תחומי לד )תשע"ד(
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בעשר השני האחרונות הולכת וגדלה התופעה של אוונגליסטי "ציוניי" נוצרי
שבש אמונת הנוצרית תורמי מזמנ ומכספ לבניי האר! .לא נרחיב כא על
הגדרתה של הנצרות ג בזמ הזה כעבודה זרה .כבר כתבו על כ בתחומי כב )הערותיו
של הרב יעקב אריאל בעמ'  77על מאמר של דרור פיקסלר וגיל נדל" ,הא הנוצרי
בימינו עובדי עבודה זרה ה?" ,עמ'  (68ובתחומי כג )הרב אברה דב ברקובי!,
"שימוש באול שהעמידו בו צלמי אלילי" ,עמ' .(490-473
מאמר זה יברר את האיסור לקבל טובה בי בתשלו בי בחינ מעובדי עבודה
זרה אדוקי הפועלי בש העבודה הזרה שלה.

א .מהות איסור הנאה מנכסי עבודה זרה "בטובה"
המקור לאיסור הוא משנה בעבודה זרה )פרק ד משנה ג(:
עבודה זרה שהיה לה גינה או מרח! נהני מה שלא בטובה ואי נהני מה
בטובה.
הגינה והמרח! שעליה מדברת המשנה אינ בעצמ עבודה זרה וא לא תקרובת
שלה ,האסורי בהנאה בי בטובה ובי שלא בטובה .אמנ "הגינה נתונה לאליל" )טור,
יו"ד סי' קמג בש רבנו יונה( 1,והיא והמרח! "לש עבודה זרה" )בית יוס ,יו"ד סי'
קמג בש רבנו פר!( ,א כיוו ש"אי הקדש לעבודה זרה" )רש"י ע"ז נא,ב ד"ה נהני
מה שלא בטובה( ,האיסור הכללי והמקי ליהנות מעבודה זרה עצמה 2איננו חל עליה
)ע"ז מד,ב( ,ולמרות זאת "אי נהני מה בטובה".

 .1ובחידושי הרשב"א ע"ז נא,ב" :הגינה ההיא נתנוה לעבודה זרה".
 .2ראה רמב" ,עבודה זרה ז,ב.
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רש"י נות שני פירושי שוני למילה "בטובה" .במקו אחד מפרש רש"י" :שלא
יעלו שכר לכומרי " )ע"ז נא,ב ד"ה נהני מה שלא בטובה( .ובמקו אחר הוא מפרש:
"שלא יחזיק טובה לכומרי " )ש מד,ב ד"ה שלא בטובה(.
ההיגיו העומד מאחורי הפירוש הראשו הוא שאסור לסייע לעבודה זרה בתשלו
שכר לכמרי שלה" .כיו שהגינה נתונה לאליל ונותני פירותיה לשכר המתעסקי
בצרכה דהיינו הכומרי אסור ליהנות ממנה בשכר" )טור ש(.
מאחורי הפירוש השני עומד נימוק אחר :אסור ליהנות בחינ מהגינה ומהמרח! כדי
"שלא יחזיק טובה לבעליה לומר לו ]דאנק) "[3תפארת ישראל ע"ז ד,ג( .מותר ליהנות רק
כ"שלא יחזיק טובה לכומרי" כלומר "בדר שלא יצטר בכ להחזיק טובה לה...
אי האיסור אלא מחשש שמא ימש אחריה מתו חיבת כשעושי חסד עמו" )בית
הבחירה ע"ז נא,ב( 4.טע נוס לאיסור להחזיק טובה לכמרי הוא משו ש"כשצרי
להחזיק טובה נראה כמכבד לעבודה זרה בכ" )תוספות הר"ש ע"ז יב,ב(.
שני הפירושי למילה "בטובה"" :בשכר" ו"בהחזקת טובה" הא ה חולקי
אחד על השני? רבנו ת פוסק שאסור לקבל מכמרי בחינ הטבה שמקורה נכס הנתו
לעבודה זרה כדי לא להחזיק לה טובה ,א מותר ליהנות מהנכס בתשלו )תוספות,
ע"ז מד,ב ד"ה נהני ממנה( .א רבי )ביניה הב"ח יו"ד סי' קמג ותפארת ישראל ע"ז
ד,ג( סבורי כרא"ה וכר" )בחידושי שלה לע"ז נא,ב( שהמשנה אוסרת ג החזקת
טובה לכמרי וג תשלו לה.

ב .הנאה "בטובה" מנכס שבבעלות משותפת של עבודה זרה ושל אחרי
לא כל הנאה "בטובה" מנכס של עבודה זרה אסורה .המשנה עצמה )ש( מבחינה בי
נכס שבבעלותה הבלעדית של העבודה זרה לבי נכס ששותפי בו עבודה זרה ואחרי:
היה שלה ושל אחרי נהני מה ]בי[ 5בטובה ו]בי[ שלא בטובה.
אביי מסביר )ע"ז נא,ב( את משמעותה של הבחנה זו ,ודבריו מובאי בגמרא בשתי
חלופות "איכא דמתני ארישא" ,ו"איכא דמתני אסיפא":
אמר אביי" :בטובה" בטובת כומרי" ,שלא בטובה" שלא בטובת כומרי,
לאפוקי טובת עובדיה דשרי .איכא דמתני לה אסיפא :היה שלה ושל אחרי
נהני מה בטובה ושלא בטובה; אמר אביי" :בטובה" בטובת אחרי" ,שלא
בטובה" שלא בטובת כומרי .מא דמתני אסיפא כ"ש ארישא ,ומא דמתני
ארישא ,אבל אסיפא כיו דאיכא אחרי בהדה ,אפי' בטובת כומרי נמי שפיר
דמי.

 .3כלומר" :תודה".
 .4וכ מובא בחידושי הר" ע"ז נא,ב וכ מסביר הכס משנה )ע"ז ז,יז( והבית יוס יו"ד סי' קמג )ד"ה מ"ש
בש הר"ר יונה( בש הראב"ד.
 .5המילי שבסוגריי המרובעות אינ נמצאות בגרסת של הרמב" )פיה"מ ע"ז ש( ,הרא"ש )ע"ז פ"ד ה"ב(
והמהרש"א )חידושי הלכות ע"ז נא,ב ד"ה במשנה(.
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ג .פסק ההלכה
להלכה פסק הרמב" )עבודה זרה ז,יז(:
עבודת כוכבי שהיה לה מרח! או גינה נהני בה שלא בטובה ואי נהני
בה בטובה ,היה לה ולאחרי נהני בה אפילו בטובת כומריה ובלבד שלא
ית שכר.
6
הרמב" פסק למעשה כשני הלשונות השוני של אביי .נראה מדבריו שלדעתו
כדעת של הרא"ה והר" המשנה שהשתמשה במילה "בטובה" התכוונה לשני
פירושיה של המילה) 7:א( תשלו שכר בעבור ההנאה) ,ב( החזקת טובה למי שהטיב
בחינ .הרמב" מבי שכאשר אביי הסביר בסיפא )"איכא דמתני אסיפא"( שאסור
ליהודי ליהנות בטובה א מנכס בבעלות משותפת אלא א כ אי בהנאתו טובת כמרי
כלל ,הוא מפרש את המילה "בטובה" בתשלו שכר .ההיגיו אוסר תשלו לכמרי ג
א אחרי שותפי לקבלת התשלו" :אי מיירי בשכר ,כי איכא לאחרי חלק בהדה
נמי מאי הוי? הא מרוויח לעבודת כוכבי" )לשו ר"ת בתוספות ע"ז מד,ב ד"ה נהני
שלא בטובה( 8.באמצעות התשלו שהוא משל לכמרי העבודה הזרה מפרנסת את
כמריה .אי סיבה להתיר ליהודי לקבל הנאה א מנכס בבעלות משותפת א הנאה זו
מחייבת אותו בתשלו לכמרי.
לעומת זאת ,כאשר אביי מסביר ברישא שאסור ליהנות מנכס שבבעלותה הבלעדית
של עבודה זרה בטובת כמרי א בסיפא ,הד בנכס בבעלות משותפת" ,נהני בה
אפילו בטובת כומריה" )כלשו הרמב"( ,הבי הרמב" שהסבר זה של אביי מבוסס על
פירוש המילה "בטובה" החזקת טובה למי שהיטיב בחינ .מכיוו שהטובה היא מנכס
שרק בחלקו הוא של העבודה זרה ,והמטיבי ה כלל השותפי ולא רק הכמרי אי
חשש שההטבה תביא לחיבה לעבודה זרה ולמשיכה אחריה.
השולח ערו אוסר במפורש רק הנאה הכרוכה בתשלו לכמרי ,איסור הקיי
לדבריו ג בנכס שבבעלות משותפת של העבודה זרה ואחרי; הוא אינו מזכיר כלל את
איסור החזקת טובה לכמרי .א באר הגולה )יו"ד קמג ס"ק ט( כותב שנראה לו
"שהוא אוסר בשניה" .כמוהו המהרש"ל )מובא בט"ז יו"ד קמג ס"ק ה( המפרש את
המילה "בטובה" "בתשלו" ,א מגביל את ההיתר לקבלת הנאה "שלא בטובה",

 .6לדוגמה שבה פוסקי כשני "איכא דמתני" ראה שפת אמת ביצה לא בד"ה ש בגמרא ואיכא.
 .7לכ הרמב" מזכיר בהלכה זו את שתי החלופות" :לא ית שכר" ו"נהני בטובה" .לפי פירוש של הר" )על
הרי" ע"ז כג,ב בדפי הרי" ,מובא בכס משנה ע"ז ז,יז( ושל הש" )יו"ד קמג ס"ק ה( הרמב" אימ! את
הפירוש "בהחזקת טובה" והכריע כ"מא דמתני ארישא" לקולא ,מכיוו שהאיסור להחזיק טובה הוא
איסור דרבנ .בר לפירוש נותרת לענ"ד השאלה :מדוע הזכיר הרמב" "מת שכר" שעל פי הסבר איננו
מוזכר כלל בסוגיה? ראה בשו"ת בני ציו החדשות סי' עא בתשובה שהציע השואל "התורני מו"ה יהודא
עברי" לשאלה שהוא מעלה.
 .8מי שמפרש את המילה "בטובה" רק כתשלו שכר ולא כהחזקת טובה מסביר ש"מא דמתני ארישא" מתיר
על סמ הירושלמי ע"ז פ"ד ה"ג תשלו לכמרי כשהתשלו נמסר רק לשותפי האחרי שאינ כמרי,
ואלה מעבירי לכמרי את חלק ראה חידושי רמב" ע"ז נא,ב ד"ה הא דתנ ,וחידושי הרשב"א ע"ז
נא,ב ד"ה והכי.
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כלומר ללא תשלו ,למקרי שבה "כל העול נהני ממנה שלא בטובה .אבל א
9
מוחלי ליחיד אסור .דאדרבה נהנה מעובד כוכבי שמהנה אותו".
לדעת הש" )יו"ד סי' קמג ס"ק ה( האיסור לשל לכמרי בעבור הנאה הבאה מנכס
של עבודה זרה הוא איסור דאורייתא .כר" לפניו )כד,א בדפי הרי"; מובא בכס משנה
עבודה זרה ז,יז( ,פסק הש" שהאיסור להחזיק טובה לכמרי הוא איסור דרבנ.
הפוסקי התירו הנאה בתשלו לכמרי מנכס שלה שאיננו של העבודה הזרה:
"גינות שקנו הכומרי מאליה לא מצינו איסור לשכור מה" )טור ,יו"ד קמג בש
רבנו יונה(; "דווקא גינה ומרח! שהיו לש עבודה זרה מיתסרא בטובת כומרי אבל
דברי של כומרי עצמ שרי לשכור מה" )בית יוס ,יו"ד קמג בש רבנו פר!(.
הרמב" פסק בעקבות המשנה שהנאה בטובה אסורה רק ממרח! של עבודה זרה,
והתיר הנאה ממרח! או מגינה שבבעלות משותפת של עבודה זרה ושל אחרי .מכא
נית להסיק בקל וחומר שהנאה בחינ מותרת ,כשמקור ההנאה הוא עסק פרטי של
הכומר עצמו ,שאיננו שיי לעבודה זרה .מכיוו שההטבה באה שלא מהעבודה הזרה
אלא מעסק פרטי שמטרתו כלכלית גרידא ,לא ייחס היהודי את הטובה שקיבל לעבודה
הזרה אלא יראה בה עניי מסחרי.
המשנה קובעת הלכה בגינה ובמרח! כדוגמאות המצביעות על הכלל .הוכחה לכ
היא שעל סמ המשנה דני הראשוני בשאלה מתי מותר לטחו ולאפות ברחיי
ובתנור של כמרי )טור ובית יוס ,יו"ד קמג(.

ד .הנאה מנכס של עבודה זרה שאיננו סמו לבית עבודה זרה
נחלקו רבנו ת ורבנו יונה בשאלה א אסור לשל לכמרי בעבור הנאה שמקורה
נכס של עבודה זרה העומד רחוק מבית העבודה הזרה .כפי שראינו ,רבנו ת עצמו מתיר
תשלו לכמרי ג א מקור ההנאה הוא נכס של עבודה זרה העומד בחצר העבודה
הזרה )לדעתו "בטובה" היא "בהחזקת טובה" ולא "בתשלו"( .הוא סבור שג מי
שאוסר תשלו לכמרי ,יתיר את התשלו בעבור הנאה מנכס של עבודה זרה שאיננו
עומד בחצר העבודה זרה .וכ סיכ הטור )יו"ד קמג( את המחלוקת:
א אי הרחיי והתנור עומדי בחצר אליל עצמה מותר ולא דמי ליריד של
עכו" שאסור לית מכס לאליל דהת מיירי שהמכס הוא לצור אליל ,נוייה
ותקרובתה .אבל כשאינה אלא לחוק הכומרי והנאת ואי עושי ממנו צורכי
אליל מותר.
והרב רבנו יונה כתב לאו דווקא בגינה העומדת לפניה כדברי רבנו ת אלא
אפילו רחוק לה כיו שהגינה נתונה לאליל ונותני פירותיה לשכר המתעסקי
בצרכה דהיינו הכומרי אסור ליהנות ממנה בשכר.
המחלוקת מיוסדת על הבנות חלוקות בטע איסור התשלו .רבנו ת מבי
שהמשל לכמרי בעבור הנאה שקיבל מנכס של עבודה זרה נראה כאילו תומ בעבודה
הזרה עצמה ולא רק בכמרי .לעומת זאת כשהנכס מרוחק מבית העבודה הזרה מותר
ליהנות ולשל ,מכיוו שנראה שהנהנה שיל בעבור השירות שקיבל ולא כדי לחזק

 .9ראה ש" סי' קמג ס"ק ז בש הב"ח המקל לשל שכר לכמרי בעבור שימוש במרח! ובגינה בנסיבות
שבה אילו לא היו היהודי נהני ומשלמי היו באי עכו" ליהנות ולשל ,כ שהכמרי לא הרוויחו
מכ שהיהודי שילמו.
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עבודה זרה .לעומתו סבור רבנו יונה שיש איסור לסייע לעבודה זרה לשל את שכר של
הכמרי שלה ,ולכ המיקו של הנכס איננו רלוונטי.
השולח ערו ,האוסר תשלו לכמרי ולא הבחי בי נכס העומד בחצר אליל לנכס
אחר ,מחמיר כרבנו יונה .הרמ"א )יו"ד קמג,ג( מקל כדעת רבנו ת ,שאיסור התשלו
הוא רק כשהנכס שהוא מקור ההנאה ממוק בחצר העבודה הזרה 10.הש" )יו"ד קמג
11
ס"ק ז( מציי שג הב"ח החמיר .הרמ"א ,הסומ על רבנו ת כפי שמביאו הטור,
מבחי בי נכס בחצר עבודה זרה לנכס אחר רק לגבי איסור תשלו לכמרי ולא לגבי
האיסור להחזיק לה טובה.
חשוב להדגיש :ג רבנו ת עצמו המתיר לשל לכמרי בעבור הנאה מנכס של עבודה
זרה אפילו א הוא בחצר העבודה הזרה מתיר את התשלו רק א הכס הול
למחיית של הכמרי "הטובה היוצאת מה היא לכהני" )שו"ע ,יו"ד קמג,ג( ו"אי
השכר לעבודה זרה עצמה" )חכמת אד כלל פו,ג( .תשלו שנכנס לקופת העבודה הזרה
אסור לכל הדעות ,בי א הנכס שהוא מקור להנאה הוא בחצר העבודה הזרה ובי א לא.

ה" .כומר" הוא מי שאדוק בעבודה זרה ופועל בשירותה
12
ראינו שאסור ליהנות 'בטובתו' של 'כומר' .מיהו 'כומר'?
רבי יהונת מלוניל )בדפי הרי" ע"ז כג,ב( בפרשו את המשנה כותב שמה שמבדיל בי
כמרי לעובדי עבודה זרה אחרי הוא שהכמרי "אבוקי ]=דבוקי[ הרבה לעבודה
זרה אפילו שלא ביו איד" 13.הראשוני מזכירי את הכמרי כדוגמה ל"מיני"
אות עובדי עבודה זרה האדוקי בה ,ומחשבותיה תמיד עליה" :מי זה האדוק
בעבודת כוכבי ...המי אדוק בה וכל מחשבותיו לה" )רש"י חולי יג,ב ד"ה מי(" .מיני
כומרי לעבודת כוכבי" )רש"י ע"ז כו,ב(; "הוא אדוק ביותר" )תוספות ע"ז כו,ב ד"ה
איזהו מי(; "וכל מחשבתו היא לעבודה זרה" )תוספות רי"ד גיטי מה,ב(.
ההלכה אוסרת לקבל הנאה מנכס של עבודה זרה ,כשקבלתה תעורר את המקבל
להחזיק טובה לכמרי של אותה עבודה זרה שהחליטו להיטיב אתו .כיוו שמקור
ההנאה הוא נכס של עבודה זרה ,והמיטיב הוא מי שאדוק בעבודתה ולא סת פקיד

.10
.11

.12

.13

החכמת אד פו,ג מתיר תשלו לכמרי בעבור הנאה מנכס של עבודה זרה מבלי להבחי בי נכס הרחוק
מבית העבודה זרה לנכס אחר .נראה שהוא פוסק כר"ת המפרש "בטובה" "בהחזקת טובה" ולא "בשכר".
הב"ח ביו"ד קמג ס"ק ז )ד"ה ומ"ש ועוד פירש רבנו ת ואפילו לרש"י( מעיר שבתוספות ע"ז מד,ב )ד"ה נהני
ממנו שלא בטובה( התיר ר"ת ג ליהנות בחינ מנכס של עבודה זרה שאיננו בחצר עבודה זרה ,א הטור
נמש אחרי דעת הרא"ש בשיטת ר"ת .ייתכ שר"ת כפי שהוא מובא בתוספות אוסר החזקת טובה מ הנימוק
שהביא הר"ש משנ!" :כשצרי להחזיק טובה נראה כמכבד לעבודה זרה בכ" )תוספות הר"ש ע"ז יב,ב(.
מראית העי של כיבוד לעבודה זרה גדולה יותר כשמקור ההנאה הוא בחצר העבודה הזרה .לטע השני
שמתו חיבה יימש אחרי הכמרי )ראה לעיל הע'  (3סביר פחות להבחי בי נכס בחצר לנכס מרוחק.
:כ ָמ ָריו ָע ָליו
ה:דה) "...מל"ב כג,ה(; "ְ ...
ָתנַ :מ ְל ֵכי יְ ָ
הפסוק כותב על כמרי" :וְ ִה ְ5ִ 7ית ֶאת ַה ְ> ָמ ִרי ֲא ֶ7ר נ ְ
יָגִ יל) ":הושע י,ה(; " ְו ִה ְכ ַר ִ?י ִמ ַה ָBקַ Aה@ֶה ֶאת ְC7ר ַה ַַ 5על ֶאת ֵַ 7ה ְ> ָמ ִרי ִע ַה> ֲֹהנִ י" )צפניה א,ד(.
הרד"ק )מל"ב כג,ה( מסביר ש"האנשי העובדי לפני הבעל נקראי כמרי וכ תרגו הכהני שה עובדי
ע"ג 'כומריא' ...הכמרי ה לובשי שחורי לפיכ נקראו כמרי מעניי 'עורנו כתנור נכמרו' )איכה ה,י(".
למלבי" )פירוש המילות הושע י,ה( נקראו כמרי משו ש"פניה שחורות מהשמש שזו עבודת".
הוא מסביר "בטובה" בתשלו שכר .הכמרי יודו לע"ז שלה על כס שקיבלו מנכס של העבודה הזרה ג
ביו שאינו יו איד.
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העובד למחייתו 14,ואדוק זה הוא "מתעסק בצרכה" )טור יו"ד קמג( ,ולכ אחראי על
חלוקת הטבות מטעמה של העבודה זרה הנהנה יחזיק טובה לכמרי בעבור פעילות
בשירות העבודה הזרה .כבר ראינו שמותר לקבל הנחה או הטבה מכומר א מקורה
איננו נכס של עבודה זרה אלא עסק פרטי שלו ,משו שהחזקת הטובה אליו במקרה זה
איננה קשורה לעבודה הזרה שלו אלא לפ אחר של חייו.

ו .מעמד האוונגליסטי ומטרת התנדבות
מה ה יסודות האמונה האוונגליסטית כפי שהאוונגליסטי עצמ רואי אות?
במאמר שכתב לאחרונה רוברט וו .ניקולסו ,המתאר את עצמו כאוונגליסט אוהב
16
ישראל ,בכתב העת ) Mosaicאוק'  15(2013הוא מציג את העקרונות האלה:
א .אוונגליסט מאמי בישועה שלדעתו הביא יש"ו לעול על ידי מותו ,ובאמצעותה
זוכי המאמיני בו למחילת עוונותיה ולחיי נצח.
ב .האוונגליסטי מאמיני שרק בדר זו יש תקווה לנשמה של האד; ה שוללי
קיומה של כל דר אחרת שבה נית להגיע לג עד.
ג .בשורת הישועה שהביא לעול הע"ז שלו במותו ממלאת את כל חייו של הנוצרי
האוונגליסטי )לא רק בעת התפילה שלו בבוקר יו ראשו( ,והוא מחויב להפי!
אותה ,לא מתו יהירות או כפייה ,אלא מתו אהבה לנשמותיה של האבודי
שטר שמעו וקיבלו אותה.
ד .אוונגליסטי רבי מאמיני שלפני בואו בפע השנייה של הע"ז שלה ,יהודי
רבי יקבלו אותו כמשיח .יהודי אלה לא יהיו לנוצרי אלא יישארו יהודי
מקיימי מצוות המאמיני בו כמשיח.
משמעות של עקרונות אלה היא שהאוונגליסט הדוגל בה הוא "אדוק" בעבודה
זרה שלו ,ובלשו חז"ל" :מי" .הוא שוא להקדיש את כל חייו ומחשבותיו לאמונתו
הנוצרית ולהפצתה .אות האוונגליסטי התומכי במדינת ישראל ומגיעי ארצה
להשתת בבניינה ,פועלי בדר זו לא מתו שיקולי פוליטיי או מוסריי גרידא,
אלא כאקט נוצרי ,לש אמונת ובשליחותה )ראה ניקולסו ש פרק  .(3כפי שראינו,
עובד עבודה זרה אדוק הפועל בשירות העבודה הזרה שלו ,מוגדר בהלכה 'כומר' .יש
להעיר שבראש של קבוצות אוונגליסטיות לא מעטות עומדי מי שג על פי הגדרת
וכינויי ה 'כומרי'.

 .14כדברי אביי על הרישא" :טובת עובדיה שרי" וראה ט"ז )יו"ד קמג ס"ק ו( וש" )ש ס"ק ו( שהכוונה היא
לעובדי עבודה זרה שאינ אדוקי.
 .15ראהRobert W. Nicholson, Evangelicals and Israel - What American Jews Don't Want to Know (but need :
to), Mosaic magazine, Oct. 2013, http://mosaicmagazine.com/essay/2013/10/evangelicals-and-israel/

 .16יסודות זהי מוצגי באנצ' אונליי שעורכי אותה אוונגליסטי.www.theopedia.com/Evangelicalism :
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הרב יהונת שמחה בלס

ז .המותר והאסור בשיתו פעולה ע האוונגליסטי
האיסור לקבל טובה בחינ מעבודה זרה ,כדי לא להחזיק טובה לכמרי שלה ,מונע
מיהודי ליהנות מהתנדבות או מתרומותיה של נוצרי אדוקי ,שהמניע להתנדבות
ולנדיבות הוא מסירות לעבודה הזרה שלה .מותר ליהנות מהתנדבותה של קבוצה
רחבה יותר שאי לה אופי דתי נוצרי 17,שבה משתתפי ג אוונגליסטי ,כגו מדינה,
מפלגה פוליטית או חוג בעל אידיאולוגיה חברתית ,שבי חבריו נמני ג אוונגליסטי.
א שלורד בלפור )שמ הסת ג לא היה אדוק( 18פעל מתו מניעי שחלק היו דתיי
נוצריי ,הצהרת בלפור לא הייתה מעשה דתי ,אלא החלטה של מלכות בריטניה.
כמו כ מותר לפעול למע מטרות משותפות כגו חיזוק התא המשפחתי בחו"ל,
כשא אחד משני הצדדי אינו מקבל הטבה בחינ מזולתו.
אסור לא רק לקבל טובה בחינ; ג בתשלו אסור .אסור לשל לקבוצה דתית
אדוקה בעבור פעילותה הדתית ,כשהכס נכנס לקופתה של הקבוצה .לרוב הפוסקי
אסור ג לשל את שכר של כל אחד ואחד מהאדוקי בעבור עבודתו בקבוצה.
הנימוק שנתנו הראב"ד והמאירי לאיסור קבלת טובה בחינ ה"חשש שמא ימש
אחריה מתו חיבת כשעושי חסד עמו" )בית הבחירה ע"ז נא,ב( ,הוכח כמבוסס
בשני האחרונות .דברי השבח שהרעיפו חלק ממקבלי הטובות ונציגיה ביניה
רבני ואנשי ציבור על המניעי האמוניי של המתנדבי והתורמי ,יש בה עבירה
על איסור "לא תחנ )דברי ז,ב( לא תת לה ח" )ע"ז כ,א; רמב" ע"ז י,ד; שו"ע
יו"ד קנא,יד( 19.ה ג עומדי בסתירה להוראה ההלכתית המחייבת אותנו לשק!
עבודה זרה )ע"ז מו,א(" :מה ת"ל 'ואבדת את שמ מ המקו ההוא' )דברי יב,ג(?
לכנות לה ש .יכול לשבח? לשבח סלקא דעת? אלא ,יכול לא לשבח ולא לגנאי? ת"ל:
'שק! תשקצנו ותעב תתעבנו כי חר הוא' )דברי ז,כו(" .וראה שו"ע יו"ד ,קמו,טו.
דברי שבח מפיה של נציגי מי שנהנה מתרומותיה של האוונגליסטי ולימוד סנגוריה
על אמונת מלמדי שעבירה על האיסור לקבל הנאה "בטובה" מוליכה לעבירות על
אסורי חמורי יותר.
זאת ועוד :ג כשמקבלי טובה מלא יהודי שאיננו ידוע כאדוק "החכ עיניו
בראשו" )קהלת ב,ד( .על קבלת תרומות לבניי בית כנסת מנכרי שאינ מוכרי לנו
כאדוקי כתב הצי! אליעזר )חלק יח סי' סו(:
א יש מקו לחשוב כי מתחת להתרמות הכספיות של האינו יהודי טמונות
כוונות לרעה בשורש פורה ראש ולענה כדי להשיג על ידי כ אוהדי
לפעולותיה ותעמולותיה המסיונריות ,או כדי שיהא לה על ידי כ דריסת
רגל לחוות דעות בתדמית ביהכנ"ס בחיצוניותו או בפנימיותו ...צרי שיהי'
החכ עיניו בראשו של דבר ,ולא לקבל מה שו תרומות כספיות...
ובדומה לזה העלה בשו"ת פרי השדה )ח"ב סימ מט( בדיונו אודות לקבל
מאינו יהודי תרומת כס עבור בני תלמוד תורה .דא יש איזה חשש שעל ידי
 .17קרנות המשותפות ליהודי ולנוצרי שמטרת קרבה בי הדתות ה בעלות אופי דתי ומטרת היא טיפוח
אותה החיבה שלה התנגדו חז"ל .ברור שאסור לקבל מה תרומות בכס או בעבודה.
 .18ראה חולי יג,ב שסת עכו" איננו אדוק.
 .19החזו איש )שביעית כד,ד ד"ה ואע"ג דלעני לא( מתיר לשבח עובדי עבודה זרה כשהשבח הוא לרווחתו של
המשבח ולא מתו חיבה .בר יש מהמשבחי המעידי במפורש על חיבת למתנדבי האוונגליסטי.
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שיהיה לה חלק בזה יכריחו ח"ו להפר תורה באיזו דר שהוא ,אזי אי לקבל
מה שו תרומת כס לבל יבואו זרי בנחלתנו.
בשאלה א להתיר קבלת תרומה מלא יהודי שאיננו אדוק ואיננו פועל במוצהר
בשירות דתו ,יפעיל הפוסק את שיקול דעתו כדי להערי א יש בקבלתה סכנה .לא כ
הוא כשמדובר בתרומה מכומר הפועל בשירות הכנסייה .כא לא נית שיקול דעת לפוסק
להתיר .המשנה קבעה איסור דרבנ "אי נהני בטובה" האוסר על קבלתה.
.1
.2
.3
.4
.5

.6

ח .סיכו
האוונגליסטי ה נוצרי אדוקי התורמי ליהודי בש אמונת .ההלכה
אוסרת הנאה בחינ מתרומותיה או מהתנדבות" :אי נהני מה בטובה" "שלא
יחזיק טובה לכומרי".
אסור לשל כס לכנסייה בעבור שירות שהיא מספקת או למאמיני אדוקי
הפועלי בשמה.
מותר ליהנות מהתנדבותה של קבוצה רחבה יותר שאי לה אופי דתי נוצרי ,שבה
משתתפי ג אוונגליסטי כגו מפלגה פוליטית ,ארגו מקצועי או מדינה.
מותר לפעול למע מטרות פוליטיות או חברתיות משותפות ,כשא אחד משני
הצדדי אינו מקבל הטבה בחינ מזולתו .דוגמה לכ היא עשיית לובי לחיזוק התא
המשפחתי בחו"ל.
מותר לקבל תרומה )שאיננה צדקה; על קבלת צדקה לעניי מלא יהודי ראה שו"ע
יו"ד רנד( מעובד עבודה זרה שאיננו ידוע כאדוק .א "החכ עיניו בראשו" )קהלת
ב,ד( ,וא "יש איזה חשש" שהתרומה תשמש אמצעי להשפיע לרעה עליו או על
יהודי אחרי "להפר תורה באיזה דר שהוא" אי לקבלה.
מותר ליצור קשרי עסקיי ע עובדי עבודה זרה ג אדוקי א ,שלא
כאוונגליסטי ,כל מטרת בקשרי אלה היא מסחרית.

