נח

תשס"ט

ֵצר ַמ ְח ְבֹת ִל "
"י ֶ
_____________________________________________________________________________

הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
בתי הדי הרבניי חוששי מאוד לכפות בעל לתת גט לאשתו בטענה כי א יעשו זאת שלא כדי ,הגט יהיה בטל .האשה
שתקבל את הגט ותחשוב שהיא גרושה ,לכשתיצור קשר חדש תכשל ותכשיל באיסור החמור של "אשת איש" וילדיה
מנישואי אלה  ממזרי  .אומנ יש לזכור כי חשש חשוב זה ,א הינו מופעל שלא כהלכה ,גור למצב של עגינות שג
הוא מנוגד להלכה ולדרכ של גדולי ישראל בכל הדורות ,שעשו כל מאמ למנוע סבל נורא זה ,מאות נשי שנקלעו בעל
כורח לסיטואציה זו .חשש זה ,המופעל בצורה לא שקולה או גרוע יותר בצורה מופרזת ,ע"י חלק מהדייני  ,הוא זה
שמקומ את ארגוני הנשי בפרט ואת הציבור ככלל כנגד כל בתי הדי הרבניי .
ננסה הפע לבחו את הסוגיא דר פרשית המבול .סיפור המבול איננו מתחיל בפרשת נח .הסיבה הרוחנית לבואו של
האסו האקולוגי הנורא מצויה בסו פרשת בראשית.
ַרא יְ קֹוָק ִ,י ַר ָ/ה
ָ"י ִמֹ$ל ֲא ֶר ָ ָחר!ַ ... :ו' ְ
ד ִ,י טֹבֹת ֵה)ָה וַ'ִ ְקחָ %ל ֶה נ ִ"וַ'ִ ְראְ %בנֵי ָה ֱאל ִֹהי ֶאת ְ/נ.ת ָה ָ
ר וַ'ִ ְת ַע ֵ2ב ֶאלד ֶָ /ָח יְ קֹוָק ִ,י ָע ָ3ה ֶאת ָה ָ
ֵצר ַמ ְח ְבֹת ִל ַרק ַרע ָ,ל ַה' : .וַ'ִ ) ֶ
ר וְ ָכל י ֶד ֶָ /ָר ַעת ָה ָ
ד ַעד ְֵ /ה ָמה ַעד ֶר ֶמ 3וְ ַעד עַ .ה ָָ 4מיִאתי ֵמ ַעל ְ6נֵי ָה ֲא ָד ָמה ֵמ ָ
ד ֲא ֶ"ר ָָ /ר ִֹאמר יְ קֹוָק ֶא ְמ ֶחה ֶאת ָה ָ
ִלַ :./ו' ֶ
)בראשית ו ,פס' ב ,הז(.
ית "
ֲִ 3
ִ,י נִ ַח ְמ ִ7י ִ,י ע ִ
מסביר המדרש:
"מכל אשר בחרו ,אלו נשי אנשי " )בראשית רבה פרשה כו(.
וכיצד הגיבו בעליה? מסביר "אב עזרא":
" ואי מי ימחה ביד כי ה בני הדייני ".
בני האלהי ה בני האליטות ,השופטי והשרי )רש"י( שניצלו את מעמד והרסו את התא המשפחתי .לצערנו הרב,
לאור ההיסטוריה האנושית אנו עדי לתופעה כי בעלי הכח והשררה לקחו בכח ג נשות אחרי  .העקרו המקודש של
איסור אשת איש לא עמד בדרכ  .לכאורה נית לעשות זאת ג בהיתר ,החזק שיחמוד את אשת החלש ,ילח עליו
ֵצר ַמ ְח ְבֹת ִל " כביכול,
באמצעי כלכלי או באיומי פיזיי לגרש את אשתו .א יסרב  יפגע .כ יוכל ללכת אחר "י ֶ
על פי חוק ולקחת נשי מכל אשר יבחר.
כדי למנוע מצב זה קבעה התורה  ללא חולק  כי "גט מעושה" בטל ומבוטל .עקרו זה משמש כהגנה על מוסד הנישואי
ג במקרה אחר בו האשה מבקשת לפרק את המסגרת המשפחתית בגלל ש"עיניה נתנה באחר" )עיינו במשנה ובסוגיא
נדרי צ ע"ב ואיל(.
לעומת זאת ,כל שימוש בחשש "גט מעושה" כדי לסחוט טובות הנאה שאינ מגיעות על פי די או כדי להתעמר באשה ג
א איננה יותר אהובה ,הוא נגד ההלכה ויש בו שותפות ע ההורסי את יסודותיה הקדושי של המשפחה היהודית וג
האוניברסלית.
תיבת נח ,משמשת מחסה בעת צרה ,למשפחה הנורמטיבית :אבא נח אמא נעמה ילדיה ונשותיה  .היא ג המשמשת
מחסה לזוגות הנורמטיביי זכר ונקבה של בעלי החיי  .כ הופכת התיבה לסמל לדורות .הבטחת עתיד האנושות והדר
להציל את הטבע איננה עוברת א ורק במחוזות הירוקי ובשיטות מיחזור ,שכמוב יש לעודד .פרשת השבוע מלמדת
אותנו מהו הטיפול המונע חיזוקה והגנתה של המשפחה הכוללת אבא אמא וילדי  ,לא רק בע ישראל אלא בעמי כול .
רק תאי משפחתיי חזקי ומוגני יוכלו להתמודד ע האתגרי ש"סערות החיי " תרתי משמע מציבות בפני
האנושות.
דווקא בימי אלה לאחר החג הלב  יו הכיפורי  ,בו קראנו את פרשת עריות ולאחר החג הירוק  סוכות בו יצאנו אל
הטבע ,נקרא לבתי הדי הרבניי לחזק את המשפחה היהודית .לעודד את קיומ של משפחות המבוססות על כבוד ונאמנות
הדדיי  ,שיתנו מחסה והגנה לחבריה וסיכוי להתמודד מול הסערות המשתוללות בחו ולא בדר של מת עידוד
לסחטני מכל סוג שהוא!
מוקדש לע"נ רבי יעקב ב אברה ועיישה סבג

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי91360 -
טל'  0215371485פקס0215379626 :

ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
web-site: www.eretzhemdah.org
נית 8לקרוא את הדברי -ג -באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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בחודשי הקרובי יתפוס מדור "שער לדי" את מקומו של המדור משפט והלכה – משפטי שאול  /הלכה פסוקה.
המדור "שער לדי" יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו עבודת
בית הדי על פי די .בכ נבנה נדב נוס בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

תשלו -שכר בהעדר הסכמה מפורשת מראש  1חלק ב
הרב יואב שטרנברג
בגליו הקוד הסברנו ,שבעל הבית חייב לשל לפועל שכר ,ג כאשר לא סוכ מראש על שכר .במידה והפועל עבד שלא ברשות,
הרי תשלו השכר הוא עבור ההנאה שנגרמה לבעל הבית ע"י הפועל ,ובמידה והפועל עבד ברשות בעל הבית ,רואי כאילו סוכ
מראש ,בי בעל הבית והפועל ,על תשלו שכר.
כיצד נקבע גובה התשלו במקרה כזה? בגמרא )בבא מציעא עו (.מבואר ,שיש לברר כמה עולה ,בדר כלל ,לשכור פועל לעבודה
מסוג זה .כמו כ ,מבואר בגמרא ש  ,שא יש טווח מחירי  ,הרי הפועל נוטל את המחיר הנמו ביותר שאותו היה על בעל הבית
לשל כדי לקבל עבודה באיכות שכזו .כתב הריטב"א ,שאפילו א רוב הפועלי נשכרי במחיר גבוה ,ומיעוט במחיר נמו,
היות ש'אי הולכי בממו אחר הרוב' הפועל נוטל כפי השער הנמו.
הדיו הזה אמור ,במקרה שהפועל עובד לראשונה אצל בעל הבית .אול  ,א בעל הבית העסיק פועל בעבר ,בשכר מסויי  ,ואחר
כ המשי את השכירות בלא סיכו מחודש של כל פרטי השכירות ,כתב הריב"ש בתשובה )סימ תעה( שהוא ממשי על דעת
תנאי השכירות הראשוני  ,ושכרו אינו 'כפחות שבפועלי '.
שאלת תנאי השכירות אינה נוגעת רק לשכר על עצ העבודה ,אלא לכל התנאי השוני הכרוכי בשכירות .כמבואר במשנה
)בבא מציעא פג" :(.השוכר את הפועלי ואמר לה להשכי ולהעריב .מקו שנהגו שלא להשכי ושלא להעריב  אינו רשאי
לכופ .מקו שנהגו לזו  יזו ,לספק במתיקה  יספק ,הכל כמנהג המדינה".
במשנה מבואר ,שג שאלת שעות העבודה וחובת המזונות תלויה במנהג המדינה .בתשובת הריב"ש שהבאנו מבואר ,שג השאלה
א החז יהיה פטור ממיסי הקהילה ,תלויה במנהג המדינה המקובל .בימינו ,דיני העבודה מגדירי מערכת רחבה ומסועפת של
פרטי הנוגעי לתנאי העבודה ,ויש לדו ,א כל הפרטי האלו מחייבי בתורת 'מנהג המדינה' .יש לציי ,שבתחו זה אי
פסיקה רבה של בתי הדי ,מלבד ביחס לכמה חוקי  ,ולכ הדברי הכתובי להל אינ תואמי בהכרח את מה שיפסוק בית די
פלוני.
בתשובת הריב"ש שהבאנו ,הריב"ש אומר ,שמנהג מחייב ,דווקא א הוא מנהג ידוע" :ומכל מקו נראה ,שבכגו זה :צרי
שיהיה המנהג ברור לפטור :א בהסכמת הקהל ,או שנהגו כ משני קדמוניות ונהגו לדו ע"פ המנהג ההוא .דהא לא דמי למנהג
פועלי ; שכמה פועלי נשכרי בכל יו ; ויכול אד לראות :אי נוהגי  .אבל בפטור החז ,שאי בעיר כי א חז אחד; אי
יקרא מנהג :מה שלא שאלו מס לחז אחד ,או שני ? אלא א כ ידוע ומפורס בעיר :שמחמת מנהג העיר לפטור החזני,
פטרו ".
ההסבר לדברי הריב"ש הוא ,לכאורה ,שאנו מפרשי את ההסכמה בי בעל הבית והפועל כאילו הסכימו על כל התנאי
המקובלי אצל בני העיר .אבל ,דבר שבעל הבית והפועל לא ידעו שהוא מקובל בעיר ,אי אפשר לומר שה קיבלו אותו על עצמ .
ע זאת ,הריב"ש מביא ירושלמי הד בבני עיר אחת ששכרו פועלי בעיר אחרת ,שבה המנהגי שוני  .הירושלמי כותב ,שא
בעל הבית הל לשכור את הפועלי במקומ  ,קיבל על עצמו את מנהגי המקו שבו שכר אות  .וא הפועלי הלכו להישכר
במקומו של בעל הבית ,קיבלו על עצמ את מנהגי המקו שבו נשכרו .א שאי הדבר מפורש בדברי הריב"ש ,נראה מדבריו שא
א בעל הבית אינו יודע מה המנהג במקומ של הפועלי ולהיפ ,הרי הוא מחוייב במנהג מקומ  .כמו כ ,מסתבר ,שג א בעל
הבית והפועל לא ידעו את הדי בירושלמי ,עדיי בעל הבית שהל למקומו של הפועל יצטר לתת את התנאי הנהוגי במקומו
של הפועל .לכאורה ,דבר זה אינו מתאי לדברי הריב"ש דלעיל ,הקובע שהמנהג צרי להיות ידוע לשני הצדדי  ,משו שהרי זה
כאילו התנו בעל הבית והפועל על כל הנהוג בעיר.
ונראה לומר ,שבדבר שרגילי להתנות עליו ,ורגילי שיש בו מנהגי שוני  ,בזה מוטלת החובה על הצדדי לברר מהו המנהג,
ואינ יכולי לומר שלא ידעו שישנו מנהג אחר ,שהרי מסתבר שיש בזה מנהג כלשהו .לפי זה יש לומר ,שג כאשר בעל הבית
והפועל אינ יודעי מהו המנהג ,היות שה יודעי שיש מנהג ,הרי ה מתני על דעת המנהג.
במדינת ישראל ,רבי מחוקי העבודה ידועי  .מספר שעות העבודה בשבוע ,החיוב לתת ימי מחלה ,הפרשה לביטוח לאומי ,פיצויי
פיטורי וכ הלאה .בתחומי אלו ,שבה ידוע לכל שיש חוק מסויי  ,ומקובל לנהוג על פיו ,מסתבר שהחוק נחשב כ'מנהג
המדינה' על כל פרטיו ,ג א הפרטי השוני אינ ידועי לכל אד  .אול  ,א ישנ חוקי שאינ ידועי כל כ ,יש מקו
לומר שעל חוקי אלו לא נאמר שה 'מנהג המדינה' ,א א ה נוהגי בפועל.
הגליו הזה חות את עיסוקנו בנושא שכירות פועלי  .החל מהשבוע הבא נעסוק בהלכות השבת אבידה.

משפטי שאול
הוצאה מחודשת של הספר המכיל פסקי די עקרוניי של מו"ר מר הגאו הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו
בבית הדי הגדול בירושלי  .בספר ג משא ומת בנושאי אלה ע גדולי הדור .מחיר הספר ) B 80לח לקניה(
רוצי -לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו 0215382710 :8פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 0215379626 :
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)מתו ח"ה(

קנזס ,ארה"ב

Kansas, USA

מרחשו תשס"א

גניזת דברי תורה ומיחזור-
שאלה
בזמ האחרו בתי הכנסת מוצפי בעלוני  ,צילומי וכדו' של דברי תורה ואנו נתקלי בבעיות קשות של גניזה ,לכ
אודה לכ א תודיעוני מה דינ של דפי אלה ,מה ע דפי שצולמו לצור הגהות? מה ע פתרו של איבוד ב"גרמא"
והא מיחזור מותר?

תשובה
1

2

אסור מ התורה לאבד ש ה'  ,ג בגרמא .
יש להבחי בי "כתביהקודש" שיש בה שמות )כגו חומשי וסידורי ( שקדושת חמורה ,ולבי "כתביהקודש
שאי בה שמות ,וקדושת קלה יותר 4מכיוו שנועדו ללימוד בלבד.5
3

לכתחילה יש לגנוז את כל "כתביהקודש" ,ג את אלה שקדושת קלה .6ואול כאשר הדבר אינו אפשרי משו העדר
מקו ראוי או משו עלות גבוהה ,7הרי שכדי למנוע את ביזיונ  8יש מקו להתיר 9לנהוג ב"כתביהקודש" שקדושת
קלה 10באופני הבאי  ,לפי סדרהעדיפות הבא:
 .1להניח  11במכלי הנשלחי למיחזור 12במיפעל למיחזור נייר;13
 .2לשורפ  14תו שמירה על כבוד .15
לכתחילה רצוי להמעיט ביצירת חומר הטעו גניזה 16ע"י התאמת כמותו לביקוש הקהל.17
________________________________________________

 1אמרה תורה )דברי יב ,גד( "ואבדת אתשמ מ המקו ההוא .לא תעשו כ לה' אלקיכ " .ושנינו בספרי )ז( "מני למוחק
אות אחת מהש שהוא בלא תעשה ,שנא' 'ואבדת את שמ ...לא תעשו כ לה' אלקיכ '" .דרשה זו מופיעה ג בגמ' )מכות כב
ע"א ,סנהדרי נו ע"א( .וכ כתב רמב" ב"ספר המצוות" )ל"ת סה( "וכ אי מוחקי את השמות המוקדשי...שנא' 'אבד תאבדו
לא תעשו כ לה' אלקיכ '" .וכ פסק ביד החזקה )הל' יסודי התורה פ"ו הל' א( "כל המאבד ש מ השמות הקדושי
והטהורי לוקה מ התורה" ,וכ פסק מר בשו"ע )יורה דעה סי' רעו סע' ט(.
 2שו"ת "נודע ביהודה" )מהדו"ת ח' או"ח סי' יז(" ,א דליכא לאו דלא תעשו ,מכל מקו אסור משו בזיו הש " .ומוסי ה"צי
אליעזר" )ש אות ז( ,דהוא הדי והוא הטע בבזיו כל כתבי הקודש ,שאסור אפילו ע"י גרמא .אמנ במסכת שבת )קכ ע"ב(
איתא שא היה כתוב לו ש ה' על בשרו ,מותר לו לטבול טבילה של מצוה אעפ"י שיימחק הש  ,כי גרמא שרי ,א ש הוא
לצור מצוה ,ולכ מותר בגרמא ,כי אי זה נחשב בזיו ,א לדבר הרשות אסור אפילו בגרמא ,משו בזיו.
 3לעניי זה ש הוא אחד משבעה השמות שאינ נמחקי  .באשר לש ה' הכתוב בלעז ,כתב הש" )סי' קעט ס"ק יא( שמותר
למוחקו ,וב"חוות יאיר" )הובאו דבריו ב"פתחי תשובה" סי' רעו אות יא( חולק וסובר ,שא נכתב באותיות עבריות ,אסור
למוחקו.
 4בפרק כל כתבי )שבת פט"ז משנה א( שנינו" ,כל כתבי הקודש מצילי אות מפני הדליקה" ...אע"פ שכתובי בכל לשו ,טעוני
גניזה" ,ג כתביהקודש שלא ניתנו ליכתב ,ולכ מסיקה הגמ' )ש קטו ע"א( דאי מצילי אות מפני הדליקה .כיו שהכל נית
ליכתב ,מצילי מפני הדליקה .עכ"פ משמע ,כי ישנו איסור לאבד ג כתביקודש הכתובי בלעז ,ולאו רק את הש כצורתו.
תוק הדי :כתב רמב" ב"ספר המצוות" )ל"ת סה( "וכ אי מוחקי את השמות המוקדשי ואי מאבדי כתבי הקודש ,שנא'
'אבד תאבדו לא תעשו כ לה' אלקיכ '" .משמע לכאורה ,כי איבוד כתביהקודש כול אסור מדאורייתא ,וכ כתב "מג
אברה " )סי' קנד ס"ק ט( .ואול ב"יד ההלכה" )יסודי התורה פ"ו הל' ח( כתב "כתבי הקודש כול ופירושיה ובאוריה אסור
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לשורפ או לאבד ביד ,והמאבד ביד מכי אותו מכת מרדות" .משמע ,כי האיסור באיבוד כתביהקודש אינו אלא מדרבנ )וכ
כתב התשב" ח"א סי' ב' וב"עי יצחק" או"ח ח"ה ד(.
וכתב ה"צי אליעזר" )ח"ג תשובה א סע' ג( שיש לחלק בי שני סוגי כתביהקודש :כתביהקודש שיש בה שמות ,הרי שאיבוד
אסור מדי איבוד הש  ,ולכ הוא אסור מ התורה ,ועליה דיבר רמב" ב"ספר המצוות" .אול כתביקודש שאי בה שמות
איסור איבוד מדרבנ בלבד ובה עסק רמב" בהלכות.
יש לציי שלדעת הנצי"ב ב"משיב דבר" )ח"ב סי' פ( התוס' חולקי על רמב"  ,וסוברי שכתביהקודש העשויי להתבזות ,א
אי בה אזכרות  מותר לאבד .
 5כאמור לעיל ספרי שאי בה שמות איסור מחיקת הוא מדרבנ" .אגרות משה" )או"ח ח"ד לט עמ' ננא( מסביר זאת בכ
שקיימי שני סוגי קדושה .קדושת ספריתורה היא עצמית מכיוו שהיא נובעת מעצ חובת כתיבתו .ואלו קדושת סת ספרי
קודש אינה עצמית ,מכיוו שבמקור נאסרו ליכתב ,ורק התירו כתיבת לצור לימוד ,וקדושת ה נובעת מזה שאפשר ללמוד
בה  .לכ מסיק "אגרות משה" ,כי א בלו ואינ יכולי לשמש עוד ללימוד ,פקעה קדושת .
 6במשנה שבת ש "כל כתבי הקודש מצילי אות מפני הדליקה...אע"פ שכתובי בכל לשו ,טעוני גניזה".וכתב ב"באר שבע"
)סי' מג ( שקדושת כתביהקודש אינה פוקעת ע"י כ שבלו ,ויש לגונז בקדושה .ועיי ב"מנחת יצחק" )ח"א סי' יז ויח( שאסר
לשרו עלי הגהה.
 7נית להעלות על הדעת פתרונות נוספי  ,כגו חפירה עמוקה בעזרת ציוד הנדסי כבד בה נית לקבור כמות כמעט בלתימוגבלת
בשטח לאגדול ועוד .קבורת כתביקודש אינה צריכה להיות דוקא במקו מיוחד לביתהקברות עתיק או חדש ,ונית להשתמש
למטרה זו בשטח מרוחק וזול יותר.
 8עיי ב"עי יצחק" )ש סי' ה( שאיבוד כתביקודש )ע"פ התשב" ושאר אחרוני שהובאו לעיל( אסור מדרבנ ,ואול בזיו כתבי
הקודש אסור מדאורייתא ,והוא נלמד מ"ושפ וכסה  במה ששפ ,יכסה ,שלא יהיו מצוות בזויות עליו" .לכ יש לדו בשאלה,
א חל איבוד שמטרתו למנוע בזיו חל די איבוד לצור תיקו.
ב"ספר החינו" מובא שמותר למחוק כתביקודש לצור תיקונ )ובתשב" ח"א סי' ב( .מכיוו שכ ,כתב "שבות יעקב" )ח"ג
סי' י( ,וכ פסק "חזו איש" )יו"ד סי' קסד( ,ששריפה שתכליתה למנוע בזיו ,הרי היא לצור תיקו ומותרת )תו הגבלות(.
אמנ "כנסת יחזקאל" )יו"ד סי' לז( חולק וסובר שאינה תיקו ,ואסורה.
 9להיתר זה נית לצר שיטות מספר אשר אמנ נידחו ע"י רוב הפוסקי  ,א נית לצרפ כסני להקל .1 :שיטת רש"י )סנהדרי
נו ע"א( שאי קדושה אלא על הנכתב בקל כמו ספרתורה )ודלא כרמב" ועוד(; .2שיטת "משאת בנימי" )ב"אבני נזר" יו"ד
סי' שעו( שבספרי הנדפסי אי קדושה )ודלא כט"ז שו"ע יורה דעה סי' רעא ס"ק ח ועוד(; .3שיטת "הלכות קטנות" )הובאו
דבריו ב"צי אליעזר" ח"ג א יז( שאי קדושה נדפס ע"י גוי ,ודלא כ"משיב דבר" ו"כנסת יחזקאל" )הובאו דבריה ש (
שחולקי ; .4כתב שאינו אשורי ,לדעת חלק מ האחרוני  "בית דוד" )או"ח סי' קמה(" ,תאיר נרי" )יו"ד סי' ה(" ,מחנה חיי "
)סי' כה(  אי בו קדושה )ודלא כ"מנחת יצחק" )ח"א סי' יז ,יח( ועוד.
 10עיי ב"אגרות משה" ,הובאו דבריו בהע'  5לעיל ,המחלק בי שני סוגי קדושה ,קדושת כתיבה וקדושת לימוד ,ומסיק כי כתבי
הקודש שלה רק קדושת לימוד קדושת פוקעת ברגע שבו נתבלו באופ שאינו מאפשר את הלימוד בה  .לפי זה הוא מתיר את
איבוד ע"י גרמא )בהשלכה למכלימיחזור(.
 11הנחת תתבצע בתו שקיות נפרדות ,כדי להפריד מיתרת פסולת הנייר הנמצאת במכל ,וכדי למנוע את בזיונ .
" 12אגרות משה" הנ"ל ,וכ צידד הרב חיי דוד הלוי בשו"ת "עשה ל רב" )ח"ג סי' כח( .וכ פסק הרב פנחס יעקב שיר ,רבה של
כפר סבא )עיי "אורות עציו" ,גליו ל ,תשנ"ט( .היתר זה מסתמ על כ ,כי ההשלכה למכלהמיחזור הינה איבוד בגרמא .
בעניי זה יש להעיר ,כי מ הסוגיה בשבת המתירה לאד שיש לו ש על בשרו לטבול ,אע"פ שיתכ שהש ימחק ,משמע שגר
איבוד מותר .אמנ בסוגיה במגילה  לגבי תרגו ספר איוב ששיקעו תחת הנידב  מבואר שגר איבוד אסור .לדעת "נודע
ביהודה" משמע מסתימת השו"ע כגמ' במגילה שגר איבוד אסור ,וכ צידד למעשה "צי אליעזר" )ח"ג סי' א אות ז( .אול יש
מ הפוסקי שסוברי  ,שגר איבוד מותר ,ה"ר אליעזר גורדו מטלז )סי' יב ב"שדי חמד" ,מערכת המ' כלל יא(
עלכלפני  ,בכתבי שאי בה שמות ,האיבוד בגרמא ע"י השלכה למכלהמיחזור מותר כדי למנוע את בזיונ )וכ פסק
"אגרות משה" )או"ח סי' ד לט( וב"אחיעזר" )ח"ב סי' מח( ,וכ כתב בשו"ת "הר צבי" )סי' רלא ( .ועיי עוד במאמרו של הרב
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שבתאי רפופורט )"עלו שבות" ,גליו  (86הד במיחזור ספריקודש שבלו ,ומסיק א הוא להתיר ,בצירו העובדה שבמיפעל
כתבי אלה בטלי ברוב .כמוכ הוא מסיק ,כי אי כל בעיה לעשות שימוש של בזיו בנייר ממוחזר מכיוו ש"פני חדשות באו
לכא" .דבריו ג הובאו במאמרו של הרב אורי דסברג )בתו" :תחומי" ג( ,שעוסק בנושא זה וסוקר בסקירה מקיפה את כל
השותי" העוסקי בו.
 13ב"תחומי" )ש ( מציע המחבר שהמיפעל עצמו ימחזר את הנייר ע"י גרמא ,אול בנדו דיד ,נראה כי נית לוותר על דרישה זו
מכיוו שהמיחזור במדינתכ ודאי נעשה ע"י גויי .
" 14שבות יעקב" )ח"ג סי' י( וב"אחיעזר" )יו"ד סי' מח( ,וכ משמע ב"צי אליעזר" )ש ( .עלכלפני  ,א השריפה נעשית בגרמא,
הרי שאי להבחי בינה לבי מיחזור ,אלא שבשריפה קשה להגדיר מעשה שיחשב לגרמא )"חזו אי"ש" ש ( ,ועיי בהע' הבאה.
 15אצל האחרוני שהתירו לשרו  "עי יצחק" ו"שבות יעקב" )ש וש (  מצינו הגבלות מספר על אופ ביצוע השריפה ,ולה
שתי מטרות .1 :לשמור על כבוד כתביהקודש;  .2למעט באיסור עד כמה שאפשר .לכ דרשו שהשריפה תתבצע ע"י אמירה לגוי
שיאמר לגוי קט שבות דשבות ,ע"פ ה"אחיעזר" )ב' מח( ,שישרו בגרמא )ע"י הדלקת האש בסמו ,ולא ע"י הצתת כתביהקודש
עצמ וכ ע"י כיסוי כתביהקודש בכיסוי שימנע את שריפת קוד הצתת האש והסרת הכיסוי רק לאחר שתידלק האש
בסמו .השרפה תתבצע בצנעה ,מעט מעט ,בתו כלי  .האפר שנוצר מ השריפה יאס וישמר ,ולכשיפטר תלמידחכ  יקבר
עמו .מכיוו שדרישות אלה קשות לישו ואופ הגרמא שנוי במחלוקת ,כתבנו למעלה ,כי אפשרות זו נמצאת בעדיפות שניה.
 16אכ ישנ דברי דפוס מרובי שנתפסי בטעות כקדושי  ,ואול הדבר אינו כ .מוכח בגמ' ביבמות )קו ע"ב( בעניי גט חליצה
שאע"פ שיש בו פסוקי  ,אי בגט חליצה קדושה .לכ פסק הרב אלישיב ,הובאו דבריו בחוברת "אורות עציו" )גליו ל ,תשנ"ט,
עמ'  ,(210שהגדרת כתביהקודש צריכה להיות עלפי הסתכלות ובחינה שטחית ,א הכתבי עוסקי בתורה או שרק משובצות
בה אמירות תורניות פה וש  ,ואי צרי לדקדק א יש בה פסוקי א לאו.
לדוגמה ,עיתו "הקהילה" נית להשליכו אחר הוצאת המאמרי התורניי שבו ,ג א יש בו אמירות יהודיות כאלה או
אחרות.
 17עיי ב"אגרות משה" הנ"ל שמחה על ריבוי יצירת חומרי הראויי לגניזה ,ומציע הצעות שונות ,כיצד נית למנוע מצב בעייתי
זה.
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