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נכסים של כיבוש מלחמה – מציאות או קנין?
הרב זאב ליטקה

המלה 'מלחמה' היא כינוי לדברי ימי העולם. מלחמות פרצו כמעט מיום בריאתו, ובכל עת פורצת מלחמה בין עם זה לעם אחר. דומה כי צו הבורא 

ידי כל אחד מעמי הארץ. יש לעיתים שהמלחמה סוחפת  וכבשוה..." מקבל פרשנות המיושמת אישית על  "...ומלאו את הארץ  )בראשית א:כח( 

לתוכה את מרבית מדינות העולם. מאז ומעולם טבע האדם לנסות להשליט את דעותיו על האחר, ומה שלא הולך במוח כידוע הולך בכח, ואם לא 

בכח אז ביותר כח... 

בפרשתנו מופיעה את המלחמה המתוקשרת הראשונה בתבל – מלחמת ארבעת המלכים כנגד החמשה. כתוצאה ממלחמה זו, נחלץ אברהם אבינו 

לעזרת אחיינו -- גיסו – לוט, נלחם נגד ארבעת המלכים החזקים, גובר עליהם, ורודף אחריהם עד דמשק. אברהם אבינו מסלק את ארבעת המלכים 

מהזירה, ומותיר אותה עבור סדום ואנשיה.

לאחר סיומה המוצלח של המלחמה יוצא מלך סדום לקראת אברהם אבינו ורוצה להעניק לו מכל הבא ליד כראוי למצביא שהחזירו לכס המלוכה. 

אולם אברהם אבינו מסרב לקחת "מחוט ועד שרוך נעל", כדי שלא יאמר מלך סדום "אני העשרתי את אברהם". יחסו של אברהם אבינו אל הרכוש 

הייתה כאל רכושה של ממלכת סדום. מדוע? הלא לכאורה הרכוש הינו פרטי, אשר נקנה בכיבוש מלחמה?

במאמר הבא נדון באחד מדיני המלחמה – כיבוש מלחמה. בשפה ההלכתית פירושו 'קנין כיבוש מלחמה'. כלומר, ישנה זכות קניינית חוקית לכובש 

בנכסי הכבוש. כיצד? מתי? והאם זה קיים גם היום? 

מדינת ישראל כבשה שטחים מירדן, סוריה ומצרים במלחמותיה השונים. האם השטחים שייכים ליהודים מבחינה הלכתית? ומהי ההשלכה של 

ריבונות זו?

כיבוש מלחמה – קניין או הפקעה

נאמר  )לח,א( שם  גיטין  כיבוש מלחמה למדנו מגמרא במסכת  וכן הלאה. על קניין  והגבהה,  ידועים הינם כסף, חזקה, משיכה,  קניינים הלכתיים 

שהקב"ה צווה לבני ישראל שלא ללחום בבני עמון ומואב. כיצד, אם כן, ניתן לכבוש את ארצם? "אמר רב פפא: 'עמון ומואב טהרו בסיחון'." לאחר 

סיחון.  לקניינו של  כבר הפכו  זאת מכיוון שהשטחים  לכבוש ממנו את ארצם.  ישראל  בני  יכלו  וכבש את ארצם,  ומואב  בבני עמון  נלחם  שסיחון 

כיבוש  דין  נלמד  מכאן  מלחמה".  "כיבוש  לקניין  היא  שהכוונה  ב"חזקה",  השטחים  את  מהם  כבש  שסיחון  הגמרא  מהגדרת  למדו  שם  התוספות 

מלחמה.

קניין זה לא נידון הרבה בספרות ההלכתית וזאת לא מכיוון שהמלחמות לא היו מצויות – להפך, הם היו גם היו, אולם לצליינים, קוזקים, ונאצים לא 

נדרשה זכות קניינית כדי לקבוע מה שייך להם.... זכות ראשונים בנושאים אלו נתונה לגאון הרב אברהם כהנא שפירא זצ"ל, רבה האחרון של קובנא 

)נפטר בכ"ב אדר א' תש"ג בצער רב בגטו קובנא בראותו את הטבח בבני קהילתו( שדן בהרחבה בנושא בספרו דבר אברהם )ח"א סי' י' יא(.

בראשית דבריו פותח הדבר אברהם בדיון אודות אופן הפעולה של קניין כיבוש מלחמה. הוא מציג שתי אפשרויות לכך: א. עצם הכיבוש יוצר קניין, 

ואין צורך בכל פעולה נוספת כלשהי כדי לקבוע את ההשתייכות לכובש. ב. הכיבוש רק יוצר מצב של הפקר והפקעת בעלותו של הכבוש. אולם 

לך לך תשע"ו

מאמר השבוע ינסה לסקור מעט את קנין "כיבוש מלחמה" ומה הן הזכויות הקנייניות אם בכלל שיש לכובש ברכוש הנכבש. וכמובן שנבדוק 

את הנושא מכל זווית במחלמת המלכים עליה מסופר בפרשתינו
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וע"י בית הוראה ע"ש ברוך וברכה גרוס ז"ל

שע"י מכון ירושלים לדיינות
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כדי שהרכוש יהיה שייך לכובש עליו לעשות את אחד מדרכי הקניינים 

האמורים לעיל.

בניסיון להוכיח שעצם הכיבוש אינו יוצר קניין, הביא הרב כהנא שפירא 

למצוא  הגמרא  מנסה  שם  )כו,א(  בקידושין  מהגמרא  ראיה  ב'(  )בענף 

מביאה  ההוכחה  לצורך  מדאורייתא.  מועיל  חזקה  שקניין  לכך  מקור 

על  הנאמר  מהפסוק  שלומד  ישמעאל  רבי  דבי  תנא  ברייתא  הגמרא 

ירשתם?  וישבתם בה" במה  "וירשתם אותה  ישראל שיעלו לארץ:  בני 

בישיבה בקרקע! ואם נאמר שיש קנין ע"י כיבוש מלחמה ללא כל צורך 

ניתן ללמוד מפסוק זה קניין חזקה? הרי עולי מצרים  נוסף, איך  בקניין 

קנו כבר את כל הארץ ע"י "כיבוש מלחמה"! מכאן הוכיח הדבר אברהם 

והנכסים  הרכוש  הפקר.   – ואקום  של  מצב  יוצר  רק  מלחמה  שכיבוש 

יזכה בנכסים, עליו לעשות  הופקעו מהעם הכבוש. אולם כדי שהכובש 

קניין כלשהו. לכן עשו בני ישראל קנין חזקה ע"י ישיבתם בקרקע.

"המקנה"  של  פירושם  מחמת  זו  ראיה  אברהם  הדבר  דוחה  מכן  לאחר 

את  ביניהם  לחלוק  צריכים  היו  ישראל  שבני  שפירשו  הלוי",  וה"בית 

הנחלות. על חלוקה זו הפסוק האמור מדבר שהם יקבלו תוקף לחלוקה 

שבהחלט  לומר  אפוא  ניתן  לשיטתם,  כלומר,  חזקה.  קנין  ע"י  שיעשו 

עם ישראל קנה את הארץ בכללותו ע"י כיבוש מלחמה, אולם החלוקה 

הפנימית ביניהם נעשתה ע"י קנין חזקה. 

בענף ג' הביא הדבר אברהם ראיה לכך שכיבוש מלחמה הוא קנין בפני 

)הובאה בתוספות בבא  ר"ת  נוספים משיטת  צורך בקניינים  ואין  עצמו 

כיצד  כך, לשיטתו,  ואם  קנין חזקה.  אין  עכו"ם( שלגוי  ד"ה  נד,ב  בתרא 

סיחון קנה את שטחם של בני עמון ומואב? הדבר ייתכן אם נאמר שלכל 

יוצרים קניין לטובת  הפחות לשיטת רבנו תם: כיבושי המלחמה עצמם 

הכובש, ואין צורך לעשות קנין פרטני על כל שטח ושטח בפני עצמו. 

דיון זה קבל משמעות מעשית כאשר לפני כ-14 שנה נכחתי בדיון בבית 

לודז'  בעיר  קומות  כמה  בן  בנין  על  בעלות  אודות  נסבה  התביעה  דין. 

לאחר  הי"ד.  בשואה  שנרצח  יהודי  של  בבעלותו  היה  הבניין  שבפולין. 

המלחמה, רשמו השלטונות את הבניין ע"ש יורשיו החוקיים. אולם על פי 

הלכות ירושה אמורה הייתה הבניין להגיע לידי אחייניו של אותו יהודי, 

בין  נסב,  והדיון  הדין,  בית  לפני  הופיעו  הצדדים  משני  היורשים  הי"ד. 

היתר, אודות "כיבוש מלחמה": האם הנאצים שכבשו את לודז' והלאימו 

את הנכסים היהודים )ובין היתר גם בנין זה(, קנו את השטח ע"י כיבוש 

מלחמה -- וממילא יש אפשרות לשלטונות להעניק את הבניין למי שהם 

חפצים; או שמא הם לא קנו בקניין כיבוש מלחמה, והבניין שייך עדיין 

ליורשיו ההלכתיים.   

שטחים כבושים בארץ ישראל

לאחר מלחמת השחרור התקיים פולמוס בין פוסקי הדור על שטחי ארץ 

ישראל שנכבשו ע"י הצבא הישראלי האם המלחמה יצרה קניין ליהודים 

מבחינה  בנושא  עוסקים  לא  אנו  זה  שבמקרה  )כמובן  ישראל.  בארץ 

הללו  השטחים  האם  בלבד(.  הלכתית  אלא  מדינית,  או  השקפתית 

נחשבים לשטחים בבעלות יהודית? ההשלכה היא על הפירות הגדלים 

בשטחים אלו: האם חייבים הם בתרומות ומעשרות, או שמא הם נשארו 

בבעלות ערבית, וממילא פטורים מתרומות ומעשרות. 

הרב צבי פסח פראנק )רבה שם ירושלים, שו"ת הר צבי זרעים ח"א סי' 

יח( הביא את דעתו של הראשל"צ הרב עוזיאל שדעתו הייתה שהשטחים 

הם עדיין בבעלות ערבית. ונצטט מספרו קטעים מתשובה זו:

עלי  משיג  אלי  במכתבו  שליט"א  עוזיאל  רב"צ  הראשל"צ  הגאון  "הרב 

האוצר  מנהל  המכונה  פקיד  דברי  על  הוא  מסתמך  ובעיקר  באריכות 

מטעם הממשלה שהודיע שהכרמים והזיתים שייכים לבעליהם הערבים 

שאני כתבתי שם שלא מפיו אנו חיים משום שהמציאות מכחישו שהרי 

הפירות נלקטים ע"י ישראל שקנו את הפירות לעשות מהם יין ושמן. ועל 

זה כתב לי מע"כ הרב המשיב הנזכר והיא מוכחשת גם מהמציאות וגם 

מדבריהם של פקידי הממשלה כי הם אומרים מפי כתבם שהנכסים הללו 

הם ופירותיהן הם של ערבים".

שהכירו  אלו  בין   -- השטחים  שכל  פראנק  הרב  מסביר  דבריו  בהמשך 

ובין אלו שהאו"ם עדיין  בהן האו"ם כשטחים השייכים למדינת ישראל 

לא הכיר בהם -- הכול נקנה ליהודים ע"י "כיבוש מלחמה" וכך המשיך:

"ולמען יתלבנו הדברים אעתיק כאן מאמרו של הגאון רבי דוד מקארלין 

ז"ל וזה לשונו בספרו פסקי הלכות )ח"ב דף לח ע"א(: 'מצינו ממונו של 

אדם יוצא מרשותו לרשות חברו בעל כרחו על כמה דרכים. הדרך האחד, 

הגדול  הקניין  וזהו  מלחמה.  כיבוש  ע"י  הוא  מכולם,  גדול  היותר  והוא 

שהנרכש במלחמה נקנה לכובש. ואף קרקע, שאינה נגזלת ולא מהני לה 

שום ייאוש לעניין שיקנה אותה הגזלן, עם כל זה -- נקנית היא בכיבוש 

יותר מקניין חזקה  מלחמה'". לדעתו, קניין זה של כיבוש מלחמה חזק 

שעושה כל אדם שרוכש קרקע לעצמו. 

ע"י  קניין  שיש  נוטה  הרצוג,  הגרי"א  דאז,  הראשי  הרב  של  דעתו  גם 

לא  אולם  במלחמה,  שננטשו  הערבים  של  הכרמים  על  מלחמה  כיבוש 

האו"ם  בהסכמת  הדבר תלוי  האם  והסתפק,  זה.  בנושא  קבע מסמרות 

סי'  ח"ג,  וכתבים  פסקים  )ראה  ישראל.  למדינת  שייכים  אלו  ששטחים 

לו – לז(.

מלחמת אברהם עם המלכים – כיבוש מלחמה?

רצה  המלך  סדום.  למלך  אבינו  אברהם  בין  שהתנהל  שיח  לדו  נשוב 

להעניק לאברהם מתנות לרוב, אולם אברהם השיב לו: "...ֲהִרמִֹתי ָיִדי ֶאל 

ל  ִמכָּ ח  ֶאקַּ ְוִאם  ַנַעל  רֹוְך  ְוַעד שְׂ ִמחּוט  ִאם  ָוָאֶרץ  ַמִים  קֵֹנה שָׁ ֶעְליוֹן  ֵאל  ה' 

י ֶאת ַאְבָרם". מהפסוק משמע שאברהם  ְרתִּ ר ָלְך ְולֹא תֹאַמר ֲאִני ֶהֱעשַׁ ֲאשֶׁ

אבינו התייחס לרכוש כאילו אינו שלו. וכך גם נראה מדברי רש"י בפירושו 

לגמרא בסוטה )יז,א( על מה שאמר רבא: "בשכר שאמר אברהם אבינו 

)ציצית(,  תכלת  של  חוט  מצות:  לב'  בניו  זכו  נעל,  שרוך  ועד  מחוט  אם 

הגזל".  מן  עצמו  שהבריח   – "בשכר  רש"י:  ופירש  תפלין".  של  ורצועה 

כלומר, היה ברור לאברהם שהרכוש אינו שייך לו.

וכאן השאלה נשאלת: לאור האמור, מדוע לא זכה אברהם אבינו ברכוש 
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כמו בכל כיבוש מלחמה?

הייתה  אברהם  של  ההתייחסות  עוד:  הקשה  פט,א(  )חולין  המהרש"א 

מכן  לאחר  מיד  אולם  ממנו,  ייקח  אם  ידו  על  גזול  יהיה  הרכוש  כאילו 

את  ייקחו  לצידו,  שנלחמו  ידידיו  וממרא,  אשכול  שענר  אברהם  אמר 

חלקם ברכוש. האם הרכוש שייך להם, או לא? מחמת קושיא זו הסיק 

המהרש"א שללא ספק הרכוש אמור היה להיות שייך לאברהם אבינו. 

אולם מחמת חסידותו, לא רצה להנות מרכוש כזה שהיה נראה בעיניו 

כרכוש גזול. 

עם זאת, הדיון הנ"ל עדיין טעון ביאור. רש"י במקום מפרש: "אם מחוט 

ועד שרוך נעל - אעכב לעצמי מן השבי. ואם אקח מכל אשר לך - ואם 

העשרתי  אני  תאמר  ולא  אקח.  לא  גנזיך,  מבית  שכר  לי  לתת  תאמר 

כפי  כלום,  מהשלל  לקחת  רצה  לא  אבינו  אברהם  כלומר,  אברם".  את 

שהמהרש"א הסביר שזו הייתה מדת חסידות של אברהם אבינו, משום 

שסרב  אבינו  אברהם  דברי  המשך  על  אולם  כגזל.  בעיניו  נראה  שהיה 

לקחת ממה שהציע לו מלך סדום הסביר רש"י: "ושמא תרצה לתת לי" 

וכו', מכיוון שהמלך עצמו מציע לך לקחת, כאן לא יועיל הטיעון הראשון 

שלא רצה להנות מהגזל. לכן הציג אברהם את הטיעון "שלא תאמר אני 

העשרתי את אברם".

לו לקחת מן  עתה נתבונן בטיעון השני של אברהם: המלך עצמו מציע 

היה  מדוע  אחר.  טיעון  הציג  לכן  גזל,  חשש  כאן  שאין  לו  וברור  השלל 

הפסיד  סדום  מלך  הרי  גזול?  אינו  המדובר  שהרכוש  לאברהם  ברור 

במערכה מול ארבעת המלכים. כלומר, הרכוש נקנה לארבעת המלכים. 

ואיך הרכוש חזר לרשותו של מלך סדום? נכון, אברהם ניצח את ארבעת 

המלכים, אבל מצידו הוא מותיר את הרכוש ואינו נוגע בהן, ואיך א"כ זכה 

מלך סדום בנכסים?

הסביר  ח'(  )אות  יא  ובסימן  אברהם,  בדבר  שוב  נעיין  הדברים  להבנת 

את קנין כיבוש מלחמה לשיטת הרשב"א, שקניין זה תקף אך ורק בעוד 

הכובש עדיין חי וקיים בנכסים הכבושים. אולם אינו קניין לעולמים. מיד 

ניתן  כך,  אם  לבעליה.  חוזרת  הקרקע  מהקרקע,  סולק  שהכובש  לאחר 

להבין מדוע לא היה כל ספק שהרכוש שמקורו היה שייך למלך סדום, 

ונפקע ממנו לתקופה קצרה לטובת ארבעת המלכים, שוב חזר לבעלותו 

של מלך סדום. וההצעה לתת מהרכוש לאברהם נעשתה כדת כדין, אלא 

שאברהם סירב כדי שלא יאמר "אני העשרתי את אברם".

פועל,  הוא  כיצד  מלחמה",  "כיבוש  קניין  את  מעט  סקרנו  לסיכום: 

ללא  הכובש  עבור  גמורה  בעלות  מייצר  שהקניין  לומר  היא  כשהנטיה 

ההבטים  כל  את  בחנו  וכמובן,  ודבר.  דבר  לכל  פרטני  בקניין  צורך  כל 

וההשלכות של קניין זה במהלך מלחמת המלכים ולאחריה במלחמה של 

אברהם אבינו עם המלכים, והבאנו כמה הסברים לדו שיח בין מלך סדום 

לאברהם אבינו.  

נסיים בדברי הנביא ישעיהו )פרק ב'(: "והיה באחרית הימים נכון יהיה הר 

בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים...לא ישא גוי 

אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה". 

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

מוקצה לחצי שבת - קנה חולצה וגילה באמצע שבת שאינה מתאימה לו

שאלה:

שלום רב,

מעוניין  הוא  במידה(.  )טעה  לו  מתאימה  ואינה  קטנה  היא  כי  בשבת  גילה  בשבת,  ללבשה  כדי  לו,  שמתאימה  במידה  חדשה  חולצה  שקנה  אדם 

להחליפה ביום א. האם לחולצה יש בשבת דין של מוקצה מחמת חיסרון כיס?)

ולענ"ד, שורש העניין הוא מוקצה לחצי שבת. ובדין זה פסק מרן בשו"ע שי, ג שאין מוקצה לחצי שבת. ולכן החולצה לא בגדר הזה. ואם נאמר שפה 

זה חסרון כיס, הרי פסק בלוית חן שסכין של מילה מותרת בטלטול לאחר המילה(.

תשובה:

שלום רב

למרות  מוקצה  שנחשב  לסחורה  העומד  ככלי  דינו  אחר,  בדבר  ולהחליפו  לחנות  להחזירו  ודעתו  במתנה  קיבל  שאדם  שכלי  הדבר  אמת  ראשית, 

שמלאכתו להיתר, כמבואר בס' שולחן שלמה סי' שח סעי' א אות ז בשם הגרש"ז אויערבך. ומכל מקום נראה כדבריך, שהואיל ולא הקצה אותם 

מדעתו בערב שבת, תקף כאן הכלל שאין מוקצה לחצי שבת, שכן מה שנחלקו בזה לענין הסכין של המילה ]ראה משנה ברורה שם[ הוא משום 

שלדעת חלק מהפוסקים גם בין השמשות בערב שבת הוא היה מוקצה, אלא שהותר לשימוש מוגבל באמצע שבת לצורך המילה, בשונה מאותה 

חולצה שבין השמשות שימשה ללבישה והיתה מותרת.
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על מי מוטלת חובת ההוכחה אם המצווה חזר מצוואתו

שאלה:

צוואה שנעשה שלא על פי דיני ירושה, וחל שעה אחת קודם המיתה, ויש תנאי בצוואה שהצוואה בתנאי שלא אחזור בי מהצוואה.

המצווה לא הגביל שחזרה זה דווקא בעדים, ולכך השאלה הוא, הרי יתכן שהמצווה חזר בו ואולי לא חזר בו,

יורשי הדאורייתא טוענים שאולי חזר בו ולכך הצוואה בטלה, והיורשים לפי הצוואה טוענים שלא חזר בו, על מי מוטל חובת ההוכחה אם חזר בו או 

לא?

תשובה:

שלום רב,

הדין הוא עם המוטבים בצוואה, ולא עם היורשים.

מקורות:

היורשים שהם הממשיכים של  )המרא קמא(, האם  לדון מיהו המוחזק  היה מקום  לבין מקבלי המתנות  היורשים  בין  באופן עקרוני כשיש ספק 

המוריש, או שמא מקבל המתנה שהוא ספק זכה במתנה זו מחיים.

ראה בשואל ומשיב מהדו"א ח"א סימן מה ]יט ט"א[ שכתב "ולפענ"ד היה נראה כיון דהוא ספק בכוונת הצוואה באיזה סך נחשוב לא יוכל להוציא 

מהיורש ומטעם דהרי הרשב"א ]ח"ג סי' קכה[ כתב דהיורש יורש עם גמר מיתה ומתנת שכיב מרע אינה אלא לאחר גמר מיתה, ואף דהקצוה"ח סי' 

רנב סק"א תמה על הרשב"א דירושה אינו אלא לאחר גמר מיתה פשיטא דאין דבריו אף ספק נגד הרשב"א שכ"כ בפשיטות" עכ"ל, משמע שדווקא 

מתנת שכיב מרע היורש מוחזק ומטעם שכבר זכה בו בודאי אלא שאפשר שפקע ממנו, אבל במתנת בריא שחל מחיים אין היורש מוחזק יותר 

מהשני שמיד שמת נפל הספק, ובאמת אח"כ כתב שם שלדעת המהרי"ט חו"מ סי' עד שמתנת שכ"מ שחל כבר מחיים שיעבוד, אין ליורש מוחזקות.

אמנם עוד כתב שם "ולפי"ז ה"ה במתנת בריא כל שהכוונה שלא ינתן בחייה רק לאחר מיתה ודאי היורש זכה בה  עם גמר מיתה וא"כ כל שיש ספק 

בצוואה אמרינן דהיורש מוחזק".  ודבריו צריכים עיון שהרי מתנת בריא ודאי חל מחיים, א"כ מיד שמת נפל הספק, ומה בכך שבפועל אינו רוצה 

שיקבל מקבל המתנה רק לאחר מיתתו, הרי חלות המתנה צריך להיות מחיים, וצ"ע.

וראה עוד בחקרי לב יו"ד ח"ג סימן קכ )עמוד קיט,ב( שרצה לומר שבמקום שיש ספק בצוואה א"כ הוא ספק אם יש בכלל יורש או לא, ואין ליורש 

שום מוחזקות יותר מהמקבל ואם תפס המקבל הרי הוא כתופס מהפקר, אלא שמסקנתו הוא כיון שהיורש שאינו זוכה משום קנין וכד' אלא מימלא 

זוכה בו א"כ הרי הוא ממש כיד הבעלים, וכך הביא מתשובת הרשב"א ח"א תרנו שכתב "לפי שהממון בחזקת בעליו והיורשים כבעלים דמימלא הם 

יורשים". אולם כל זה בסתם ספק, אבל בנד"ד שהמקבל נתן מתנה ברורה, אלא שסייג את זה שיוכל לחזור בו, מדוע עלינו להעלות על הדעת שחזר 

בו. סתם אדם אינו חוזר בו. ראה ברשב"ם נג,א שזה הטעם שצריך לומר לך חזק וקני וכד', משום שלאחר שהוא אומר שזאת לא חוששים שמא חזר 

בו )עד שהאיש יעשה את הקנין(. כלומר, ההנחה שהאיש לא חזר בו מוציאה ממון מידי המרא קמא! זכור לי שיש גם תשובה בפרי יצחק ח"ב בסגנון 

הזה, וכעת לא מצאתי. וכך גם אנו רואים בכל מתנת שכיב מרע שלא חוששים שמא חזר בו.

האישה ריסקה תפוח לתינוק בשבת האם מותר לי להאכילו?

שאלה:

שלום רב,

אדם שומר שבת ובעל תשובה שאשתו עדיין לא שומרת שבת לצערו, ואילו האישה מרסקת תפוח לתינוק תוך שימוש בפומפייה - מגרדת שאסורה 

משום איסור טוחן, האם מותר לו להאכיל את התינוקת מזה המאכל כאשר האישה מפצירה בו?

בברכה,

תשובה:

שלום רב,

למרות שודאי איסור זה הוא ממדאורייתא שהרי מדובר בכלי המיועד לכך. בכל זאת מותר להאכיל את התפוח המרוסק לתינוק. אולם ודאי עדיף 

להמנע מכך, ואני בטוח שאתה עושה מאמצים שלא להגיע לשאלות מסוג אלו.
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אמנם בשו"ע סי' שיח מבואר שהעושה מלאכה במזיד בשבת אסור להנות מזה גם לאחרים. מ"מ התינוק יכול לאכול מזה. אמנם, באיסור "ספייה 

לקטן" - האכלת דבר איסור, נחלקו הדעות אם היא נאמרה גם באיסור דרבנן ]הנאה ממעשה שבת היא איסור דרבנן[ בשעת הצורך יש להקל בזה 

כשיטת הרשב"א, ראה ביאור הלכה בסי' שמג ומדברי רבי עקיבא איגר.

מותר לסופר לקלוף את שם ה' שנכתב בטעות?

שאלה:

שלום רב

הרבה סופרים בארץ כשטועים בכתיבת השם הקדוש קולפים את השם כדי להציל את היריעה

ומונעים לגונזה. האם יפה עושים? האם מותר לקלוף השם הקדוש ?

נא לתת לי מקורות על פי ההלכה.

תודה

תשובה:

בענין זה כידוע נחלקו הדעות, במגן אברהם סי' לב ס"ק כו כתב בשם הר"י הלוי שמותר לקלף את השם עם שכבה מהקלף ולכתוב תחתיו, ולעומתו 

בתשב"ץ ח"א סי' קמט אוסר זאת מכמה טעמים, שיש לחשוש שיבוא הדבר לידי מחיקה, ואף שמדובר באדם זריז במלאכתו, יתכן שיבוא לידי 

תקלה, ועוד שלא מצינו שמחלקים בין בני אדם בהלכה זו ואומרים לזה מותר ולחברו אסור, עיי"ש באורך, ושסיים שאינו מוחה ביד המקילים, והובאו 

דבריהם בשו"ת נודע ביהודה מהדו"ק יו"ד סי' עו. אגב, נושא נוסף יש בענין זה מלבד מחיקת השם, האם מותר לכתוב דבר אחר במקום שהיה כתוב 

בו השם, ראה מגן אברהם שם. על כל פנים, ודאי המהודר הוא שלא להזדקק לזה, אבל אדם המיומן היטב במלאכתו ועשוה כך, יש לו על מי לסמוך.

נשבעה שלא להתחתן עם בן זוגה

שאלה:

שלום רב, אני נשבעתי לבן זוגי שאנחנו לא נתחתן אם אני משקרת לו. ואני אכן שיקרתי ואני רוצה לבטל את השבועה שלי. מה עליי לעשות?

תשובה:

שלום רב,

את חייבת לעשות התרת שבועה.

יש אפשרות שאם לא תעשי התרת נדרים מלבד העובדה שאם תחתני איתו תעברי על איסור הפרת שבועה, אלא גם יתכן שהנישואין לא יתפסו.

מקורות:

בתמורה ה,ב נחלקו אביי ורבא, כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד מהני לא לא מהני. לדעת אביי למרות שעבר על איסור, אי עביד מהני. 

ולדעת רבא אי עביד לא מהני ולא חל המעשה.

לדינא, אין הכרעה ברורה במחלוקת זו. הרא"ש כתב בתשובותיו )כלל ז' סי' ד'( שהלכה כרבא שאי עביד לא מהני, וכך גם כתב הרשב"א )קידושין 

סז,ב ד"ה אימא(. וכן פסק הריב"ש סי' רסח.

ובדעת הרמב"ם נחלקו האחרונים. הלחם משנה )בכורות פ"ו ה"ה( והשער אפרים )סי' קיג( הוכיחו מהרמב"ם שם שפסק שהמוכר מעשר בהמה 

לא חל המכירה )משום שכתוב לא יגאל( ואינו לוקה. ולכאורה נראה שפסק כאביי. משום שלדעת רבא שבלא"ה אי עביד לא מהני, מבואר בגמרא 

שלוקה משום שעבר על מימרא דרחמנא כלומר, למרות שלא חל המכירה. ובנודע ביהודה )תניינא אבה"ע סי' קכט בהיתר הראשון( האריך הרבה 

בדעת הרמב"ם, ומסקנתו שדעתו לפסוק כאביי שאי עביד מהני.

אבל הרב המגיד )גזילה פ"א הלכה ט'( כתב שדעתו כרבא שאי עביד לא מהני. וכן כתב הריב"ש שם בדעת הרמב"ם שדעתו כרבא. וראה עוד בשו"ת 

ברית אברהם )אבה"ע סי' קכא(. ובשו"ת בנין עולם. אמנם התוס' בשבועות ו,א כתבו שבאיסור שבדה מלבו )לא איסור שהתורה מצווה אלא איסור 

שהוא יצר לעצמו כגון שבועה( גם לדעת רבא אי עביד מהני. אבל דעת המרדכי )שבועות רמז תשפ"ד( שגם באיסור כזה לדעת רבא אי עביד לא מהני.

לכן זה לא פשוט שאדם שנשבע שלא להתחתן עם פלוני, ובסופו של דבר הוא מתחתן שהנישואין תופסים.


