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תכלת ולבן: שתי מצוות של ציצית
ֵני ִיְשָׂרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְוָעשּׂו ָלֶהם  ר ֶאל בְּ בֵּ בסוף פרשת שלח אנו למדים אודות מצוות ציצית: "דַּ

ֵכֶלת" )במדבר טו, לח(. ִתיל תְּ ָנף פְּ ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהכָּ ִציִצת ַעל כַּ

מקריאת דברי הפסוק כפשוטם משמע שעיקר מצוות התורה הוא להטיל חוט תכלת. בפסוק הבא 

ל  מבואר שעלינו להביט בחוטי הציצית )או ספציפית בחוט התכלת(, מה שיביא אותנו לזכור "ֶאת כָּ

ם זִֹנים ַאֲחֵריֶהם". ר ַאתֶּ ִמְצוֹ ת ה' ַוֲעִשׂיֶתם אָֹתם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ֲאשֶׁ

אולם, חז"ל הבינו שהפסוק מתכוון ללמד על שתי מצוות מובחנות, מצוות "לבן" )חוטים לבנים( 

ומצוות תכלת )חוט או חוטים של תכלת(. האם ניתן לקיים חלק אחד של המצווה בלי חלקה השני? 

כמה חוטי תכלת נחוצים בקשירת החוטים? ומה דינו של חוט תכלת כיום, שיש נוהגים להטילו על 

בגדי הציצית?

 בשאלות אלו, ועוד, נעסוק בהמשך הדברים.

פירוש "התכלת אינו מעכב את הלבן"

נאמר:  שם  א(,  משנה  ד,  פרק  )מנחות  המשנה  דברי  הוא  תכלת  הטלת  חובת  לשאלת  הבסיס 

"התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת". כפי שעולה מדברי הפסוק, יש 

לתת את פתיל התכלת "על ציצית" – על חוטים הקשורים לבגד. מכאן שיש חובה אחת לתלות 

חוטים "רגילים" – חוטי "לבן" – ועליהם לכרוך פתיל תכלת. 

לפי דברי המשנה, שני חיובים אלו אינם מעכבים זה את זה, וניתן לקיים את האחד ללא חברו. יש 

לציין שנחלקו תנאים בשאלה זו, כשדעת רבי )מנחות לב, ב( היא שהתכלת והלבן אכן מעכבים זה 

את זה, וכך פסק להלכה הבעל המאור )שבת דף יא, ב מדפי הרי"ף(. 

לפי שיטה זו, אין היתר מן התורה להטיל חוטי לבן ללא פתיל תכלת, ואף יהיה אסור לצאת בשבת 

לרשות הרבים עם חוטי לבן, מטעם איסור טלטול. ללא תכלת, במצב של "אונס" )שלא ניתן לקיים 

את המצווה(, לדעת בעל המאור מצוות ציצית אינה אלא מדרבנן )ברמב"ן הקשה מאד על זה(. 

אולם, הרוב המכריע של ראשונים פסקו כדעת חכמים, וכסתימת המשנה ש"התכלת אינה מעכבת 

את הלבן".

חובת תכלת

המשנה מזכירה עוד דוגמאות של מצוות כפולות. למשל, נקבע בנוגע למצוות תפילין ש"תפילה 

פרשת שלח תשע"ז

מאמר השבוע עוסק בהלכות ציצית, ובפרט בדין התכלת. מה חובת חלק "לבן" וחלק 

ה"תכלת" במצוות ציצית? האם יש חובת הטלת פתיל תכלת גם במקום "ספק"? כיצד 

הזה,  בזמן  תכלת  לחובת  באשר  ומה  ה"לבן"?  חוטי  סביב  התכלת  פתיל  את  כורכים 

ובפולמוס סביב זיהוי ה"תכלת"? 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!

פרשת  את  מוצאים  אנו  השבוע  בפרשת 

'ולא  מצוות  את  עלינו  המצווה  ציצית, 

תתורו' )טו, לט(: "ולא תתורו אחרי לבבכם 

ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם". 

כפי שמבאר רש"י, הרי ש"העין רואה, והלב 

והגוף עושה את העבירות". מצוות  חומד, 

המחויבות  את  אפוא  לנו  מזכירה  ציצית 

לבורא העולם.

אסורה  ראייה  של  עניינה  תוכן  מהו 

ציצית  מצוות  ואיך  האדם,  את  המכשילה 

מסוגלת לתיקונה?

לידי  האדם  את  המביאה  שראייה  נראה 

של  ושטחית  חיצונית  ראיה  היא  חטא 

את  הרואה  ראיה  כלומר,  המציאות, 

הדברים כפי שהם נראים כלפי חוץ ואינה 

ומשמעותה.  המציאות  לעומק  מתייחסת 

מתחיל  הדעת  עץ  אכילת  של  החטא 

בראייה מהסוג הזה )בראשית ב, ו(: "ותרא 

תאוה  וכי  למאכל,  העץ  טוב  כי  האשה 

של  ראייה  הייתה  הראיה  לעינים".  הוא 

חיצוניות, ראייה של "תאווה לעיניים", ולא 

ראייה של תוכן.

"שמירת  של  הכללי  העניין  גם  הוא  כך 

בשמירת  נזהר  אינו  שכלל  אדם  עיניים". 

על  מסתכל  הוא  חייו  שכל  נמצא  עיניו 

המציאות באופן רדוד ושטחי. אותה ראייה 

שטחית מספקת גירוי ליצריו, ומאבדת את 

התוכן העדין שבפנימיות הדברים.



ØØ

של יד אינה מעכבת של ראש, ושל ראש אינה מעכבת של יד". ברור ששתי התפילות הן חובה 

גמורה, הן של ראש והן של יד, אלא שאם אין לאדם את שני התפילין, יניח את מה שיש לו, ויש 

בזה קיום מצווה. 

הוא הדין בנוגע לתכלת: מדובר בחיוב גמור, אלא שכאשר אין אפשרות של קיום מצוות התכלת, 

יש להקפיד לכל הפחות על מצוות הלבן. 

כביאור הזה עולה מתוך דברי הרמב"ם בנוגע למצוות תכלת )הלכות  ציצית א, ד(: "התכלת אינו 

מעכב את הלבן... כיצד? הרי שאין לו תכלת, עושה לבן לבדו". מדבריו עולה שהמשמעות של "אינו 

מעכב" היא רק למקרה של אונס, כשאין לאדם אפשרות להשיג תכלת, שאז יעשה לבן לבדו. אם 

יש לו אפשרות להשיגה, בוודאי שחייב להטיל תכלת, ואסור להסתפק בלבן לבד. 

כן מבואר בספר החינוך )שפו(, שדין "התכלת אינו מעכב את הלבן" מתייחס "כגון אנו היום, שאין 

אנו מוצאין תכלת, שלא נמנע מפני זה מהטיל חוטין לבנים מבלי תכלת בטלית".

לאור הבנה זו, ברורים דברי רש"י )בתשובה המובאת ברמב"ן, מלחמת ה', שבת יב, א מדפי הרי"ף(, 

שכתב שמצוות לבן בלי להטיל פתיל תכלת היא רק "חצי מצווה": "דעיקר מצוה בתכלת, והמקיים 

לבן בלא תכלת אין כאן מצוה שלימה, אלא אחת מן השנים". אמנם חיוב גמור להטיל חוטי לבן, גם 

כשאין לאדם חוט תכלת, אך אין בכך אלא חצי מצווה, "אחת מן השנים". 

יש לציין גם לדברי ה"שאגת אריה", שהקשה )בסימן לב( כיצד מותר ללבוש ציצית של לבן, שהרי 

איסורא  קעביד  הא  זה,  לטלית  ולובש  לבן  מטיל  "היאך  תכלת:  ללבוש  המצווה  את  בכך  מבטל 

בלבישתו, ועובר על מצות עשה דתכלת?" הוא מתרץ שבזמן שאין התכלת בנמצא, הרי אנו בגדר 

אנוסים, ולכן מותר לנו ללבוש ציצית של לבן בלבד. וכן דברי הגר"י פערלא )פירוש לספר המצוות 

לרס"ג, עמ' 171, ד"ה ואמנם(: "לבן בלא תכלת לא הותר אלא כשאין לו תכלת, אבל כשיש לו... 

אסור ללבוש הבגד, דהוי ליה כמבטל עשה דתכלת בידים".

התכלת בעידן המודרני

האם יש לנו תכלת כיום?

יותר  כבר  עולם התורה  ורצינית המלווה את  זיהוי התכלת מהווה שאלה מרכזית  כידוע, שאלת 

ממאה שנה, מאז ניסיונו הראשון של האדמו"ר מראדזין, רבי גרשון העניך ליינר. חוטי התכלת של 

האדמו"ר מראדזין לא התקבלו אצל שאר רבני הדור, ובערוך השולחן )או"ח ט, יב( כתב: "ודע שזה 

שנים ספורות שאחד התפאר שמצא החלזון ועשה ממנו תכלת, והמשיך אחריו איזה אנשים. אך 

לא היה לו שומע מגדולי הדור ומכלל ישראל. ונתבטל הדבר עד כי יבוא גואל צדק במהרה בימינו. 

אמן".

וחוקרים  רבנים  המשיכו  מראדזין,  האדמו"ר  של  התכלת  מחקר  של  לכאורה,  הכישלון,  למרות 

אייזיק הלוי  הונחה על-ידי הרב יצחק  הזיהוי  פינה בתולדות  זיהוי התכלת. אבן  להתחקות אחר 

זה  שאין  ומצא  לכימיה,  במעבדות  מראדזין  האדמו"ר  של  התכלת  את  בדק  הרצוג  הרב  הרצוג. 

אלא צבע סינתטי בשם "כחול פרוסי". לאחר שבדק את הנושא לעומק, מצא הרב הרצוג שבעולם 

העתיק היו מפיקים צבע תכלת מהחילזון הימי ארגמון קהה קוצים )murex trunculus(. הרב 

הרצוג לא הצליח להפיק צבע תכלת מאותו חילזון )אלא רק צבע סגול(, ולכן נטה ממנו והציע זן 

אחר, שלא נעשה בו שימוש מעשי.

בשנת תשמ"ח, בעקבות מחקריו של פרופסור אוטו אלסנר, נמצא דרך להפיק את הצבע תכלת 

מן החילזון ארגמון קהה קוצים, ויוצר לראשונה פתיל תכלת לציצית מן אותו החילזון על-ידי הרב 

ידו אגודת "פתיל תכלת", במטרה להפיץ את  יותר, הוקמה על  אליהו טבגר. כמה שנים מאוחר 

התכלת בקרב ישראל. 

חשוב לציין שזיהוי זה אינו חדש לרב הרצוג או לעת החדשה, והוא כבר מופיע בכתבי הרב יאיר 

יאיר" )1638 - 1702(, הכותב בספרו "מקור חיים" על אורח חיים  חיים בכרך, בעל שו"ת "חוות 

פתיל  בא  העולם  על  זו  הסתכלות  כנגד 

לים,  דומה  "תכלת  שבציצית:  התכלת 

לכסא  דומה  הרקיע  לרקיע,  דומה  ים 

לראות  אותנו  מאתגרת  התכלת  הכבוד". 

ראייה   - "תכליתית"  בראייה  הדברים  את 

של תוכן פנימי ולא של רובד חיצוני בלבד. 

האדם רואה פתיל תכלת, ורואה בכל מקום 

 - לעולם  ומשגיח  בורא  שהוא מביל שיש 

שלכל דבר במציאות ישנם רבדים פנימיים 

עיניו  אחר  לתור  לאדם  לו  ואל  ועמוקים, 

באופן חיצוני ורדוד.

מעין זה היה חטא המרגלים, אשר "הוציאו 

עשו  מה  אשר תרו אותה".  הארץ  דיבת 

הוא  עשו  אשר  כל  לכאורה,  המרגלים? 

להציג את הנתונים אשר ראו בארץ ישראל 

כפי שהם - פירות גדולים מאוד, ותושבים 

ענקיים ומפחידים. המרגלים אמנם הוסיפו 

פרשנות לנתונים, אבל האם אך בפרשנות 

את  קיימו  הנתונים  בהצגת  ואילו  חטאו, 

המשימה שהוטלו?

דומה שעיקר חטאם של המרגלים הייתה 

דווקא הסתכלותם השטחית על המציאות. 

על  להסתכל  אלה  נבחרי-עם  היו  צריכים 

המציאות בראיה פנימית, ולהבין כי למרות 

שפנימיות  הרי  החיצוניים,  ה"איומים" 

ארץ ישראל שייכת לפנימיות עם ישראל, 

ארצו.  את  לרשת  הוא  שיכול  ובוודאי 

התמונה  על  להסתכל  בחרו  המרגלים 

החיצונית, ולא על הראיה הפנימית.

השאלה   - אלו  פרשיות  בין  הקשר  כאן 

בראייה  המציאות:  על  להסתכל  איך  היא 

חיצונית, או בראייה פנימית ומהותית.

מצוות ציצית הושוותה לכל מצוות התורה 

)רמב"ם, הלכות ציצית ג, יב( - כי כל חיינו, 

של  שאלה  הוא  הרי  המצוות,  כל  ובכללם 

במצווה  דקדוק  שמתוך  ויה"ר  הסתכלות. 

זו, אכן נזכה לדקדק בכל המצוות, לשמור 

ולעשות את כל דברי התורה הזאת.
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של  היווני  שמו   – ה"פורפר"  מן  מופק  התכלת  שצבע  צט(  סימן  )ח"א, 

 1858 בשנת  רב.  זמן  מזה  המדעי  בעולם  מקובלת  אף  זו  דעה  הארגמון. 

שימשו  לסוגיהם  הארגמון  שחלזונות  הקובע  מחקר,  התפרסם  למניינם 

בעת העתיקה לצביעת אריגים בצבעים שונים. בשנת 1898 הועלה הזיהוי 

הספציפי של חילזון הארגמון קהה הקוצים כחילזון התכלת )עיין 'התכלת 

בישראל' פרק י, בתוך התכלת, עמ' 419-418(. 

תכלת מספק?

הרי  המקורית,  התכלת  עם  הארגמון  לזיהוי  וודאית  הוכחה  אין  אם  גם 

שלכאורה יש בכך לכל הפחות ספק. האם יש חובה להטיל פתיל תכלת 

התכלת",  "עין  בספרו  מראדזין,  האדמו"ר  בתוקף  טען  אמנם  כן  מספק? 

והביא לכך מקורות רבים.

נשאלת השאלה: האם אין בהטלת "ספק תכלת" צד של קלקול, שכן על 

הצד שאינו תכלת, לא יקוים בו מצוות ציצית כלל, ונמצא לובשו עובר על 

מצוות עשה של ציצית?

לפי הדמיון שבין שתי מצוות תפילין ובין שתי מצוות ציצית, נראה לכאורה 

שחוטי לבן וחוטי תכלת הם בנפרד זה מזה: מי שאין לו תכלת, יטיל שני 

חוטים לבן בלבד על בגדו )כלומר, שני חוטים הכפולים לארבעה חוטים, 

והיינו לדעת רש"י, ולדעת הראב"ד שלשה חוטים(, ובזה יקיים 'מצוות לבן'. 

לפי זה, הרי שאם יטיל חוטי תכלת, ויתברר שאינם תכלת אמיתית, הרי 

שיקלקל את מספר החוטים.

בציצית,  חוטין  שני  תכלת  לתת  דמצווה  "ואע"ג  פירש:  רש"י  אולם, 

כדמפרש לקמן - אפילו הכי אין זה מעכב את זה, ואי עביד ארבעתן תכלת 

"ונהגו  וברא"ש כתב:  או ארבעתן לבן יצא". כך כתבו גם שאר ראשונים, 

כפירוש רש"י". כלומר, במקום שאין תכלת, יש להטיל ארבעה חוטים של 

לבן, ולא שניים בלבד. כעת נשאלת השאלה: האם חוטים הצבועים בצבע 

תכלת, אך אינם תכלת אמיתית, עולים לקיום מצוות לבן?

אנו מוצאים תשובה לשאלה זו בגמרא הגמרא בעניין 'סדין בציצית' )מנחות 

מ, א(. הגמרא דנה בהטלת ציצית בסדין של פשתן, ולאחר שמתברר חובת 

הטלת ציצית, מביאה הגמרא את דברי ר' אלעזר בן צדוק: "והלא כל המטיל 

תכלת בירושלים אינו אלא מן המתמיהין". הסיבה לאיסור הטלת תכלת 

בסדין )של פשתן( בירושלים היא "גזירה משום קלא אילן" – החשש שמא 

יטיל צמר הצבוע בקלא אילן )זיוף של צבע תכלת, ולא תכלת אמיתי(. כיון 

שסדין עשוי פשתן, הרי שיעבור על איסור כלאיים )שעטנז( שלא במקום 

מצווה. 

על כך שואלת הגמרא: "לא יהא אלא לבן?" כלומר, גם לפי החשד שהתכלת 

איננו אמיתי, אלא 'קלא אילן', עדיין יקיים בכך מצוות לבן, ולא יעבור על 

איסור כלאיים. על כך מתרצת הגמרא שבמקום שאין תכלת, אסור להטיל 

חוטי צמר בסדין של פשתן, כיון שאפשר להטיל לבן ממין הטלית )פשתן(. 

אילן  בקלא  הצבוע  ציצית  חוט  צמר,  של  שבטלית  למדנו  הגמרא  מדברי 

גזרו  בו. בבגד פשתן  ורק מצוות תכלת לא התקיימה  לבן,  עולה למצוות 

שלא להטילו כדי שלא יעבור באיסור כלאיים במקום שאין הכרח בכך, אבל 

בבגד ציצית אין בכך חשש.

אכן  תכלת  פתיל  שיש  שבמקום  מבאר  כשהוא  )שם(,  הרשב"א  כתב  כן 

צריכים שאר החוטים להיות לבנים, ואילו במקום שאין שם פתיל תכלת, 

יכול לעשות גם ב"קלא אילן": "מכל מקום מה דבעינן בלבן שיהא מין אחר 

שאינו דומה לתכלת היינו דווקא כשיש שם תכלת, אבל כי לא רמי ביה 

תכלת כי אם מצוות כנף בלבד, שהיינו לבן, אזי יכול לתת בו גם צבע הדומה 

לתכלת כמו קלא אילן, מאחר שאין נותן בהדיא תכלת".

פסקי הלכה

כיום ישנם כידוע רבנים אחדים שתומכים בשימוש בתכלת, והרבה נוהגים 

להטיל  חובה  שאין  קובעים  ואשר  השתכנעו,  שלא  רבנים  יש  כנגדם  כן; 

כוללים את  פוסקים אלו  רוב הציבור.  נוהג  וכן  ציצית,  בבגד  פתיל תכלת 

הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל, הרב משה שטרנבוך שליט"א, הרב שלמה 

מילר שליט"א, ועוד רבים.

אחת התשובות המפורטות ביותר כנגד נוהג לבישת התכלת נכתבה על-

ידי הרב אשר וייס שליט"א, ופורסמה בשו"ת מנחת אשר )ח"ב(. הרב וייס 

טוען שלש טענות עיקריות:

הטיעונים של תומכי התכלת אינם יוצרים ספק הלכתי, כיון שאינם טענות 

הלכתיות במהותם.

פשטות דברי הגמרא והרמב"ם אינה מתאימה לזיכוי התכלת עם הארגמון.

נזכה  שלא  משמע  והאריז"ל  התנחומא  רבה,  המדרש  הספרי,  מדברי 

להשתמש בתכלת עד ימות המשיח.

במסגרת  וייס.  הרב  לתשובת  כתגובה  נכתבו  מנומקות  תשובות  מספר 

מאמר זה לא ניכנס לפרטי הטיעונים בנושא.

כריכות התכלת

ישנם מספר דיונים חשובים בעניין כריכת חוט התכלת ושילובו עם שאר 

חוטי הציצית. ניתן למנות בעניין זה חמישה דיונים שונים:

א. מהו מספר חוטי התכלת, מתוך שמונת חוטי הציצית?

ב. האם הכריכות נעשות בעיקר בתכלת, או בשילוב של תכלת ולבן?

ג. מהו מספר החוליות שכורכים בציצית, ומהו מניין הכריכות בכל חוליה?

ד. מהי צורת החוליות?

ה. שילוב הקשרים עם החוליות.

נתמקד בדיון הראשון בלבד, שהוא הדיון העקרוני ביותר, שכן אם הטיל 

מספר חוטי תכלת לפי דעה המצמצמת את מספרם, לא יצא ידי חובה לפי 

הדעות הדורשות יותר חוטי תכלת בציצית. שאר העניינים שהוזכרו אינם 

מעכבים, וכמעט בכל אופן שעשה, יצא ידי חובה לפי כל הדעות, גם אם 

אין זה לכתחילה.

ישנן שלוש דעות בראשונים בעניין מספר חוטי התכלת:

שני חוטי לבן ושני חוטי תכלת, ולאחר קיפולם ד' חוטי לבן וד' חוטי תכלת 

)רש"י ותוספות, מנחות לח, א(.

 חוט אחד תכלת ושלשה חוטי לבן )ראב"ד, הלכות ציצית פרק א, הלכה ו; 

ערוך, ערך תכלת(.



Din.org.il :4הכתובת שלך לכל שאלה בהלכה

חצי חוט של תכלת - אחד מתוך שמונה )רמב"ם, שם(.

גדילים  "מכמה  )פיס' קטו(, מבואר כדעת הראב"ד:  בספרי, פרשת שלח 

אתה עושה – אין פחות משלשה, דברי ב"ה; וב"ש אומרים שלשה של צמר 

כי תצא  והלכה כבית שמאי". מנגד, בספרי לפרשת  ורביעית של תכלת; 

)פיס' רלד(, נראה כדעת רש"י ותוספות: "כמה גדילים נעשים, אין פחות 

משלשה חוטים כדברי בית הלל; בית שמיי אומרים מארבעה חוטים של 

תכלת וארבעה חוטים של לבן" )כלומר, ד' חוטים אחר הקיפול(. 

הגר"א בהגהותיו מגיה גרסה זו, ומשווה את הנוסח לנוסח שבפרשת שלח, 

הכרעת  לאור  רבים  נהגו  וכן   – הראב"ד  כדעת  לנהוג  אפוא  יש  ולדעתו 

הגר"א, ולפי הכרעתו המפורשת בפירוש לרעיא מהימנא )פנחס, רכח(.

ברכת המזון בשירותים - ההורים לא מרשים לברך

שאלה:

שלום וברכה אני מראש מצטערת על השאלה. זה לא נעים לשאול אך אני מעזה כי חשוב לי לדעת את האמת.

נפגשתי עם אישה חרדית אשכנזייה , שסיפרה לי שהייתה לה ידידה חוזרת בתשובה שגרה עם אמא שלה בבית , והאמא לא הסכימה שהילדה )מעל 

גיל 12( תברך את ברכת המזון. והיה רב שפסק לה שמותר לה לברך ברכת המזון בחדר השירותים שבו יש אסלה. אני מתקשה מאוד להאמין שרב 

יכול להתיר דבר כזה. אולי אני טועה ?  אשמח אם הרב יסביר לי . תודה רבה.

תשובה:

שלום רב, יש מקום להקל, משום שבשו"ע סי' פג סעי' ד כתוב שבית הכסא פרסאי שצואה מתגלגלת ונשטפת מיד מותר לומר בו קריאת שמע אם 

אין שם ריח רע. לגבי שירותים של זמנינו החמירו שלמרות שהצואה נשטפת יש לו את החומרא של בית הכסא כמבואר בשו"ת יביע אומר ח"ג סי' 

ב וציץ אליעזר ח"ז סי' ה ועוד,אבל מכל מקום בשעת הדחק כזו, כיון שברכת המזון היא מן התורה אני מבין את הוראת אותו רב להתיר בסיטואציה 

כזו לסמוך על דברי השו"ע הנ"ל. אבל למעשה כיון שלא חסר עיצות, אני בטוח שלא רודפים אחריו לכל מקום, הוא יכול לברך בחדרו, ואפילו בדיעבד 

מחוץ לבית, לכן לא הייתי מתיר זאת. בכל מקרה זו שאלה מתוקה של ילד יהודי אמיץ..

משלוח פיצה ע''י גוי צריך חותם?

שאלה:

שלום לרב, פיצריה שגוי הוא המביא פיצה ללוקחות, האם צריך איזה שהוא חותם? ואם כן על מה סומכים המכשירים בחו''ל למוכר פיצה ששולח 

ע''י גוי בלי שום חותם?

תשובה:

שלום רב, בודאי לכתחילה יש לעשות חותם או סימן מסויים, אמנם יש סברא להקל כאשר מדובר בשליח מקצועי העוסק בכך לפרנסתו, שכיון שיש 

חזקה שאינו פותח חבילות אותן הוא מקבל למשלוח כדי לשמור על אמינותו ואין לחשוש שמא החליף את הפיצה. בדומה לכך הובא בשו"ת נחלת 

שבעה סי' עה לענין משלוח בשר שנפתח בבית המכס שלא בנוכחות יהודי, וראה עוד בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' שעב לגבי משלוח ברכבת 

הדואר.

אולם כל זה בדיעבד גדול, לכתחילה יש לעשות כדין, אני הייתי מציע להדביק את קרטון הפיצה במדבקה מיוחדת של החנות שאינה נתונה ביד הגוי.

כניסה למסעדה טריפה למען השלום במשפחה

שאלה:

שלום רב, ב"ה זכיתי להתקרב ולהתחזק בשנים האחרונות, אני ואשתי וילדיי.

תהליך התשובה שלנו נתקל בקשיי קבלה מצד הוריי ואחיי, וכמעט על עניין הלכתי מתעוררים חילוקי דעות, וסערת רגשות, ונגרם צער גדול לכל 

c שו"ת הלכתי d
מתוך השאלות שנשאלו באתר האינטרנט din.org.il בשבוע האחרון
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בעוד  גדול.  צער  להם  שנגרם  הוריי  גם  כמו  בנושא,  מאד  רגיש  המשפחתי  והמצב  עימי  מדבר  אינו  ילדים(   3 סה"כ  )אנחנו  הבכור  אחי  הסובבים. 

שבועיים אחותי הקטנה תערוך סעודה לרגל הולדת ביתה- הסעודה תתקיים במסעדה לא כשרה, רוצה לומר טרפה. אני ואשתי מתלבטים מאד אם 

ללכת לשם ולא לאכול דבר. אם לא יהיה נציג מטעמנו אני חושש שיהיה משבר משפחתי גדול. אפילו חשבתי על כך שאשתי וילדיי לא ילכו, ואני 

אלך לבד ואצניע את הסממנים הדתיים )כיפה וציצית( בשל חשש ממראית עין.

אשמח לעזרה בהקדם. תודה רבה,

תשובה:

שלום רב, נראה שבאופן זה שיש ממש חשש לעלבון ומחלוקת במשפחה ניתן להקל, ובלבד שתאכל אוכל שיהיה ניכר עליו שהוא שונה משאר 

המאכלים שכולם אוכלים. אולם, לכתחילה עדיף לשכנע אותם למצוא מקום כשר, אני משוכנע שניתן למצוא כזה אפילו בכשרות שאינה לכתחילה 

כבר יועיל הדבר לענין המראית העין.

מקורות:

הפוסקים דנים לגבי פונדק של גויים. אם מותר לאכול שם דג מלוח וחמוצים שהוכנו והוגשו על-ידי בעל הפונדק )הלא-יהודי( ונחלקו בזה הרמ"א 

והמהרש"ל )ים של שלמה, חולין פרק ח, סימן מד(, כפי שצוין על-ידי הט"ז )יו"ד צא, ב(.

הרמ"א פוסק שבנסיבות אלו, מותר לנוסע לאכול מאכלים אלו בצלחות הפונדק, ואילו המהרש"ל קובע שאסור לעשות כן. שתי הדעות לא מזכירים 

חשש אכילה או חשש כניסה לפונדק מפני מראית עין. בהנחה שמדובר באכילה ברבים, הרי שלכאורה ניתן ללמוד מדבריהם שאין חשש מראית 

עין באכילת אוכל כשר בתוך מסעדה לא-כשרה. אולם, הרב משה פיינשטיין )אגרות משה, או"ח ח"ב, סימן מ( פוסק שאסור להיכנס למסעדה לא-

כשרה, מפני חשש מראית עין, כיון שיחשדו בו שאוכל אוכל לא כשר. אין להקשות על דבריו מדברי האחרונים הנ"ל, כיון שאפשר שדבריהם אמורים 

דוקא בפונדק שמיועד גם ללינה ולא רק לאכילה.

ומכל מקום יש קצת סייעתא מכאן לסמוך להקל בשעת הדחק כשיש חשש לעלבון של ממש, שהרי בלאו הכי נחלקו אחרונים אם אנחנו יכולים 

לחדש איסור מראית העין מדעתנו או די לנו במה שאמרו חז"ל, ראה רמ"א יו"ד פז ג שהחמיר ולעומתו פרי חדש שם שמיקל.

ליווי יולדת בנסיעה לבית חולים בשבת כדי למנוע יחוד

שאלה:

אשה בחודש התשיעי, שבעלה אינו בעיר ואין בית חולים בעיר, כיצד לנהוג במקרים הבאים:

א. האם יש בעיה של יחוד לנסוע לבד בלילה עם מונית/ אמבולנס והאם יש עדיפות לאמבולנס

ב. אם תצטרך להכנס בשבת בלילה, האם יש הבדל לגבי יחוד אם נוסעת עם גוי מארגון מסודר של גוי של שבת שיש בעיר, ובכלל אם אינה זקוקה 

לליווי,, ומצרפת את בנה לנסיעה רק כדי לפטור מבעית יחוד, מה גובר על מה, החילול שבת של הבן או היחוד, וכן אם יש בי"ח חרדי שהוא קצת יותר 

מרוחק )הבדל של 10 דק'( האם צריך להעדיף דווקא את הבי"ח הקרוב או שכיון שהגוי מסיע אותה יכול לנסוע איתו רחוק יותר, ומה הדין אם לא 

תשיג גוי ויהודי או אמבולנס יסיע אותה?

תשובה:

שלום וברכה, אם הנסיעה היא במקומות שוממים ודרכים צדדיות יש להעדיף אמבולנס, ששם מסתבר שיש כמה אנשי צוות ואין כל כך חשש ייחוד. 

אבל בכביש ראשי כמו כביש ירושלים תל אביב נראה שאין חשש. באופן כללי כיון שמדובר בפיקוח נפש מותר גם היחוד, אלא שכמובן יש לעשות 

מה שאפשר כדי להמנע מהאיסור.

נראה שעדיף לעבור על ייחוד עם גוי מאשר לנסוע עם נהג יהודי בשבת, בפרט שהיהודי גם חוזר אחר כך למקומו. נראה שכדאי לקחת את הבן, שאף 

שהיחוד מותר משום פיקוח נפש, ויש להתיר לאדם אחר לעבור באיסור אחר, בפרט דרבנן, כדי למנוע את האיסור השני החמור יותר. כך מבואר בסי' שכח 

סעי' יד לגבי חולה שצריך בשר ויש בשר נבלה שאין להאכילו לו אלא שוחטים עבורו בשר כשר, ואחד הטעמים הוא ששבת הותרה לצורך החולה לגמרי 

ושאר איסורים רק בגדר דחויה, ראה בית יוסף סי' שכח על פי הרא"ש בדעת הראב"ד, וראה קצות השלחן סי' קלה הערה ו, שאף שיש עוד טעמים בדין 

זה, די בכל טעם לבד כדי להתיר. מסתבר שאם בבית חולים הקרוב יהוים יחללו שבת שלא כדין עדיף לנסוע עם הגוי לבית חולים מרוחק יותר.

בשורות טובות ותמיד שמחות!


