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ied lkernc meyn ixy d`nhd dndad
wx dini lk dlcbzp d"d k"`e sexyk
 ."xzenc mixeq`d mixacaוהגר"א הסביר
אף במרדכי משום זוז "ג ,אבל אם נתפטמה
כל ימיה באיסור – אסורה .והביא עוד
מתוס' תמורה שהסתפקו בכך אם אסורה
רק לגבוה או גם להדיוט והכריע לאיסור
דאסורה אף להדיוט .ועי' בשפתי דעת.
ובערוה "ש ]שם ס"ק ו'[ פסק כש "ךk"`e" :
ix`ya `le exingd m"ekr xeqi`a wxc l"i
`exingd d`pd ixeqi`a t"kr e` mixeqi
ixdy xeq`l mrh oi`y dlik` ixeqi`a `le
mipexg`d ilecb lke ,dirna lkrzp lk`nd
) xzidl enikqdש "ך ופר "ח וכרו "פ ומהרי "ט
וכנה"ג(" .וכן הסיק )שם ה "ז( שרק באסורי
עכו "ם אסור משום שהתורה אסרה אף
פירשה משום " "jcia waci `lוכו'.
ולרמב "ם אף בכרשיני עכו"ם מותר לגבוה.
וקדושת שביעית קלה מאסורי הנאה

ואיסורי אכילה וע"כ אין כלל לאסור את
הדבש הנוצר ממנה.
ח .העולה מן הדברים ,שלרוב דעות
האחרונים הדבש אף ללא הסתמכות על
זוז "ג מותר לכתחילה אף שבא מפרחים
הקדושים בקדו "ש מפני שנחשב למעוכל
בגוף הדבורה .ואף לסוברים שלהתיר בהמה
שנתפטמה מאוכל אסור צריך לסמוך על
זו "ז גורם ,בדבש יש גורמי היתר :חומרים
מותרים שהדבורה מוסיפה לשם עשיית
הדבש ,ואף אם איננו סומכים על גורמי
היתר שהדבורה מפרישה ,ישנם פרחי היתר
שהדבורה אספה מהם צוף .ובנוסף לכך
ראוי לציין שרוב הראשונים נקטו להלכה
שלא כרמב "ם והסתמכו על גזירת הכתוב
להתיר דבש ולא על הטעם שאינו מתמצה
מגופן ]יו"ד סי' פ"א ס"א וס"ח[ .ומכל
הטעמים הללו נראה לענ"ד שהדבש מותר,
ואינו קדוש בקדושת שביעית.

„ ÔÓÈÒ

˙ÂÂˆÓ ˙ÈÈ˘Ú ¯Â·Ú ¯Î˘ ˙ÏÈË
‰Ó„˜‰

חיינו שזורים בקיום מצוות ,חלקן מצוות
הכתובות במפורש בתורה ,חלקן מצוות
של גמילות חסד  ,1וחלקן מקיימות את
מצות ישוב א "י ,מי בחקלאות ,מי בבנית
.1

בתים ,מי על משמרתו בצה "ל ,ומי
בפעולות אחרות .והשאלה הקשה היא על
אלו מצוות מותר ליטול שכר ועל אלו
אסור ,ותחום זה טעון הגדרה.
לדוגמא כותבי ס"ת תפילין ומזוזות שהן

בשיטה מקובצת ]נדרים ל"ט ע"א[ לגבי ביקור חולים אצל חולה שנכסי מבקר אסורים עליו
שמותר לבקרו עומד אבל לא יושב ,כתב בשטמ"ק" :על העמידה לא בעי למשקל דמצוה הוא
לבקר חולים שנאמר את הדרך ילכו בה ואמרינן התם בה זה בקור חולים ואמרינן לעילÈ‡ ‰Ó :
· ,ÌÁ· Ì˙‡ Û‡ ÌÁאבל מן הישיבה מותר לקבל שכר הואיל ואי בעי פטר נפשיה מההיא מצוה
בעמידה " ...ועולה מדבריו כי על ביקור חולים בישיבה מותר ליטול שכר משום שאפשר לקיים
את המצוה בעמידה ,וזוהי תוספת של המבקר על קיום המצוה .ולמדנו כי אף על מצות גמילות
חסד אין ליטול שכר.
bvw

Â˙ÏÁ Ï·Á
בודאי נוטלים שכרם על כתיבתם ,וישבו
עליהם בתעניות שלא יתעשרו ]פסחים נ'
ע"ב[ ואע "פ שמקיימים מצוה בכתיבתם,
ומטעם שעוסקים במצוה פטורים מק "ש
ומתפילה ]סוכה כ"ו ע"א[ .או הבונה סוכה
או מעקה לאחרים לא שמענו שאסור
ליטול שכר אע "פ שעסוק במלאכת מצוה.
ואפילו מוכרי תכלת לציצית פטורים
מק "ש משום שעסוקים במצוה ]סוכה שם[.
וכן קוברי המת והמתעסקים בקבורתו
נוטלים שכר ]שו"ת יהודה יעלה ח"א יו"ד סי'
רס"ז[ וכן השוחטים נוטלים שכר ,ובלניות
המקוה העומדות על הטבילה .וכן לשעבר
היו סופדות בשכר כפי העולה מכתובות
]מ"ח[ שלפי כבוד האשה היה בעלה חייב
בסופדות ובחלילין.
על אלו מצוות מותר לאדם ליטול שכר
על עשייתן ,ועל אלו אסור לו?
‡˙ÂÂˆÓ ˙ÈÈ˘Ú ÏÚ ¯Î˘ ˙ÏÈË ÈÏÏÎ .

בתלמוד בבלי ]בכורות כ"ט ע"א[ במשנה:
"Ð cirdl ,miliha eipic Ð oecl exky lhepd
in einin Ð ycwle zefdl ,oiliha eizecr
odk did m` .dlwn xt` ext` dxrn
,ekqe ewyne elik`n Ð eznexzn ed`nhn
el ozepe ,xengd lr eaikxn Ð owf did m`e
.lretk exky
:ax xn` dcedi ax xn` ?ilin ipdpn .'nb
) `xw xn`cדברים ד'( 'ebe mkz` izcnl d`x
:ikd inp `ipz .mpga mz` s` mpga ip` dn Ð
mz` s` ,mpga ip` dn Ð idl` 'd ipev xy`k
cnliy mpga `vn `l m`y oipne .mpga
) xnel cenlz Ð xkyaמשלי כ"ג( `,dpw zn
jk Ð xkya dizcnly myk ,xn`i `ly oipne
`l`e dpw zn` :xnel cenlz Ð xkya dpcnl
."xeknz
cvw

היינו הגמ' לומדת מן המשנה כי אין
לקחת שכר על שום עשיית מצוות .ונראה
להטעים את הציווי :יותר מדי אנו רגילים
בחיינו כי לכל יש מחיר – שווה ערך ממוני.
באה התורה ומדריכה כי ישנן  ˙ÂÂˆÓפעולות
˘ ÔÎÂ˙· ÌÂÏ‚ ÔÎ¯Úואין לקנותן בממון .לא
השכר עיקר אלא העשיה לעצמה לו
ולאחרים.
ממשיכה הגמראin einin ycwle zefdl" :
ina ycwnd :edpinxe .dlwn xt` ext` dxrn
,zycewn ef ixd Ð z`hg xt`a ,z`hg
`,`iyw `l :iia` xn` !l`xyi `edy t"r
d`fd xkya Ð o`k ,ielne d`ad xkya Ð o`k
,ycwle zefdl `kd ipzwc ,inp `wic ;yeciwe
xt`ae z`hg ina ycwnd ,ipzw mzde
 ."dpin rny ,z`hgונשנתה הסוגיא
בקידושין ]נ"ח ע"ב[.
‡Á¯ÈË

וברש "י בקידושין ]נ"ח ע"ב[d`ad xkya" :
mind ielin xkye mewnl mewnn xt`d Ð
`inx `l `pngxe `id `gxihc `zlinc
oizipzne ,zycewne `xb` lwynl ixye dilr
`gxih `kilc yeciwe d`fd xkya zexekac
dxn` dxezde ,lhep `ed devn cenil xkye
)דברים ד( ipev xy`k 'ebe mkz` izcnl d`x
) mpga mz` s` mpga ip` dn ,'ebeנדרים דף
לז(".
למדנו כי פעולות שיש בהן מצוה אבל
קשורות בטורח הגוף אין מחייבין אותו
לעשות בחינם .ועדיין צריך לדון האם הקלו
בהן כיון שהן קודמות לגוף המצוה )כמו
הבאה ומילוי( ,או אף אם הן המצוה עצמה
מותר ליטול שכר טירחא )כמו בניית מעקה
וסוכה( ,וצ "ע .ובס' בית מאיר ]סי' תקפ"ה[
כתב לגבי נטילת שכר על התקיעה בר"ה
שנחשבת לטירחא ,ומשמע שעל טירחא אף
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בזמן מצוה מתיר ליטול שכר .והגאון הרב
עובדיה יוסף ]ח"ה או"ח סי' כ"ה[ הסבירו
בטירחא שקודם קיום המצוה.
˘‰ÏË· ¯Î

בתלמוד בבלי ]כתובות ק"ה ע"א[`pxw" :
in `xb` zxezae .liwy ded `xb` zxeza
!oilha eipic Ð oecl xky lhepd :opzde ?ixy
.liwy ded `liha xb` `pxw ,`pic xb` n"pd
oiicd xrekn :`ipzde ?ixy in `liha xb`e
?c"d ;oic epicy `l` ,oecl xky lhepy
`lhepd :`ipzde ?oic epic ,`pic xb` `nili
,`liha xb` `l` !oiliha eipic Ð oecl xky
`lc `liha ilin ipd !oiicd xrekn :ipzwe
,liwy ded `gkenc `liha `pxw ,`gken
.`fef dil iadie `xngc `xan`a idz dedc
,dinwl `pic iz` ded ik ,`ped axc `d ik
`,i`wixga il ilcc `xab il ead :edl xn
."`pic ekl oeci`e
2
עולות מן הסוגיא שלוש אבחנות :
א( אסור ליטול שכר על קיום מצוה אפילו
עושה עבור אחרים )דיין בבי "ד( והעושה כן
דינו בטל.
ב( הנוטל שכר בטלה ומוכח שהתבטל
ממלאכה אחרת – מותר ליטול ודינו דין .3
ג( הנוטל שכר בטלה ואין בטלתו מוכחת
דינו דין אבל מכוער הדבר.
.2
.3

וישנה אבחנה נוספת אותה כותב הרא"ש
]בכורות פ"ד סי' ה'[) opixn`c `de" :שם( ipy
oxky oilhep eid milyexiay zexifb ipiic
xb` `lac mzd gkene dkyld znexzn
mdiwqr lkc mzd ip`y ,ixy gkenc dliha
.dk`ln meya weqrl oileki eid `le dfa eid
ick lehil oikixv eide arxa zenl xyt` i`e
minkg el exizdy dpaia `li` oke .mzqpxt
eil` oi`ian eid lkdy itl xky lehil
lkn lha zeidl jixv dide meid lk odixeka
 ."dk`lnוכ "כ תוס' בבכורות ]כ"ט ע"א ד"ה
מה אני[.
וחילוק נוסף שמשיב אבידה שהתנה על
שכרו נוטל כפועל בטל .בשיטה מקובצת
]בבא מציעא ל"א ע"ב[ כתבlretk i`de" :
zkqnc lha lretk ded `l `kdc lha
lhep oecl ezk`lnn lhay inc opzc zexeka
lha lretk xnel dvxc lha lretk exky
liwyc `kd `py i`n xn`z m`e ...ixnbl
liwy `l mzde dk`ln dze` ly lha lretk
``kd ip`yc xnel yi .ixnbl lha lretk `l
lhac `kid elit`e oipr lka aiignc meyn
'eke mpga ip` dn 'd ip` opiyxcc ezk`lnn
`l ikd meyn llk egxh xky lehil el oi`y
`edykc `kd la` ixnbl lhak `l` liwy
qt` aizkc aiyn `l ira i` dk`lnn lha

עי' שו "ת יכין ובועז ]ח"א סי' נ"ח[ שלומד שבעה כללים לגבי נטילת שכר בדיינים.
וכתב בשו"ת הרא "ש ]כלל נ"ו סימן ה' ד"ה ותמה הוא[ לגבי בטלה דמוכח" :וכמו קרנא דהוי תהי
בחביתא דחמרא; ודבר זה היה מצוי לו תדיר ,והוא בטלה דמוכח .אבל לא שיאמר אדם :שמא
יזדמן לי ריוח בקניית סחורה ,או סרסרות ,בדבר שאינו יודע ומצוי לו .תדע לך שהוא כן ,שהרי
אסור לדיין ליקח יותר ממה שיתבטל ממלאכתו ,דהכי משמע ל' בטלה; דאם היה נוטל יותר מכדי
ביטול מלאכתו ,היה זה שכר דינא .ותנן )בכורות כט( :הנוטל שכר לדון ,דיניו בטלים .וא"כ על
כרחיך צריך לומר ,דלא מיקרי שכר בטלה אם לא שעסוק במלאכה ומתבטל ממנה; ונותן לו כשכר
פועל של אותה מלאכה שבטל ממנה .אבל לא שיאמר אדם :שמא יזדמן לו ריוח; ואם יטול שכר
על זה ,הדין בטל ,ונמצא שנוטל ממון מזה ונותן לזה בלא דין ,וגזלן הוא".
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xky gwil ixy jklid oeia` ja didi `l ik
.izyxitck dpin lhac dk`ln dze`c elha
 ."s"xd cinlzהיינו אם עושה המצוה
מחוייב לגמרי ואין יכול להשתמט נוטל
שכר מועט ,אולם אם הוא יכול להשתמט
לגמרי נוטל שכר כפועל באותה מלאכה
שהתבטל ממנה.
ובעוד פיסקא שם חזר על חילוק זה:
"ezk`lnn lhad iab opixn`c mixne` yie
opipiic ynn lha lretk exky lhepy oecl
oecle cenll epl yi oicd zxeyc oeikc dil
el ozpy el ic mpga ip` dn meyn mpga
oi`y dn oi`eyiw xneyke ynn lha lretk
`l ik qt` meyn ixnbl xeht ixdy efa ok
zetqezd zvwna eazk oke oeia` ja didi
."ipira oekp xzei oey`xde
·¯ÂÒÈ‡‰ ¯ÓÂÁ .

האיסור על נטילת שכר מצוות הוא
מהתורה ,אמנם הקנס לדיין לבטל את דיניו
מדרבנן .וכן כתב הרמב "ן ]קידושין נ"ח ע"ב[
לגבי הנוטל שכר לדון שדיניו בטלים ,ואם
החזיר את שכרו „ .Ú¯ÙÓÏ ÌÈÈ˜ ÂÈובאר
את טעם הדיןezlgzn `l leqt df oi`y" :
xky ea lhep `edy onf lky `l` ,eteqa `le
xar `wc meyn eiyrn lhal minkg edeqpw
.4

.5

evw

t"r`e mpga mz` s` mpga ip` dn lr
 ."mdipyn lhpyוכ "כ בשמו הר"ן ]על הרי"ף
סופ"ב בקידושין[ .וכן בתויו "ט עה"מ
בקידושין הוסיף`xwnc 'qezd eazke" :
dipin opirny `l `dc .dil `wtp `l ynn
`zknq` `l` .ipdn `lc xkya carc `kid
."caric elit` ipdn `lc `ed `nlra
ונראה שקנס חכמים שייך דוקא במקום
שהפעולה היא של "חלות " אבל פעולה
מעשית כגון בנית מעקה – לא מסתבר
שחכמים יבטלו את העשייה ,ויאמרו כי אי
עביד לא מהני .ורק בפעולות שעיקרן
מחשבה קנסו חכמים כגון בקידוש והזאה.
רבינו עובדיה מברטנורה בפירושו על
המשנה ]בכורות פ"ד מ"ו[ דן בכך הלכה
למעשהdixexry izi`x fpky` ipaxae" :
daiyi y`x jnqpd axd yeai `ly ,df xaca
lr dry ivg zeidl ick miaedf dxyr lehil
minzegd micrde ,cg` hb zpizpe zaizk
lkl zegtd lkl aedf e` miaedf ipy hbd lr
`itl ,qp`e olfb `l` ipira axd df oi`e ,cg
`ly hb exira mipzep oi`y rcei `edy
el oziy jixv egxk lra hbd ozepe ,ezeyxa
,leqt `edy df hbl ip` yyege .evtg lk
eipic ,oecl xky lhepd oizipzna opz `dc
.5 "dlha ezecr ,4 cirdl .oilha

דברי הרע"ב הובאו בשו"ע ]אבן העזר סי' קנ"ד סדר הגט ס"ד[" :אם הסופר או החכם המסדר הגט
נוטלים שכר הרבה יותר מכדי בטלה ...והר "ר עובדיה בפירוש המשנה בפרק ד' דבכורות קרא תגר
על הרבנים מסדרי הגט הנוטלים יותר מכדי שכר בטלה .הגה :ולא נהגו כמותו .גם טעמו אינו
כלום ,כי הוא מדמה דבר זה למה שאמרו הנוטל שכר לדון דיניו בטלין; ואינו ראיה ,כי סדור הגט
אינו דין ,אלא למוד בעלמא .ועיין לעיל סימן ק"ל הטעם שהעדים לוקחים שכר" .היינו לפי הרמ"א
סידור גט אינו כדין ומותר ליטול עליו שכר.
כתב בשו"ת הרדב "ז ]ח"ב סי' תרכ"ב[" :ואף על פי כן ראיתי שהיה יותר מכדי בטלה ,וסמכתי על
שני טעמים כי כתיבת הכתובה והגט צריך אומנות והסופר נוטל חלק גדול והשאר לעדים והוא
קרוב לשכר בטלה ותו דעל מנת כן קבלום עליהם הצבור כיון שהם פנויים תמיד ומוכנים לזה,
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zepzdl lkei dfae .jk lre jk lr xky lehil
l"pd i"`nxdn s`y dvilgd lr ok mb
.h"qw q"xa y"nk .dvilga xeq`l xingd
lk gipn m` el yiy in elit`c eazk 'qezde
aiygc `xazqn ely ozne `yne eiwqr
'ldn b"ta n"kd dlrd jke .gkenc dlha
mewn lk l"iiwc cer wiqne .dxez cenlz
.bdpnd xg` jld jcia zttex dklddy
 ]ר"לepiax onf mcew l`xyi inkg lk epi`xe
הרמב"ם שכתב בפירוש המשנה פ"ד ממסכת
mibdep eixg`e [אבות שלא ליטול שום דבר כלל
dkldy dcep ik mbe .xeavd on oxky lehil
enikqdy xyt` dpynd yexita epiax ixack
'dl zeyrl zr meyn zexecd inkg lk ok
zqpxt dzid `l eli`y .jzxez extd
mileki eid `l diievn micnlne micneld
zgkzyn dxezd dzide ie`xk dxeza gexhl
licbie weqrl elkei dievn dzeidae e"g
.6 "( )לשון הכס"מk"r xic`ie dxez
למדנו מדבריו כמה אבחנות לגבי רשות
 ונדון במה שהזכיר לגבי עדים.ליטול שכר
עפ "י הרשב"א שדוקא עדים שכבר חלה
עליהם עדות מכח ראיה בעבר מצווין לבוא
 אבל אם זמנום לבוא ולהעיד,ולהעיד
.7 יכולים ליטול שכר

 ענה על בקורת, התויו "ט,תלמיד הרמ"א
:['הרע "ב ]בכורות פ"ד מ"ו ונתינת גט אחד כו
r"yl eizedbda l"f ylxqi` dyn x"xdne"
`ed ik .melk epi`y eilr azk c"pw 'iq d"`
oecl xky lhepd exn`y dnl df xac dncn
epi` hbd xecq ik di`x epi`e .milha eipic
li`ed micrd oke .`nlra cenil `l` oic
enlyiy hbd elwlwi m`y mdnr oipzne
daxd xky lawl mdl xzen df gkn .eze`
.dyexbd `yil mixeq` micrdc mrhn e`
`xwirn micrd lrc cer xne` ip`e .k"r
g"k q"q n"g i"a azkc `d ik .`iyew e`l
lhepd exn` `ly `"ayxdl daeyz mya
micra `l` dlha ezecr cirdl xky
`le .cirdl mieevn mdy xak micr eyrpy
lhepc `inece .xky elhpy cr cirdl evx
yi` oia oecl c"a lr devny oecl exky
lhepe cirdl aiegn epi`y in la` .edrxl
itl df oica epi` cr zeidle jlil xky
oiica s` ikdl ziz`c `zyde .k"r .ezrc
eiptl e`aa `l` exn` `ly ok xnel yi
.oecl reaw zeidl eze` oiraewyk la` .oicl
meid .reaw epi`yky .devnd llka epi` df
jkitle .xg` iptl xgnle eiptl e`eai
ezriaw zlgza zepzdl i`yx rawpyk

ואם לא יהיה על דרך זה אסור לקחת יותר מכדי שכר בטלה לא דיין ולא רב ולא עדים ואם עברו
 בטלה עכ"ל... וז"ל רבינו עובדיה בפירוש המשניות שלו.ולקחו אין דיניהם דין ולא עדותם עדות
."ומה נעמו דבריו
.אכ "מ בענין דברי הרמב"ם החריפים ותשובות ראשונים ואחרונים עליו
 "ועוד נסתפק השואל מחמת זה השליח:['וכן נסמך על דבריו בשו"ת מהר "י בן לב ]ח"ד סי' כ
מההולכה היו נותנין לו שכר בשליחותו וכבר אמרו הנוטל שכר להעיד אין עדותו עדות וזה
.השליח צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם
תשובה איברא דהרשב "א כתב בתשובת שאלה שלא אמרו הנוטל שכר לדון דינא וכו' אלא בעדים
שנעשו כבר עדים שהם מצווים להעיד ולא רצו להעיד עד שנתנו כבר וכו' וכיון שכן הוא זה
השליח שכפי דברי השואל בתחלת שליחותו התנ' בשכ' השכירות אפילו שהו' צריך להעיד ולומר

fvw
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?el mlyl aiig epi` exky ywiae ef r"n lr
mlyl v"` zaya exiagl dk`ln dyerd ike
l"q i`ce `l` ?dxiar dyery meyn exky
'ek mpga ip` dn dyxcd 'itc ezriqe i"yxl
op` la` ,a"rxdke ,xky lawl xeq`y epiid
x`eank dvilg oiprl i"yxk l"iiw `l
i"yxk l"iiw `l d"yn ,( )סי' קס"הr"d`a
oi`e ,`tex oiprl ( )סי' של "וc"eia a"rxde
`l` ,lfb uny devn xear zern zgiwla
dvx `l xaky xg` la` ,xky zywa xeqi`
zernd zgiwla oi` ,xky `la devn zeyrl
."l"f a"rxdk `le lfb meyn
 עוברים על, להלכה,היינו לפי הנצי "ב
 ולאחר,האיסור בשעת פסיקת השכר בלבד
מכן מותר ליטול שכר על קיום המצוה לפי
.מה שפסק
¯Î˘ Ô‰ÈÏÚ ÏÂËÈÏ È‡˘¯˘ ˙ÂÂˆÓ .‚

ר' יוחנן בגמרא בנדרים ]ל"ז ע"א[ סבר
ששכר פיסוק טעמים מותר ליטול )וכ "פ

 וכתבו תוספות.(הרמב "ם בהל' נדרים פ"ו
weqitc xaqe Ð minrh weqit xky" :בטעמו
dn xnel jiiy `le opaxcn `l` jixv epi`
 היינו האיסור על."mpga mz` s` mpga ip`
 ולא,נטילת שכר חל רק על איסורי תורה
.על איסורי דרבנן
ובספר תשב "ץ קטן ]סימן תקכ"ה[ הביא
dl` mixcpc inlyexi" :היתר יותר כולל
s` mpga ip` dn 'ebe 'd dev xy` zevnd
xkye micnln xky s` leki .mpga mz`

ובשו "ת משיב דבר ]ח"ב סי' נ"א[ כתב כי
 הרמ "א,רע "ב ורש"י חלוקים עם השו "ע
 הרע "ב מבין כי זהו איסור הגורם.והתויו "ט
 ואילו. להיות לגזלן,לעובר בו וליטול שכר
 שזהו איסור, וכך פסקו להלכה,הם מבינים
 אבל אם התנה ליטול שכר חייבים,בעלמא
.לשלם לו
xky lehil xeqi` k"`yn" :ז "ל הנצי "ב
ick xky zwiqt zrya `l` epi` devn
mpga zeyrl daeg `l` ,devn zeyrl
'ek mpga ip` dn xnebe ipev xy`k xn`py
xeqi` oi` aey xky wqt xaky xg` la`
ezghad miiwl mb daeg d"yn ,xky lawl
,ja ip` dhyn ly mrhd my oi`y mewna
liaya xky zwiqt lr xary xg`c `vnpe
zgiwl lr xary xg`l dnec devn ziyr
oi` aeye ,xar xary dn mdipyac ziax
`ziixe`c ziaxa wx ,epnn ezekf oi`iven
o"anxd zrc edf ,dil xcd` jig` ige aizk
cenll yi dfne ,a"rxdk `le r"eyde
( )סי' קנ "דr"d`a xagnd `iad `l dpeekac
'ek xbz `xw a"rxd ik azk wx a"rxd oeyl
meyn `ede ,miplfb dndy oeyld azk `le
wqty enk a"rxdk l"iiw `lc hiyt dfac
dfa yi xeqi` n"kn wxe ,`texd oiprl c"eia
yegl yi dfn xy`e ,devn zeyrl xky ywal
f"re ,milha `picc `da enk hbd xykd lr
epi` dxe`kle ...dti ezdbda `"nxd aiyd
aiegn didy liaya ike ef `xaq oaen
xar `ede xky weqit `la devnd zeyrl

בפני נכתב ובפני נחתם מילתא דפשיטא היא דנאמן במה שמעיד בפני נכתב ובפני נחתם ומטעמא
אחריתי נמי דנראה דמה דאמר דהנוטל שכר לדון דיניו ולהעיד עדותיו דעדותיו בטלי' היינו
."מדרבנן ואני כתבתי בזה הנדון פסק ספר הפסקים יעויין שם
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t"r`e ,el dpzdy dn lk ozil aiig `ed sqk
eilr devn inp gxea s` ze`txl eilr devny
ilek` `inxc dyr zevn lk `l` ,livdl
`l` dniiwl dvx `le dfl dpncfp m` `nlr
oiriwtn `le ecin oenn oi`iven oi` ,oenna
d`veiy ziaix oick df oi`y ,ely aeig epnn
jig` ige xn` `pngxc (' )ב"מ ס"ב אoipiica
."jnr igilc dil xcd` jnr
למדנו מדברי הרמב"ן שרופא עוסק
 וע"כ,במצוה של השבת גופו של החולה
 או ליטול שכר בטלה,מצווה לרפאות בחינם
 אעפ"כ אם התנה על שכר חייבים.וטירחא
 ואע"פ שאצל דיין ביטלו דיניו על.לתת לו
 ואף רשאי ליטול, כאן לא נענש,לקיחת שכר
שכר משום שכל מצות עשה המוטלת על
– כו "ע ולא רצה לקיימה אלא תמורת ממון
' וכן פסק בשו"ע ]יו"ד סי.נוטל ממון עליה
של"ו ס"ג[ וברמ "א ]שם[ וכן באר הגר"א ]על
.אתר[ בניגוד להסבר הריטב "א לגבי מעבורת
וטעם זה שייך אף למוהל שאינו רוצה
למול שכתב הרמ "א ]יו"ד סי' רס"א[ עפ"י
תשובת הרשב "א שכופים אותו למול בחנם
 ובציץ.אם אין לאבי הבן כדי לתת שכרו
אליעזר ]ח"ה רמת רחל סי' כ"ד[ הביא משו"ת
תשובה מאהבה ]ח"ג יו"ד סי' ת"ח[ שאף רופא
כופים לרפאות בחנם אם אין רופא אחר
.והוא רוצה רק בשכר
¯Î˘ Ô‰ÈÏÚ ÏÂËÈÏ ¯ÂÒ‡˘ ˙ÂÂˆÓ‰ ¯„‚ .„

 צריך,לאחר שהסוגיות מוצעות לפנינו
לעיין בשאלות שהעלנו לעיל כיון שהרבה
,מאד בעלי מקצועות נוטלים שכר גבוה
והמותר להם ליטול בשכרם הוא רק
 ממילא מה שהם פוסקים,טירחא ובטלה
.לעצמם שכר גבוה יש בו צד איסור
וכאלה המקדישים את כל זמנם לעבודת
hvw

miwg mkz` izcnl d`x l"z mixteq
`l la` mpga mihtyne miwg mihtyne
di`x o`kn mixteq xkye micnln xky
 )ונראה שהרמב "ם."cenil xky gwil xzeny
.(לא סבר כירושלמי זה
חילוק חשוב כתב הרמב "ן ]תורת האדם
שער המיחוש ― ענין הסכנה[ והוא מקורו של
xzenc il d`xp d`etx xky oiprle" :הנצי "ב
xky la` ,`gxhe dlha xky odn lehil
xn` `pngxe `ed eteb zca`c ,xeq` cenld
 )בכורות כ "טzevn oiprl 'ixn`e .el ezeayde
xky jkld .mpga dz` s` mpga ip` dn ('א
d`fd xkyk l"edc xeq` cenlde dnkgd
xkyk l"edc xzen `gxhd xky la` ,yeciwe
xzen dlha xky oke .xzenc ieline d`ad
xengd lr eaikxn owf did m` (' )שם בopzck
dk`ln dze` ly lha lretk exky el ozepe
.dpin lihac
,odl jixv dleg exiage oipnnq el yiy in oke
`le .ie`xd on xzei odinca zelrl el xeq`
iptn daxd odinca el ewqt elit` `l` cer
,ecia `l` oipnnq e`vn `ly dryd wgec
xkya dpzd m` la` ...odinc `l` el oi`
el xkn eznkgy ,el ozil aiig daxd `texd
.minc dl oi`e
aiigc meyn gxeac `nrhc xeaqy in yie
el oi` jkitle ,dca` zayd meyn elivdl
`texl oi` mdixacle .lha lretk `l` exky
rlqd on lha did m`y ,ely dlha xky `l`
`xazqn `le .rlqd z` el ozep enr dpzde
jl ozzy n"rc ,dvilgl dl opincnc oeikc
ynn `aeig dilr `inx `lc fef miz`n
n"y ,ciar `xeqi` e`l dl qipk i`e ,ulginl
`pic `l` `ed devnc `aeig meyn e`lc
wgcd zrya oi`pza ypi` aiigin `lc `ed
lk deyy `tex xkya `d ,minc ickn xzeia

Â˙ÏÁ Ï·Á
המצוה כמפקדים בצבא מובן שהמדינה
פסקה להם שכר בטלה גבוה כגוזרי
גזירות  8שבביהמ "ק ,אולם כאלה שהם

פסקו לעצמם :כפסיכיאטרים ורופאים
ורבנים לחופות ומוהלים למילות – איני
יודע היתרם לכך.

‰ ÔÓÈÒ

˙Â¯·˜ ˙È· ÏÚÓ ÌÈ‰Î ˙ÒÈË
˘‡‰Ï

בעת ביקורי בירושלים עיה "ק ת "ו ,ראיתי
מודעות גדולות של בד"צ העדה החרדית
אשר בו הם מודיעים על איסור לכהנים
לטוס בטיסות הנכנסות והיוצאות משדה
התעופה בלוד ,מפני שהמטוסים עוברים
מעל בית הקברות בחולון.
וכיון שהודעה זו קשה מאד לביצוע,
ונושא זה אינו חדש ,וכבר דנו בו רבים
מגדולי הפוסקים ,עיינתי בו ולהלן סיכום
דעות הפוסקים שעסקו בכך ,עם מה
שהתחדש לי.
‡ÌÈ¯·˜ ˙‡ÓÂË .

מטוס העובר מעל בית קברות נטמא
ונטמאים נוסעיו מטומאת הקברים
שתחתיו .וצריך לדון בטומאה זו .ז "ל
הרמב "ם ]הלכות טומאת מת פ"ב הט"ו[:
"rbna `nhn ekeza d`nehdy onf lk xawd
e` zna e` xn`py ,dxez oic znk ld`ae
ly ebba rbepd cg`e ,xawa e` mc` mvra
iepa didiy `ede ,eilzeka rbepd e` xaw
rbna `nhn elek didi k"g`e mezqe
 ..."ld`aeוכ "כ בהקדמתו לפה"מ לסדר
.8
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טהרות.
וכן בגמ' ברכות ]י"ט ע"א[xa `"x xn`" :
mizn ly zepex` iab lr epiid oiblcn wecv
 ..."l`xyi ikln z`xwlובהמשךxn`c" :
gth llg ea yiy lk ld` dxez xac `ax
epi` gth llg ea oi`ye d`nehd ipta uveg
oda yi zepex` aexe ,d`nehd ipta uveg
oda oi`y meyn oda yiy lr exfbe ,gth llg
."opax eda exfb `l mikln ceak meyne
ובתוס' ]ד"ה רוב[ כתב שראש הארון פתוח
וע "כ אין נחשב כקבר סתום .אבל אם
סתום ובפנים פותח טפח מטמא כל סביביו
ולמעלה בוקע ועולה .וכ "כ הרמב "ן בתורת
האדם ]עמ' קל"ט הוצ' מוהר"ק[ .וכ "פ הטור
]יו"ד סי' שע"ב[eidy mdinia `wec edfe" :
gth gzet xawd z`ivia yiy oipra oixaew
`xie` ea yi elit` mezq eleky `pci`d la
."dxezd on `nh ecbpky lk gth
ואף בקבר שבקרקע ואינו בנוי ,אם מעל
הטומאה ישנו אהל טפח על טפח אבל ללא
פתח יציאה לטומאה )במת שלם ד' על ד'
טפחים ,ובכזית טפח על טפח( .הרי הוא מטמא
מעל הקבר .ואף המצבה אינה חוצצת מפני
הטומאה.

ולהבין גובה שכרם של גוזרי גזירות ,כתוב שהיו נוטלין תשעים ותשעה מנה מתרומת הלשכה
]כתובות ק"ה ע"א[ וזאת כאשר שכר המספיק לאדם ולאשתו לשנה שלמה הוא מאתים זוז היינו
שני מנים ]פאה פ"ח מ"ח[ .כלומר פי-חמישים מההוצאה המינימלית למשפחה!

