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נזקי רכב לפי דין תורה
פרשת משפטים מציג בפנינו הזדמנות לדון במשפטי הממון של דיני התורה, אשר היסוד להם 

הדין  של   מרכזי  חלק   - תורה  של  הנזיקין  בדיני  לדון  רצוננו  בפרט,  בפרשתנו.  בעיקרו  מצוי 

האזרחי אשר מוצא את מקומו בחלק נרחב ממסכת בבא קמא.

בדיני  לדיון מעמיק  נוחה  לנו מקפצה  ואשר תספק  בפועל לאחרונה,  נקדים שאלה, שעלתה 

סוכם  שמעון.  של  המוחנית  במכוניתו  פגע  בטעות  ראובן  צר,  בכביש  נוהג  בהיותו  הנזיקין. 

ביניהם )משיקולים פרגמאטיים( שלא תוגש תביעה לחברת הביטוח, אלא יוסדר העניין בבית 

הדין לפי דין תורה.

מהן חובותיו של ראובן כלפי שמעון? איך מוגדרים נזקי רכב בדין תורה? האם הדין תורה מכיר 

התוצאה  על  להשפיע  יכולה  הנהג  רשלנות  של  השאלה  האם  שנשבר?  דבר  "לתקן"  בחובה 

המשפטית?

בשאלות אלו, ועוד, נדון בהמשך הדברים.

הגדרת הנזק

השאלה הראשונה שעלינו לשאול בבואנו לדון בהלכות נזיקין היא הגדרת הנזק. התורה מכירה 

)נזקים הנגרמים על-ידי  נזק, כמבואר במשנה בתחילת בבא קמא: השור  ארבעה סוגים של 

רכושו של אדם(, הבור )נזקים הנגרים על-ידי בור או דבר הדומה לבור(, הבער או אש )נזק 

הנגרם על-ידי אש(, ומבעה או אדם )נזקים הנגרמים ישירות על-ידי האדם עצמו(.

לכל אחת מהקטגוריות האלו יש הלכות שונות - "לא הרי זה כהרי זה".

בבואנו לדון בדינו של רכב, אין לומר שמדובר ב"שור" - נזק שעל-ידי רכושו של אדם - כי אחד 

המאפיינים הבסיסיים של בעל-חי הוא שהוא אכן חי, ו"דרכו לילך ולהזיק" בלי סיוע חיצוני. 

אין זה נכון בנוגע לרכב, שאין לו חיות עצמאית, ותנועתו תלויה בנהג אנושי.

הבדלים  יש  "אש".  ושל  "אדם"  של  הנזיקין  אבות  בין  תבוא  רכב  של  בנזק  ההכרעה  אלא, 

הוא  הניזק  שהדבר  במקום  אש  מנזקי  פטור  המצית  אלו:  אבות  שתי  בין  חשובים  הלכתיים 

"אדם"  של  בקטגוריה  רק  בנוסף,  שחת(.  בערימת  הטמון  דבר  כגון  העין,  מן  )סמוי  "טמון" 

כו, א;  )ב"ק  - כפי שיבואר להלן  בניסות שאינן בשליטתו של המזיק  מחייבת התורה אפילו 

חו"מ שעח, א(.

קוראים יקרים!

של  לכבודה  קצרים  דברים  נאמר  טרם 

דברים  ונאמר  נקדים  משפטים,  פרשת 

פרשת  של  בכבודה  יותר  עוד  קצרים 

תרומה, בו נתרמה תרומת ה' מאת העם.

עלינו  הבא  הפורים  חג  עלינו  בפרוס 

הציבור,  לרשות  מעמידים  אנו  לטובה, 

נתינת  של  שירות  בשנה,  שנה  כמידי 

הכסף  כל  מרבי.  בהידור  לאביונים  מתנת 

)100%( נתרם לאברכים, תלמידי חכמים 

העמלים על תורתם מתוך הדחק. 

דרך  כן  לעשות  יוכל  לתרום  שבידו  מי 

"בו  יוחלקו  הכספים  שכל  כמובן  האתר. 

ביום", לפי היום שנבחר על-ידי התורם.

יתרו,  פרשת  של  תורה  מתן  לאחר  מיד 

של  הדינים  לריבוי  התורה  ממשיכה 

האות  על  עומד  רש"י  משפטים.  פרשת 

וי"ו של "ואלה המשפטים": "ואלה, מוסיף 

על הראשונים - מה הראשונים מסיני, אף 

אלו מסיני". 

המשפטים  שאף  רש"י  מלמדנו  כלומר, 

שבפרשה זו נאמרו בסיני. ומבאר השפתי 

היא  רש"י  שכוונת  הרא"ם,  בשם  חכמים 

"שניתנו ]המשפטים[ במעמד כל ישראל, 

עשרת  שניתנו  כמו  וברקים,  ובקולות 

ניתנו  מצוות,  שאר  לאפוקי  הדברות. 

ארבעים  באותם  סיני  בהר  לבדו  למשה 

יום שהיה בהר".

של  המצוות  שכל  להניח  קשה  באמת, 

בקולות  בסיני  נאמרו  משפטים  פרשת 

החיים:  באור  בכך  העיר  וכבר  וברקים, 

שלימוד  הרא"ם  שכתב  שראיתי  "ומה 

פרשת משפטים תשע"ג

התורנית  ההגדרה  מהי  רכב.  בנזקי  ובפרט  תורה,  של  נזיקין  בדיני  עוסק  השבוע  מאמר 

לנזק של רכב? האם יש חיוב על-פי תורה לתקן את הפגיעה ברכב אחר? האם יש השלכה 

נעסוק  ועוד,  אלו,  בשאלות  הנזק?  שומת  נעשית  איך  הסיטואציה?  על  הנהג  לשליטת 

במאמר השבוע.
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אדם או אש?

הסיבה שיש להגדיר את הרכב כ"אדם" היא מפני שהרכב נשלט על-ידי נהגו, ולכן יש לדמותו 

למקל המוחזק ביד האדם. 

אולם, נשאר הבדל בולט בין מקל, שכל כוחו של המקל אינו אלא כוחה של היד האוחזת בה 

)והוא נחשב ל"כוחו" של האדם האוחז; עי' ב"ק י, ב(, לבין רכב, שכל מה שהאדם עושה הוא 

ללחוץ על הדוושה כדי לגרום להבערת הדלק. כוחו של הרכב, עוצמתו ותנועתו, אינן של האדם 

אלא של הרכב. 

אפשרות אחרת היא להגדיר את הרכב כ"אש". כמו אש, שניתצת על-ידי אדם אבל הולכת 

ומתפרסת על-ידי הרוח )ב"ק ג, ב(, כך רכב הינו כוח מזיק שמאותחל בכוחות האדם, ושממשיך 

להזיק "מכוחות עצמו".

אולם, הבדל בולט בין רכב לבין אש הוא שרכב נשאר תמיד תחת שליטתו של הנהג, ואילו אש 

י, א(. בנוסף, אש זקוקה  )ב"ק  יוצאת לגמרי משליטת המצית  ולהזיק", כשהיא  "דרכה לילך 

לסיוע של הרוח כדי להתפרץ ולהתפזר, מה שאינו נכון בנוגע לרכב )ב"ק ו, א(.

יז(, וכמו כן ניתן  אולם, אנו מוצאים שגם חץ מוגדר כנזק של "אש" )ב"ק כב, א; חו"מ תיח, 

לדמות רכב לסוג של חץ - אך הלכותיו של "אשו משום חיציו" אינן שוות לנזקי אש רגיל.

בתשובות הרא"ש )קא, ה( נשאל מה דינו של סוס, כשהשואל מעלה שלש אפשרויות: שור, 

אש, ואדם. הרא"ש משיב שכיון שהרוכב שולט על הסוס, נחשב הדבר כאילו הזיק בגופו, ודין 

הסוס כדין האדם עצמו. למרות שכוח הסוס אינו כוחו של האדם, הנזק נזקף לרוכבו.

כך נכון אף בנוגע לרכב, ומכאן שנזק של רכב ייחשב נזק "אדם", עם כל חומרותיו של סוג נזק 

זה-  אין כל פטור מנזקי אדם )שלא כאש הנ"ל, שפטור בנזק של דבר טמון(, ואדם חייב אפילו 

בנסיבות שאינן בשליטתו, כמבואר להלן.

נזקי אדם באונס

מהם  אבל  באונס.  או  בשוגג,  בטעות,  שנעשה  בנזקים  אפילו  חייב  אדם  לעיל,  שהוזכר  כפי 

גבולותיה של הלכה זו? למשל, אם הנזק אירע מפני שלפתע נשפך שמן על הכביש מהרכב 

הנוסע מקדימה - האם גם בסיטואציה זו חייב הנהג על הנזק שגרם?

ייתכן שהתשובה נעוצה במחלוקת בין הרמב"ן לבין התוספות.

הרמב"ן )ב"מ פב, ב( מבין את העיקרון התלמודי ש"אדם מועד לעולם" כפשוטו: האדם תמיד 

חייב על נזקין הנגרמים בגינו, ולא משנה מהן הנסיבות. גם במקום שהזיק כשמעשה הנזק היה 

לגמרי שלא בשליטתו, עדיין יש לחייב את האדם באחריות על נזקו.  

הרמב"ן מעיר בכך שחז"ל נותנים דוגמאות לחיוב נזקין כגון מי שאבן מונחת לו בחיקו, ואינו 

מודע לכך, וכשקם נופלת האבן ומזיקה )ב"ק כו, ב( - או דוגמה אחרת של אדם שמזיק מפני 

ש"רוח שאינה מצויה" מפילה אותו מהגג )ב"ק כז, א(. מכאן, כותב הרמב"ן, שכל אונס כלול: 

"הרי הזכירו סוף האונסין כלם, דרוח שאינה מצויה אפילו כאותה של אליהו במשמע ... דהוא 

מן האונסין הגדולים שבעולם, ואין כאן מקום להאריך בזה יותר מדאי".

היוצא מן הכלל היחיד, לפי הרמב"ן, הוא אופן שהניזק הביא על עצמו את הנזק, כגון מי שהניח 

חפץ על הכביש באופן שמכוניות חולפון אינן יכולות לשים לב אליו. אם שמעון גורם לראובן 

להזיק לו, כמובן שאין לחייב את ראובן בנזיקין.

המשפטים  שנאמרו  הוא  ישמעאל  ר' 

ולא  נראים,  דבריו  אין  וברקים,  בקולות 

מתקבלים לומר כי דיבר ה' יותר מעשרת 

הדברות".

ייתכן להבין את דברי רש"י בדרך אחרת, 

באופן שהלימוד אינו מתייחס לאופי של 

קבלתה.  של  לאופי  אלא  התורה,  נתינת 

באה  בסיני  ניתנו  המצוות  שכל  העובדה 

באו  הדיברות  עשרת  שאמנם  ללמדנו 

לזכות  שרוצה  מי  אך  כלליות,  במצוות 

לתורה חייב לעשוק בפרטי המצוות.

לאחר המעמד הכביר של הר סיני, לאחר 

אליהם,  הנלווה  וכל  והברקים  הקולות 

בעניינים  העם  עם  לדבר  היא  הציפייה 

נשגבים, דברים שברומו של עולם. והנה, 

ב'זוטות':  ופותחת  שלנו  הפרשה  באה 

הלאה.  וכך  המזיק,  אדם  בור,  שור,  עבד, 

של  התורה  ממעלת  ירידה  כאן  אין  האם 

הר סיני?

ההמשך של "ואלה משפטים" מגלה שאין 

הם  בדיוק  כך  ואדרבה,  ירידה,  שום  כאן 

בקולות  לזכות  שרוצה  מי  הדברים.  פני 

וברקים, בעליונות של הר סיני ובנשגבות 

של תורה, חייב להתעסק דווקא ב'זוטות'. 

אפילו דוד מלך ישראל, בשונה מכל שאר 

ושליה"  ב"שפיר  התעסק  העולם,  מלכי 

הזה.  עולם  של  השפלים  בעניינים   –

דווקא זאת הייתה גדלותו. התורה ניתנה 

אלא  בנשגבות,  להתבשם  לא  לישראל 

ענייני  כל  לרומם את  ב'זוטות',  להתעסק 

העולם למדרגה של מצוות התורה. 

"לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום". 

משפטים,  חוקים  יש  אמנם  לגויים 

אפקטיביות  חוק  מערכות  ולפעמים 

ידעום".  בל  "ומשפטים  אולם,  ויעילות. 

אצלם, החוק הוא אמצעי להסדר חברתי. 

לעילוי  אמצעי  הוא  החוק  אצלנו,  רק 

המשך  הם  המשפטים  אצלנו  רק  רוחני. 

ישיר ממעמד הר סיני.

"כי הם חיינו ואורך ימינו". 

ØØ
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דעת התוספות

חייב  אדם  שאין  והרא"ש  התוספות  דעת  הרמב"ן,  לדעת  בניגוד 

במקרים של "אונס גמור". התוספות מפרשים שבמקום שאין לאדם 

כל שליטה על הנסיבות, אין לחייבו בנזיקין )ב"ק כז, ב(:

"ואע"ג דלעיל מרבינן אונס כרצון באדם המזיק מפצע תחת פצע, אונס 

גמור לא רבי רחמנא, דהא בירושלמי פוטר אותו שישן ראשון אם הזיק 

הניח להם אביהם פרה  גבי  וכן בהגוזל בתרא  לישן,  לשני הבא אצלו 

לדקדק  ונראה   ... ואכלוה  וטבחוה  היא  אביהם  של  כסבורים  שאולה 

... אבל באונס שהוא  גניבה  דאדם המזיק דמפטר באונס שהוא כעין 

כעין אבידה שהיא קרובה לפשיעה יותר ... נראה דאדם המזיק חייב".

הפיקדון,  ממנו  שנגנב  שומר  של  למקרה  הדומה  התרשלות  ברמת 

כותבים התוספות שאין לחייב את האדם המזיק, ורק ברמת פשיעה 

של שומר שאבד את הפיקדון יש לחייב את האדם המזיק. 

להלכה, ביאר הש"ך )שנח, א( שלדעת הרמב"ם וה'שולחן ערוך' חייב 

אדם אפילו באונס גמור, גם כשאין לו שום שליטה על הנסיבות )אך 

לרמב"ם(.  בפירושו  התוספות  לדברי  שמציין  משנה',  ב'מגיד  ראה 

אולם הרמ"א )שעח, א( ציין לדעת התוספות והרא"ש, ובוודאי שבני 

אשכנז יכולים לסמוך על כך כדי להיפטר מתשלום הנזיקין.

רכב מוחנה

יש לציין שכל הדיון הנ"ל נאמר דווקא ברכב נע, ולא ברכב עומד. 

במקום שרכב עומד גורם לנזק, דין הרכב כדין בור, שכן הנזק נעשה 

בדרך פאסיבית, כמו אדם הנופל לתוך בור.

במקרה אחד, עובר ושב קרע את בגדו בעברו ליד רכב מוחנה בצורה 

בלתי-חוקית. מראה הצד השבור ומחודד בלט לתוך המדרכה, כשהיא 

שהנהג  למרות  לעבור.  ושבים  לעוברים  מקום  משאירה  ולא  כמעט 

זו, אין לחייבו על  בוודאי התרשל בהשאירו את הרכב מוחנה בצורה 

הנזק, שכן הלכה היא ש"בור פטור בכלים" )ב"ק נב, א; חו"מ תי, כא(.

כיון שהרכב מוגדר כ"בור", והבגדים מוגדרים כ"כלים" )כל חפץ בר-

ה"בור"  נזק  על  הנהג  את  לחייב  שאין  הרי  כ"כלי"(,  מוגדר  שימוש 

)הרכב( בקריעת ה"כלים".

תשלום על תיקון או פחת

חייב  הוא  בכמה  לדון  עלינו  בנזיקין,  חייב  שהנהג  ההנחה  לאחר  גם 

לשלם. שאלה זו אינה פשוטה כפי שהיא נראית.

העצם  של  השווי  פחת  לפי  הנזיקין  תשלום  את  שמים  כלל,  בדרך 

הניזוק )ב"ק נה, ב - כגון בשדה שנאכל ממנה תבואה: שמים את ערך 

השדה לפני הנזק, ומנכים את ערך השדה לאחר הנזק(. אולם, במקרה 

של מכונית שנפגעה בתאונה, שיטה זו מקשה עלינו: אם מדובר במכה 

בהחלט  התיקון  עלות  ואילו  לאפס,  קרוב  המחיר  שפחת  הרי  קטנה, 

אינה מבוטלת. כמה אפוא על המזיק לשלם?

שאלה זו נוגעת למקרים רבים של נזיקין. איך יש לשים את הנזק של 

יד-שנייה  חליפה  של  בערכה  הפחת  חליפה?  על  שנשפך  קפה  כוס 

קטן עד אפסי, ואילו עלות הניקוי יבש הרי היא עלות. כך בנוגע לחלון 

שבורה: התיקון עולה כסף, אבל אין פחת בערכו של הבית. האם יש 

העצם  בערך  לפחת  גרם  שלא  כיון  המזיק,  את  לגמרי  לפטור  אפוא 

הניזוק?

ומסביר  זו,  בעיה  לפטור  כדי  חידוש  מציע  ג(  ו,  )ב"ק  איש'  ה'חזון 

שאנו  מפני  הניזוק  הדבר  לערך  מתייחסת  הנזק  שומת  כלל  שבדרך 

רואים את החפץ כעומד למכירה ולא לתיקון. אולם, במקום שהדבר 

פחת  לפי  לא  הנזק  את  לשום  יש  למכירה,  ולא  לתיקון  עומד  הניזוק 

הדמים, אלא לפי עלות התיקון. 

כראיה לכך מציין ה'חזון איש' את דברי הגמרא במסכת נידה )נח, א(, 

שם אנו מוצאים )לפי דעת רש"י( שמי שמכתים את בגד חברו חייב 

המזיק  על  שהוכתמו,  בגדים  לנקות  היא  שהדרך  כיון  הבגד.  בניקוי 

"לתקן" את הנזק על-ידי שישלם על הניקוי. 

חילוק דומה נאמר על-ידי ה'נתיבות המשפט' )שמ, ג(, כשהוא כותב 

שאינו מסתבר שיהיה המזיק פטור מדמי תיקון גבוהים. ה'נתיבות' אף 

הוא מציין לדברי הגמרא הנ"ל. 

אבל בט"ז )שצח, ג( לכאורה חולק על דברי הנתה"מ והחזו"א, ומשמע 

מדבריו שהמזיק אינו חייב אלא בדמי הפחת, ולא בדמי התיקון.

שאלת הצבע

בנוגע למקרה של תאונת הרכבים, יש לכאורה סברא נוספת לחייב את 

הנהג המזיק.

)עד  חברו  של  מטבע  ששפשף  אדם  של  נזק  למעשה  בהתייחסו 

שנעשה המטבע בלתי-ראוי לשימוש(, כותב ה'קצות החושן' )שצו, י, 

ע"פ דברי התוספות ב"ק צח, א( שיש חילוק בין נזקין שיש בהם הפסד 

פיזי ממשי )חלק מהעצם הניזוק נשבר ונפרד ממנו(, לבין מקרה נזק 

שאין בו אלא שינוי צורה. במקום שיש הפסק פיזי ממשי, המזיק חייב 

בתיקון, ורק במקום שאין כאן שום הפסד ממשי, כגון בשינוי צורה של 

מטבע, המזיק פטור.

על  הניזוק,  בעצם  כלשהו  קונקרטי  הפסד  יש  שאם  פוסק  הקצה"ח 

המזיק לשלם את כל עלות התיקון - גם את החלק שמתייחס לשינוי 

צורה. במקרה של תאונת רכבים, הנזק המשמעותי הוא המכה עצמה 

- הפגיעה ברכב - שאין בה "הפסד פיזי ממשי". אבל יחד עם זאת יש 

הפסד ממשי בצבע שמוסר מן הרכב בשעת המכה: אותו צבע שדבק 

לפגוש המזיק לעולם לא יחזור. 

על-פי דברי הקצה"ח, יש אפוא מקום נוסף לחייב את המזיק בעלות 

המלאה של תיקון הרכב.
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שימוש במתקני ספורט בשבת
השאלה:

האם מותר להשתעשע בשבת במתקני הספורט )המיועדים למבוגרים בדרך כלל( המוצבים כיום בהרבה גינות שעשועים, או שיש בזה איסור.

תשובה:

אסור להשתמש במתקנים אלו בשבת, מכיון שחכמים אסרו להתעמל בשבת ולמדו זאת מהפסוק 'וכבדתו מעשות צרכיך ממצוא חפציך ודבר דבר'.

ילדים שניכר שאינם משתמשים במתקנים אלו לכושר אלא לשעשוע ומשחק, מותר להם להשתמש בזה מכיון שאצלם השימוש בזה הוא כשאר 

מתקני משחקים ולא כמתקן ספורט.

מקורות:

מתעמלין,  לא  אבל  וממשמשין  שסכין  קמז,א  דף  בשבת  במשנה  זה  דין  מקור  בשבת,  מתעמלין  שאין  נפסק  מ"ב  סעיף  שכ"ח  סי'  ערוך  בשולחן 

אמנם יש לדון במתקנים אלו שפעמים רבות השימוש בהם בשבת הוא לצורך הנאה מעצם ההתעסקות עמם ולא מההתעמלות שבהם, וכאשר 

נהנה מההתעמלות משמע בשולחן ערוך סי' ש"א סעיף ב' שבחורים המתענגים מותר להם לקפוץ בשבת, ואם כן גם כאן אם נהנה מזה יש מקום 

להתיר וכמו שהביא בשמירת שבת כהכתה פרק ט"ז הערה קו בשם הגרש"ז ואירבך זצ"ל שהתעמלות שנהנה ממנה מותרת בשבת. אמנם כאשר 

ההתעמלות היא במתקני ספורט המיועדים לצורך כך יש לאסור גם אם עושה זאת לצורך הנאה, וכמו שכתב בציץ אליעזר חלק ו' סימן ד' באריכות 

שאסור משום מראית עין, וכן יש לומר שההנאה שיש בזה היא מהכושר ואף יש בזה משום מראית עין, אך לילדים שניכר לכל שאין להם בזה הנאה 

מהכושר אלא מהמשחק מותר.

מפני מה צריך לכבד אדם עשיר
השאלה:

האם זה נכון שצריך לכבד יותר אדם עשיר? ומה הטעם לכך?

תשובה:

אכן מצינו בדברי חז"ל ובדברי הראשונים שיש לכבד אדם עשיר. אך עיקר הטעם לכך הוא מפני שבדרך כלל הם עושים עם כספם צדקה ומעשים 

טובים. אך אדם שידוע בו שאינו עושה מעשים טובים וצדקות בכספו אין צריך לכבדו.

מקורות:

במשנה בברכות )יג,א( נאמר כי בין הפרקים של קריאת שמע מותר לשאול שלום לאדם נכבד, וכמה מהאחרונים פירשו שהכוונה לאיש עשיר שראוי 

לכבדו מחמת עושרו )כן הביא המשנה ברורה סי' ס"ו סק"ג בשם הדברי חמודות והפמ"ג(. וכן מצינו בגמרא ביומא יט,א שהיו רגילים למנות כהן גדול 

שהוא עשיר, וכן בעירובין פו,א נאמר שרבי כיבד עשירים. ובמאירי בסוטה דף מ,א כתב שהיה דרכם למנות דיינים עשירים )וכשם שאמר יתרו שימנה 

'אנשי חייל' אך שם יש בראשונים טעמים נוספים לכך(, וכן מצינו שמרבים בהספד של בני עשירים )יעוי' בשולחן ערוך יו"ד סי' שמ"ד ס"ד(. וכן כתב 

באיגרת הרמב"ן 'ואם חכם או עשיר הוא עליך לכבדו' וכן במקורות נוספים. וצריך ביאור בכל הנ"ל מפני מה יש לכבד אדם עשיר, ובתשובות הגאונים 

)מוסאפיה סימן ב'( מבואר שרבי שכיבד עשירים היינו כאילו שהעולם מתקיים בזכות חסדם וכן מבואר בפלא יועץ ערך חנופה )וע"ש שכתב טעם 

נוסף שמכבדים אותם מפני שהמלך חפץ ביקרם(. ובשערי תשובה לרבינו יונה שער ג מבואר להדיא שעשיר שהוא רשע אין לכבדו וזה לשונו: המכבד 

את הרשעים מדרך שלום. אמנם לא ידבר טוב על הרשע, ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר יחשבו בני אדם כי יכבדנו מאשר יקר בעיניו נכבד, כי לא 

יחלוק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני האדם את העשירים מדרך סלסול ולתקות תועלת, בעבור כי צלחה דרכם ולא מפני חין ערכם. ואף גם זאת 

יש חטא ואשמה בדבר הזה, כי אם הותר לכבד העשירים, לא כן הרשעים, שנאמר )איוב מ, יא – יב(: "וראה כל גאה והשפילהו ראה כל גאה הכניעהו 

והדוך רשעים תחתם". אך החלק הזה הותר מדאגה וכו'.

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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אפו בתנור שניצלים ומיד לאחר מכן אפו עוגה חלבית
השאלה:

אפיתי שניצלים יבשים בתנור וכשעה שעתיים לאחר מכן אשתי אפתה עוגה חלבית בכלי אחר. האם אפשר לאכול מהעוגה? )שני המאכלים לא היו 

מכוסים(.

תשובה:

במקרה זה ניתן בדיעבד לאכול את העוגה. ודווקא במאפים אלו שבשניהם אין זיעה, לא בשניצלים ולא בעוגה, אך אם היה מקרה זה בדברים שיש 

בהם זיעה המאכל גם היה נאסר. ולכתחילה יש לדאוג לתנור נפרד לכל מין.

מקורות:

כיון שכל האיסור בתנורים שלנו הוא מפני שחוששים לזיעה, שנבלעת זיעה בשרית בתנור, ואחר כך עולה זיעה חלבית מהתבשיל החלבי ומקבלת 

את טעם הבשר וחוזרת לתבשיל, כמבואר ברמ"א סי' ק"ח ובהגהות הדגמ"ר סי' צ"ב סעיף ח', אך במקה זה שבו שני המאכלים היו בלא זיעה )והוא 

הדין אם ק בתבשיל הבשרי לא היתה זיעה( אין חשש שנטרף התבשיל ויש להתירו בדיעבד. ויש להקל מצירוף נוסף שבעוגה שאופים בתנור בדרך 

כלל מדליקים קודם את התנור כדי לחממו וממילא נחשב הדבר לליבון קל. ואם המאפה מכוסה אין חשש זיעה כלל, אמנם אין לעשות כן באופן קבוע 

שמא ישכח מלכסות כפי שהביא השבות יצחק בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

אם גבאי בית כנסת חייב לתת דו"ח הוצאות והכנסות למתפללים.
השאלה:

האם גבאי בית כנסת חייב לתת למתפללים דו"ח הכנסות והוצאות לפחות כל 4 חודשים ?

תשובה:

אם הגבאי התחייב ליתן דוחות כשהתמנה לכך מחוייב ליתן כפי שהיה נהוג עד כה או כפי שיתבעו ממנו הממונים עליו, וכן הדין אם הוא מקבל שכר 

על גבאותו. אם אינו מקבל שכר ולא התנו עמו זאת, אינו חייב ליתן דוחות מצד הדין אלא כדי לקיים 'והייתם נקיים' וגו' וגם אז אינו צריך ליתן חשבון 

מדוייק, ויתן רק לראשי הקהל. 

אם יש ערעור וחשד על הגבאי ולצורך בדיקה מבקשים ממנו פירוט של הנעשה מחוייב ליתן להם פירוט.

מקורות:

שולחן ערוך סי' רנ"ז סעיף ב' דרכי משה שם סק"ד, ש"ך שם סק"ג וערוך השולחן שם סי"ב. ובנודע ביהודה מהדו"ת סי' קנ"ז כתב שאף כשצריכין 

ליתן חשבון אין צריכים ליתן חשבון מדוייק.

שכח להתפלל ונזכר למחרת
השאלה:

אמש שכחתי להתפלל תפילת מנחה, ונזכרתי בזה רק כעת, האם אני יכול להשלימה בדרך כל שהיא כעת, או שהפסדתי את התפילה.

תשובה:

כתב השולחן ערוך שאין תשלומין אלא לתפילה הסמוכה בלבד )שאם טעה ולא התפלל שחרית יכול להשלימה רק במנחה, אך לאחר ערבית לא יכול 

להשלימה(. אך כתבו הפוסקים שיכול להתפלל תפילה נוספת ולהתנות שאם הוא חייב בה תעלה לו לחובה, ואם לא תהיה לנדבה, וישתדל לחדש 

בה דבר מה, ונכון לעשות כך.

מקורות:

סימן ק"ח סעיף ד' וה' ומשנה ברורה שם ס"ק י"ז – י"ט. וכתב המשנה ברורה שם שכן הדין למי שהיה חולה ולא יכל להתפלל כמה תפילות, כשיבריא 

יתפלל כל התפילות שהפסיד כסדרם, מעריב ואח"כ מנחה ואח"כ שחרית.


