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"וכתובת קעקע לא תתנו בכם": קעקועים בהלכה

ֲאִני ה'"  ֶכם  נּו בָּ ּוְכתֶֹבת ַקֲעַקע לֹא ִתתְּ ְרֶכם  ְבשַׂ נּו בִּ ָלֶנֶפׁש לֹא ִתתְּ ֶרט  בפרשת קדושים נאמר "ְושֶׂ

)ויקרא יט, כח(. הטור )יורה דעה קפ( מבאר כי האיסור נובע מתוך הכלל ההלכתי של "חוקת 

שעובדי  המעשים  אחד  במעשיהם.  האלילים  עובדי  הגויים  את  לחקות  לנו  אסור   – הגויים" 

אלילים היו עושים בהקשר לעבודה זרה הוא לקרקע את עורם, ומכאן חומרת האיסור.

למרות ששורש האיסור ביסוד של חוקת הגויים, ברור שגם כיום, בזמן שככל הנראה לא שכיח 

לקעקע את העור לשם עבודה זרה, עדיין האיסור בתוקף, כמבואר בשו"ת אגרות משה )יורה 

מעשה  קודמים  בדורות  עברו:  מימים  יותר  רלוונטי  האיסור  היום,  דווקא  נג(.  סימן  ח"ב,  דעה 

בחברה  ולמקובל  לשכיח  הפך  הדבר  כיום  ואילו  המערבי(,  )בעולם  שכיח  היה  לא  הקעקוע 

המערבית – כך שגם דיני "כתובות קעקע" הפכו עכשוויות ורלוונטיות.

מהם הגדרות של איסור זה? האם יש חובה למחוק קעקוע שנעשה על העור? האם מותר לאדם 

לכתוב על עורו בכתב רגיל? האם מותר לעשות קעקועים זמנים כפי שנוהגים ילדים? האם יש 

בעיה של קעקוע ביחס לאיפור קבוע? נדון בשאלות אלו, ועוד, בהמשך הדברים.

כתיבה וקעקוע

דווקא למי שעשה שתי  כי איסור התורה של קעקוע מתייחס  הגמרא )מכות כא, א( מבארת 

פעולות, כתיבה וקעקוע: "הכותב כתובת קעקע, כתב ולא קעקע, קעקע ולא כתב, אינו חייב, עד 

שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול ובכל דבר שהוא רושם".

רש"י מפרש שהכוונה היא לכתיבה תחילה, ואחר-כך שריטה במחט: "כותב תחילה על בשרו 

בסם או בסיקרא, ואחר כך מקעקע הבשר במחט או בסכין, ונכנס הצבע בין העור לבשר ונראה 

בו כל הימים. ואסור לכתוב שום כתיבה בעולם על בשרו בענין זה, שכך גזירת הכתוב". מבואר 

אפוא ש"כתובת קעקע" היינו כתיבה ולאחר מכן קעקוע של הבשר כדי שייכנס הדיו בין העור 

לבין הבשר.

מנגד, הרמב"ם )הלכות עבודה זרה יב, יא( מפרש שהסדר הפוך: "כתובת קעקע האמורה בתורה 

הוא שישרט על בשרו, וימלא מקום השריטה כחול או דיו או שאר צבעונים הרושמים". לדעת 

או  דיו  על-ידי  השריטה  ומילוי  תחילה,  הבשר  שריטת  על-ידי  נעשה  קעקע  כתובת  הרמב"ם, 

חומר צבוע אחר. 

פרשת אחרי מות תשע"ז

זה?  איסור  של  הגדרות  מהן  קעקע.  כתובת  של  התורה  באיסור  עוסק  השבוע  מאמר 

עורו  על  לכתוב  לאדם  מותר  האם  העור?  על  שנעשה  קעקוע  למחוק  חובה  יש  האם 

בכתב רגיל? האם מותר לעשות קעקועים זמנים כפי שנוהגים ילדים? האם יש בעיה 

של קעקוע ביחס לאיפור קבוע? נדון בשאלות אלו, ועוד, בהמשך הדברים. 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!

את  הפותחת  תהיו"  "קדושים  במצוות 

פירושים  שני  מוצאים  אנו  השבוע,  פרשת 

מרכזיים. 

ד(  שורש  המצוות,  )ספר  הרמב"ם  לדעת 

התורה  כל  שמירת  על  לצוות  היא  הכוונה 

בכלל  נמנית  המצווה  אין  כן  משום  כולה. 

כל  כוללת את  תרי"ג מצוות, משום שהיא 

המצוות. גם לדעת רש"י, הוראת "קדושים 

תהיו" מצווה על איסורי עריות, ועוד מצוות. 

כותב  הרמב"ן  אלו,  לפירושים  בניגוד 

מצווה  אינה  תהיו"  "קדושים  שמצוות 

מצווה  הינה  אלא  קיימות,  מצוות  על 

גם  הפרישות.  על  המצווה  עצמה,  בפני 

לאחר כל מצוות התורה, יכול עדיין האדם 

את  לבלות  התורה",  ברשות  "נבל  להיות 

העולם  עסקי  ושאר  שתייה,  באכילה,  ימיו 

הציווי  בא  כן  על  התורה.  אסרה  שלא 

להיות  לנו  להורות  תהיו",  "קדושים  של 

פרושים מן העולם, ולא לרדת לשפלות של 

"נבל ברשות התורה".

מחד  מוצקות.  ראיות  הפירושים  לשני 

של  הרעיון  את  מזכירה  התורה  גיסא, 

"והייתם  המצוות:  כל  של  בהקשר  קדושה 

לי קדשים כי קדוש אני ה', ואבדל אתכם מן 

העמים להיות לי" )ויקרא כ, כו(. עם ישראל 

ובכך  המצוות,  כל  על-ידי  מהעמים  נבדל 

נהיים אנו "קדושים לה'". מאידך, הרמב"ן 

בזכות  "קדוש"  שמכונה  הנזיר,  את  מזכיר 

פרישותו. 
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ו( שהחיוב הוא  ג,  )קיצור פסקי הרא"ש, מכות  כותב  רוב הראשונים. למשל, הרא"ש  נקטו  כן 

עולה שאם היפך את  כן שפך את הדיו. מדבריו  ואחר  דווקא במקום שקודם שרט את העור, 

הסדר, אינו חייב בדין תורה.

איסור במעשה או בתוצאה

מתוך הדיון על סדר הפעולות המרכיבות איסור קעקוע, למד הרב חיים קנייבסקי שליט"א כי 

איסור קעקוע מתייחס דווקא לעשיית מעשה הקעקוע, ולא לתוצאה של היות העור מקועקע. 

בעניין  לחלק  מקום  היה  שלא  הרי  העור,  על  הקעקוע  היות  של  עצמו  במצב  איסור  היה  אילו 

סדר הפעולות, שכן העיקר הוא התוצאה. ההבחנה ביחס לסדר הפעולות מלמדת שהאיסור הוא 

במעשה ולא בתוצאה )פתשגן הכתב, פרק יח, סעיף ג(.

שם  ט(,  משנה  ג,  פרק  )מכות  התוספתא  דברי  מתוך  העיקרון  את  עוד  מוכיח  קנייבסקי  הרב 

מבואר כי "כתובת קעקע בבשרו של חברו, שניהם חייבים. הרושם על עבדו שלא יברח, פטור" 

)כן נפסק בשולחן ערוך, יורה דעה קפ, ד: "הרושם על עבדו שלא יברח, פטור"(. 

אם איסור התורה מתייחס לתוצאה של עור מקועקע, הרי שאין לחלק ביחס לכוונת המקעקע – 

הכוונה אינה משפיעה על התוצאה. רק אם נניח שהאיסור הוא במעשה הקעקוע, ולא בתוצאה, 

ניתן להבין שהכוונה משפיעה על האיסור, ואין האדם עובר אלא בכוונת כתיבה )ולא בכוונה של 

שימור על עבדו(.

מחיקת קעקועים

השלכה ברורה של הדיון האמור הוא לחובת מחיקה של קעקוע שכבר נעשה על העור. שאלת 

כצעירים,  קעקועים  שעשו  תשובה,  בעלי  על-ידי  קרובות  לעתים  נשאלת  קעקועים  מחיקת 

וכעת מבקשים לדעת אם חובה עליהם למחוק את הקעקוע )תהליך שנעשה כיום בעיקר על-

ידי טיפול בלייזר(.

הוא  עובר על איסור מחיקה.  כותב שמי שמוחק קעקוע בשבת  לב(  לח,  )שבת  חינוך  במנחת 

מבאר שמחיקה זו נחשבת כ"תיקון" )ולא "קלקול"(, משום שאינו ראוי שיהיה לאדם קעקוע על 

בשרו. לאור דברי המנחת חינוך, כתב בשו"ת להורות נתן )ח"ח, סימן עב( שנראה שחייב אדם 

למחוק קעקועים מעל עורו.

ואולם, הוא מסיק שגם המנחת חינוך אינו רואה את הסרת הקעקוע כחיוב, אלא רק שאין הדבר 

ראוי להשאיר את הקעקוע על עורו, כך שיש במחיקתו "תיקון". הסיבה שאין הדבר ראוי הוא 

משום שיש בקעקוע "מזכרת עוון", ולכן יש להסירו – אך אין בכך חיוב גמור.

חבלה  תוך  כן  שעושה  ומי  קעקועים,  להסיבר  שראוי  פסק  זצ"ל  אלישיב  שלום  יוסף  הרב  גם 

)כיון שיש בדבר תיקון( – אך אין בכך חיוב גמור  לעצמו אינו עובר על איסור "חובת בעצמו" 

)הובאו דבריו בספר חשוקי חמד, פסחים עה, ב(.

לכתוב על העור בעט

כמבואר לעיל, איסור תורה של כתובת קעקע נאמר דווקא כאשר נעשה שילוב של כתיבה ושל 

קעקוע. כאשר מדובר בכתיבה לבד, או בשריטה לבד, אין בכך איסור תורה.

הראשונים דנים בשאלה אם יש בכך – בפעולה אחת מבין השתיים – איסור דרבנן. הבית שמואל 

)אבן העזר קכד, טז( מציין איסור דרבנן זה, וכן ציינו פוסקים נוספים. אולם, במנחת חינוך )רנג( 

מבואר שאיסור דרבנן זה לא נאמר אלא במקום שמדובר בכתב שאינו נמחק, על דרך איסור 

התורה של כתובת קעקע. 

המנחת חינוך מוכיח מדברי התוספות )גיטין כ, ב( שמי שכותב על עורו בכתב שאינו נמחק עובר 

על איסור דרבנן. אך בשו"ת שבט הלוי )ח"ג, סימן קיא( מעיר על דבריו שהרי מדברי תוספות 

הרא"ש )שם( מבואר שהאיסור דרבנן מתייחס דווקא למי שמקעקע את בשרו בלי למלאות את 

למדים אנו, אפוא, ששני הפירושים אמת: 

ומי  מי שמקיים את המצוות נקרא קדוש, 

ניתן  איך  קדוש.  נקרא  העולם  מן  שפורש 

להבין את שני הפירושים גם יחד?

מתוך שאלה זו, ניתן לרכוש תובנה עמוקה 

קיום  של  התנועה  קדושה.  של  בגדרה 

"אימננטיות",  של  תנועה  היא  מצוות 

יהודי  העולם.  בתוך  נוכחות  של  כלומר, 

הפשוטים  העולם  חפצי  את  לקחת  מצווה 

מן  ואף  הצומח,  מן  החי,  מן  הדומם,  מן   -

התורה.  מצוות  את  בהם  ולקיים   - האדם 

קיום  של  הנוכחות  תנועת  בתוך  אולם, 

אותה  נגדית,  תנועה  גם  גלומה  המצוות, 

מגדיר הרמב"ן כ"פרישות". 

אך  העולם,  עם  מתעסקים  אמנם  אנחנו 

העולם  את  להעלות  היא  העיסוק  מטרת 

התורה,  קדושת  של  למישור  נעלה,  לרובד 

על- העולם  בתוך  שחלה  רוחנית  דרגה 

המצוות,  קיום  עם  יחד  המצוות.  קיום  ידי 

על  הרמב"ן,  של  כפירושו  אנו,  מצווים 

של  שאינו  בעולם  מעיסוק  הפרישות 

כל  את  סותר  זה  שעיסוק  מפני  מצווה, 

כוונת  אם  ומצוותיה.  התורה  תכלית 

עולמנו  ואת  אותנו  לרומם  היא  המצוות 

לדרגה רוחנית נעלה, הרי שמעמדו הנבזה 

סתירה  מהווה  התורה"  ברשות  "נבל  של 

חזיתית לכוונה זו.

שפרשנו  בכך  התקדשנו  מצרים,  ביציאת 

מאלילי מצרים והבליהם, קדושת הרמב"ן. 

תורה,  מתן  יום  ועד  מצרים  יציאת  מיום 

הקדושה  לקראת  עצמנו  את  אנו  מכינים 

בהיותנו  גם  הרמב"ם.  קדושת  מצוות,  של 

במלאכתנו,  אם  העולם,  בעסקי  עוסקים 

ובכל  דבר  בכל  ואם  ושתייה,  באכילה  אם 

מעשינו  את  ולרומם  להעלות  נזכה  עסק, 

לקדושת התורה, על-ידי קיום מצוותיה.

שאנו  הספירה  שבזכות  מבקשים,  אנו  וכך 

של  בקדושה  ואתקדש  "אטהר  סופרים 

מעלה". יה"ר שאכן נזכה לכך.
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השריטה בדיו, או במי שממלא דיו בעור שכבר נשרט. בניגוד לכך, משמע 

שמי שרק כותב על עורו ללא שריטה כלל אינו עובר על שום איסור.

קעקוע  איסור  נאמר  לא  מסוימים  ראשונים  דעות  שלפי  להוסיף  יש 

של תורה אלא במי שמקעקע שם עבודה זרה על בשרו. אמנם אין אנו 

פוסקים כן להלכה, אך מתוך דעה זו עולה כי לשיטת כמה ראשונים לא 

תחול איסור דרבנן אלא במקום שכותב שם עבודה זרה על עורו )הרב 

חיים קנייבסקי קובע שזו דעת הרא"ש והמאירי(.

יש אמנם דעות המחמירות גם בכתיבה על העור, אך הרב חיים קנייבסקי 

מסיק שיש מקום להקל בזה )וגם למחמירים בדבר, בוודאי שאין איסור 

סח(  עמ'  ה,  )חלק  אברהם  נשמת  בספר  גם  הציפורניים(.  על  בכתיבה 

מביא בשם הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל שיש להקל בכתיבה על העור 

על-מנת למחוק לאחר זמן קצר )הוא התייחס לרופא שמעוניין לכתוב 

מספר טלפון על זרועו(.

קעקועי ילדים

זמניים  בקעקועים  איסור  שאין  כן  כמו  נראה  דלעיל,  הניתוח  על-פי 

מעמד  מחזיקים  ואינם  העור,  על-גב  נעשים  אלו  ילדים.  אצל  הנהוגים 

יותר משבועיים-שלשה, כך שנראה שאין בהם איסור כלשהו, מן תורה 

או מדרבנן.

גם ביחס לאיסור "מראית עין", יש לצדד שאין כאן כל איסור, שכן איסור 

איסור.  בכך  שנעשה  יניח  שהרואה  במקום  דווקא  נאמר  עין  מראית 

במקום שהרואה לא יניח שיש כאן איסור, כי ידוע שיש אופן של היתר 

בקעקוע זמני, לא יחול בכך איסור מראית עין )עי' שו"ת אגרות משה, 

ח"ב,  שלמה,  מנחת  שו"ת  פב;  סימן  ח"ד,  מ;  סימן  ח"ב,  צו;  סימן  ח"א, 

סימן נג; שולחן ערוך, יורה דעה פז, ג; ערוך השולחן פז, טז(.

עם זאת, כמובן שמן הראוי להימנע מקעקועים כאלה, שבדרך כלל יש 

בהם אימוץ של תרבות הזרה לרוח היהדות.

איפור קבוע

האם יש ב"איפור קבוע" חשש לאיסור קעקוע?

)שו"ת מנחת  וייס שליט"א  אשר  הרב  על-ידי  בהרבה  נידונה  זו  שאלה 

אשר, ח"ב ,סימן נו(, הפותח בשאלה אם איסור קעקוע נאמר דווקא על 

כתיבת אותיות, או שמא האיסור חל גם על ציורים וצבעים.

אמנם יש ראשונים שהזכירו דווקא כתיבת אותיות באיסור קעקוע )עי' 

למשל בספר החינוך שהזכיר "אותיות"(, אחרים מבארים שהאיסור חל 

גם על "רושם", שיכלול צבע לבד. מכאן שאין די בנידון זה כדי להתיר 

איפור קבוע, כל שיש בו קעקוע של העור.

כמה פוסקים אכן החמירו באיפור קבוע מחשש קעקוע )עי' קובץ אור 

בכך  שיש  זצ"ל,  ווזנר  שמואל  הרב  בשם  טז,  עמ'  תשנט,  ניסן  ישראל, 

ואולם, אחרים כתבו שיש מקום להקל במקום  איסור קעקוע"(.  "סרח 

הצורך )עי' ספר נשמת אברהם, יורה דעה קפ, א, בשם הרב עובדיה יוסף 

זצ"ל(.

הרב וייס מסיק שיש להימנע מאיפור קבוע, אך יש להקל בכך בנסיבות 

של צורך גדול, כגון באישה צעירה שסבלה מצלקת בולטת בפניה, מה 

שגרם לה עוגמת נפש וגם קשיים בחיי הנישואין. השיקולים להקל הם 

)לא  רגיל  מקעקוע  מהותי  שונה  קבוע  איפור  של  שהתהליך  העובדה 

כתב,  בו  שאין  לקעקוע  ביחס  הספק  צורה(,  באותה  העור  את  שורטים 

לזמן  קיים  אם  גם  לנצח,  נשאר  שאינו  לקעקוע  ביחס  נוספת  ושאלה 

ממושך.

משחק בבועות סבון בשבת

שאלה:

האם מותר לעשות בועות סבון בשבת?  חשוב מקור, כיון שבסברא יש צדדים

תשובה:

אין צורך למנוע את הילדים ממשחק זה, אבל מבוגר יחמיר בזה כיון שיש כוונה לעשיית הבועות.

מקורות:

בפוסקים הובאו שני נימוקים מדוע אין חשש נולד בבועות הסבון, יש שכתבו שהוא דבר שאינו מתקיים, ראה קצות השלחן סי' קמו הערה לב וציץ 

אליעזר ח"ו סי' לד, ויש שנימקו גם שאין כוונה לכך, ועפ"ז כתב בשמירת שבת כהלכתה פרק טז סעי' לא בשם הגרש"ז אויערבך שאין למנוע את 

הילדים מחמת הסברא הראשונה, אבל אין לומר להם לעשות זאת. בקובץ מבית לוי ח"ו עמ' מד הורה למנוע גם ילדים שהגיעו לגיל חינוך.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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פדיון הבן בנולד מבנק הזרע והבעל אינו יודע שאינו ממנו

שאלה:

ילד שנולד לנשואה מתרומת זרע של יהודי מבנק הזרע, והיא לא סיפרה לבעלה שלקחה תרומת זרע, האם גם כאן לפי הש"ך יפדו אותו מדין 

זכיה?

היא לא יודעת של מי הזרע. ובעלה חושב שזה ילד שלו.

תשובה:

שלום רב,

יו,ד סי' שה ס”ק יא וס”ק כ’  לדעת הש"ך ודאי שניתן לעשות את הפדיון מדין זכיה. הרי כך דעתו שמזכים לתינוק בעודו קטן )ראה בש”ך 

ובביאור הגר”א ס”ק יז(. אולם שאלתך קיימת לדעת הט"ז שמתתינים עם הפדיון עד שיגדל, האם יועיל באופן שהבעל אינו יודע כלל ופודה 

את התינוק האם זה מועיל או לא, ונראה מדבריו שם )ס"ק יב( שאין הפידיון מועיל משום שאין כאן זכות גמור שהרי מצווה בו יותר מבשלוחו 

ולכן הוא יעדיף להמתין עד שיגדיל. אולם הלכה למעשה נוהגים כדעת הש"ך ראה באגרות משה יו”ד ח”א סי’ קפח. וממילא ודאי שניתן להניח 

לבעל לפדות את התינוק.

אולם למעשה יש כאן שאלה נוספת. האם בכלל התינוק חייב בפדיון הבן. הרי אם היא ילדה מתרומת זרע, אפשר שאביו הוא כהן או לוי. ואמנם הרוב 

מן הסתם אינם כאלה, ונניח שהתינוק הוא ודאי דינו כפירש )ראה כאן( ואם כך, השאלה היא האם אפשר לסמוך על רוב לגבי פדיון הבן או שמא דינו 

כממונות שאין הכהן יכול לתבוע את פידיונו שהרי המוציא מחברו עליו הראיה. ואם כך, למרות שהאב יפדה אותו וזה ממש לא נורא להחמיר בזה. 

אבל כיצד הוא יברך אם אינו יודע דבר על הסוגיה הזו? אלא שהרב פוסקים סוברים שבמצווה הולכים אחר הרוב למרות שאם זה היה ספק היינו 

אומרים המוציא מחברו עליו הראיה ראה גם בשיטמ"ק ב"ק יא,ב ד"ה ועד.

ובפרט שיש כאן ענין נוסף של כבוד הבריות. וידועים דברי הגר"ע יוסף במקרה של כבוד הבריות בסיטואציה כזו שאולי זה דוחה ענין ברכה לבטלה 

משום שלדעת רוב הפוסקים במקרה ששל ה' נאמר בדרך ברכה אין בזה איסור דאורייתא. ולכן פסק שלא לספר לבעל על הפלה מוקדמת. וכש"כ 

במקרה כזה שעפ"י רוב תינוק זה חייב בפדיון.

נקודה נוספת יש להעיר שהגרש"ז אוירבך )מנחת שלמה ח"ג סי' צח( מצדד לומר שהילד ממזר, משום שלדעתו ממזרות אינה נקבעת האם היתה 

ביאת איסור או לא, אלא עצם העובדה שאדם נולד מאיש ואישה האסורים זה לזה באיסור ערוה היא זו שיוצרת ממזרות. ועי' בעונג יו"ט )סי' הראשון 

בחלק אבה"ע( שדן אם יכול להיות כהן שהוא ממזר. בכל אופן, גם לשיטתם עדיין יתכן שהוא בן לוי הפטור מפדיון.  

ניתוק וחיבור מכשיר חשמל כבוי בשבת

שאלה:

שלום, 

יש פלטה המחוברת לשעון שבת שנמצא במצב כבוי.

האם מותר להוציא את התקע של הפלטה מהשעון ולחבר פלטה אחרת ?

 תודה

תשובה:

שלום רב

יש בענין זה שתי חששות, האחת, איסור 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 בשינוי מהבחינה הזו יש להקל.בעיה שניה אף היא קשורה לחידושו של החזון איש, 

החזון איש סבר שבהכנסת התקע והוצאתו יש מלאכה של בונה וסותר, כיון שהוא מעמיד כלי על מתכונתו, רבים חששו לדבריו אלו, הגר”ע יוסף 

כידוע דחה את דבריו, אבל בני פוסקי אשכנז דומה שכולם חששו לדבריו.
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