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ההגדרה המקובלת למֹוָתרֹות היא מוצרים/שירותים שאינם חיוניים לצרכיו הבסיסיים של האדם. 
נחשב  קיומם  שעצם  אלא  נחוצים  המותרות  שאין  רק  לא  שלילית.  קונוטציה  יש  מותרות  למונח 

לעתים בעייתי, שכן ניתן היה לעשות שימוש יעיל/רצוי יותר בכסף שהוצא לייצרן ולרכשן.

מהם בדיוק אותם מותרות שהיחס אליהם שלילי, אין זה ברור. מקובל לומר כי "ֹלא ַעל ַהֶלֶּחם ְלַבּדֹו 
ִיְחֶיה ָהָאָדם". דהיינו, ישנן שאיפות נוספות מעבר למילוי צרכי הגוף, ואלו כוללות אמנות, שירה, יופי, 
נוחיות, ושאר נושאים המרוממים את נפשו של האדם. אין גם ספק כי הגדרת המותרות השתנתה 
ומשתנית עם הדורות. די לנו לזכור כי אחת ההצעות בתקופת המשנה ל-'מיהו עשיר?' הייתה דעתו 
של ר' יוסי שאמר כי עשיר הוא "כל שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו". בימינו אנו, מים זורמים, 
מקלחות ושירותים בכל דירה נחשבים לבסיסיים שבבסיסיים. שלא לדבר על הסקה ומיזוג אוויר, 

חשמל, טלפון, טלוויזיה, ועוד 'מותרות' של פעם, שהיום הם מקובלים כהכרחיים.
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יחסיות זו של מה שמכונה 'מותרות', היא בדיוק אבן הנגף במאבק נגדם. אם הנורמה היא חתונות 
יכול  מהציבור  חלק  אם  כמותרות?  לקביעתם  הסמכות  בעלי  הם  מי  זהב,  תכשיטי  ו/או  גדולות 
לעמוד בהוצאות אלו, האם ולמה יכולים אחרים לאסור עליו לעשות זאת? בנקודה זו בדיוק מטפל 

הספר שלפנינו.

בעבודת נמלים מרשימה אסף המחבר פרופ' רקובר אינספור תקנות שתיקנו קהילות יהודיות רבות 
במהלך הדורות. התקנות מסודרות בסדר אלפא-ביתי לפי המדינות שבהן 
תוקנו. החל מאוסטריה וכלה בתימן. בכל מדינה, מסודרות הן שוב לפי 
אלפא-בית של שמות הקהילות. סה"כ שבע עשרה ארצות וקרוב ל-250 

קבצי תקנות.

באופן לא מפתיע מתרכזות התקנות בתחומים שבהם אפקט 'המותרות' 
בולט. רבות תוקן לגבי מלבושים ותכשיטים שאסור ללבוש ולענוד )לנשים 
ולגברים(. תחום אחר הוא תחום הסעודות והשמחות למיניהם. המשותף 
הוא הוצאות כספיות ניכרות בתחומים שאותם רואה כלל הציבור, וממילא 
מהשלטונות  בחשש  התקנות  מוסברות  לעתים  משגת.  ידם  שאין  אלו  של  וצער  לקנאה  חשש  יש 

הנוכריים, ולפעמים אפילו עקב איסורים שהטילו אלה על כל אזרחיהם, לאו דווקא היהודים.

דוגמאות לא חסרות. כך למשל נקבע במנטובה איטליה בשנת 1735 כי "לא תוכלנה הנשים להתקשט 
ולשאת על צוואריהן כי אם שלשלת אחת.. של זהב.. עם קרסי זהב ופנינים". בסלוניקי בשנת 1740 
נקבע כי "לא יוכלו להניח בתכריכי הנפטר חפצי זהב או כסף.... ואפילו לא חוט של כסף או זהב". 

נקבע  למשל  כך  תקנות.  אינספור  יש  למיניהן  ומצווה  שמחה  סעודות  של  הקולינארי  בתחום  גם 
בטיטואן )מרוקו( בשנת 1823 כי "אין להגיש יותר משני סוגים של ליטוארייו )ממתק מקליפות פרי 
הדר( בכל מסיבה". במכנס )מרוקו( בשנת תקע"ו )1815( נקבע כי בעלי השמחה "לא יחלקו אוכל 
שהם רגילים לשלוח לבתים, לא לבית החתן ולא לבית הכלה... ואינם רשאים רק לעשות סעודה 

חסיות זו של מה שמכונה 'מותרות', י
נגדם.  היא בדיוק אבן הנגף במאבק 
ו/או  גדולות  אם הנורמה היא חתונות 
הסמכות  בעלי  הם  מי  זהב,  תכשיטי 

לקביעתם כמותרות?
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לקרוביהם ולת"ח". ויש גם הסבר לתקנה זו שכן "כי זה גורם נזק לעניין שאין ידם משגת לעשותו 
והם נשארים מבוישים". 

כך  אנו.  בתקופתנו  גם  קיימות  פנימיות  שתקנות  העובדה  מעניינת 
לשמחות  מפורטות  תקנות  קבעו   )2009( באשדוד  גור  חסידי  למשל 
לתורה  עלייתו  בשעת  החתן  על  שייזרקו  הסוכריות  קביעת  כולל 
תפזורת  אלא  "פעקאלעך"  יזרקו  לא  לתורה,  העלייה  "בעת  בשבת! 
סוכריות פשוטות בלבד, שייקנו ע"י השטיבל באופן אחיד לכולם". 
דתי  הציוני  המגזר  רבני  של   1998  - תשנ"ח  בשנת  נעשה  אחר  ניסיון 
איש,   400 על  יעלה  לא  לחתונה  המוזמנים  מספר  כי  לקבוע  שביקשו 
כולל קביעות על מחירי המנות ושאר ההוצאות. מכיוון שאין אפשרות 
לסנקציה על המסרבים לפעול כך, הוצע כי ראשי הישיבות לא ישתתפו 
עומדת בתנאים אלו. קשה לדעת את השפעתן של  בחתונה שאיננה 

תקנות אלו, אך עובדה היא כי הן קיימות.

למרות המאמץ הרב שהושקע בספר, בולטות בו שתי נקודות חסרות 
שראויות לתיקון. ראשית, רוב התקנות אינן מתורגמות לעברית. פרק 
הכתובות  לדורותיהן  איטליה  קהילות  לתקנות  מוקדש  מהספר  גדול 
מופיע  אחר  חלק  לגמרי(.  מודרנית  איננה  הסתם  )שמן  באיטלקית 
מאוד  ייקשה  שפות.  וכהנה  כהנה  ועוד  בפורטוגזית,  חלק  ביידיש, 

להשתמש בהם למי שאיננו שולט בשפות אלו, ואלו מן הסתם רוב מעייני הספר.

 Sumptuary( שנית, שאלת המותרות והעיסוק המשפטי בה ידועה היטב בעולם, ואף שם מיוחד יש לה
שהותרו  אלו  היו  המותרות  לעתים,  שונות.  למטרות  ומגוון  רב  שימוש  נעשה  אלו  בדינים   .)Law
למעמדות הגבוהים בלבד, וכך בידלו אותם מהמוני העם. כך למשל מקובל לטעון שהשימוש בתכלת 

מרות המאמץ הרב שהושקע בספר, ל
חסרות  נקודות  שתי  בו  בולטות 
שראויות לתיקון. ראשית, רוב התקנות 

אינן מתורגמות לעברית.

והעיסוק ש המותרות  שאלת  נית, 
המשפטי בה ידועה היטב בעולם 
ומגוון  רב  שימוש  נעשה  אלו  בדינים   ...
למטרות שונות. בספר לפנינו לא מופיע 
דבר מאותם קבצים משפטיים והדיונים 
אלא  אין  ואחריהם.  שלפניהם  הרבים 

להצטער על כך.
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והטליתות  מהציציות  התכלת  נעלמה  וכך  בלבד,  למנהיגים  שיוחד  משום  הביזנטיים  ע"י  נאסר 
היהודיות. 

מלכי צרפת השתמשו בהם לגביית מיסים עקיפה. זאת משום שפריטי מותרות מסוימים יכלו להיות 
מיוצרים אך ורק ע"י מי שקיבל את אישור המלך כספק 'המלכותי'. האצילים ובעלי הממון שרצו באלו 
'המלכותיים'.  הספקים  עם  חילקה  שהמלוכה  גבוהים  סכומים  לשלם  חייבים  היו  מעמד,  כסממני 
של  מטרות  לאותן  בדיוק  שחוקקו  'מותרות'  חוקי  הרבה  כמובן  והיו 
בעיקר  כמיותר,  שנחשב  מה  של  הצריכה  הגבלת  הקהילות,  תקנות 
מוצרי מזון, לבוש, וריהוט. בימינו אנו עבר הוויכוח גלגול נוסף שכן נטען 
שמוצרי מותרות פוגעים באקלים ובבריאות. כך למשל המיסוי הנוסף 
על משקאות ממותקים וכלים חד-פעמיים הוא מעין מס על מותרות. 
בספר שלפנינו לא מופיע דבר מאותם קבצים משפטיים והדיונים הרבים 

שלפניהם ואחריהם. אין אלא להצטער על כך.

פורסת  התקנות  שלל  קריאת  המשפטיות,  לשאלות  קשר  ללא  אולם 
הלבטים,  המצוקות  על  יום,  יום  חיי  של  עשיר  יהודי  עולם  לפנינו 
והמחלוקות שבו. אנו למדים על סוגי המלבושים, המאכלים, השמחות, 
המנהגים, ושאר המרכיבים של קהילות יהודיות ברחבי העולם. וכרגיל, 
וניסיון הפרנסים והרבנים למנוע  בולטת המחלוקת הכלכלית בין אלו שיש להם לאלו שאין להם, 

מחלוקות ועימותים בקהילה.

באשר למחבר פרופ' נחום רקובר, הרי דומה שמעטים הם אלו שלא שמעו את שמו. ידו רב לו בכל 
תחומי המשפט העברי ומפעליו הרבים במשך השנים הנגישו את המשפט העברי לכלל הציבור. ספר 

זה מתווסף לשפע פעליו בתחום המשפט העברי.

מומלץ לכל מי שמתעניין בסוגיית המותרות ובכלל בחיי היום יום בקהילות היהודיות במהלך הדורות.

ריאת שלל התקנות פורסת לפנינו ק
יום,  יום  חיי  יהודי עשיר של  עולם 
והמחלוקות  הלבטים,  המצוקות  על 
המלבושים,  סוגי  על  למדים  אנו  שבו. 
ושאר  המנהגים,  השמחות,  המאכלים, 
יהודיות  קהילות  של  המרכיבים 

ברחבי העולם.
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