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"בעזרת השם" – גם בכתב?

ה'  שם  את  תשא  "לא  עלינו  מצווה  יתרו,  בפרשת  קוראים  אנו  אותן  הדיברות,  מעשרת  אחת 

אלקיך לשוא" )שמות כ, ז(. 

גם  שבועה,  כל  אוסרת  התורה  לשווא.  ה',  בשם  לשבועה,  מתייחס  הצו  של  המהותי  האיסור 

שבועת אמת, אם היא חסרת מטרה )בהיות בנאלית( )תמורה ג, ב(. אדם שנשבע, שבועת אמת, 

שלא אכל כלום באותו היום, עובר אפוא על איסור "לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא". כמובן 

שאף מי שנשבע לשקר עובר באיסור.

מכתבים  פתיחת  של  אחרת,  בצורה  ה'  שם  לאזכור  הקשורה  בשאלה,  נעסוק  הנוכחי  במאמר 

ומסמכים אחרים באותיות ב"ה – "בעזרת השם". כמובן שאין כאן איסור של הזכרת שם שמים 

בנוהג,  הפוסקים  דנו  ואולם,  תמיד.  עלינו  ה'  בהשגחת  וכהכרה  כברכה  מוזכר  השם   – לשווה 

והשאלה אם ראוי הוא אם לאו היא תעסיק אותנו בהמשך הדברים. 

למשל, הרב עובדיה יוסף )שו"ת יחוה דעת, ח"ג, סימן עח( משבח את המנהג, שכן בכך מקיים 

אדם את מעלת "שיהיה שם שמים שגור על פיו" )ראה רש"י, בראשית כז, כא, ו-לט, ג(. האם 

מוסכם שנכון לעשות כן, או שמא יש מקום להימנע מכך משום חשש לביזיון שם שמים בהשלכת 

האגרת לאשפה, וכדומה? האם יש הבדל בין כתיבה לשם קדושה לבין כתיבה בעלמא? האם יש 

להיזהר מהשלכת שטר דולר לאשפה, בגלל שם בלועזית הכתוב עליו? 

בשאלות אלו, ועוד, נדון במאמר זה. 

כתיבת שם שמים בשטרות

אנו מוצאים מקור חשוב הנוגע לשאלה זו בדברי הגמרא )ר"ה יח, ב(, שם מבואר שגזרה המלכות 

שלא יהיו מזכירים שם שמים, וכשגברה יד מלכות בית חשמונאי ונצחום, התקינו שיהיו מזכירים 

שם שמים אפילו בשטרות חוב, והיו כותבים "בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לא-ל עליון". 

מגמת התקנה מובנת מאד. בעקבות גזרת יון, שביקשה להדיר את נוכחות הקב"ה מן העולם, 

ביקשו החשמונאים דווקא להחדיר את הבורא ית' אפילו לחיי היומיום, לחיי המסחר של שטרי 

ממון, כדברי השל"ה הקדוש )שער האותיות, אות א, טז(: "וכן בכל פעולה ומלאכה שעושה הוא 

בבחירתו, הן דבר מצוה הן דבר רשות, יהיה שם שמים שגור  בפיו".

יתרו תשע"ו

במאמר השבוע נעסוק בשאלה של פתיחת מכתבים ומסמכים באותיות ב"ה – "בעזרת 

השם". האם מדובר במנהג ראוי, שכן בכך מקיים אדם את מעלת "שיהיה שם שמים 

בהשלכת  שמים  שם  לביזיון  חשש  משום  מכך,  להימנע  נכון  שמא  או  פיו",  על  שגור 

כתיבה  לבין  קדושה  לשם  כתיבה  בין  הבדל  יש  האם  וכדומה?  לאשפה,  האיגרת 

הכתוב  בלועזית  שם  בגלל  לאשפה,  דולר  שטר  מהשלכת  להיזהר  יש  האם  בעלמא? 

עליו? 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!

מגיע  יתרו,  פרשת  בתחילת 

יתרו   - ישראל  למחנה  אורח 

בואו,  עם  מיד  משה.  חותן 

כיצד  עצות  לתת  יתרו  מתחיל 

"ויאמר  משפט:  מערכת  לנהל 

מה הדבר הזה אשר אתה עושה 

לבדך  יושב  אתה  מדוע  לעם 

איעצך  בקלי  שמע  עתה   ]...[

אלפים  שרי  עליהם  ושמת   ]...[

ושרי  חמישים  שרי  מאות  שרי 

עשרות" )שמות יח(. 

והנשגבה  הנפלאה  חכמתו  חרף 

לעצתו  האזין  רבנו,  משה  של 

של יתרו, ויישמה בפועל.

ייעוץ  לקבל  משה  הסמכת 

להסתפח  שהחליט  זר  מגורם 

מדובר  אם  גם   - ישראל  לעם 

את  בפנינו  מגלה   - בחותנו 

משה,  של  המופלגת  ענוותנותו 

משה  "והאיש  הפסוק:  כלשון 

אשר  האדם  מכל  מאד  ענו 

יב(.  )במדבר  האדמה"  פני  על 

כשווה  לחוש  היא  העניו  תכונת 

זו,  תחושה  ומתוך  שווים,  בין 

את  לשמוע  פתוח  שליבו  הרי 

הצעותיהם של אחרים.
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אולם, הגמרא ממשיכה לספר כי לא נחה דעת חכמים מתקנה זו, וכששמעו על כך אמרו: "למחר 

זה פורע את חובו ונמצא שטר מוטל באשפה". מתוך חשש לביזיון שם שמים שייגרם על-ידי 

חכמים,  בעיני  זה  עניין  היה  גדול  כה  התקנה.  את  חכמים  ביטלו  בשטרות,  שמים  שם  כתיבת 

שתיקנו את אותו היום בו ביטלו את התקנה ליום טוב. 

לשם  שלא  כשנכתבו  גם  הקודש  שמות  ביזוי  על  להקפיד  מקום  שיש  למדנו  הגמרא  מדברי 

קדושה, אלא כחלק מציון התאריך בלבד. כן נפסק להלכה על-ידי הרמ"א )יו"ד סימן רעו, סעי' 

יג(, שהורה כי אין לכתוב שמות הקודש באגרות שלומים: "ואסור לכתוב שם לכתחילה שלא 

בספר, דיוכל לבא לידי בזיון, ולכן נזהרין שלא לכתוב שם באיגרת". 

בביאור הגר"א הביא מקור להלכה זו מדברי הגמרא הנ"ל, ומדברי הרמ"א למדנו שיש "איסור" 

בדבר, שמא יבוא לידי ביזיון.

שמות שנכתבו שלא לשם קדושה

מלשון הרמ"א )והגמרא( מבואר שאין חשש לאיסור של מחיקת השם, הנלמד מלשון הכתוב 

בכך שמחיקה  הדבר  את  לבאר  ייתכן  לביזיון.  דווקא  אלא חשש  אלקיכם",  לה'  כן  תעשו  "לא 

)ישירה( אינה שכיחה, ולכן חששו חכמים לביזיון ולא לאיסור מחיקת השם.

דרך אחרת עולה משיטת העין יצחק )הרב יצחק אלחנן ספקטור, ח"א, סימן ה(, שכתב להוכיח 

מדברי  היא  לכך  העיקרית  ראייתו  קדושה.  כוונת  בלי  שנכתבו  הקודש  לכתבי  קדושה  שאין 

הרמב"ם )הלכות יסודי התורה, פ"ו, ה"ח(, שהביא מתחילה לאסור איבוד כתבי הקודש, ו הוסיף: 

"במה דברים אמורים, בכתבי הקדש שכתבם ישראל בקדושה, אבל אפיקורוס ישראל שכתב 

ספר תורה שורפין אותו עם האזכרות שבו, מפני שאינו מאמין בקדושת השם ולא כתבו לשמו, 

אלא שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים, והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם". 

בדרך זו, אנו מוצאים בכמה אחרונים שכתבו שאזכרה הנכתבת בטעות אין בה קדושה, כפי שהבין 

השב יעקב )סימן נד( בדעת הרמב"ם, וכפי שכתבו הט"ז )יו"ד סימן רעו, ס"ק ב( והמהרשד"ם 

)יו"ד, סימן קפו(. בתשב"ץ )ח"א, סימן קעו( משמע שכן הדין גם במקום שנכתב השם בכוונה אך 

שלא בכוונת קדושה )ראה גם ברדב"ז, ח"א, סימן עז; חוות יאיר, סימן טו(. 

לפי דרך זו הרי שדברי החכמים בדקדוק נאמרו, שחששו לביזיון ולא למחיקה, שכן אין איסור 

שכתב  פ(,  סימן  ח"ב,  דבר  )משיב  בנצי"ב  מבואר  זה  כעין  בקדושה.  נכתב  שלא  בשם  מחיקה 

לעניין  אחר  טעם  )והוסיף  השם  קדושת  לשם  שלא  שנכתב  בשם  מחיקה  איסור  שאין  לבאר 

גליונות ספרים, שנדפסו לכתחילה על-מנת לאבדם(, וסיים בהביאו את דברי הגמרא ר"ה הנ"ל 

ובקשתו לבטל את מנהג איבוד הגליונות הנ"ל. 

אולם, אחרים כתבו שאיסור מחיקה שייך גם בשם שנכתב בלי כוונת קדושה, כמבואר בש"ך 

תיקון,  לצורך  אלא  קדושה  לשם  נכתבו  שלא  שמות  למחוק  שאין  יב(  ס"ק  רעו,  סימן  )יו"ד, 

ובפמ"ג )סימן קנג, משב"ז ס"ק טו( הביא שהוא איסור גמור, עיי"ש. 

שדיברו  אלא  במחיקה,  איסור  שאין  להורות  לביזיון  שחששו  החכמים  כוונת  אין  לדבריהם, 

חכמים בהווה )וכנ"ל( שהביזיון קרוב ושכיח יותר מן המחיקה, אבל הוא הדין שיש איסור מחיקה 

בשם שנכתב שלא לשם קדושה. 

שם אלקים בשטר ה'דולר'

לג(,  הערה  כ,  פרק  שלמה,  )הליכות  אוירבך  הגרש"ז  של  פסקו  את  להזכיר  ראוי  זה,  בהקשר 

שכתב שאין לחוש לביזיון השם בשטר הדולר שעליו מודפס המילים, "אנו סומכים באלקים". 

פסק זה מבוסס על דברי הש"ך )יו"ד, סימן קעט, סעי' יא(, שכתב שאין קדושה לשם הנכתב 

בלועזית, ולכן אין השטר דורש כבוד וטיפול מיוחד )אם כי הש"ך מדגיש שלכתחילה יש להיזהר 

בכך(. למרות שיש פוסקים שחלקו על הש"ך )עי' באריכות ב'עמודי אורק סי' ו, אות ה, וב'שדה 

מצד  רק  לא  חשובה  זו  מידה 

עצמו,  לבין  בינו  האדם  תיקון 

המשנה  חכמתו.  מצד  אף  אלא 

נותנת הגדרה מהפכנית  באבות 

'חכם':  לתואר  שראוי  למי 

"איזהו חכם? הלומד מכל אדם" 

)אבות ד(. לא המלמד קרוי חכם 

מאחרים  הלומד  דווקא  אלא 

קרוי 'חכם'. 

הוקדמה  זה  שמטעם  ייתכן 

מתן  פרשת  לפני  יתרו  פרשת 

תורה - קדימה שאומרת דרשני, 

יתרו  שביאת  לדעה  בפרט 

)עי'  תורה  מתן  לאחר  הייתה 

הרמב"ן(.  ובפירוש  קטז,  זבחים 

לנו שאחד מקנייני התורה  ידוע 

כך  ו(.  ו,  )אבות  "בענוה"  הוא 

אמרו חז"ל )נדרים נה, א( ביתר 

שאת, על דברי הפסוק "ממדבר 

מתנה וממנה נחליאל ומנחליאל 

את  אדם  שעושה  "כיון  במות": 

מופקר  שהוא  כמדבר  עצמו 

במתנה,  לו  ניתנה  תורה   - לכל 

שנאמר: וממדבר מתנה".

כלומר: מתוך ענוה אפשר לזכות 

של  ענוה  אותה  מתוך  לתורה. 

לשמוע  מוכן  שהיה  רבנו,  משה 

מערכת  ולכונן  חותנו,  לעצת 

את  לקבל  זכה  חדשה,  משפט 

התורה.

הוא  הענוה  למידת  נאה  מדד 

את  האחר,  את  לשמוע  היכולת 

בכך  שלי.  הדעה  שאינה  הדעה 

זוכים להיות מאותם חכמים 
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חמד', מערכת מ, כלל יג(, פסק הרב אוירבך שיש להקל בפרט בשמות 

שלא נכתבו כלל לשם קדושה )ועל-ידי גוים(; לפי זה כמו כן אין לאסור 

כתיבת השם בשטרות אלא בלשון הקודש.

כתב  יז-יח(  סימנים  ח"א,  יצחק  )מנחת  וייס  יצחק  יעקב  הרב  מנגד, 

יש  עדיין  בלועזית,  שמות  על  מחיקה  איסור  אין  הש"ך  לדעת  כי  שאם 

איסור על ביזיון השם, וחשש זה קיים גם בשטרות ה'דולר'. גם בשו"ת 

שהיה  מבריסק  הגר"ח  בשם  הביא  תסו(  סימן  )ח"ב,  והנהגות  תשובות 

ה' לתוך בית הכסא,  נזהר שלא להכניס מטבעות המוטבעות בהם שם 

מחשש לביזיון. 

במשנה ברורה )שלד, נב( כתב בשם שו"ת חוות יאיר ששמות הנכתבים 

בפירוש  נכתבו  כאילו  הדבר  נחשב  שכן  קדושה,  בהם  אין  מטבעות  על 

שלא לשם קדושה אלא לשם חולין. מכאן שאין עליהם איסור מחיקה 

)ומותר להתיכם(. המשנה ברורה אינו מתייחס לשאלה של ביזיון. 

כתיבת ב"ה במכתבים

הוא  אם  אגרת,  בפתח  ב"ה  אותיות  בכתיבת  דידן  לשאלה  נחזור  כעת 

מנהג ראוי, או שמא יש להימנע ממנו מפאת חשש ביזיון. מצאנו בזה 

בשו"ת אגרות משה )יו"ד, ח"ב, סימן קלח( שהביא מדברי הרמ"א )יו"ד, 

סימן רעו, ס"י( שאין למחוק אותיות י"י שהודפסו בסידורים אלא לצורך, 

למרות שלא שייך בזה עיקר איסור מחיקת השם. 

ב"ה  אותיות  לכתוב  שאין  פיינשטיין  הרב  הורה  הרמ"א  דברי  לאור 

איסור  עליו  וחל  השם,  מאותיות  אות  היא  אף  ה'  אות  שכן  במכתבים, 

מחיקה, וכמו כן יש איסור בהשלכתו במקום ביזיון.

משום  בדבר,  איסור  אין  אמריקה  שבמדינת  וכתב  שם  המשיך  אולם, 

שאין לחוש למחיקה שכן אין הדבר מצוי, וגם אין לחוש לביזיון, כי לא 

משתמשים בנייר שהושלך לצורך נייר בית הכסא, אלא דרך כלל שורפים 

אותו, וממילא שוב אין חשש ביזיון אותיות השם בכתיבת ב"ה. למרות 

גדול  בו עניין  כן אין  וכתב שהגם שאין בדבר איסור, כמו  זאת, המשיך 

)לכתוב ב"ה בתחילת מכתב שתוכנו דברי חול(.

ההנחה העומדת מאחורי דברי ה'אגרות משה' היא שאות ה' מאותיות 

ב"ה נחשבת לאות מאותיות השם, ולכן יש בה קדושה ואיסור מחיקה. 

מנגד, יש מקום לומר שאין הכוונה בכתיבה אות ה' לכתוב אחת מאותיות 

השם, אלא הכוונה לכתוב תיבת "השם" בקיצור, ובמקום לכתוב "בעזרת 

השם" כותבים ראשי תיבות ב"ה. 

י"י,  דומה למה שאסר הרמ"א מחיקת אותיות  לומר שאינו  יש  זה  לפי 

שכן אותיות י"י הן האות הראשונה של שם הוי"ה והאות האחרונה משם 

אדנ"י, ולכן חל איסור על מחיקת אותיות מתוך שם ה', ואילו באותיות 

ב"ה לא נכתבה אות משם הוי"ה ב"ה, שכן אין האות ה"א מכוונת לאות 

משם ה' אלא מרמזת על תיבת "השם", ואין בה שום קדושה. ואמנם גם 

הרב פיינשטיין הזכיר שבכתיבת 'בעהשי"ת' אין חשש כלל, משום שאות 

שי"ן מורה שהכוונה באות ה' לתיבת "השם" ולא לאות מאותיות השם, 

וממילא אין בכך שום קדושה ושום חשש. 

אכן, בשו"ת ציץ אליעזר )חלק כב, סימן נא( הביא רשימה ארוכה של 

ומסמך.  מכתב  בתחילת  ב"ה  תיבות  לכתיבת  חששו  שלא  פוסקים 

מנגד, בתשובות מהר"ץ חיות )סימן יא( האריך בנידון זה ונקט שאות 

ה' יש בה קדושה, אבל התיר כתיבת אות ד' שאין בה קדושה )ייתכן 

כפי שנתפשט  שבזמנו לא נתפשט המנהג להשתמש בתואר "השם" 

כיום, וצ"ב(. 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון

פירות ארץ ישראל שנמצאו בחו"ל - שמיטה מעשרות

שאלה:
קניתי רימונים בקנדה ורשום שזה מישראל מה עלי לעשות עם שמיטה או תרומות ומעשר?

תשובה:
שלום רב

אני מניח שאתה לא יודע אם מדובר בגידול של שנת השמיטה או של השנה השישית, כיון שכך לחומרא תנהג גם קדושת שביעית, לא לאבד את 

הפרי אלא רק לאוכלו או להניחו שירקיב, וגם תפריש ממנו תרומות ומעשרות ללא ברכה.

מקורות:
פירות שביעית שיצאו מארץ ישראל לחו"ל, הראב"ד בתורת כהנים פ' בהר כתב שיש לבערם מיד והפירות אסורים באכילה, אולם הרדב"ז פ"ה 

משביעית סעי' יח הוכיח שאין הלכה כדבריו, וכן פסק להקל החזון איש בסי' י ס"ק ו. כמובן שבהגיע זמן הביעור בארץ ישראל יש לבערם בכל מקום 

שהם, גם בחו"ל.
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נאסרים  יש סוברים שהם  נחלקו הדעות:  כנגד ההלכה  ונשמרו בשמיטה  דיני השביעית, הם טופלו  פירות שלא נשמרו בהם  לגבי  באופן עקרוני, 

באכילה, כך כתב הרמב"ן ביבמות קכב ב וכן דעת הראב"ד בהשגות על הרי"ף בסוכה דף מ ועוד, ויש סוברים שהם מותרים, כך כתב הרמב"ם בפאר 

הדור סי' טו. בחזון איש כתב שבעת הצורך ניתן לסמוך על הרמב"ם שהתיר. כאן שיש לך ספק אם מדובר בפירות שביעית תוכל להקל.

אשתי תלתה בחדר השינה תמונות של כוכבים

שאלה:
שלום רב!

אני בעל תשובה ולאשתי עדיין קשה לקבל את זה. אשתי החליטה לקשט את חדר השינה שלנו בכוכבים אותם היא תלתה על הוילונות בחדר השינה.

אני אמרתי לה שזה אסור וביקשתי ממנה להוריד את זה. היא נעלבה וכעסה מאוד, ואמרה לי לא לגעת בזה בכלל, אמרה שהיא השקיעה וקישטה 

את חדר השינה שלנו ואני שוב הורס עם הבעיות ההלכתיות שלי. היא אמרה שאני מוזמן לישון בסלון ושלא אוריד את הכוכבים בשום פנים ואופן.

מה עלי לעשות??

תשובה:
שלום רב,

ראשית עליך להבין שהתגובה של אשתך היא טבעית, ועליך להזהר מאד בכבודה, תמיד עליך לשקול היטב האם להגיב כיצד להגיב, מה תרוויח 

בתגובה כזו או אחרת.

עכשיו לעצם השאלה. כידוע וכפי שנפסק בשו"ע אסור לצייר ציורים של שמש ירח וכוכבים. אולם אם זה לא ציור אלא תמונה הסתפק בשו"ת שבט 

הלוי )ח"ז סי' קלד( אם זה אסור. בנוסף לכך משום מה נוהגים לצייר דמות כוכב בכל מני מקומות, ראה במאגר השו"ת יו"ד, עבודה זרה, שכמה 

תשובות שנכתבו בנושא זה. נוסיף, שאם התמונה כבר קיימת, ואתה רק שם את התמונה כאן או במקום אחר, כלומר, לא יצרת את התמונה, ודאי 

שאין זה יותר מתמונה, ואף פחות מזה.

כלומר, אתה ודאי לא עברת על איסור כלשהו בכך שיש לך בחדר השינה תמונות של כוכבים. וגם אשתך שודאי לא ציירה את אותם תמונות, ספק 

גדול אם עברה על איסור כשלהו, אז מדוע להגיב כך? הרי היא ציפתה למילים טובות על כך? הייתי מוסיף עוד נקודה למחשבה, אפילו אם האיסור 

שלה היה ברור, היה עליך להתאפק, שהרי ממילא אינה שומרת מצוות בנתיים, אז מדוע להעיר על כל דבר. להיפך עליך להשקיע מאמצים כדי להעיר 

לה כמה שפחות.

שיהיה בהצלחה

מטופל שהזמין כתר לשינו ובא לטפל באיחור ולא התאים משום אונס

שאלה:
שלום וברכה!

אדם שעשה טיפול שינים כולל כתר והוזמן הכתר ונקבע תור להרכבתו אך המטופל דחה את התור ושוב נקבע תור רק לאחר 4 חודשים והכתר לא 

התאים למבנה והד"ר אומר שצריך לעשות כתר עם מדידות מחדש מסיבה שהיה כנראה תזוזות בשיניים ולכן דורש סך 700 ש"ח הוצאות. מאידך 

טוען המטופל שלא ידע על כך והיה על הד"ר להודיע לו שיכול להיות מצב כזה, האם על המטופל לשלם לד"ר את הכתר החדש?

בברכה,

תשובה:
שלום רב,

לכאורה המטופל חייב לשלם את הוצאות הכתר החדש )אם לא הייתה טעות במדידות הראשונות, אלא תזוזת שיניים(. אבל לא ניתן לדעת מבלי 

לברר היטב מספר פרטים טכניים וכן המנהג בתחום.

מקורות:
אני מניח שתזוזת השיניים מתרחשת לעתים נדירות ומשום כך הרופא לא היה חייב להזהיר את הלקוח שדחיית התור יכולה לגרום להוצאה נוספת.

בהרבה תחומים מקובל שאם מתברר בסופו של דבר שיש עלויות נוספות שלא היו צפויות, הלקוח צריך להוסיף על המחיר שנקבע בהתחלה. ואם כן 

גם במקרה שתזוזת השיניים הייתה בכר בתור הראשון, המטופל חייב לשלם את ההוצאות הנוספות. גם אם נניח שבתחום זה מקובל שנקבע מחיר 
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סופי ללא קשר לעלויות שיהיו בפועל, מכל מקום, לא ניתן לחייב את הרופא להיצמד למחיר שקבע בהתחלה אם היה שינוי מסוים מהתכנית על ידי 

המטופל, ומבחינת הרופא היה ניתן לעשות את הטיפול במחיר הראשוני.

האם בזמן הזה אדם יכול להתעקש שלא ידונו אותו אלא בדין תורה גמור?

שאלה:
לכבוד הרב שליט"א,

כפי הידוע לי, בבתי דין של היום, למעשה תמיד עושים בוררות, ולא דין תורה. לעתים קורה שהנתבע בטוח בעצמו שאינו חייב שום דבר. בדין תורה 

גמור, יהיה קשה מאוד להוציא ממנו ממון )וגם אם יוציאו, הוא יוכל להשביע את התובע שבועת היסת(. במקרה כזה, מאוד לא כדאי לנתבע להסכים 

לבוררות.

אך כפי שהבנתי, באופן מעשי, גם עם הנתבע מאוד יתעקש שידונו דין תורה בדווקא, זה פשוט לא יילך לו. ויכריחו אותו להסכים לבוררות. )שמעתי 

גם מהטוען רבני רב יצחק וינד, שזה מגיע עד לכתב סירוב(. האם אני צודק בתיאור המציאות?

אם כן, הייתי מאוד רוצה לשמוע הסבר המתיישב על הלב - מה עומד מאחורי ההנהגה זו של בתי דינים. בפסקי דין רבניים חלק יא פס"ד בעמוד 259 

ראיתי תיק העוסק בשאלה זו. המסקנה שם שאכן אפשר לכוף את הבעל דין אפילו לפשרה, משום שיש שיטה שכופים על לפני משורת הדין. הטעם 

הזה, במקרים רבים, נשמע מוזר ביותר - אם הנתבע יודע שחברו תובע ממנו שלא כדין כלל, מה שייך בזה לפנים משורת הדין.

ישר כח על התשובות המחכימות באתר!

תשובה:
שלום רב,

אני מכיר מקרים בהם התעקש הנתבע שרצונו בדין תורה ולא בפשרה והפסיד עקב כך. לא תמיד המוחזק גובר, בהרבה מקרים העילה להוציא ממון 

מוסכמת, הנתבע טוען טענות נגדיות והן נידחות מחוסר ראיות ברורות. בעוד שלפי פשרה או יושר היה ניתן להגיע לתוצאה אחרת.

הגר"נ נוסבוים שליט"א סובר שבכל דין תורה הנובע מכוח הסכם ניתן לכפות על פשרה שמסתמא ההסכם הוא הוא על דעת הנהוג בבית דין. מדובר 

בסברה מחודשת קצת.

למעשה, תמיד כאשר צד מסוים התנגד לפשרה, הסבירו לו שבית דין יפשר רק במקרים שמבואר בפוסקים שיש לפשר וכולם מסכימים לכך )אני לא 

נתקלתי למקרה של סירוב(. וגם מבלי שהצדדים ידרשו זאת כמעט ולא מפשרים ללא הסכמת הצדדים לפשרה, אם לא במקרים שמבואר בפוסקים 

לפשר, או במקרים חריגים אחרים.

יש לציין שאף אם לא ניתן להוציא כתב סירוב למסרב לפשרה, מכל מקום אם שום בית דין אינו מוכן לדון דין תורה גמור ולהשביע שבועה חמורה 

על סכום כסף קטן, מותר לתובע לתבוע בבית משפט אזרחי אחר שאינו מוצא בית דין שמוכן לדון בהתאם לדרישות הנתבע. עיין בספר חשק שלמה 

בהגהות על טור חו"מ סי' סא אות יג.

עבודה זרה במוזיאונים

שאלה:
שלום האם מותר לבקר במוזיאון שיש שם פסלים עתיקים שמזמן לא בשימוש? ראיתי שכתבתם שאם עבדו את הפסלים אסור לכנס. אבל הרי 

בטלו את העבודה זרה שהרי לא עובדים אותו ואפילו קדושת המקדש אפשר שיבוא פריצים ויחללוהו וכי יש מצוה לאבדם נא לבאר כי זה נוגע 

למעשה תודה

תשובה:
שלום רב,

כלי המקדש לא יהיה  עבודה זרה גם אם יעבדו אותם לע"ז משום שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו" )ראה זבחים קיד(. 

לעצם השאלה, דבר שהיה עבודה זרה ועבדו בו ע"ז, מדוע שתפקע האיסור הנאה ממנו אם היום הוא כבר נועד לייצוג במוזיאון? הוא נעשה איסור 

הנאה, וחובה להשמיד אותו. ראה ברמב"ם )הלכות ע"ז פ"ז הלכה א'(: "מצות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר 

אבד תאבדון את כל המקומות ונאמר כי אם כה תעשו להם וגו', ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו, אבל בחוץ לארץ 

אין אנו מצווין לרדוף אחריה אלא כל מקום שנכבוש אותו נאבד כל עבודת כוכבים שבו, שנאמר ואבדתם את שמם מן המקום ההוא, בארץ ישראל 

אתה מצווה לרדוף אחריהן ואי אתה מצווה לרדוף אחריהן בחוץ לארץ".
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