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כלבים ושאר חיות מחמד: סקירה הלכתית
מצרים:  על  ליפול  עמד  אשר  את  מתארים  הפסוקים  בכורות,  מכת  את  שהקדימה  באזהרה 

ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  בְּ כֹור  בְּ ל  כָּ ּוֵמת  ִמְצָרִים.  תֹוְך  בְּ יֹוֵצא  ֲאִני  ְיָלה  ַהלַּ ֲחצֹת  כַּ ה'  ָאַמר  ּכֹה  ה  מֹשֶׁ "ַוּיֹאֶמר 

ְוָהְיָתה  ֵהָמה.  בְּ כֹור  בְּ ְוכֹל  ָהֵרָחִים  ַאַחר  ר  ֲאשֶׁ ְפָחה  ַהשִּׁ כֹור  בְּ ַעד  ְסאֹו  ַעל-כִּ ב  ַהּיֹשֵׁ ְרעֹה  פַּ כֹור  ִמבְּ

ָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ  ֵני ִישְׂ מֹהּו לֹא ִנְהָיָתה ְוָכמֹהּו לֹא תִֹסף. ּוְלכֹל בְּ ר כָּ ָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאשֶׁ ְצָעָקה ְגדָֹלה בְּ

ָרֵאל". ין ִמְצַרִים ּוֵבין ִישְׂ ר ַיְפֶלה ה' בֵּ ְדעּון ֲאשֶׁ ֵהָמה ְלַמַען תֵּ ֶלב ְלׁשֹנֹו ְלֵמִאיׁש ְוַעד בְּ כֶּ

כפי שמבארים המפרשים, שתיקת הכלבים הייתה חלק מהנס, חלק מההבחנה שקבע ה' בין 

כפי  שכרם.  על  באו  אף  שהכלבים  מלמדים  חז"ל  נולד.  עתה  שזה  ישראל  עם  לבין  המצרים 

שמבואר במכילתא )שמות יא, ז(, מהסיבה הזו הקב"ה נותן את הבשר הטרף דווקא לכלבים 

)שמות כב, ל(: את הבשר הטרף זורקים לכלבים כיון שהקב"ה זוכר את שתיקתם הנסית.

מבין החיות, אחת החיות השכיחה ביותר כחיית מחמד היא הכלב. בהמשך לאזכור הכלבים 

על  )ובפרט  מחמת  חיות  על  לבעלות  במיוחד  הנוגעות  הלכות  בכמה  השבוע  נדון  בפרשה, 

כלבים(.

בעבר דנו במאמר מקיף על שאלת הכנסת כלבים נחייה לתוך בית הכנסת – שאלה שנחלקו 

בה גדולי הפוסקים. השבוע נפנה לשאלות נוספות. האם דבר ראוי הוא להחזיק בחיות מחמד? 

האם מותר לסרס כלב או כלבה, כשיש בכך צורך? ומהן ההלכות הרלוונטיות ביחס להאכלת 

חיות? בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

להחזיק כלב בבית

הגמרא )בבא קמא טו, ב( מביאה את דברי רבי נתן, לפיהם מי שמגדל "כלב רע" בתוך ביתו 

עובר על מצוות הכתוב "לא תשים דמים בביתך" )דברים כב, ח(. מכאן יש לגזור שאמנם יש 

איסור להחזיק בבית "כלב רע", אך אין כל איסור להחזיק בבית כלב שאינו רע. 

כלב מסוג  בבית  ישמעאל( שמותר להחזיק  רבי  )בשם  בפירוש  אנו מוצאים  א(  פ,  )דף  להלן 

רש"י  סנאים".  חולדות  מאי  הבית  את  "לנקר  מזיקין:  השמדת  לצורך  )כופרין(  מסוים 

קוראים יקרים!

הלילה,  בחצי  "ויהי  קובע:  הפסוק 

מצרים".  בארץ  בכור  כל  היכה  וה' 

היה  בכורות  מכת  של  האירוע 

הלילה  בחצי   - חצות  של  ברגע 

זה  זמן  של  האפיון  עצם  ממש. 

לילה  נחלק  אם  הרי  קושי.  מעורר 

לשני  שעות  שתים-עשרה  בן 

שש  בעל  אחד  כל  שווים,  חלקים 

שעות, לא יישאר שום יחידת זמן 

ביניהם! 

קצרה  זמן  יחידת  ניקח  אם  רק 

להרכיב  נוכל  הלילה,  חצאי  משני 

מביניהם תקופה מסוימת באמצע 

את  לצמצם  אפשר  הלילה. 

נוכל  לא  לעולם  אבל  התקופה, 

רגע  "חצי",  של  רגע  על  לעמוד 

הלילה.  חצאי  שני  בין  המתקיים 

מהו אפוא הזמן של "חצי הלילה"? 

מתי בדיוק אירעה מכת בכורות?

לשאלה  נזקקו  אחדים  מפרשים 

זו, ונזכיר כאן את יישובו המחודש 

של הרב יצחק אייזק חבר )בהגדת 

של  האירוע  לדבריו,  חזקה(.  יד 

האירוע  הוא  שהוא  בכורות,  מכת 

המכונן של יציאת ישראל ממצרים 

אירע  חדשה,  אומה  של  ולידתה 

פרשת בא תשע"ז

במאמר השבוע נעסוק בטיפול בבעלי חיים, ובפרט בשמה שאלות הרלוונטיות להחזקת 

כלבים )ועוד בעלי חיים(. האם בכלל רואה ההלכה בחיוב את החזקת בעלי החיים? מהם 

כללי ההלכה ביחס להאכלת בעלי חיים? האם מותר לסרס בעל חי לצרכים שונים? נעסוק 

בשאלות אלו, ועוד, במאמר השבוע.

345

http://din.org.il


Din.org.il :2הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה

ØØ

מפרש שמדובר בכלבים קטנים, או בכלבים גדולים שאינם מזיקים לבני אדם. 

מנגד, מבואר בגמרא שם )דף עט, ב( שאסור להחזיק כלב "אלא אם כן היה קשור בשלשלת". 

מתוך העובדה שהגמרא אינה מחלקת בין כלב לכלב, ניתן להבין שאין כל היתר להחזיק כלב 

)מכל סוג( שאינו קשור בשרשרת. הסיבה לכך היא שיש לחשוש שהכלב יגרום נזק לאנשים, 

הן בנשיכתו והן בנביחתו, שעלולה לגרום לאישה להפיל את פרי בטנה.

שמי  אליעזר  ר'  לדברי  מציינת  ואף  בכך,  הדיבור  את  א(  פג,  )דף  בהמשך  מרחיבה  הגמרא 

של  הקללה  עליו  חלה  וממילא  ביתו,  בתוך  חזיר  שמגדל  כמי  נחשב  ביתו  בתוך  כלב  שמגדל 

אין  לכלב קשור  ביחס  ואילו  לכלב שאינו קשור,  רק  חזירים. ברמ"א מבואר שהכוונה  מגדלי 

שאינו  כלב  לבין  בשרשרת  קשור  כלב  בין  שמבחינה  שם  הגמרא  מדברי  שעולה  כפי  קללה, 

קשור.

בעקבות דברי הגמרא הנ"ל, הרמב"ם אכן פוסק שאסור לגדל כל כלב בתוך הבית אלא כאשר 

הוא קשור בשרשרת, שכן "היזקן מרובה ומצוי" )הלכות נזקי ממון ה, ט(. ואולם, לדעת רוב 

לכלבים  ואילו  רע",  ל"כלב  בנוגע  רק  אמורים  המחמירים  הגמרא  שדברי  נראה  הראשונים 

שאינם רעים אין כל איסור, ומותר להחזיק כלב בבית ללא חשש )עי' בטור, חושן משפט תט; 

הגהות מיימוני, הלכות רוצח יא, ג; סמ"ג, עשה סו(. 

דעה מקלה זו אף מובאת בשולחן ערוך )חושן משפט תט, ג(, וכן פסקו האחרונים.

הגדרת "כלב רע"

בספר ים של שלמה )בבא קמא ז, מה( מבאר שרק כלב שאינו נושך ואינו נובח יוצא מכלל "כלב 

רע". כאמור לעיל, גם כלב שנובח ואינו נושך נחשב כמזיק, מהחשש שאישה תפיל מתוך בהלת 

קול הנביחה. מכאן מחייב הים של שלמה לקשור את הכלב בשרשרת גם אם הוא רק נובח.

בשולחן ערוך הרב )שמירת גוף ונפש, סעיף ג( מגיע לאותה מסקנה. הוא מציין שיהודים רבים 

מחזיקים כלבים שנובחים ואינו נושכים, אך כותב שההצדקה לכך דחוקה, כיון שמתוך הסוגיה 

נראה שאסור להחזיק ללא קשירה גם כלבים שנובחים ואינם נושכים. הוא מסיים שכל יהודי 

ירא שמים ייזהר שכלבים שנובחים ייקשרו בשרשרת כל זמן שבני האדם ערים )בשעות היום; 

עי' גם בכנסת הגדולה, חו"מ תט, ד, שמציין את מנהג העולם להחזיק כלב שנובח ואינו נושך(.

יש לציין שבשו"ת שאלת יעב"ץ )סימן יז( כתב שבכל למקרה אין היתר להחזיק כלב בביתו, 

יש  אלה,  צרכים  מלבד  אחרת.  כלכלית  מטרה  לשם  או  לשמירה  בכך  צורך  יש  כאשר  למעט 

להימנע מהחזקת כלב בבית, שאין זה דרכם של ישראל אלא של אומות העולם. ואולם, חומרה 

זו אינה מצויה בשאר פוסקים – אם שבספר חסידים )סימן תתרלח( כתב שאין להחזיק אפילו 

ציפורים בתוך הבית, ושיש לו לאדם להוציא את כספו על מטרות יותר נעלות.

להאכיל חיות מחמד

הפסוק קובע )דברים יא, טו(: "ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת". הגמרא )ברכות מ, 

א; גיטין סב, א( לומדת מכאן שאין לאדם לאכול טרם האכיל את בהמותיו, כפי שעולה מסדר 

הדברים המוזכר בכתוב: תחילה "לבהמתך", ולאחר מכן "ואכלת ושבעת".

לסדר  שייכת  שאינה  זמן  בנקודת 

הזמן הרגיל.

שניתנה  הראשונה  המצווה 

לישראל, עוד טרם צאתם ממצרים, 

הזה  "החודש  הזמן:  מצוות  היא 

הוא  ראשון  חודשים,  ראש  לכם 

טרם  עוד  השנה".  בחודשי  לכם 

קידוש  מצוות  כעם,  ישראל  לידת 

החדש  העם  עבור  קבע  החודש 

מערכת זמן ייחודית. לישראל זמן 

שאינו  משלהם,  טבע  משלהם, 

משותף לשאר אומות העולם.

היה  ממצרים  היציאה  של  הרגע 

מערכות  שתי  בין  מפגש  של  רגע 

וזמן  מצרים  זמן   - שונים  זמן 

נקודת  שאותה  בהכרח  ישראל. 

זמן,  מסגרת  לכל  חוץ  הייתה  זמן 

הרב  שמבאר  כפי   - הזמן  והיא 

יצחק אייזק חבר - תוכן עניינו של 

חצות הלילה.

אנו,  ימנו  ועד  והלאה,  רגע  מאותו 

למסגרת  מחוץ  ישראל  עם  חי 

הזה.  העולם  של  ה"טבעית" 

זאבים,  שבעים  בין  אחת  ככבשה 

הישרדותו של עם ישראל עד ימינו 

נס  ומתמיד,  נפלא  נס  הוא  אנו 

שמלמדנו  כפי  נלמד,  שממנו  גלוי 

הניסים  בכל  להכיר  הרמב"ן, 

הנסתרים העוטפים אותנו יום יום.

ויה"ר שנזכה במהרה לגאולת עולם 

צאתכם  "כימי  כראשית,  אחרית 

מארץ מצרים אראנו נפלאות".
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הלכה זו אינה מופיעה בשולחן ערוך, והיינו כנראה כדרכו של הרמב"ם, 

שמזכיר את עניין האכלת הבהמות קודם האדם כמידת חסידות ולא 

כהלכה מחייבת. מנגד, במגן אברהם )קסז, יח( מביא את דברי הגמרא 

כהלכה פסוקה, ומציין במקום אחר )רעא, יב( שמדובר בדין דאורייתא 

של הקדמת הבהמה לאדם.

)קסז,  והערוך השולחן  מ(  )קסז,  ברורה  א(, המשנה  )מה,  החיי אדם 

)אלא שבביאור הלכה מבאר על-פי דברי  זו  כולם מציינים הלכה  יג( 

הרמ"א שלא מדובר בדין תורה אלא בדין דרבנן(. מכאן שיש להיזהר 

להאכיל את הבהמה או את החיה – את הכלב – קודם אכילתו )אם כי 

במשנה ברורה מבואר שהכוונה היא רק כאשר האדם מתיישב לאכול 

ולשתות(.

בשו"ת שאלת יעב"ץ )סימן יז( כותב שהלכה זו אינה חלה על חיות כמו 

שנותן  באוכל  תלויים  ואינם  לבד  להסתדר  היודעים  וחתולים,  כלבים 

להם בעל הבית )דבריו הובאו בשערי תשובה קסז, ט ובחיי אדם, שם(. 

ואולם, לחיות ביתיות שמובלות לבית ואינן יוצאות החוצה, אין להקל 

בכך. 

איזה מאכלים יש להאכיל

יש לציין שגם במאכל כלבים ושאר חיות מחמד, יש להיזכר מלהאכיל 

תערובת של בשר וחלב, שכן תערובת זו אסורה היא בהנאה, וממילא 

אין להאכיל בה גם את החיה )יורה דעה פז, א(. הלכה זו נאמרת דווקא 

ביחס לבשר מבהמה טהורה, ולא לבשר עוף או לבשר חיה, וכמו כן אין 

כשר  שאינו  בשר  לקנות  )מותר  כשר  שאינו  לבשר  ביחס  כזה  איסור 

לצורך חיות(.

מדובר  כאשר  וחלב  בשר  של  לתערובת  ביחס  הנ"ל  בהלכה  ספק  יש 

המשנה  פירוש  )הרמב"ם,  כדין  נשחטה  שלא  טהורה  מבהמה  בבשר 

על כריתות ג, ד מקל בכך(. מספק, יש להקפיד בכך )עי' פרי מגדים, 

ערוך  עי'  צב;  סימן  סופר,  חת"ם  שו"ת  תערובת;  להלכות  הקדמת 

השולחן, יורה דעה פז, יב, שמקל בדבר(.

אחרות(  חיות  )או  הכלב  את  מלהאכיל  להיזהר  יש  הדרך,  אותה  על 

חמץ בפסח, שכן בפסח נאסר החמץ באיסור הנאה מן התורה, כך שיש 

להיזהר גם מרכיבים של חמץ במאכלי חיות )שולחן ערוך, אורח חיים 

כך  הבהמה,  את  מאכיל  שגוי  במקום  אפילו  היא  זו  הלכה  יז(.  תמח, 

שאין איסור על החזקת החמץ.

מותר להאכיל את החיה קטניות בפסח, שכן אין בקטניות כל איסור 

הנאה.

סירוס חיות

לעתים יבקש הבעלים של כלב או בעל חי אחר לסרס את החיה. דבר 

וביחס לנקבות  זה נעשה ביחס לזכרים כדי לבלום התנהגות אלימה, 

כדי למנוע מהחיה להתרבות. האם יש מקום היתר לכך על-פי הלכה?

פסול  שמבואר  אחרי  והחיות.  הבהמות  סירוס  את  אוסרת  התורה 

לקרבן של בהמה שנפגמו אברי הרבייה, שנאמר בפסוק "לא תעשו כן 

בארצכם" )ויקרא כב, כד(. חז"ל הבינו שפסוק זה מדבר על כל בהמות 

בשולחן  נפסק  זה  איסור  החיה.  סירוס  על  גורף  איסור  ומכאן  וחיות, 

דיון ביחס לסירוס של נקבות, אם  יא(, אם שיש  ה,  )אבן העזר  ערוך 

משה,  אגרות  שו"ת  )עי'  דרבנן  איסור  על  או  תורה  איסור  על  מדובר 

אבן העזר ח"ד, סימן לד(.

ביחס למעמדם של אינם- ב( מזכירה מחלוקת  נו,  )סנהדרין  הגמרא 

יהודים בנוגע לאיסור זה, ונחלקו הראשונים בפסק ההלכה במחלוקת 

זו. יש פוסקים שהקלו בכך )עי' ערוך השולחן, אבן העזר ה, כו(, אבל 

הבית שמואל )ה, טז( כתב שאין הכרעה להלכה במחלוקת זו, והספק 

נותר בעינו.

לסרס  וטרינרי  רופא  שהוא  מגוי  לבקש  היתר  אין  הספק,  מפאת 

לו  עור  "ולפני  איסור  על  עבירה  בכך  שיש  ייתכן  שכן  )וכדומה(,  כלב 

לרופא  האדם  שגורם  ייתכן  בבקשה   – יד(  יט,  )ויקרא  מכשור"  תתן 

על-ידי  האיסור  את  לעקוף  מקום  יש  איסור.  על  לעבור  הווטרינרי 

שו"ת  )עי'  ומציעים  מזכירים  פוסקים  שכמה  כפי  לגוי,  הכלב  מכירת 

שו"ת  קפה;  סימן  חו"מ  סופר,  חת"ם  שו"ת  רכט;  א,  ג,  ומשיב  שואל 

זו  ואולם, הפוסקים מזכירים הצעה  כג(.  האלך לך שלמה, אבן העזר 

ולמטרת  כללי  באופן  ואילו  פרנסה(,  הפסק  )של  הדחק  במקום  רק 

נוחות בלבד, אין להשתמש בכך.

לא  אמצעים  על-ידי  חיות  לסרס  שניתן  מציעים  הפוסקים  מנגד, 

ישירים )ללא מעשה ישיר באברי הרבייה(, כגון על-ידי זריקה. בשו"ת 

שבט הלוי )ח"ט, סימן רד( מציין שמותר לעשות כן ביחס לחיה נקבה. 

כלל  משפיעים  שאינם  סירוס  של  חדשים  אופנים  כמה  ישנם  כן  כמו 

וכמובן  ישיר,  בלתי  באופן  ולא  ישיר  באופן  לא  הרבייה,  אברי  על 

שאמצעים אלו עדיפים.

מאמר זה לא עסק בשאלות של טיפול בבהמות ובחיות בשבת, שהינו 

נושא רחב בפני עצמו; בעזרת ה' נחזור לכך בעתיד.
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המתנה בין בשר בחלב לאחר שישן אחרי סעודתו

שאלה:

שלום לרבנים רציתי לדעת אם יש דעה ששינה מפסיקה בין בשר לחלב תודה רבה

תשובה:

שלום רב, היה מנהג בירושלים שאם אחרי אכילת עוף ]ולא בשר[ ישנים שנת צהריים, די להמתין עד תחילת שעה שישית ולא עד סופה.

ויש שהקלו בזה עוד יותר, שלא צריך בכלל להמתין כיון שישן שנת קבע על מיטתו, ראה ספר ויעש אברהם בשם רבי אברהם מטשכנוב וכן הובא 

בדעת קדושים בסי' פט, וידוע המעשה בחתם סופר שבתחילה סבר כך ובא להכין לעצמו כוס קפה עם חלב, והכוס נשפכה על ידו, וראה בכך סימן מן 

השמים שאין זו סברא נכונה. וראה קובץ מביתלוי ח"ט בשר בחלב סעי' ה שלמעשה יש להחמיר. כמו כן הובא בשם הגרי"ש אלישיב, שגם הסומכים 

על כך הקלו רק בשינה טובה של שעתיים שלוש.

חתן שאמו נפטרה בבוקר יום חתונתו

שאלה:

שלום, רציתי לשאול. חתן שאמו נפטרה בבוקר של יום חופתו. מה עושים? לוייה? חופה? שבעה? או שהוא נחשב לחתן ואולי אינו יושב שבעה?

תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

שאלה זו נידונה בגמרא במסכת כתובות ד,א ושם כתוב כדי שלא יפסיד את הוצאות החתונה אפשר להקדים את החופה ולדחות את ההלוויה. ואח"כ 

הוא נחשב כחתן ששבעת ימי המשתה שלו הם כרגל הדוחה את האבלות. והוא ישב שבעה על אמו רק לאחר השבע ברכות. אולם אם אין לו הפסד 

מהעובדה שהחתונה נדחית, ודאי שיש לדחות את החופה לאחר השבעה.

בנקודת זמן שהיא נפטרה מן הסתם אין לו הפסד של כל צרכי החתונה אלא לכל היותר הפסד חלקי. ובכך יש מחלוקת בפוסקים האם גם בהפסד 

חלקי דוחים את הקבורה. אולם אם בעל האולם לא יגבה ממנו כל תשלום ויתפשר איתו על דחיית האירוע לאחר השבעה. ודאי שאסור להם לדחות 

את הקבורה.

וראה במקורות במקרה שעושים את החופה מיד מתי יושבים שבעה.

מקורות:

נפסק בשו"ע יו"ד סי' שמב סעי' א': "מי שהכין כל צרכי חופתו, שאפה פתו וטבח טבחו ומזג יינו, ומת אביו של חתן, והוא במקום שאינו מצוי למכור, 

ואם תדחה החופה יפסיד מה שהכין... ואיכא תמרוקי נשים וקישוטין שאינם מתקיימים, מאחר שאין להם מי שיטרח בעבורם בפעם אחרת, מכניסים 

את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה, ובועל בעילת מצוה ופורש, וכיון שחלה עליו החופה הויא לדידיה כרגל, ונוהג שבעת ימי המשתה ואח"כ 

נוהג שבעת ימי אבילות. וכל שבעת ימי המשתה נוהג בהם דברים שבצינעא, ואסור בתשמיש המטה, הלכך כל ז' ימי המשתה וז' ימי האבל הוא ישן 

בין האנשים, והיא ישנה בין הנשים". ומקורו הוא גמרא בכתובות ד,א.

וראה שם בש"ך שהביא את דברי הב"ח שרק אם יש חשש הפסד לכל צורכי החתונה אז אומרים שקודם יעשה את החופה וממילא ידחה את השבעה 

לאחר שבעת ימי המשתה. אבל אם ההפסד הינו חלקי לא דוחים את הקבורה. והש"ך עצמו חולק עליו. ולמעשה זה מחלוקת ראשונים בסוגיה שם. 

לדעת הרמב"ן והריטב"א דווקא כל צרכי החתונה וכדעת הב"ח, ולדעת הרשב"א שם אפילו הפסד חלקי גורם לדחיית הקבורה. אולם אם נשים לב, 

לשון הטור והשו"ע הוא כדעת הרמב"ן וכפי שפסק הב"ח: מי שהכין כל צרכי חופתו.

ראוי להוסיף, שיש בסוגיה זו שני נושאים. האחד שהתירו לאונן להתחתן וזאת כאמור מפני הפסד. והשני, שמאחר שהוא נעשה חתן ממילא נדחים 

d שו"ת הלכתי c
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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אצלו שבעת ימי האבלות עד לאחר השבע ברכות. אלא שבנידון זה, לא ברור האם זה נדחה מיד עם החופה או שכלשון השו"ע צריך שגם חופה וגם 

בעילת מצווה. אבל אם נעשה רק חופה יתכן שהוא חייב לשבת שבעה מיד לאחר ההלוויה. וראה בט"ז ובתפארת ומשה, וראה עוד בשו"ת שאילת 

יעב"ץ ח"ב סי' קפו והפשטות היא שאם הוא נכנס לחופה כבר חל עליו דיני רגל וימי השבעה נדחים.

אולם ראה בשו"ת יביע אומר )יו"ד ח"ו סי' לד אות ג'( אם אפשר להקל ולשבת שבעה מיד, ולא להמתין שבוע ורק אח"כ לשבת שבעה. וכיוצר בזה 

כתב בשו"ת אגרות משה )יו"ד ח"א סי' רכו( על מקרה שאירע שהורי החתן נהרגו בתאונת דרכים בדרך לחתונת בנם, ופרק האגרות משה שהכלה 

יכולה לותר על ימי השמחה משום שבלא"ה קשה לשמוח במצב כזה, ואז החתן יכול לשבת שבעה מיד לאחר החופה.

שינוי יעוד בית כנסת לצרכים קהילתיים אחרים

שאלה:

שלום וברכה; אנו קהילה קטנה בחול אשר בעברה המפואר ביו בה חמישה בתי כנסת ויותר מעשרה בתי מדרש.

'הקהילה עם השנים הצטמצמה וכיום משתמשים רק בבית כנסת אחד בשבתות ובחגים. הקהילה מעוניינת להפעיל לשכת מידע לתיירים בנושאי 

ביקור במוזיאון קהילה שעות תפילה אוכל כשר וכו. באחד מבתי המדרש שאינם בשימוש. האם הדבר מותר? אודה לתשובתכם בברכת חודש טוב.

תשובה:

שלום רב, באופן עקרוני כאשר בית הכנסת כבר אינו משמש ליעודו, ויש בית כנסת אחר ואין מספיק מתפללים בשביל שיזדקקו לשניהם והקהילה 

נזקקת לכסף לצרכי הציבור או כדי לבנות בתי כנסת במקום ריכוז יהודי אחר, או כל שימוש קהילתי אחר, מותר למכור את בית הכנסת  אבל לא 

למכור לצורך מקום הוללות ופריצות, שאר ענינים כמו בתי מסחר עסקים וכו' – מותר.

אולם כאן אתם לא מוכרים אלא רוצים לשנות יעוד וזו כבר בעיה, כיון שהקדושה פוקעת רק תמורת כסף, ואפילו כשאחד מבני הקהילה רוצה לקנות 

יש שסברו שהקדושה אינה פוקעת, לכן נראה לי שזה אסור.

מקורות:

א.ראה משנה ברורה סי' קנג ס"ק לג. ואף שבחתם סופר או"ח סי' לא החמיר בזה כשאפשר למנוע את בזיון המקום, ברור שאם לא ניתן כבר להחזיק 

את המקום יש להקל, ראה מהרש"ם ח"ז סי' פח ומהרש"ג ח"ב סי' קטז. כמו כן, אף שהחמירו בזה בשו"ע שם לגבי "בית כנסת של כרכים" ראה שו"ע 

שם סעי' ז, הסכימו הפוסקים שבזמנינו אין מציאות כזו, ראה שו"ת הר צבי ח"א סי' עז ויש לכך עוד מקורות רבים באחרונים. שכן דין זה היה נוהג 

בזמנם שעוברי אורח היו גרים בבית הכנסת תקופות ארוכות, משא"כ כיום שבית הכנסת משמש לצרכי הקהילה המקומית.

ב. על כך שרק מכירה בכסף מועילה ולא שינוי יעוד, ראה שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' קסט. וראה מקור הדברים ברמב"ן מגילה כו ב. רק כשאין אפשרות 

למנוע את חילול המקום יש להקל.

יהודי שנקבר בבית קברות של גויים - אם להוציאו / מה הדין אם שרפו את גופתו

שאלה:

שלום וברכה. אם יהודי קבור בבית קברות של גויים יש ענין להעבירו לבית קברות יהודי? 

' ועוד מה אפשר לעשות אם שרפו את גוף של יהודי בקבורה כמנהגם? תודה

תשובה:

שלום רב,

א. ודאי שמצווה להוציאו משם ולקוברו בבית קברות יהודי. ראה שו"ת חתם סופר יו"ד סי' שלד.

ב. אם שרפו את גופתו אין בזה כבר מצוות קבורה. ולדעת הרבה פוסקים אף אין לקבור אפר של מי שביקש בחייו שישרפו את גופתו, כך כתבו גדולי 

הדורות בהסכמה לספר חיי עולם )הרב לרנר אב"ד אלונטא(. וראה שם בסי' א' שהביא בשם מאן דהו שרצה לומר שיש ענין שיקברו את זה וציין 

לשו"ת שאגת אריה החדשות סי' יז שכתב שארונות שפינו בהם מתים יש לשרוף ולקבור את זה. אולם הוא עצמו חלק עליו וביאר שהשאגת אריה 

כתב כן רק מחמת החשש שלא יכשלו בהם, מה שלא שייך באופן שהיום הגויים שורפים את הגופות. ומלבד זאת האריך להוכיח שאין גם חשש 

לתקלה באפר.
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