ע מגן אברהם סי' תקא ס"ק יג ומשנה ברורה שם ס"ק כח. כמו כן ידוע המחלוקת בענין זה 

לגבי הטלת אימה על ידי שבירת כלי, ובכלי פשוט מאוד לכל הדעות מותר לשבור, ראה שדי חמד ח"א עמ' 438. וראה משנה ברורה סי' תקס ס"ק ט 

לענין שבירת כוס בחופה.
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