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נעילת נעליים בתשעה באב
תשעה באב הוא היום העצוב ביותר בלוח השנה היהודי, בו אנו מתאבלים על חורבנם של שני 

בתי המקדש, ועל הטרגדיה הנוראה של הגלות מארצנו.

בתור יום שנכפלו בו צרות קשות, תשעה באב הוא גם הצום הקשה ביותר מבין הצומות, לבד 

יום כיפור, אף תשעה באב מתחיל  ולא של אבלות. כמו  יום של כפרה  מיום הכיפורים, שהוא 

בלילה ונמשך עד הלילה שלמחרת. וכמו יום הכיפורים, נוהגים בו חמשה עינויים: איסור אכילה, 

שתייה, רחיצה, תשמיש המיטה, ונעילת הסנדל.

במאמר הנוכחי נדון באחד מאותם עינויים: נעילת הסנדל. 

יש הטועים בהלכה זו, וסבורים שההלכה אוסרת לבישת כל בגד של עור בתשעה באב. ואולם, 

האיסור המבואר במשנה, ולאחר מכן בפוסקים, מתייחס לנעליים בלבד, ולא לשום בגד אחר. 

ייתכן, כפי שנראה בהמשך הדברים, שהאיסור על נעליים מתייחס דווקא לנעלי עור. איך שיהיה, 

מדובר בנעליים, ולא בבגדים אחרים.

האם מותר ללבוש בתשעה באב נעליים שאינן פחות נוחות מנעלי עור, אך אינן עשויות מעור? 

האם האיסור הוא דווקא העור, או שמא האיסור הוא נעליים, ולאו דווקא העור שבהן? האם 

ישנם מקרים בהם מותר ללבוש נעלי עור בתשעה באב? והאם מותר למי שנאלץ ללכת לעבוד 

בין אינם-יהודים ללבוש נעליים כרגיל? בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

פטורים מאיסור נעילת הסנדל

המשנה מונה את חמשת העיניים הנוהגים בתשעה באב, כמו ביום הכיפורים )יומא עג, ב; תענית 

ל, א(. אלו נפסקו גם בשולחן ערוך )אורח חיים תקנד; תריב-תרטו(. אחד העינויים הוא נעילת 

הסנדל, כפי שנפסק בשולחן ערוך )אורח חיים תקנד, טו; תריד, ב(. הגמרא )יומא עז, א( לומדת 

שללכת יחף נקרא עינוי מדברי הפסוק )שמואל ב, טו, ל( בעניין דוד המלך, שהלך יחף בצערו 

ובאבלו על מרד אבשלום בנו. 

פרשת דברים תשע"ז

של  העינויים  מחמשה  אחד   – באב  בתשעה  הסנדל  נעילת  בדין  עוסק  השבוע  מאמר 

היום. האם מותר ללבוש בתשעה באב נעליים שאינן פחות נוחות מנעלי עור, אך אינן 

ולאו  נעליים,  הוא  האיסור  שמא  או  העור,  דווקא  הוא  האיסור  האם  מעור?  עשויות 

באב?  בתשעה  עור  נעלי  ללבוש  מותר  בהם  מקרים  ישנם  האם  שבהן?  העור  דווקא 

והאם מותר למי שנאלץ ללכת לעבוד בין אינם-יהודים ללבוש נעליים כרגיל? בשאלות 

אלו, ועוד, נעסוק במאמר השבוע.
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות

קוראים יקרים!

שבית  מבארת  ב(  ט,  )יומא  הגמרא 

שהיו  בגלל  נחרב  הראשון  המקדש 

ישראל חוטאים בעבירות חמורות – 

ועבודה  גילוי עריות, שפיכות דמים, 

השני  המקדש  בבית  אולם,  זרה. 

ושומרי  חכמים  תלמידי  ישראל  היו 

"מפני  הגמרא:  שואלת  ולכן  מצוות, 

מה חרב?"

בו  שהיתה  "מפני  משיבה:  הגמרא 

שנאת חנם. ללמדך ששקולה שנאת 

חנם נגד ג' עבירות; נגד עבודה זרה, 

גילוי עריות, שפיכות דמים".

שנחרב  הסיבה  את  מבאר  המהר"ל 

)נצח  חינם  שנאת  עוון  בגלל  הבית 

כי  ברור,  זה  "ודבר  ד(:  פרק  ישראל, 

בית  ידי  על  מתאחדים  הם  ישראל 

אחד,  כהן  להם;  שהיה  המקדש 

שלא  הבמות,  ונאסרו  אחד,  מזבח 

לכך  בישראל...  וחלוק  פירוד  היה 

בית המקדש על ידו הם אומה אחת 

שלימה. ומפני כך נחרב הבית בשביל 

והיו  לבבם,  שנחלק  חנם,  שנאת 

למקדש  ראוים  היו  ולא  מחולקים, 

אשר הוא התאחדות ישראל".

ישראל.  אחדות  הוא  המקדש  בית 

עם  כל  קיים,  היה  שהבית  בזמן 

ה'  עבודת  סביב  מאוחד  היה  ישראל 

אחד,  "כהן  היה  המקדש.  בית  של 
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בנוגע ליום הכיפורים, נחלקו הראשונים אם שאר העינויים, למעט אכילה ושתייה, מהווים איסור 

)הר"ן( או איסור דרבנן )הרא"ש(. אולם, גם אם מדובר באיסור תורה, הרי שאינו חמור  תורה 

כאיסור על אכילה ושתייה, שכן שאר העינויים אינם מפורשים בכתוב, והם ניתנו לחכמים לפרש 

כראות עיניהם. ואמנם, חז"ל קבעו כמה חריגים לעינויים אלו.

המשנה )יומא פרק ח, משנה א( מביאה שלדעת רבי אליעזר מותר למלך ולכלה לרחוץ, גם ביום 

וכלה כדי לחבבה על בעלה. המשנה מוסיפה שמותר  הכיפורים – מלך משום כבודו של מלך, 

ליולדת לנעול את הסנדל, ומבואר בגמרא )יומא עח, ב( שהטעם הוא מחשש חולי )צינה(. 

בפוסקים מבואר שהיתר זה נאמר לא רק בנוגע למעוברת, אלא הוא הדין לעניין חולים אחרים, 

שמותר להם ללבוש נעלי עור כאשר הדבר עשוי לסייע לבריאותם. הלכה זו נפסקה בשולחן ערוך 

)תריד, ג(.

באב,  לתשעה  ביחס  וחומר  וקל  הכיפורים,  ליום  בנוגע  אפילו  נאמרו  אלו  שהלכות  לציין  יש 

ושעדיין  עור,  נעלי  שאינן  נעליים  נעילת  של  אפשרות  יש  כאשר  זאת,  עם  יותר.  קל  שאיסור 

ימלאו את אותו התפקיד )נדמה שזו המציאות כיום בדרך כלל(, אבי לא יחול ההיתר של נעילת 

נעלי עור.

הדין בקטנים

האם יש למנוע גם מקטנים לנעול נעליים בתשעה באב?

בנוגע ליום כיפור, אנו מוצאים שאין לקטנים לנעול נעלי עור, משום שאין בהימנעות זאת צער 

משמעותי )אורח חיים תריז, א(. ואולם, ביחס לתשעה באב כתב בחכמת אדם )קנב, יז( שאין 

צורך למנוע מקטנים נעילת נעליים, ומה שיש להחמיר בדבר אינו אלא ביחס ליום כיפור.

ואולם, במשנה ברורה )תקנא, פא( הביא בעניין זה את דברי המגן אברהם )תקנא, לח( שכתב 

שלעניין אבלות של רבים יש מצוות חינוך ביחס לקטנים )בניגוד לאבלות יחיד(, ולכן יש להחמיר 

בנעילת הסנדל. 

ביחס לילדים שטרם הגיעו לגיל חינוך, כתב המשנה ברורה )עי' שער הציון תקנא, ט( שלפי צד 

ייתכן  אך  נפש".  "עוגמת  משום  בכך  כיון שיש  גם בקטני קטנים,  להימנע מתספורת  יש  אחד 

שדברים אלו נאמרו רק לעניין תספורת, ולא לעניין נעילת הסנדל. בהלכה זו כתב בשו"ת אגרות 

משה )יורה דעה ח"א, סימן רכד( שאין להחמיר בקטנים שאינם מבינים את משמעות האבלות 

על החורבן.

מה מגדיר "נעל"

אחד העינויים ביום הכיפורים ובתשעה באב הוא נעילת הסנדל – אך מה נחשב "סנדל" לעניין 

הלכה זו? מצאנו בזה מחלוקת בין הראשונים, ושלוש שיטות נאמרו בדבר )עי' בר"ן, יומא נח, 

ב(. הדעות החלוקות סובבות סביב דברי הגמרא ביבמות )קא-קב( בעניין נעל הכשרה לחליצה, 

ביום  עור  של  שאינן  נעליים  שנעלו  אמורים  כמה  לעניין  א-ב(  )עח,  ביומא  הגמרא  ובדברי 

הכיפורים.

כלומר,  הסנדל.  נעילת  איסור  עליו  וחל  נעל,  נקרא  הרגל  על  המגן  דבר  כל  המאור,  בעל  לדעת 

לדעת בעל המאור אין האיסור מוגבל לנעלי עור, אלא כל נעל שמגן כהוגן ובנוחות על הרגל נכלל 

באיסור. הרמב"ן דוחה דעה זו.

רש"י, מנגד, סבור שאין האיסור חל אלא על נעליים של עור או של עץ. בערוך השולחן )תריד, ג( 

מוסיף שאף לדעת התוספות חל האיסור על נעלי עור ועץ, אך לא לנעליים העשויות מחומרים 

ישראל  עבודת  כל   – אחד"  מזבח 

בית  ירושלים, סביב  התמקדה סביב 

שנאת  מפני  חיינו".  "בית  המקדש, 

ישראל,  שבין  הפירוד  מפני  חינם, 

לאחדות  בלתי-ראוי  העם  נמצא 

חורבן  ועם  חרב,  הבית  המקדש. 

לפיזור  מארצנו,  גלינו  המקדש 

ולפירוד בין העמים.

בדברי הגמרא הנ"ל גלום מסר נפלא. 

ישראל  שהיו  חז"ל  בדברי  מבואר 

ובגמילות  במצוות,  בתורה,  עוסקים 

חסדים. אם שנאת חינם הייתה בהם, 

עוסקים  שהיו  הגמרא  כותבת  איך 

בגמילות חסדים? אלא שעוון שנאת 

חינם אין עיקרו במעשה, אלא עיקרו 

בלב. 

ישראל  עם  קיים  שני  בית  בתקופת 

גמילות  כולל  המצוות,  כל  את 

פרודים  היו  לבותיהם  אבל  חסדים. 

זה מזה. תוך כדי גמילות חסדים, היו 

ביניהם שנאה, קנאה ותחרות.

מעשים  למצוא  ניתן  אנו  בדורנו  גם 

בהלכה,  ודקדוק  קפידה  מתוקנים, 

וגמילות חסדים לרוב. אין לנו לזלזל 

במעלות אלו. אך בתקופה זו, בימים 

את  לכוון  עלינו  הבית,  נחרב  שבהם 

בית  בדק  לעשות  פנים,  כלפי  עינינו 

ולבחון את הטמון בלבב פנימה. 

האם  המצוות,  וכל  החסד  כל  עם 

הפשוט,  הציווי  את  אנו  מקיימים 

האם  כמוך"?  לרעך  "ואהבת 

משתדלים אנו לעקור ולשרש שנאה 

ותחרות מקרבנו?

הלבבות  בקירוב  זו,  בעבודה  רק 

ותיקון החטא של שנאת חינם, נזכה 

ירושלים,  ובנין  ציון  בנחמת  לראות 

שיבואו במהרה בימינו, אמן. 
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אחרים כגון גומי, שעם ובד.

בדפי  א  ב,  )יומא  הרי"ף  שיטת  היא  יותר,  והמוכרת  השלישית,  הדעה 

הרי"ף( והרא"ש )יומא פרק ח, סעיף ז(, הסבורים שרק נעלי עור נכללים 

אינן  אחרים  מחומרים  העשויות  העליים  ואילו  הסנדל,  נעילת  באיסור 

בכלל האיסור. יש דיון ביחס לשיטת הרמב"ם בעניין זה. בערוך השולחן 

הנ"ל נטה להכריע שדעת הרמב"ם כדעת רש"י ותוספות )שאף נעל עץ 

אסורה(, ולכן כתב להחמיר לעניין יום הכיפורים בנעילת נעלי עץ.

פסיקות הלכה

אבל  עור,  של  דוקא  הסנדל  "נעילת  טז(:  )תקנד,  נפסק  ערוך  בשולחן 

של בגד או של עץ או של שעם וגמי מותר". לשון זה מועתק מן הטור, 

ומבואר שפסקו כדעת הרי"ף, ושלא כדעות הנוספות שהובאו לעיל.

אולם, בשו"ת פנים מאירות )ח"ב, סימן כח( כתב שאם אדם אינו מרגיש 

כלל את קושי הקרקע, כגון בנעל של לבד שנותנים בו כמה חתיכות תחת 

בו, אין כאן עינוי כלל, והדבר בכלל איסור  נוח ללכת  העקב כדי שיהיה 

נעילת הסנדל. דברים אלו נובעים מתוך לשון הרמב"ם בהלכות שביתת 

ז(, לפיהם "מותר לנעול ביום הכיפורים סנדל של  ג, הלכה  עשור )פרק 

שעם ושל גמי, וכן כורך אדם בגד על רגליו ויוצא בו לרה"ר, שהרי קושי 

הארץ מגיע לרגליו ומרגיש שהוא יחף".

דברי הפנים מאירות הובאו אף בשערי תשובה )אורח חיים תקנד, יא(, 

)סימן  סופר  החתם  בהגהות  אף  עב(.  )תקנד,  החיים  בכף  אף  פסק  וכן 

על  הולך  שכאשר  נעליים  ללבוש  להקפיד  שיש  וכתב  כן,  פסק  תריד( 

הקרקע מרגיש את הקרקע בכפות רגליו.

יש  ולכאורה  הכיפורים,  ליום  ביחס  דווקא  נאמרו  אלו  מחמירות  דעות 

יותר.  הקל  באב,  תשעה  לבין  החמור,  הכיפורים,  יום  בין  לחלק  מקום 

במשנה ברורה הזכיר את הדעה המחמירה בנוגע ליום הכיפורים )תריד, 

ה(, ואילו בנוגע להלכות תשעה באב סתם )תקנד, ל( ש"אע"ג דמגין על 

רגלו וגם עשוי בצורת מנעל ממש שרי, דלא נקרא מנעל אלא של עור". 

אולם, אין להסיק מכאן שאין להחמיר בדבר בתשעה באב.

רמב(  סימן  ישראל  מקדש  בספר  )הובאו  מהרש"ג  בשו"ת  מזו,  יתרה 

דווקא מקל יותר לעניין יום הכיפורים, משום שאין לאדם לגרום לעצמו 

עינוי יתר ביום הקדוש – עיקרון שכמובן אינו חל ביום תשעה באב.

הרב חיים קנייבסקי )שונה הלכות תריד, ג(, הרב משה שטרנבוך )מועדים 

וזמנים ו, כח – ועי' בהוספות בחלק ח שדן בשיטת הגר"א( אף הם נקטו 

זלמן  שלמה  הרב  אולם  זה.  לעניין  המחמירות  כדעות  להחמיר  שראוי 

אויערבך )הליכות שלמה, מועדים ה, יז( לא הסכים לכך, וכתב שמנהגנו 

להתיר כל מנעל שאינו של עור, גם אם הוא נוח ומגן. הוא אף הוסיף טעם 

לדבר משום שבזמנינו נחשבים אנו ל"איסטניס". 

כמובן שהדיון נוגע מאד בעניין נעילת נעלי ספורט למיניהן, כאשר אלו 

אין  אלו,  בנעליים  להחמיר  מקום  יש  שכאמור  אם  מעור.  עשויות  אינן 

להעיר בדבר לאחרים, וכן אין מקום להחמיר בכך לעניין ילדים.

בין הגויים

ברחוב  אם  כי  יחלוץ  לא  הא"י,  בין  שדרים  ש"במקום  פסק  ברמ"א 

היהודים, וכן נהגו". מקור הלכה זו מדברי הטור ועוד ראשונים. בשולחן 

רבנו  )בשם  יוסף  בבית  שהעיר  מה  לאור  הדברים  את  השמיט  ערוך 

אולם, הדברים  להקל.  סיבה  אינו  עלינו  ירוחם(, שמה שגויים מלעיגים 

הובאו כאמור בדברי הרמ"א.

בין  ההולכים  בעניין  אדם  החיי  מדברי  הביא  לו(  )ס"ק  ברורה  במשנה 

הגויים ש"אף שאין למחות בידם, שיש גדולים המתירים, מכל מקום אין 

לזה טעם, דמה בכך שילעיגו עלינו – בלאו הכי מלעיגים עלינו". מכאן 

שאמנם הרמ"א כתב שהמנהג להקל, אך יש מקום להחמיר בדבר. 

)בזמנינו(  הן  שאף  עור,  של  שאינן  נעליים  לנעול  ניתן  שכאשר  בוודאי 

בוודאי  עור.  מנעלי  להימנע  יש  וראויות,  מכובדות  כנעליים  נחשבות 

כללי  באופן  נהוג  מזו  ויתרה  יהודים,  בין  חיים  אנו  כאשר  שבישראל, 

גם במקומות העבודה, אין להקל  וסנדלים  נעליים  כל מיני סוגי  ללבוש 

בדבר.

ללכת בגשם

יז( כתב שפשוט שמותר לאדם המהלך בגשם   בערוך השולחן )תקנד, 

ללבוש מנעלים כדי להגן על רגליו מן המים )הוא מתייחס לתשעה באב, 

הגנה  נעשה לשם  כיון שהדבר  יוה"כ כתב שיש להחמיר(,  לעניין  ואילו 

ולא לשם נוחות. כמובן שכיום, יש להעדיף מגפיים או נעליים שאינם של 

עור, ועדיין מגנים על הרגליים מפני הגשמים.

ברכת "שעשה לי כל צרכי"

ברכת "שעשה לי כל צרכי" נתקנה בברכות השחר כשבח על מנעליו של 

אדם, כמבואר במסכת ברכות )ס, ב(. כיון שיום הכיפורים ותשעה באב 

זו. הרא"ש כתב  יש שכתבו שאין לברך ברכה  אסורים בנעילת הסנדל, 

לי כל צרכי, מפני שאסור  ג( ש"אינו מברך שעשה  )יומא פרק ח, סימן 

בנעילת הסנדל".

של  מנהגו  על  נתקנה  היא  כי  זו,  ברכה  לברך  שיש  כתבו  אחרים  מנגד, 

עולם, ולא על נעילת הסנדל במסוים. דעת הגר"א )מעשה רב( שאין לברך 

ברכה זו, וכן מבואר בכף החיים )תקנד, עח(, ואילו לדעת רוב הפוסקים 

האשכנזים יש לברך )עי' משנה ברורה תקנד, לא; שער הציון תקנד, לט(.

מנהג נפוץ בקרב בני אשכנז הוא שלא לברך את הברכה ביום, אך לברכה 

לאחר צאת הצום. ויש שברכו את הברכה בשעת המנחה.
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ספר תורה שנמצא פסול באמצע הקריאה

שאלה:

שלום לכבוד הרב

בספר תורה כשעליתי ראיתי ק שנראת כמו ה האם זה פסול?

שאלה נוספת היא שאם לדוג המקרה לעיל הוא פסילה כשמוציאים את הסת הנוסף אני מברך שוב וכדומ מהיכן מתחילים לקרוא וכו...

תודה רבה

תשובה:

שלום רב

במשנת הסופרים אות ק' כתב המשנה ברורה, שאפי' היה הירך השמאלי נראה כמו י' האות כשרה בדיעבד, אבל בכל מקרה כזה יש להראות למגיה 

מומחה שיכריע מה לעשות.

בנוגע לספר תורה שנמצא פסול באמצע הקריאה, כתב הרמ"א בסי' קמג שאם כבר קראו שלושה פסוקים בפסול, מברך ברכה אחרונה, ומוציאים 

ספר ומתחילים שוב בברכה וכו', אבל אם לא קראו שלושה פסוקים, אינו מברך ברכה אחרונה ואף לא ברכה ראשונה בספר הכשר, אלא ממשיך בלי 

ברכה עד מקום שאמור להפסיק. אמנם ראה שם במשנה ברורה וביאור הלכה שבראשונים יש בענין זה כמה שיטות: לדעת השו"ע פוסקים מיד בלי 

ברכה אחרונה בכל מקרה, ומתחילים בספר הכשר מהפסוק שהפסיקו באמצעו. לדעת הב"ח ומג"א מברכים ברכה אחרונה הפסול, ולכן גם אם לא 

קרא שלושה פסוקים, ינשיך לקרוא עד סוף הפסוק השלישי כדי שיוכל לברך. ולדעת הגר"א שם לא מברכים ברכה אחרונה אבל כן מברכים ברכה 

ראשונה בספר הכשר, ומתחילים מתחילת הקריאה של העולה שנמצא הפסול בקריאתו.

למעשה המנהג בהרבה קהילות כדעת השו"ע ראה כף החיים שם ס"ק כא שכן מנהג הספרדים ולא מברכים לא ברכה ראשונה ולא אחרונה, אולם 

מנהג רוב בני אשכנז כדעת הרמ"א הנ"ל וכך היא הכרעת המשנה ברורה.

אמירת קדיש ע"י גוי לעילוי נשמת סבתו היהודיה

שאלה:

שלום וברכה,

האם גוי שנמצא בתהליכי גיור יכול להגיד קדיש על סבתא שלו יהודיה? 

אם לא אזי כשהוא לא מוצא יהודי שיגיד קדיש עליה גם במקרה כזה הוא לא יוכל להגיד?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

יש שאלה האם אפשר לומר קדיש על גוי, ראה בשו"ת יחווה דעת ח"ו סי' ס' שהוכיח שניתן לומר קדיש על גוי, וראה עוד מה שכתבנו בנושא כאן. 

אולם אתה שואל במקרה ההפוך שגוי יאמר על יהודי, זה לא שמענו מעולם. ובכל אופן, יש מחלוקת ראשונים האם עונים אמן אחר ברכה של גוי, 

כלומר, גם באופן ששמע את כל הברכה. השו"ע )סי' רטו סעי' ב'( פסק כשיטת הרמב"ם שאין עונים ברכה אחר גוי כי הברכה אינה נחשבת לברכה 

כלל, ולא שייך לענות עליה אמן. אולם הרמ"א שם חולק וסובר שאם הוא שמע את כל הברכה ניתן לענות עליה. ויתכן שלדעת הרמ"א אפשר לענות 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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גם על קדיש מפי גוי. אולם ניתן בנקל למצוא יהודי אחר שיאמר עליה קדיש עד שהוא מתגייר, אז מדוע לבקש ממנו לומר עליה קדיש, בפרט שלא 

ברור כלל מה היכולת של גוי להשפיע על סבתו היהודיה בקדיש שהוא אומר.

סיוד הבית בתשעת הימים - התחילו קודם

שאלה:

לפני תשעה באב התחלתי צבע קירות תקרה משקופים בשל פיצוץ מיים שהרס הכל. כעת נכנסים לתשעת הימים האם מותר להמשיך בתשעת 

הימים? הקבלן והפועלים אינם יהודים.

תודה על המענה

תשובה:

שלום וברכה

בשונה מבנין שיש שהתירו להמשיך כאשר הדבר לא נעשה להרווחה בעלמא אלא כצורך, או כשהקבלן כבר התחיל, לגבי סיוד מחמירים גם באופן 

שכבר התחיל קודם, כיון שניתן בדיעבד לגור  גם כך, ואדרבה כך ראוי להתאבל על החורבן במניעת סיוד, וכמו שחייבו להשאיר אמה על אמה שאינם 

ימי בין במצרים של הרב טשזנר בהרחבה, וראה שו"ת אגרות משה או"ח ח"ג סי' פב, שאפילו לגבי הדבקת טפטים על  מסוידים, ראה ס' שערי 

הקירות שכתב שלא ברור האיסור, הורה שאף אם התחיל לפני תשעת הימים אינו רשאי להמשיך להדביק בשבוע שחל בו תשעה באב. כך שלגבי 

צביעה נראה להחמיר כל תשעת הימים. שיעשו מאמץ היום עד השקיעה להספיק כמה שיותר, שיהיה נוח לגור.

הקדשה של שם בני זוג יהודי וגויה

שאלה:

שלום רב כבוד הרבנים!

אני משמש בקודש בקהילה בחו"ל. יש בעיר רק יהודי אחד שיכול להרשות לעצמו לתרום סכומים משמעותיים.

שבקש  הבעיה  הכנסת.  בית  נוספים  ודברים  מפות  פרוכות  ובנוסף  הכסף  כלי  כל  כולל  תורה  ספר  בשנית  שיתרום  להסכם  איתו  הגענו  לאחרונה 

שההקדשה תהיה של שמו ושל שם רעיתו שאינה יהודיה.

מיותר לציין את חשיבות התרומה. אודה באם תחכימו אותי מה לעשות.

תשובה:

שלום רב,

מצד ההלכה אין בעיה לקבל ממנו למרות שהוא ביקש שזה יהיה ע"ש ועל שם אשתו הגויה. שהרי אפילו מגוי עצמו ניתן לקבל כסף עבור ספר תורה. 

ראה ברמ"א סי' רנד סעי' ב': "אבל אם מנדבין דבר לבית הכנסת, מקבלים מהם". ואין חילוק בין אם הוא תורם מנורה לבית הכנסת או ספר תורה, 

ראה מג"א )סי' קנד סקי"ח(: "ובספר חסידים סי' תרפ"ז כתוב דאם נתן מעות לכתוב ס"ת בשמו שרי וכ"כ הש"ך בסי' רנ"ד בשם מבי"ט ח"ב סימן 

רי"ד". וראה שם באליה רבה, שרצה לומר שמה שהתירו זה רק לקבל כסף עבור רכישת או כתיבת הס"ת, ולא אם הגוי בעצמו נותן את הס"ת. אולם 

במקרה הנוכחי ודאי ששמעיקר הדין מותר.

אולם מה שקשה לי לייעץ לך זה החלק ההשקפתי, ולא מחמת ההקדשה ע"ש הגויה. אלא האם אכן ראוי להנציח שם של בני זוג יהודי וגויה על גבי 

ספר התורה?! אני לא מכיר את האיש, אבל האם זה ממש מופקע לומר לו שיש טעם לפגם להנציח על גבי ספר התורה מעשה שכתוב בו שאסור 

לעשות? אני לא בטוח, יתכן שהוא יבין את זה. אבל אולי אם תאמר לו שעדיף כבר להנציח רק על שמו או רק ע"ש רעייתו, שזה כבר נראה הרבה 

יותר טוב. הוא יבין את הבעייתיות. בכל אופן, את הנושא הזה אני משאיר לכבודו שיחליט בהתאם לצו מצפונו.

בהצלחה
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