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 הקדמה
 
ו להיטיבו, וכל רגע שהאדם חי זה חסד אינסופי, כי לרגע אחד אדם שבראהיוצר ובורא התברך י

אחד יכול לזכות, ועל זה "בכה רבי" )ע''ז י:,יז.,יח.( שאם ברגע יכול 2מחיר וברגע 1בזה העולם אין 
לזכות לכ''כ הרבה, על אחת כמה וכמה שאפשר לזכות בהרבה שנים, ואנחנו מבזבזים רגעים 

 יקרים אלו.
, והענין הוא, דהנה הקב"ה ברא את ''כי האדם עץ השדה''כ, יט(, כתוב: והנה בפר' שופטים )

 להטיב", וכדי שלא יצטער מ'נהמא דכיסופא', ראה בחכמתו ית' לזרוע את3האדם כי "רצון הטוב  
, ב " )הושעוזרעתיה לי בארץתצמח ותתעלה לעוה"ב, כמו שנא' "הנשמה למטה בעוה"ז, כדי ש

)בספרו 'דרשות  עמל התורה והמצוות, ולכן הסביר המהר"לכה(. וההשקיה של הנשמה היא 
את הפס' "מה יתרון לאדם בכל עמלו  (בהערה4, הובא לשונו מהר''ל', בתחילת 'דרוש על התורה'

                                                      
שגם משה רבינו רצה להשאר בחיים עוד קצת ואפילו בצורת ציפור כדאיתא במדרש רבה )וזאת  1

הברכה פרשה יא אות י(: ''אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע אם אין אתה מכניס אותי 
לא"י הניח אותי כחיות השדה שהן אוכלין עשבים ושותין מים וחיין ורואין את העולם כך תהא 
נפשי כאחת מהן, א"ל רב לך, אמר לפניו רבש"ע ואם לאו הניח אותי בעולם הזה כעוף זה שהוא 

רבע רוחות העולם ומלקט מזונו בכל יום ולעת הערב חוזר לקנו כך תהא נפשי כאחת פורח בכל א
מהן, אמר לו רב לך, מהו רב לך אמר לו רב לך אשר דברת. כיון שראה משה שאין בריה יכולה 
להצילו מדרך המות באותה שעה אמר הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול 

נין להשאר בעולם הזה כציפור הוא כדי לזכות להרבות כבוד שמים כמו צדיק וישר הוא'', והע
". וע"פ זה איתא ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיוכל הנקרא בשמי : ''(שכתוב )ישעיהו מג, ז

 )אבות ו, יד( שכל מה שנמצא בבריאה מוסיף כבוד שמים. 
מקודשת, שמא הרהר  –מור כדאיתא בקידושין )מט:( שהמקדש ע''מ שאני צדיק "אפילו רשע ג 2

תשובה בדעתו", ואם כן כשודאי הרהר תשובה הוא צדיק ללא ספק. וכל רגע שחי בעולם הזה, 
יכול להתעלות ע''י תשובה, ולכן אמרו חז''ל )אבות ד, יז(: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים 

 טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא". 
פרי עץ חיים "כשעלה ברצונו ית' לברוא העולם "כדי כמו שכתב רבי חיים ויטאל בהקדמה ל 3

 –להיטיב לברואיו ויכירו גדולתו..". ועיין עוד ברש''י )סנהדרין פא:( ד''ה "לו ולקונו ולמקנו" 
"שהוא קונה את העולם ומקנה לבריותיו את טובו". וע"ע מש''כ בספר דעת תבונות סי' יח ''..מחק 

ית''ש לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב להם...''. וכתב באר הטוב הוא להטיב, וזה מה שרצה הוא 
הס''ק האחרון של חו''מ( שזאת הסיבה שהזהירה התורה על  -הגולה )בסי תכז בחו''מ, ס''ק צ 

שמירת נפשו, ''והמסכן את עצמו כאילו מואס ברצון בוראו ואינו רוצה בעבודתו ולא במתן שכרו 
  ואין לך זלזול אפקירותא יותר מזה''.

וז''ל: ''...ואמר מה יתרון לאדם בעמלו ועל זה אמר הוא היתרון. הוא מה שיורה עליו שמו  4
שנקרא אדם על שם שנברא מן האדמה אשר יש להם להסתפק בזה למה נתייחד הוא בפרטית 

לם מן האדמה נבראו. וביחוד כי הבהמה הרי ולהקרא אדם על שם האדמה יותר מכל הנבראים שכ
האדמה ביותר מן האדם. אבל לכך נקרא הוא על שם האדמה יותר מכל נבראים היא גסות חומר 

זולתו מפני התייחסו ודמיונו אליה לגמרי מה שאין כן בבהמה וכל שאר הנבראים כי האדמה היא 
מגדלת ומוציאה אל הפעל צמחים ואילנות ופירות וכל הדברים הנה היא בכח ויוצא ממנה הכל 

הוא בכח ומוציא שלימותו אל הפעל ולכך נקראים מעשי האדם לפעל כמו כן האדם בסגולתו 
הטובות פרי כדכתיב )ישעיה ג( אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו. וכן המעשים הרעים 
נקראים פרי )משלי א( ויאכלו מפרי דרכם וממועצותיהם ישבעו כדאיתא )בקדושין מ( כל זה מפני 

הם המעשים. אם טובים הרי הוציאה פירות  תה הזאשהאדם נקרא על שם האדמה ופירות האדמ
טובות. אם רעים הרי קוץ ודרדר הצמיחה. ודבר זה מבואר בכמה מקומות עד שאמרו שעיקר 
תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. לא כן מסודרים בבריאתם על ענין זה כל שאר נבראים 

ם מיד כשנבראו ולכך נקראת שאינם בכח ויוצאים לפעל כי כל מה שראוי שיהיה בהם נמצא ב
היותר עצמות שבהם בהמה. כלומר בה מה, כי מה שראוי שימצא בה הרי הוא מתחלה בה. שאם 
נברא השור לחרוש והחמור לישא משא הרי נמצא בהם בהבראם ואין דבר בה בכח שיצא אחר כך 

ה הזאת על בבחינת האדמואל הפעל אבל האדם לא נברא רק שיהיה הוא מוציא שלימותו אל הפ
על נחשב אדמה בכח בלבד. והעברי"ם ואשר ממנה נוצר וכל זמן שלא הוציא שלימותו אל הפ

הביטו כי דמיון גמור יש לאדם אל האדמה כי כמו אשר האדמה נזרע בתוכה חטים וכל מיני זרע 
נקי וטוב ונשרשים בה תוך העפר ומוציאה צמחיהם כן נתן השי"ת הנשמה הטהורה והזכה חלק 
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שמה יתרון לאדם שבא מן האדמה ונקרא על שמה שכמו שרואים אדמה  -שיעמול תחת השמש"
ירות מתוקים עם צבעים וריחות וטעמים, כך יבשה וע"י עמל שזורעים ומשקים וכו' יוצא ממנה פ

'' ותן חלקנו בתורתך''וזהו  טובים.כל להוציא פירות ובאדם זרוע נשמה קדושה ואם ישקיע בה י
שלכל אחד ואחד יש את החידושים המיוחדים שזרועים בתוכו שרק הוא יכול  )אבות ה, כ( 

הזמני והחולף אדם עמל לכל צרכיו ואם בעניני הגוף  .להוציא אותם לעולם, אבל זה רק ע"י עמל
כל שכן שצריך להכין כל צרכי הנשמה שהולכת לעולם  ,שלא יחסר לו אוכל ומלבוש ובית וכו'

וע"כ צריך להזדרז ולנצל כל  ,נצחי, ומה שיספיק להכין לו בעולם הפורזדור הזה, זה מה שיהיה לו
 יום ולעמול ולא להתרפות.

בהמה 5שעורים בתחילת ספירת העומר, כי זה מאכל שמביאים קרבן  שם, עוד כתב המהר"ל
תנא דבי אליהו: '' :):עבודה זרה הבגמ' )6מה שכתוב בחינת בולקראת ההליכה לתורה צריך להיות 

                                                                                                                                                        
ל בגוף האדם ונשרשת שם ומוטבעת בגוף כאשר מוטבע החיטה באדמה. ואם אין אלהי ממע

האדם מוציא צמחיו ופירותיו הטובות אזי ידמה אל אדמה בורה ושדה בלתי נזרעת. ולכך החליטו 
חכמים לאשר איננו בעל תורה כנוי 'בור' כשהוא כמו אדמה בורה שהובירה ואינה מוציאה דבר. 

כר כי בהכרח שיהיה לאדם יתרון מצד המעשים כי הוא בכח וצריך לכן אמר שלמה בפסוק הנז
להוציא מה אל הפעל ואי אפשר זולת זה אבל מה יתרון לו בכל עמלו שיעמול תחת השמש כי 
המעשים שהם תחת השמש אין יתרון לו בהם א"כ צריך אתה לומר בהכרח כי יתרון שלו הוא מה 

( תנא דבי אליהו לעולם ישים עצמו כשור לעול וחמור שהוא על השמש והיינו התורה... ובע''ז )ה.
למשאוי על דברי תורה ע"כ. הרי כי האדם צריך שידמה לשור וחמור המיוחדים לפרך העבודה ויט 
שכמו לסבול עול דברי תורה...ולכך בהתחיל לספור ולצפות אל קבלת התורה ראוי אז ונכון לפני 

בשאי אפשר לאדם לקבל התורה כ"א ע"י מדה  האלקים להקריב קרבן שעורים שהם מאכל בהמה
זאת שיעשה עצמו כבהמה עובדת האדמה בשגם הוא יעבוד אדמתו הוא בעצמו שנקרא על שם 
האדמה כאמור וכתיב )בראשית ב( 'ויקח ה' אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה', 

רנו וכל זה כי האדם הוא אמרו חז"ל לעבדה זו מצות עשה. הרי כי נקרא האדם אדמה כאשר אמ
חסר בעת בריאתו וצריך שיהיה נעבד ויוצא לפעל על ידי עבודה כאדמה הזאת שצריכה עבודה 

 לצאת על ידה אל הפעל כמו כן האדם יוצא לפעל על ידי תורה ומצות.
דש השלישי וגו' באו מדבר סיני נוסף על ווהוא מה שכתוב בפרשה זאת כאשר באו לקבל התורה בח

אחרי כן ויסעו מרפידים ויחנו במדבר אשר כבר היתה השאלה למה ועל מה היה צריך  מה שנאמר
לכפול ולכתוב ויחנו במדבר אחרי אשר כבר נאמר לפני זה באו מדבר סיני. אבל הכתוב בא לומר 
תחלה כי ראויים היו ישראל לקבל התורה במדבר דוקא. כי האדם שנקרא על שם אדמה כאשר 

בר שאין בו עשב וצמח האדמה ושדה בור נחשב הוא יותר מכל הבעלי חיים אין לו תורה נחשב כמד
כאמור. שהב"ח נקראים בהמה על שם שיש בה מה דהיינו מה שנבראת הבהמה עליו נמצא עמה 
בבריאתה ואילו האדם נקרא אדם מפני שהוא כמו אדמה שהוא בכח בלבד ולכן כל זמן שלא קבל 

בור בלא פרי כי חסר התורה והמצוה יקרא בור. ובשביל התורה הרי הוא כמו מדבר שהוא מקום 
חסרון האדם שהוא כמו מדבר נתנה לו התורה להשלימו ואז האדמה הזאת מוציאה אילנות 

ונמצא לך , וז''ל: ''...פרק ג -ספר תפארת ישראל המהר''ל בכן כתב  וצמחים שלה...'' עכ''ל.
ליונים. כי העליונים שלימותם בפעל ואינם ההפרש שיש בין האדם ובין כל הנמצאים התחתונים וע

צריכים להוציא שלימותם אל הפעל, והתחתונים זולת האדם אין להם גם כן יציאה אל הפעל כי 
מה שנבראו עליו אין השתנות ויציאה לפעל בהם. אך האדם הוא בכח ויוצא אל הפעל. ויראה 

שהוא נקרא אדם על שהוא עפר ששמו מורה על דבר העצמי לו, שהוא מיוחד בו האדם מכל. וזה 
מן האדמה. ועתה יש לשאול וכי כל שאר הנמצאים אינם מן האדמה שיקרא האדם ביחוד בשם 
אדם על שם שנברא מן האדמה. אבל ענין האדם מתיחס ביותר אל האדמה, וזה כי האדמה היא 

לנות מיוחדת בזה שהיא בכח ויש בה יציאה לפעל כל הדברים אשר יוצאים ממנה צמחים ואי
ושאר כל הדברים והיא בכח לכל זה, וזהו ענין האדם שהוא בכח ויוצא שלימותו אל הפעל ולפיכך 
שמו ראוי לו שיהיה משתתף עם האדמה שהיא מיוחדת לצאת מן הכח אל הפעל בפירות וצמחים 
וכל אשר שייך אליה וכן הוא האדם יוצא כחו אל הפעל. ולכך שלימות האדם נקרא גם כן בשם 

כדכתיב בקרא )ישעיה ג'( אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו הרי שהזכות והשלימות פרי, ו
( והורידו את ו.(. ובפרק עגלה ערופה )סוטה מ.וכמו שאמרו בפרק קמא דקידושין )מיקרא פרי, 

העגלה אל נחל איתן אמר רבי יוחנן בן שאול מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל אמר הקדוש 
יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאינו עושה פירות בשביל מי שלא הניחו אותו ברוך הוא 

לעשות פירות מאי פירות אילימא פריה ורביה אזקן ואסריס הכי נמי דלא ערפינן אלא מצות ע"כ. 
הרי בשביל שלא הוציא שלימות שלו אל הפעל הוא כמו האדמה שלא עשתה פירות ולא הוציאה 

בכח, ולפיכך שמו שנקרא בשם אדם על שם אדמה נאה לו והוא נאה לשמו.  דבר אל הפעל ונשאר
והבהמה נקראת בשם בהמה על שם ב"ה מ"ה, רצה לומר כי שלימות דבר שנברא עליו נמצא בה 

מקום דבר זה נמצא עמה וזהו בה מה כי דבר מה נמצא עמה,  אף על גב שאינו שלמות גמור מכל
 .''הרי שכל אחד יורה שמו עליו

 מחיטים שזה מאכל אדם.קרבן ואילו בסוף ספירת העומר מביאים  5
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ויעמול כבהמה כי אדם . ''לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי
כו'... אבל בהמה עומלת ועומלת... בלי שום שעובד יש לו חשבונות מה ירויח ומה יצא לו וכו' ו

וכך צריך ללמוד. והקב"ה כבר יעשה את שלו ויוציא ממנו פירות מתוקים  ,שאלות וחשבונות
פרק י(: תחילת חלק א, וכמו כן כתב על גמ' זו, החפץ חיים בספרו שם עולם ) וחידושים נפלאים.

זו כבר ביררו אותה גדולים שלפנינו,  ''מה שאמר בלשון "לעולם" הוא, דאל יחשוב האדם דסוגיא
דמה )עירובין נד:(, ואין לי שוב במה לעיין בה ולחדש בה דבר, אל יאמר האדם כן, כמו שאחז"ל 

ובאמת יש לכל אחד  ,הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו הוא מוצא בו טעם אף דברי תורה כן
, ולכל אחד ואחד מזומן לו חלקו, ואחד מת"ח חדרי חדרים בתורתו, כמו דאיתא בתנא דבי אליהו

וזהו שאמר "לעולם" ישים אדם עצמו וכו' היינו שיחשוב שלעצמו הרי הוא כמי שלא נחרשה עדיין 
 .וכשיחרשנה יוציא אח"כ הוא ג"כ ממנה פרי"

והנה בסתיו נושרים העלים של העץ, והעץ נראה יבש וריקני, ומי שלא יודע את העתיד, חושב 
הולך וגוסס וחבל לבזבז  בלא''ההעץ משורשו ולזורקו לפח האשפה, שהרי  שאפשר כבר לעקור את

ולמי שיש עץ כזה  על עץ זה מקום, והרי אפשר לנצל את המקום של העץ לטובת עץ צעיר ורענן,
בחצירו, וצריך לנקות את החצר מכל הלכלוך שנוצר מנשירת העלים, חושב שלא מספיק שהעץ 

אבל האמת  הוא עוד מכביד על בני הבית שצריך לנקות אחריו...כבר לא מביא תועלת לעולם, אלא 
שהוא לא מבין ש'השלכת' היא צעד הסתגלותי המאפשר לעץ לשרוד בתנאים הקשים של החורף, 
והכל ברא הקב''ה לטובה, ובזכות תקופה זו, העץ יזכה להוציא פירות טובים מאוד, עם עלים יפים 

כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול  והיה''-, ויקוים בושישמרו על הפירות
וכמו מי שיראה את רקבון הגרעין הנזרע באדמה, יחשוב  ג(, ,)תהלים א ''וכל אשר יעשה יצליח

על הגרעין הזה שמתפרק לחתיכות וכבר אין בו כל תועלת ואפשר לזורקו לאשפה... אבל חבל ש
 '' ומתוך כך מגיע ''ויהי בוקר'', וכן מצינו במיכה )ז, ח(: האמת שכך קבע הקב''ה בעולמו ''ויהי ערב

וכדברי המדרש  , וכן הגאולה באה דווקא מתוך החושך.''כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך ה' אור לי''
)תהלים כב, ז(: ''שנו רבותינו מתוך כעס רצון, מתוך אפילה אורה, מתוך רוגז רחמים, מתוך צרה 

 מתוך נפילה קימה. מתוך כעס רצון''.רווחה, מתוך ריחוק קירוב, 
ובמסכת תענית )כה.( כתוב: ''דרש רבי חייא בר לולייני: מאי דכתיב צדיק כתמר יפרח כארז 
בלבנון ישגה, אם נאמר תמר למה נאמר ארז, ואם נאמר ארז למה נאמר תמר? אילו נאמר תמר 

ושלום אין גזעו מחליף, לכך אף צדיק חס  -ולא נאמר ארז הייתי אומר: מה תמר אין גזעו מחליף 
אף צדיק חס  -נאמר ארז, אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר: מה ארז אין עושה פירות 

 ושלום אין עושה פירות, לכך נאמר תמר ונאמר ארז''.
שהייתי חושב שח''ו אף לצדיק אין זכר, ואינו בתחיית המתים, ואין לו שכר לעתיד.  ,ופירש רש"י

שיהיה הוה אמינא כזאת שלצדיק אין שכר על עבודת הקודש שעמל בה כל חייו )ואף  מדועוקשה 
שצריך לעבוד את הקב''ה שלא על מנת לקבל פרס, בכ''ז זה רק בכוונת עשיית המצוות, אבל ברור 

כדכתב הרמב''ם, בסוף פי' המשניות למסכת סנהדרין שמעיקרי האמונה להאמין שיש שכר ועונש 
'כי הוא הש''י נותן שכר למי שעושה מצות התורה ויעניש למי שעובר על ' ,אחד עשרבעיקר ה

אלא שנראה לפרש ע''פ פי'  .(אזהרותיה וכי השכר הגדול העולם הבא והעונש החזק הכרת...''
שהצדיק ''אין מאכילין אותו פרי מעלליו'', הוה אמינא  שהיה ,הרשב"ם בבבא בתרא )פ:( לגמ' זו

כדכתיב נמי קרא  'תמר'יפול לא יקום'', וקמ''ל הגמ': ''לכך נאמר ש''אם  ה אמינאוכן היה הו
כדכתיב כי  -(. ו''לכך נאמר ארז , יאחרינא אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו )ישעיהו ג

 (''., טזשבע יפול צדיק וקם )משלי כד
ואדרבה, כלומר שאף אם נפל נפילה שהיא בבחינת "נקצץ ראשו", אין יאוש, כי סופו לקום, 

לפעמים הנפילה היא עצמה סיבה לתקומה מחודשת כדרך האילנות שהזימור משביח אותם, 
''מתוך נפילה קימה, כי נפלתי קמתי )מיכה ז, ח(. ומתוך נפילתן : (, זכב תהילים)וכדברי המדרש 

 .של צדיקים רוממותן, הדא הוא דכתיב אם נבלת בהתנשא )משלי ל, לב(''
, ולכאורה לא ןתפרש, לנפילה גשמית, כלומר שהאדם במצב של חולי ויסוריונפילה זו יכולה גם לה

אין גזעו '' שם: תעניתברש"י  ולכן פירש  מביא שום תועלת לעצמו ולעולם, ואין עושה פירות,
נ''ל הכוונה, שנפסק כל עבודת ה' שלו, שהרי כבר לא לומד תורה, ולא פי ה'', ולאם נפסק -מחליף 

שבימים קודרים אלו, אינו מוסיף למצבו שיהיה בעולם הבא  וה אמינאהוהיה  מקיים מצוות,
ובתחיית המתים, ומימים ''מיותרים'' אלו לא ישאר זכר, קמ''ל שמנפילה זו ג''כ יוצאים פירות 

 . ןטובים, וזה ע''י שמקבל באהבה את היסורי
''ה. ועיין בספר יקר מאוד, ויש תכלית לכל מעשי הקב ,וא''כ כל רגע של חיים, בכל מצב שהוא

ב(, שכתב: ''כאשר תמצאנה את האיש צרות,  עיף)מס שער אשערי תשובה לרבינו יונה בתחילת 
ישיב אל לבו ויאמר: אין זה כי אם דרכיו ומעלליו אשר עשו אלה לו, וחטאיו עוללו לנפשו! וישוב 

ר ביום ההוא הלא אל ה' וירחמהו, כענין שנאמר )דברים לא, יז(: "ומצאוהו רעות רבות וצרות ואמ
 על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה". 

                                                                                                                                                        
 וכן הובא בילקוט שמעוני ישעיהו רמז תלז. 6
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ומחסדי השם יתברך שהוא מקבל התשובה מתוך הצרה, ותהי לרצון לפניו, ויאהב נדבה את 
ה(: "שובה ישראל עד ה'  -החוטא בשובו עדיו ביום תוכחה ומקרב צרה, שנאמר )הושע יד, ב 

א משובתם אוהבם נדבה", )משלי ג, יב(: "כי את ארפ -אלקיך כי כשלת בעונך קחו עמכם דברים 
 אשר יאהב ה' יוכיח וכאב את בן ירצה".

ואם לא ישוב האיש מדרכו הרעה ביום רעה, והוכח במכאוב ולא שב עד המוכיחו, יגדל עונו ויכפל 
ענשו. הלא תראה אם המלך מיסר את מי אשר חטא לו ולא יוסר, יקשה מוסרו ויכביד עולו מאד. 

יקרא כו, יח(: "ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם", ונאמר )איוב לו, יג(: וכתוב )ו
 "וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם".

ואם לא ידע ולא יתבונן כי התלאות מצאוהו מפני חטאיו, אך יאמר כאשר אמרו הפלשתים 
היה קצף עליו מלפני ה' ויגדל )שמואל א, ו, ט(: "כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו", בזאת י

עון הכת הזאת מחטאת הכת הראשונה, על כן כתוב בראשון על הכת הראשונה "ויספתי ליסרה 
אתכם", וכתוב אחרי כן על הכת האחרת הנזכרת )ויקרא כו, כא(: "ואם תלכו עמי קרי ולא תאבו 

שה מן הראשונה. לשמוע לי ויספתי עליכם מכה שבע כחטאתיכם", כי כל כת האחרונה בפרשה ק
כד(: "ואם באלה לא תוסרו לי והלכתם עמי קרי והלכתי אף אני  -ואחרי כן כתוב )שם שם, כג 

כח(: "ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי  -עמכם בקרי", ואחרי כן כתוב )שם שם, כז 
 !כי תאמרו: מקרה הוא היה לנו -והלכתי עמכם בחמת קרי", ופירוש "והלכתם עמי בקרי" 

...ואם העלם יעלים עיניו ונואלו ונשאו רעיוניו ולא הפרו דרכיו, ולא ידע מעשה ידיו ואשר עשו 
אצבעותיו, ויאמר: לא חטאתי! חטאתו כבדה מאד, כמו שנאמר )ירמיה ב, לה(: "הנני נשפט אותך 
על אמרך לא חטאתי"...ותדע ותשכיל כי מוסר השם יתברך לטובת האדם, כי אם חטא איש לפניו 

לכפר על חטאיו ולהעביר את עונו, כמו  -ויעש הרע בעיניו, מוסר השם עליו לשתי תועלות. האחת 
שנאמר )תהלים כה, יח(: "ראה עניי ועמלי ושא לכל חטאתי", ובתחלואי הגוף אשר חלה השם בו, 
ירפא חלי נפשו, כי העון חלי הנפש, כמו שנאמר )שם מא, ה(: "רפאה נפשי כי חטאתי לך", ונאמר 

להזכירו ולהשיבו  -)ישעיה לג, כד(: "ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון". והשנית 
מדרכיו הרעים, כמו שכתוב )צפניה ג, ז(: "אך תיראי אותי תקחי מוסר", ואם לא קבל המוסר ולא 

נרצה כי סבל יסורים ונשא את עונו, ולא  ,נחת מפני תוכחה, ולא מל ערלת לבבו, אוי לו ואוי לנפשו
עונו, אבל נכפל ענשו, כאשר בארנו. וכאשר יקבל האדם את מוסר השם, וייטיב דרכיו ומעלליו 
ראוי לו שישמח ביסוריו, לפי שהועילוהו תועלות נשגבות, ויש לו להודות לשם יתעלה עליהם כמו 
על שאר ההצלחות, שנאמר )תהלים קטז, יג(: "כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא", ונאמר )שם 

ד(: "צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא". ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )ספרי דברים  -, ג שם
ואתחנן ו, ה(: רבי אליעזר בן יעקב אומר: כל זמן שהאדם שרוי בשלוה אין מתכפר לו מעונותיו 

הוא מתרצה למקום, שנאמר )משלי ג, יב(: "כי את אשר יאהב ה' יוכיח  ןכלום ועל ידי היסורי
בן ירצה", פירוש: כאב את בן כן ירצה ה' את אשר הוכיח וקבל מוסרו, וכדרך שהאב וכאב את 

ירצה את בנו אחרי התוכחות. ויש לפרש עוד: וכאב יוכיח את הבן אשר ירצה בו, ואיננו מוכיח את 
הבנים אשר נואש מהם ויודע שלא יועילום התוכחות...ויש על הבוטח בשם להוחיל במעוף צוקתו, 

שך סבת האורה, כמו שכתוב )מיכה ז, ח(: "אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי כי יהיה החו
אשב בחשך ה' אור לי", ואמרו רבותינו זכרונם לברכה )מדרש תהלים כב(: אלמלא נפלתי לא 
קמתי, אלמלא ישבתי בחושך לא היה אור לי! וכל איש ואיש ביום צר לו יתן לבו להבין ולהתענות 

, כמו שהצבור חייבים לצום ולהתענות בעת צרתם, כאשר תקנו חכמינו עם התשובה והתפלה
 (...''.כרונם לברכה )תענית י, א, י"ב בז

וכמו אותו שוטה שלא מבין את התועלת שיש ברקבון הגרעין, ובשלכת העצים, כך גם בעיניים של 
שסתם  השוטה, כשרואה מולו חולה סופני מתייסר וסובל, חושב שכבר אין כל תועלת, וחבל

 מתייסר...
אלו הם חלק ''מהזורעים  ןשיסורי7אבל אחרי כל דברי השערי תשובה הנ''ל אנחנו יודעים 

 ובזה קונה עולמו. )תהילים קכו, ה(, ''יקצורו ברנה''בדמעה'', וכל הרהור תשובה יגרום ל
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 –מא רואים שיש מי שמתפלל לקבל יסורין קשים. דהנה נשים מתפללות להפקד בזרע של קיי
משך ההריון והצירים והלידה, ואחר כך הלידה...  –להכנס להריון וללדת. ולידה זה יסורין קשים 

ועם כל הכאבים החזקים בכ"ז יש שכ"כ רוצות את הכאבים האלה. כיוון שיודעות בחוש שכדאי 
היסורין האלה כיון שבעקבותם מגיע ילד וכדאי הכאבים מול שמחת הילד. )וגם בילד עצמו יש 

 רבה עמל וכאב לגדלו אבל כדאי לנו(. ה
חז"ל לימדונו ''חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה'' )משנה ברכות ט, ה(, ופי' 

בשמחה'', כיון שכל מה שעושה הקב"ה לטובה, -הגר''א )בשנות אליהו על המשנה(: ''כשם, פירוש
)תהלים כג, ד(, ויש  ''נתך המה ינחמנישבטך ומשע''ויש יסורין שמכוונים את האדם לדרך הנכונה 

ברכות ה:(, ויש מקרים -שמכפרים עוונות, ויש יסורין של אהבה )כשאין בהם ביטול תורה
ש''תלמידי חכמים שבדור סובלים עונות הדור'' )כבתנא דבי אליהו סדר אליהו רבא פרק כז סעיף 

, וע''ע בדרך 10יא, וע''ע לקמן בהערה ד, והביא שזהו כוונת הפס' ''ועונתם הוא יסבול'' ישעיהו נג, 
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פרק השגחה האישית, אות ח: ''...והנה מחיוב הצדיקים הוא לקבל -ה' לרמח"ל חלק שני, פרק ג'

באהבה היסורין שיזדמנו לו לתועלת דורו...ובמעשה הזה מטיב לדורו שמכפר עליו, והוא עצמו 
יסורין" ]בגמ' בסנהדרין קא. וכן עד כדי כך שהתבטאו חז"ל ""חביבין  מתעלה עילוי גדול''(,

מסכתא דבחדש פרשה י:, וכן בילקוט שמעוני פרשת ואתחנן רמז  -במכילתא דרבי ישמעאל יתרו 
תתלז, וכן בילקוט שמעוני מלכים ב רמז רמו, ''נענה ר' עקיבא ואמר חביבין היסורין'' ועיין בגמ' 

נלמדת מהפסוקים: ''אמר רבה בר  בסנהדרין שם שר''ע סבר שמעלת היסורין היא גם מסברא, וגם
בר חנה: כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להן, חמה עזה יש בעולם. התחילו הן 
בוכין ורבי עקיבא משחק. אמרו לו: למה אתה משחק? אמר להן: וכי מפני מה אתם בוכים? אמרו 

. כל זמן שאני רואה רבי, לו: אפשר ספר תורה שרוי בצער, ולא נבכה? אמר להן: לכך אני משחק
שמא חס שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי: 

. אמר לו: עקיבא, כלום חיסרתי אני שמח -ושלום קיבל רבי עולמו. ועכשיו שאני רואה רבי בצער 
טוב ולא יחטא.  -יעשה  אמר לו: לימדתנו רבינו כי אדם אין צדיק בארץ אשר -מן התורה כולה? 

תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים לבקרו, רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן 
סמכוני ואשמעה דברי עזריה ורבי עקיבא...נענה רבי עקיבא ואמר: חביבין יסורין. אמר להם: 

בן מר: מקרא אני דורש א -עקיבא תלמידי, שאמר חביבין יסורין. אמר לו: עקיבא, זו מנין לך? 
שתים עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלים ויעש הרע בעיני ה' )דברי 
הימים ב תחילת פרק לג( וכתיב גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה )משלי 

רה? אלא: מכל כה, א( וכי חזקיה מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה, ולמנשה בנו לא לימד תו
-ב לג, י-לא העלהו למוטב אלא יסורין, שנאמר )דברי הימים -טורח שטרח בו, ומכל עמל שעמל בו 

יג( וידבר ה' אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו ויבא ה' עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור 
ה'  וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלה, וכתיב וכהצר לו חלה את פני

 אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבותיו ויתפלל אליו...''
וע''ע במדרש תהלים )בובר( מזמור צד, ס''ק ב: ''צא וראה איזה הוא דרך שמביאה את האדם לחיי 
העולם הבא, הוי אומר אלו היסורין. ר' יוסי בר יהודה אומר חביבים יסורין לפני הקדוש ברוך 

על מי שהיסורין באין עליו, שנאמר כי כאשר ייסר איש את הוא ששמו של הקדוש ברוך הוא חל 
בנו ה' אלהיך מיסרך )דברים ח, ה(. תיסרנו יה, קודם מיסרך, ואח"כ מנחילך תורה וארץ ישראל 
וחיי עולם הבא. ר' נתן בר יוסי אומר חביבין יסורין שהברית כרותה להן לישראל, שנאמר והבאתי 

ר' אליעזר בן יעקב אומר הרי הוא אומר כי את אשר יאהב  אתכם במסרת הברית )יחזקאל כ, לז(,
ה' יוכיח וכאב את בן ירצה )משלי ג, יב(, אל תקרי וכאב אלא וכאב, מי גרם לכם לרצות לאביכם 
שבשמים, הוי אומר היסורין. ר' נחמיה אומר חביבין יסורין כשם שהקרבנות מרצין כך יסורין 

)ויקרא א ד(, וביסורין כתיב וכאב את בן ירצה )משלי ג,  מרצין, בקרבנות כתיב ונרצה לכפר עליו
ג(, וכתיב והם ירצו את עונם )ויקרא כו, מג(, ולא עוד אלא שהיסורין מרצים יותר מן הקרבנות, 
שהקרבנות בממונו ויסורין בגוף, שנאמר וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו )איוב ב, ד(, לפיכך אשרי 

תך תלמדנו''[. א"כ צריך להיות שכמו שמקבלים יסורין של הגבר אשר תיסרנו יה, למה, ומתור
כך צריך לקבל יסורין אחרים. ומדוע שיש יסורין לאדם אז  ,לידה )ואפילו מתפללים לזכות לזה(

קבלתם אחרת? התשובה היא שיש חסרון באמונה שהקב"ה עושה לטובה. ואכן, רק את הילד 
ת שנמחקים מהגהנום בעולם הבא לא רואים שיוצא מהחדר לידה רואים בחוש ואילו את העוונו

בחוש, אבל אחרי שחז"ל לימדו אותנו ש"חביבין יסורין", א"כ צריך לקבלם בשמחה ולהתחזק 
 –באמונה ולהרגיש בחוש את הציווי "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" 

כמו אשה  סור נפש על הקב''הלמבכל מצב גם כשכואב, ואפי' נוטל את נפשך. ואמנם ר"ע חיכה 
להתעבר, וה''ה בקבלת יסורין, אחרי שחז''ל לימדונו שחביבין יסורין, א''כ מחכה הרבה שנים ש

צריך לקבלם בשמחה, ולהתחזק באמונה. וכמו שמצאנו בר''ע )ברכות סא:(, כששמח על שזכה 
עד  -תלמידיו ששאלהולמסור נפשו על קידוש ה', לא שת ליבו ליסורין הנוראים שיסרוהו, ואמר ל

כאן? שכל ימיו היה מצטער מתי יבוא לידו לקיים את הפס' בכל נפשך, אפי' הוא נוטל את נפשך. 
ולכאורה קשה על זה, מה שאלהו, הרי כך הדין שצריך למסור נפש על קידוש ה'? אלא שתלמידיו 

ת בכל נפשך, לא התפלאו על קבלת היסורין באהבה, וע''ז ענה להן שכיון שהצטער כ''כ לקיים א
אכפת לו מהיסורין. וה''ה כשאדם יודע את ערך היסורין לכפרת עוונות, ושהכל לטובה, לא שת 
ליבו לסבלו, ומקבל הכל באהבה. ועוד צריך לידע המתייסר, שכשמקיים מצוות בעת יסוריו, 

לישנא .(: ''..מצוה ג) באהבה, מקיים מצווה נוספת, והיא מצוות בכל נפשך, וכמו שכתב הסמ''ק
 ,יעבוד בוראו באהבתו אותו ,אחרינא, בכל נפשך, כלומר אפילו בשעה שנוטלים אויבים נפשו ממנו

'', ולכן צריך לשמוח מאוד על כמו שמצינו ברבי עקיבא שהיה מאריך באחד בשעת נטילת נשמה
ץ מצווה נוספת זו שנקרתה לידו ]כלומר אינו דומה קיום מצוותיו של חולה שאף שמתייסר, מתאמ

לקיימם, למי שמקיימם בקלות, שהרי מבואר בסמ''ק הנ''ל, שאם על אף הצרות, מקיים את 
המצוות באהבה, מרויח שמלבד המצוה שקיים, עוד קיים מצות ''בכל נפשך'', וכל זה מלבד הכלל 

וכן ''[. טוב לו לאדם דבר אחד בצער ממאה בריוח(: ''נוסחא א פרק ג)אבות דרבי נתן הידוע שב
ע בילקוט שמעוני )פרשת ואתחנן רמז תתלז(: ''רבי עקיבא אומר אם נאמר בכל נפשך ק"ו דרש ר''
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(: ''אחד מבכירי 290עמ'  וידוע הסיפור שהובא בספר מפנקסו של רופא )לדר' מנחם ברייר
הרופאים בארץ, פנה אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א וסיפר על טרדה שמפריעה לו 
לתפקד: אחד החולים מתגלה אליו שוב ושוב בחלום ואומר לו: "קיצרת את חיי, ריחמת עלי 
והזרקת לי מינון יתר של תרופה בכוונה ברורה לקצר את ימי, את בני משפחתי הרגעת באומרך 

ל על ייסורי, ואכן לקחת את ייסורי, ועכשיו אני נתבע לשלם עליהם בבית דין שהנך רוצה רק להק
 מעלה"8של 

                                                                                                                                                        
בכל מאדך, אלא בכל מדה ומדה שהוא מודד לך בין במדת הטוב בין במדת הפורענות, וכן דוד הוא 
אומר כוס ישועות אשא וגו' צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא, וכן איוב הוא אומר ה' נתן וה' לקח 

ה' מבורך, על מדת הטוב קל וחומר על מדת פורענות, מה אשתו אומרת לו עודך מחזיק  יהי שם
 בתומתך ברך אלהים ומות, ומה אמר לה כדבר אחת הנבלות תדברי''

בספר 'אורות הגר"א' )עמ' שא, ס''ק ו( כתב: ''אמו של הגר"א באה אחרי מותה להגר"א 8
מת. ואמרה, האדם צריך להיות שש ושמח על והוכיחתו לו על שהיה מתאבל יותר מדאי על בנם ש

שעדיין עודנו בחיים חיותו ויכול לתקן כי עונשי הגהנום גדול עד מאוד בלי רחמנות כלל". וע''ע 
ספר חסידים )סימן תקכח(: ''מעשה בחסיד אחד שהיה בימי חמה שוכב על הארץ בין פרעושים 

ליו דבוקים בקרח, א"ל חבירו למה אתה ובימי החורף היה משים רגליו בכלי מלא מים עד שהיו רג
עושה כן והלא כתיב )בראשית ט, ה( אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ולמה אתה מסתכן בנפשך, 
א"ל לא חטאתי עון חמור כל כך ואי אפשר שלא חטאתי בעונות קלות ובשביל זה לא הייתי צריך 

'ב דף ריב., סנהדרין צח.( וגם לעשות לי יסורין גדולים אלא משיח סובל עונות ישראל )זוהר ח'
הצדיקים גמורים סובלים יסורין עבור ישראל איני חפץ שיסבול אדם עונותי אלא אני. ועוד אעשה 
חסד לרבים כשהצדיק סובל יסורין נהנים רבים מזה כגון ר' אלעזר ברבי שמעון ורבינו הקדוש היו 

דים עשו להם טובות וכתיב )ישעיהו נהנין העולם כשהיו הם ביסורין )בבא מציעא פה.(, וכאלו בי
נג, יב( 'לכן אחלק לו ברבים', א"ל תלמידו אעפ"כ אני ירא שמא תענש, ומת אותו האיש והיה 
תלמידו חושב בלבו כיון שעשה בעצמו יסורין יכול להיות שמתוך יסורין מת, כי התלמיד היה 

יה אומר לו התלמיד הרי רואה היסורין שלפעמים היה משליך אש על בשרו והיה מוטל למטה וה
אתה מתבטל מדברי תורה וזהו עון. לאחר מות החסיד היה התלמיד מצטער שמא יחשב לו עון 
באותו עולם הלך ונשתטח על קבר אותו חסיד ובקש להודיעו בחלום על דבר היסורין אם נענש או 

ומי א"ל אם מקבל שכר, ובא אליו החסיד בחלום וא"ל בא ואראך והביאו לג"ע, א"ל איה מק
באותו מקום ואם תעשה יותר זכיות תהיה למעלה, אמר התלמיד אנה מקומך, א"ל באותו מקום 
גבוה, א"ל תראני מקומך א"ל עדיין לא תוכל לא עשית זכיות הרבה שתוכל לראות מקומי והיה 
התלמיד שמח על אורה גדולה שנהנה שם ועל הריח הטוב שהיה שם ולא זכה לראות מקום רבו''. 

נפסק ברמב"ם )הלכות ברכות פרק י, הל' ג(: ''...וחייב אדם לברך על הרעה בטוב נפש כדרך  ולכן
שמברך על הטובה בשמחה שנאמר ואהבת את יי' אלהיך וגו' ובכל מאדך, ובכלל אהבה היתירה 
שנצטוינו בה שאפילו בעת שייצר לו יודה וישבח בשמחה''. ובשולחן ערוך )אורח חיים סימן רכב, 

, הוסיף: ''כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיון שמקבל מאהבה מה שגזר סעיף ג(
עליו השם נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו''.  והוסיף בערוך השולחן 
)סעיף ג(: ''...כי הרעה לעובדי השם היא טובתם ושמחתם כיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו 

עונותיו ונמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד השם ועבודת השם שמחה  השם ויחשוב שהכל כפרת
היא לו וזהו דכתיב ]דברים ו, ה[ ואהבת את ה' אלהיך וגו' ובכל מאדך בכל מדה ומדה שהוא מודד 
לך הן מדה טובה הן להיפך הוי מודה לו במאד מאד וזהו שאמר דוד חסד ומשפט אשירה כלומר 

נוהג עמי במדת משפט תמיד אשירה ואיוב אמר ]איוב א, כא[ ד' בין שנוהג עמי במדת החסד ובין ש
נתן וד' לקח יהי שם ד' מבורך ולעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד ]גמ' ברכות 
ס':[ והמשכיל יבין בדעתו ושכלו כי ענייני עוה"ז הבל וריק רגע קטנה כצל עובר וכחלום יעוף''. וכן 

ד: ''כי באמת כל היסורין בין בגוף ובין בממון הוא הכל כפרה על העונות  כתב במשנה ברורה ס''ק
כדי שלא יצטרך להתיסר לע"ל ששם העונש הוא הרבה יותר גדול וכדאיתא במדרש יצחק תבע 
יסורין ]היינו שהוא הכיר גודל מדת הדין שלעתיד, וכעין זה אמר ג"כ דהע"ה סמר מפחדך בשרי 

יסורין כדי שינקה מכל וכל ולא יצטרך לפחוד עוד[ א"ל הקדוש  וממשפטיך יראתי, ותבע בעצמו
ברוך הוא חייך דבר טוב אתה מבקש וממך אני מתחיל שנאמר ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו 
מראות''. ובענין זה שצריך לכוון כשמקבל יסורים שיתכפר עוונתיו, עיין במה שכתב בפסקי 

ג"כ בשלחן הטהור סעי' ד' בשם הבעש"ט זי"ע על דברי  (: ''ויסוד זה מובא16תשובות )שם הערה 
המשנה )אבות ד, ד( כל המחלל שם שמים בסתר ונפרעים ממנו בגלוי, דקאי על יסורים קלים שאין 

( היכי דמי יסורין אפילו הושיט ידו לכיס וכו', ואם אין טז:הבריות רואים אותם וכדאיתא )ערכין 
דבר קטן וגדול, ואין מעורר נפשו לתשובה נפרעים ממנו שם אל לבו להתבונן שאין מקרה בשום 

ח"ו ביסורים קשים יותר וגלויים לעין כל כדי שישוב בתשובה לפניו ויודה כי הכל בהשגחה פרטית 
וכו', ולכן מיד כשמרגיש אדם איזה צער ויסורים יקבלם באמונה ובשמחה ויהרהר בתשובה ובזה 

"ד, ומובא ג"כ יסוד זה בסה"ק תולדות יעקב יוסף פ' יסתלק מעליו מידת הדין והיסורים, עכתו
 וישלח )ד"ה בפסוק וישב ביום ההוא( ובנוצר חסד עמ"ס אבות )שם(''. 
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שמצטרף 9כיון ועצם החיים של האדם זה יתרון עצום אף שהוא במצב של אבדן יכולת חשיבה, 
שיסורי הצדיקים מכפרים על הדור. והצורר 10למנין הצדיקים ומכריע את העולם לכף זכות, 

                                                                                                                                                        
והוסיף עוד בפסקי תשובות סוף ס''ק ג בשם קב הישר פ"ח: ''ודרך הירא והחרד לומר על כל  

בבו ויקבע בדעתו סיבה ומאורע גם זו לטובה אף שהוא לפי שעה אינה טובה אעפ"כ ישמח בל
הוסיף: ''ועיי"ש שעפ"י הרוב ענין זה בעצמו  20שהוא לטובה ולכפרה על חטאיו ופשעיו''. ובהערה 

הוא לטובתו וכמאחז"ל )ירושלמי הוריות פ"ג ה"ד( לטובתי נשברה רגל פרתי )שמצא אבא יודן 
שער בשם הספר ' בעל צדקה אוצר גדול כשירד לבור להוציא את פרתו(''. וכתב עוד בפסקי תשובות

ת רבים' )הפטרת לך לך(: ''ואם יתרעם על מדותיו של הקדוש ברוך הוא הרי הוא כורת את א
הצמח והטוב לא יצמח, ואם יתן אדם שבח והודיה לאל לפי פעולתו הן לטובה הן לרעה ח"ו 

 מובטח הוא שיברכו ה' ובכל מעשיו ישכיל ויצליח''.
ת הטוב שהקב''ה עושה איתו, וכגון שזכה ללכת לעולם וכל חולה סופני צריך להתאמץ ולראות א

הבא, עם ''התראה מוקדמת'' ולא שיגיע לשם לא מוכן, כדכתב במלבי"ם על הפס' ''ובחרת 
בחיים'' )נצבים ל, יט(: ''הנה ה' הטביע באדם ימי הזקנה לטובתו, שירגיש שמתקרב אל המות 

שקרוביו ומיודעיו יבואו לבקרו, וישתדלו ויחשוב לתקנת נפשו וכי יקרב קצו יפול למשכב למען 
לטובתו, וכשיראה אהבתם יתקרב לבבו גם להם, ואם יש בינו לבינם דבר, יתוקן באלה הימים, 
וז"ש חז"ל )ברכות ח.( על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, זו מיתה, הכוונה שיש בזה 

כן ירבה תקון נפשו, ודתן  מדרגות, כמעשה איש כן פקודתו, שכל שיקדם אצלו הרגשת מיתתו
ואבירם שחלקו על משה היתה מיתתם בתכלית הרע בענין הזה, שבתחלה נתרחקו כל ישראל 
מעליהם כמ"ש ויעלו מעל משכן קרח דתן ואבירם, והם העיזו אחרי כן ויצאו נצבים פתח אהליהם 

ן מיתתם, הם ונשיהם וטפם, להראות שלרצון הוא להם התרחקותם, ומובן שלא חשבו כלל בעני
ועתה יספר לנו הכתוב שהסתלקות מרע"ה היתה בזה באופן היותר נעלה, שידע יום מיתתו, ולא 
מהרגשת הזקנה שנאמר לא כהתה עינו ולא נס לחה רק על פי ה' ידע שימיו יהיו מאה ועשרים ולא 

ם יותר, ונתקרב באהבה עם אנשי דורו, ולא מפני שחלה ובאו לבקרו, רק בהפך שהוא הלך למקו
אהליהם להתפרד מהם כהולך לדרך רחוקה, והודיעם ממיתתו, באופן שלא יתבהלו, ונחם אותם 
שלא יתעצבו כ"כ על מותו, כי מלאו ימיו, ושלא תהיה מניעה לביאתם אל הארץ, כי ה' יעבור 
לפניהם ויהושע יהיה מנהיגם, איש אשר רוח בו, ויודע להתהלך עם כל איש לפי רוחו, וכה יתפרשו 

 ים''.הכתוב
וע"ע בספר שם עולם )עמוד ו' בהגה"ה( מבעל החפץ חיים זצ"ל ששמע מאיש אמונים בשם הגר"א  

שאלמלא היסורים לא מצאנו ידינו ורגלינו בזמן הדין וחשבון על מעשינו לפני מלך מלכי המלכים 
 הקדוש ברוך הוא.

ה מן הים נגד צער יום המיתה וע''ע בפלא יועץ, ערך 'יראה': ''יסורין בחייו כיסורי איוב אינו כטיפ
 וכל צער יום המיתה אינו כטיפה מן הים נגד יסורי העולם הבא'' 

( בשם הגהות רבי אליהו בעל שם על 66 הערהכמו שמובא לקמן )בהערה על פרק א סעיף כב  9
ואפילו תינוקות בני יומם, עדיף להם להוולד ולמות  ביאורי מהרש''ל לסמ"ג בהלכות שבת עמ' מב.

עמרם גדול הדור .( שיב)סוטה )ואף שהתינוקות יסבלו מהחנק שבטביעה ביאור(, כדמוכח ב מיד
לם שמעו לדבריו ועשו כמעשיו, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, והיה, וכ

, עמד וגירש את אשתו, וכשראו בני ישראל שגדול הדור עושה  אמר לשוא אנו עמלים ללדת ילדים
אמרה לו מרים בתו לעמרם, אבא, קשה גזירתך יותר משל  כלן וגירשו את נשותיהן. כך עמדו

פרעה לא גזר אלא להורגן בעולם הזה, שאחר שיהרגו הרי יחזרו לחיות בעולם הבא, , כי פרעה
ואילו אתה הבאת על בני ישראל גזירה בין בעולם הזה שלא יולידו ילדים ובין בעולם הבא, שכיון 

כששמע עמרם את וקיבל את דבריה, ולכן ממשיכה הגמ':  .''ינן באים לעולם הבאשאינם נולדים א
 וכשראו זאת בני ישראל, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן. ,דבריה, עמד והחזיר את אשתו

כדאיתא במדרש רבה בראשית )פר' ויחי סו''ס צו(, שבמשך שלוש עשרה שנה שסבל רבי יהודה  10
רץ ישראל, וכן לא הפילה אשה עוברה, ולאחר שנתרפא, אמר רבי הנשיא, לא מתה אף יולדת בא

חייא: ''אוי לכם חיות שבארץ ישראל, אוי לכם עוברות שבארץ ישראל'', ופי' המתנות כהונה ד''ה 
חיה, ובעץ יוסף ד''ה אוי: ''שיסורי הצדיקים מכפרים על הדור, ולכן כשנתרפא אמר אוי לכם, 

. וע''ע 7''ע בדברי התד''א והרמח''ל שהובאו לעיל בהערה שמעתה פסק מהם אותו זכות''. וע
באלשיך )תהלים סח, סוף פס' טו(: ''...או יאמר אם כל כך מעלות יש בתורה, למה מלכיה, עושי 
פלא על ידה, יש להם ייסורין והכנעה, לזה אמרה רוח הקדש אל תתמה על החפץ, כי הם סובלים 

שסובל, צריכים כולם להתחזק ולחזור בתשובה, שהרי כל  צרות הדור''. וא''כ כשאנו רואים צדיק
אדם פרטי שסובל יסורין צריך לדעת שהקב''ה לא סתם שלח לו אותם וכל כאב וכאב מדוקדק 
מאוד דכאיתא בגמ' בחולין )ז:( ''אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה'', 

יפשפש במעשיו, שנאמר  -אדם שיסורין באין עליו וע''כ אומרת הגמ' בברכות )ה.(: ''אם רואה 
יתלה בבטול תורה, שנאמר: אשרי הגבר  -נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה', פשפש ולא מצא 
בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר: כי  -אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו. ואם תלה ולא מצא 

 -מר רב הונא: כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו את אשר יאהב ה' יוכיח. אמר רבא אמר רב סחורה א



21 

 

  

להבין מושגים אלו ולכן קבע שיש "חיים שאינם כדאיים" והוציא  ל היההנאצי ימ''ש לא יכ
חולי נפש וחולים חשוכי מרפא. אבל הקב''ה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו את  180,000להורג 11

" וכמו שסיפר הגר''י זילברשטיין בספרו חשוקי חמד ובחרת בחייםתורתו לימדנו שהכלל הוא "
י בחיי, כי הם קשים ישיב ביקר חולה קשה, והחולה אמר למו"ח קצת)ע''ז יח.(: "מרן הגרי"ש אל

יט( "ובחרת בחיים" והרבה פירושים נאמרו בזה,  ,: נאמר בתורה )דברים לעלי, אמר לו הגריש"א
אבל אין מקרא יוצא מידי פשוטו, שאדם חייב לבחור בחיים, גם כאשר הם לא נוחים לו ולכן 

 טובוהיינו לבחור במה ש ,לקיים רצון הבורא ולבחור בחיים" מצוה עליך לעורר בלבך רצון ואהבה
לאדם, כלומר להמשיך לחיות על אף היסורים וכן זה טוב למשפחתו שמקיימים מצוות רבות 

בחיי עד'', וכאמור לעיל ע''י שבוחר להמשיך  -ועיין בספורנו שם שפי' ''ובחרת בחיים בטיפול בו.
 וכה לחיי עד בעולם הבא.לחיות על אף הסבל הנורא, בזה גופא ז

אך כידוע "לכל כלל יש יוצא מן הכלל", ומצינו בפוסקים מקרים ומצבים מסוימים שמותר לוותר 
 (.ספרלנו )עיין באריכות לחילוק בין 'טוב' ל'נוח' ב נוחהזה ולבחור במה שיותר  טובעל הרווח ה

 י סוגיות:תיש ש ספרהנה בו
וגם אם 13ה שני חלקים: האם מותר לעשות זאת, ויש בז .צרותיו12המאבד עצמו לדעת מרוב  .א

 של המאבד עצמו לדעת.15 דין14אסור האם יש למי שעשה זאת 

                                                                                                                                                        
תלמוד לומר אם  -מדכאו ביסורין, שנאמר: וה' חפץ דכאו החלי, יכול אפילו לא קבלם מאהבה 

אף יסורין לדעת'', וא''כ באדם גדול וצדיק שסובל, כולם  -תשים אשם נפשו, מה אשם לדעת 
רגיש ששרוי בדין כבגמ' בשבת צריכים לפשפש במעשיהם. ואם כל אדם פרטי שמתייסר צריך לה

)לב.(: ''תנו רבנן: מי שחלה ונטה למות אומרים לו: התודה, שכן כל המומתין מתודין. אדם יוצא 
יהי דומה בעיניו כמי שנתנוהו בקולר,  -יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט, חש בראשו  -לשוק 

ון; שכל העולה לגרדום לידון, אם יש יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום ליד -עלה למטה ונפל 
תשובה ומעשים  -אינו ניצול. ואלו הן פרקליטין של אדם  -ניצול, ואם לאו  -לו פרקליטין גדולים 

טובים''. ולכן כשאדם צדיק מתייסר, כולם צריכים להרגיש שהעלו אותם לגרדום, ועד כדי כך 
נקרא חוטא.  -על חבירו ואינו מבקש  שהוסיפה הגמ' בברכות )יב:(: ''כל שאפשר לו לבקש רחמים

אם תלמיד חכם הוא שנאמר: גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדל להתפלל בעדכם. אמר רבא: 
ובשו"ת חתם סופר )או"ח קסו( ביאר, שיראה את עצמו כאילו גם הוא  ,''צריך שיחלה עצמו עליו

 חולה, וכאילו מתפלל על עצמו.   
 .14)לדר' מנחם ברייר(, פרק ב, עמ' מובא בספר 'מפנקסו של רופא'  11
שה'בשמים ראש' כתב שאין זה מאבד עצמו לדעת )וציין לדבריו בגליון רע''א בשו''ע יו''ד סי'  12

שמה(, והחת''ס )יו''ד סי' שכו ס''ק ג( כתב שמכאן ההוכחה שהבשמים ראש זיוף והובא בפ''ת 
 ביו''ד בסי' שמה ס''ק ב.

עצמו לדעת, האם יהיה גם מותר לאחר לעשות לחולה הסופני  ונידון נוסף, שאם מותר לאבד 13
והמיוסר ''המתת חסד'', במצב שאינו יכול לדבר, אבל אנן סהדי שהיה רוצה בכך. ואם אסור 
לאבד עצמו לדעת, יש לדון באופן שביקש מהרופא שיעשה לו ''המתת חסד'', והרופא עשה איסור 

ש אפשרות שאף שאסור לאבד עצמו לדעת, אם עבר והרג אותו, האם יחשב ככל רוצח, או כמו שי
 וחטא, אין לו עונש של ''מאבד עצמו לדעת'', כמו כן הרופא לא יחשב כרוצח.

"אין מתעסקים עמו לכל דבר ואין מתאבלין עליו ואין מספידין אותו ולא קורעין ולא חולצין..."  14
, הביא שיש אומרים (ה ס''קאנינות , )אסיפת דינים אות א)שו''ע יו''ד סי' שמ''ה סע' א(, ובשד"ח 

]כן הביא שם, משו''ת תפארת אדם יו''ד סי' יד, וסי' סד אות ד, ובשם הזרע  שגם לא אוננים עליו
אמת ח''ג סי' קנח, דאע''ג דמוטל עליו לקוברו, אין לו דין אונן להיפטר מכל המצוות, דהקבורה 

כדכתב בפתח הדביר בערך צפיחת בדבש סי' היא משום ביזיון קרוביו, ואמנם אוננים עליו בלב, 
סח, והדעות שכן אוננים עליו גם לפטור מן המצוות )מכיוון שסוף סוף טרודים לקוברו(, הם: 
מסגרת השולחן סי' שמה, פתח הדביר סי' עא אות א, והוסיף בפתח הדביר שאף שיש אנינות בכ''ז 

ק יח סי' ג אות ג' בעמ' קעד הקשה יכולים להחמיר ולקיים מצוות. אמנם בגשר החיים ח''א פר
עליו, שהרי ממה נפשך, אם יש דין אנינות, א''כ אסור להחמיר ולקיים מצוות, ואם אין אנינות אז 
חייב במצוות, ותי' שיש שלושה ענינים בפטור ממצוות לאונן: א. עוסק במצוה, שעוסק בפועל 

. כבוד המת, שאפי' יש מי שיטפל במת. ב. מצות קבורה, עצם זה שמוטל עליו הטירדה לקוברו. ג
במת, מכבוד המת שקרוביו לא יתעסקו בדברים אחרים, וצריך לומר שסובר בעל הפתח הדביר, 
שכיון שיש מצוות קבורה במעצ''ל א''כ יש את שני המושגים הראשונים, אבל אין את טעם כבוד 

דברכות שכשיש המת, ולכן רשאי להחמיר כשיש מי שיתעסק, כדמוכח בירושלמי ריש פ''ג 
 מטפלים, נשאר טעם של כבוד המת.[.

ואין הכרח לומר ש''ממה נפשך'', אם אסור, ודאי שדינו ככל מאבד עצמו לדעת, כדמצינו דין  15
דומה ברמב"ם )הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ד(, שכתב: ''וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור 

בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם, ואם היה 
ובטל מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה שהיא חלול השם, ואעפ"כ מפני 
שעבר באונס אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס, שאין 
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 של חולה סופני הסובל מאוד.16הארכת חייו  .ב

                                                                                                                                                        
ותן מזרעו למולך ונתתי אני את פני מלקין וממיתין אלא לעובר ברצונו ובעדים והתראה שנאמר בנ

באיש ההוא מפי השמועה למדו ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה, ומה אם עבודת כוכבים 
שהיא חמורה מן הכל העובד אותה באונס אינו חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין, קל 

דבר...'', וכעין ששם וחומר לשאר מצות האמורות בתורה, ובעריות הוא אומר ולנערה לא תעשה 
לא אומרים ''ממה נפשך'', אפשר אולי לומר בנד''ד שאף שאסור לאבד עצמו, אבל סוף סוף, ''היה 

 אנוס'', מרוב ייסוריו, ולא נעניש אותו ככל מאבד עצמו לדעת.
בקריינא דאיגרתא סימן ק''צ כתב: "בעיקר היסוד דכל מה שאפשר  מרן הקהילות יעקבש 16

, אפילו אינו אלא לחיי שעה, צריכים לעשות, אמת שגם אני שמעתי בילדותי להאריך חיי החולה
מימרא כזו ולא ידעתי אם זהו מבר סמכא הוא אבל בעיני דבר זה צע''ג, דביורה דעה סימן של''ט 

שב מבואר דמותר להסיר דבר המונע פטירת החולה ורק מעשה בגופו אסור לעשות ואם כן להיות 
ואדרבא יש ללמוד למנוע מזה...וכל זה צריך עיון גדול".  אתי איסורואל תעשה לכאורה לא מצ

ועיין במשנת פקו''נ )סי' ח סוף ס''ק ו( ששאל את הגרח''ק ''אם שוהה אדם בבית חולים דעכו''ם, 
ויש לו יסורים רבים במחלתו האנושה, ורוצה הרופא לקרב מותו, ושואל ממנו רשות, האם מותר 

''איפה שהחולה מרגיש שזה טובתו יתכן שמותר כמו שמותר להתפלל  לו להסכים לזאת?'' והשיב
עליו שימות''. ואמנם אף במקרים שמעיקר הדין היה אפשר להתיר לא להאריך חייו של חולה 
סופני, עדיין צריך לשקול היטב, מכיוון שיש חשש גדול לקלות דעת של עמי ארצות שתביא 

וידוע שיש חשש שהדבר יוביל ל''מדרון חלקלק'',   להיתרים שלא עלה על לבו של אף רב בעולם,
כלומר מתן היתר לדבר הנראה על פניו בגדר הנסבל, יכול להוביל להיתר נוסף, וממנו להיתר אחר, 
עד לתקלה גדולה, חלילה. כי שמתחילים להעריך ולשקול ערכם של חיי אדם, מדרך העולם 

היתר הריגתם של אנשים שגופם ונפשם  והשגרה, ש"הערכה" ו"שקילה" אלה יביאו תחילה לכלל
גם של אלה שפגועים במידה קצת פחותה. ובמשך הזמן לא יהא שיעור  -פגועים ביותר, ולאחר מכן 

עד כמה מידה זו צריכה להיות פחותה. זאת תורת המדרון החלקלק .ובדורנו כבר יודעים, כי 
ילת שנות השלושים הייתה מצוקה מדרון זה אין קץ לתלילותו ולשפל שאליו יכול הוא להגיע, בתח

קשה בגרמניה, שהשפיעה גם על התחום הרפואי, אי אפשר היה להגיש טיפול רפואי לכל החולים, 
איגוד הרופאים הגרמני נתן אז עצה לרופאים: אל תטפלו בכל חולה, אלא באלה שאפשר לרפאם 

רופאים הגרמני: לא שנתיים התקבלה החלטה נוספת על ידי איגוד ה-תוך זמן קצר, כעבור שנה
לטפל בחולים שדעותיהם עומדות בניגוד חריף לדעת הממשלה, זמן מה לאחר מכן התקבלה 
החלטה נוספת: לא רק שלא נגיש טיפול, אלא נעזור לממשלה לחסל את האנשים שדעותיהם אינן 
תואמות את דעת הממשלה. וא''כ יש פה מדרון תלול שאתה מידרדר בו מרגע שאתה מתחיל לקבל 

 ''ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך''החלטות של המתות חסד. ונראה שזה רמוז בתורה: 
)נצבים ל, יט(, והקשה בכלי יקר: ''וקשה ליה למה הזכיר ביעוד זה זרעו יותר מבכל היעודים'' ? 
ולפי הנ''ל י''ל שאם ח''ו לא תבחר בחיים, אלא תסמוך על היתרים לבחור במוות, אז הדבר ילך 

ויש עוד לדעת  בדור הבא כבר יתירו ממש לרצוח כל חולה שיראו לנכון. -דר, ש''זרעך''וידר
שהמתת חסד באופן האסור )ובד''כ זה אסור, למעט מקרים נדירים לחלק מהשיטות בפי' הגמ' 
בנדרים כב. עיין לקמן בספר(, יש לרופא דין רודף וכן לשופט המאשר זאת, כדכתב במשנת פקו''נ 

ודבר זה לדאבוננו מצוי בזמננו שחולה שנחשב "סופני" שאין לו סיכוי להתרפאות ב(: '')סי' פ ס''ק 
וחייו חיי סבל, כשהחולה מבקש או ביקש בעבר שרוצה למות יש מהרופאים שעושים כן להמיתו 
והרי זה רציחה גמורה, ולרופאים אלו יש דין רודף, ופה במקומנו חוק המינים שצריך הרופא 

רשות מ"שופטיהם", ויש לדון דגם השופט יש עליו דין רודף שמתיר נפש החולה לקבל על דבר זה 
למיתה, וכשם שהמוסר חבירו למלכות דינו כרודף הגם שאינו הורג בעצמו אלא המלכות היא 

, ה"נ בשופט שאומר לרופא להרוג לחולה דינו .(זקי)ובב"ק  .(,נח)ההורגת, וכמפורש בברכות 
ק ה, חילק שכשהחולה בגדר טריפה, או ספק טריפה, דלא יהיה לרופא ...'' )ואמנם שם בס''כרודף

לגבי נותן סימן יז בדברי הגר''א אוירבך שליט''א  שער בלקמן בוע''ע  .המבצע דין רודף(. עיי''ש עוד
 פקודה להרוג אם חשיב רודף.

ן רודף, אין הדבר פשוט שיש לרופא דיאמנם באופן שהחולה עצמו רוצה שיעשו לו ''המתת חסד'', 
, שאף שודאי כדמצינו במנח''ח מצוה לד ס''ק יג, שהסתפק באופן שהנרדף ביקש מהרודף לרודפו

ולכ' לפי הצד שיש לו ) שיענש ההורג כרוצח לכל דבר, אבל לא פשוט שבדרך להריגה יחשב כרודף
 דין רודף, ייצא דבר תמוה, שלאחרים יהיה מותר להרוג את הרודף, ולנרדף יהיה אסור להרוג

 .אותו, שהרי בידו ''להציל באחד מאבריו'', ע''י שיבטל את בקשתו(
, לא מוריד ממנו דין רודף, כדאיתא במשנת ''טובהעשות ל''ודע עוד דמה שכביכול כוונת הרופא 

, שמי שנכנס בו רוח שטות, וחושב שאם יפזר גז רעיל בבית החולים, הדבר 96פקו''נ סי' עט הערה 
חפים מפשע, במקום אי דינו כרודף, וכן בטייס שטועה והולך לפגוע בירפא את כל החולים, שוד

באויב, שדינו כרודף, וכן בשומר שמתכוון להציל וטועה בזיהוי, שיש לו דין רודף. ואף שהביא שזה 
שיעורי תורה לרופאים סי' קטו, בכ''ז בנד''ד שהרופא לא כמובא בשם הגריש''א זצ''ל בספר 

ולא גרע  , אף שבכוונתו לגאול את החולה מיסוריו,, לכ''ע חשיב כרודףמתכוון במודע להרוג יהודי
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 ו בסוגיא זו.נהבאת תמצית הסוגיות והראשונים והאחרונים שד ,עיקרו הואו
נהיה בריאים וחזקים ום חולי וה' ירחם עלינו שיהיה רק בגדר של 'דרוש וקבל שכר' ושלא נדע שו

 בגוף ובנפש ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. 
 ."בינינו"והשיעור אף פורסם באתר  ,תחילת עיסוקי בסוגיא זו היתה לצורך מסירת שיעור ברבים

"...לא ישרה בעיני על אשר הדפיס דברי  :והנה כתב בשו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תקיז
ם אשים עיני עליו, אם ראוי להפיצו על פני תבל, וידוע דברי רמב"ם תשובתי בלי רשותי, טר

ארבעה פעמים 17בתשובה, במה שאמרו בגמרא שהאומר דבר בצבור צריך לעיין בה בינו לבין עצמו 
בשגם כי בעת כתבתי אליו ידעתי כי לא להלכה  אך כאשר יפיץ על פני תבל אף אלף פעמים מעט,

א. לא כן כשיודפס יורו ממנו הלכה למעשה.'' ולפי''ז כ''ש למעשה נתכוין רק לפלפולא בעלמ
אמנם כל זה  .שהדברים הולכים בכל קצוות תבל ממש18 ''בינינו''כשמפיצים שיעור באתר 

אבל כשמדגישים שהדברים הם לא להלכה ולא למעשה  ,כשדברי התורה הם להלכה למעשה
 אפשר וראוי להפיצם.

לכן לא נכנסנו ו ,למעשהלא להלכה ויה''ר שגם לא  ספרה לכן אע''פ שזה פשיטא, אני מודיע:
לפרטים המעשיים )כגון החילוקים שיש בין סוגי המחלות ובין סוגי התרופות( שהאריכו בהם 

 פוסקי זמננו.
כמו שכתב בספר חסידים סי' תק"ל: "וכל מי  , להפיץ דברי תורה,ודע דלפעמים הוי בגדר חיוב

כי לא גילה לו אלא  ,הרי גוזל מי שגילה לו ,ויכול לכתוב שגילה לו הקב"ה דבר ואינו כותבה
והדברים  .וכתיב יפוצו מעינותיך חוצה, וזהו שכתיב יביא במשפט על כל נעלם..." ,לכתוב

אבל היה לו כח ללמד לאחרים ולא לימד,  ,מבהילים ונוראים, שאפילו שלמד כל חייו והיה ת"ח
ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות ר"ל יענש על זה. וכעין מה שכתוב בתורה: "

 –יא יוכתב הרמב"ן בשם הירושלמי "אמר רבי אסי בשם רבי תנחום בר ח .)דברים כז, כו( ''אותם
ואפילו היה  הרי זה בכלל ארור... ,והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק ,למד ולימד ושמר ועשה

 ביד הרשעים המבטלים אותה הרי זה ארור".הוא צדיק גמור במעשיו והיה יכול להחזיק התורה 
דהרי בעבר הלא רחוק היה קצת בתי שבדורנו החיוב כפול ומכופל, וע''פ דברי ה"ספר חסידים" חש

תירוץ למי שהתחדשו לו דברים והם שמורים לו בליבו, ואיתם הלך לישון... ואיתם הלך לאכול... 
לו, כי לא גילה לו אלא לכתוב", אמנם יש לו  "הרי גוזל מי שגילה -וזעקת הספר חסידים זועקת לו 

קצת תירוץ שהרי כתיבת ספר היא הוצאה גדולה מאוד וכו', אלא מה, ילמד לתלמידים והם יכתבו 

                                                                                                                                                        
שהמל גרים ח''ג סי' מו, בשם בית הלל יו''ד סי' רסז סעי' ד, רדיפתו, ממה שהובא במנחת אלעזר 

ואף שנחלק עליו המנחת אלעזר, בכ''ז נראה שכיון  בזמן שאסרה המלכות, דין המוהל כרודף,
וה, שכך נצטווה למסור נפש כשעת השמד, אבל סתם רופא שרוצה שטועה לחשוב שעושה ממש מצ

שהרי פוק חזי מניין הוכיח המנחת אלעזר  לעשות 'טובה', ולא טועה בדבר מצוה, לכ''ע דינו כרודף,
דהוכיח כן ממה שרבי יוסי בן קסמא לא הרג את רחב''ת בע''ז יח, על שהמשיך ללמוד דבריו, 

ם בזה, אלא כיון שרחב''ת אוחז שעושה רצון ה', ומצווה תורה בשעת הגזרה, וסיכן גם אחרי
להמשיך ללמוד, כי הוי כגזרת שמד, א''כ גם אם רבי יוסי חולק עליו, לא יכול להרוג את רחב''ת 

יחשב  זה, שכאמור לכ''ע רשע מדין רודף, ומה רב המרחק בין רחב''ת שלומד תורה, לבין רופא
אם עדיין יש את המצוה להציל את  ,ספק המנח''ח הנ''לורק כשהחולה ביקש זאת, יש את  .כרודף

 וע''ע לקמן בפרק ג, אם צריך להציל את ההולך לאבד עצמו לדעת. הנרדף,
 רבי עקיבא לא רצה לעלות לתורה                                                 17

ם תהיה בן תורה לא ומקורו במדרש תנחומא )ורשא פרשת יתרו סימן טו( ''...למדך התורה שא
, בינך ובין עצמך שנים שלשה פעמיםתהא רוחך גסה לומר דבר לפני הצבור עד שתפשוט אותה 

מעשה ברבי עקיבא שקראו החזן ברבים לקרות בס"ת בצבור, ולא רצה לעלות. אמרו לו תלמידיו, 
בודה, לא רבינו, לא כך למדתנו, כי היא חייך ואורך ימיך, ולמה נמנעת מלעלות? אמר להן, הע

נמנעתי לקרות אלא על שלא סדרתי אותה פרשה שנים שלשה פעמים, שאין אדם רשאי לומר דברי 
 תורה לפני הצבור עד שיפשוט אותו ב' ג' פעמים בינו לבין עצמו...''.

 פסק השו''ע
וכן נפסק בשולחן ערוך אורח חיים )סימן קלט סעיף א(: ''במקום שנהגו שהעולה עצמו קורא בקול 

ם לא סידר תחלה הפרשה פעמים שלש בינו לבין עצמו, לא יעלה'', והתחדש שעד כדי כך רם, א
חשוב לסדר כמה פעמים את הפרשה, שאם לא סידר, לא יעלה לתורה, אפילו שזה דבר חמור מאוד 
לא לעלות לתורה שנענש בקיצור ימים, כדאיתא בברכות )דף נה.( ''ואמר רב יהודה, שלשה דברים 

שנותיו של אדם: מי שנותנין לו ספר תורה לקרות ואינו קורא וכו'...'', ולכן תלמידי מקצרים ימיו ו
ר''ע התפלאו עליו, ושאלהו שהרי לימדת אותנו שאסור לסרב לעלות לתורה, כי היא חייך ואורך 

 ימיך, בכ''ז ענה להם ר''ע, שיותר כבוד התורה שלא יקרא בלא הכנה.
, שער בב לקמן שאפילו מקצרין ימיו, הארכתי בהסבר גמ' זו ולגודל האיסור, לסרב לעלות לתורה,

 .סימן א
וכמו שכתוב במכתב המלצה החתום ע''י מרנן ורבנן: "..והפצתם בכל העולם תוך ניצול כל  18

 פועל גדולות ונצורות" 'בינינו'אמצעי הטכנולוגיה החדישים לשם כך, וכידוע שאתר 
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ויסכמו את השיעור... אבל דא עקא, אין מספיק "משרות" וממילא איך חידושי התורה שחידש 
"יומם בב"ב ל 8מהחדרים ברח' חגי יגיעו ללומדים, אבל היום הרי בקלות אפשר להכנס לאחד 

שעות ביממה ומקבל בברכה כל מי שבא למסור שיעור וכן יש אפשרות  24מקום שפתוח  - ולילה"
ולשמיעה  'בינינו'להסריט שיעור בביתו ולשלוח ל'יומם ולילה', והשיעורים עוברים לצפיה באתר 

ר, שכן זה "ספר חי", וממילא והרי זה גדול יותר מכתיבת ספ ו'קול הדף' 'קול הלשון'במערכת 
 הפצת תורה בצורה זו היא היעילה ביותר.

הרי הוא ר"ל  ,דמי שיכול להסריט שיעור ולא הסריט , שבמידה מסוימת יש לחשוש,נראה וכמו כן
בכלל כל הקפידות שנזכרו לעיל, כי מה לי חידושים שלו שיכול ללמדם לאחרים ומה לי חידושים 

וכידוע  ,איבוד" ואפשר בקלות להצילם ולקיימם ולשומרם לדורותשל אחרים דעלולים ללכת "ל
 גדול עונשו של לבן יותר מעונשו של תכלת )מנחות מג:(.

ונראה להוסיף דבר נורא, שה'ספר חסידים' קאי על מי שיכול לכתוב חידושיו ולא עושה זאת, 
הרי ח"ו התביעה  –ו וכ''ש בדורנו, כשיש לנו אפשרות ללמד תורה לכל עם ישראל בכל העולם כול

גדולה עד למאד. וכעין מה שכתב השיבולי הלקט בסימן י', בשם הפסיקתא רבתי )פסיקתא כה( 
כבד את ד' מהונך קרי ביה  ,ט( -"דעשר תעשר כתיב )משלי ג ,והובא בב"י באו"ח סי' נ"ג ס"ס ד'

נבות היה קולו עמוד וכבד את ד' בקולך,  ,שאם היה קולך ערב והיית עומד בבית הכנסת ,מחינך
נאה והיה עולה לירושלים והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו, פעם אחת לא עלה והעידו עליו 

שלא עלה לירושלים לכבד את ה' במה  –אותם העדים בני בליעל ואבד מן העולם, מי גרם לו 
הוא, דאם דק"ו  –תאחוז בכל מתבונן  השחננו... ואילו עלה לא איבד נפשו בעד חמדת כרמו". ורעד

מי שחננו ה' בקול נעים כ"כ הקפידו עליו כי יכלו כל ישראל להנות לכמה דקות מנעימה זו, על 
אחת אלף אלפי אלפים דיקפידו על מי שיכל להנעים את נשמות של עם ישראל בדברי תורה, ולא 

 רק באופן "חד פעמי" אלא שזה נשמר וממשיך לדורי דורות לכל כלל ישראל!
אלא אפילו מי שסידר לעצמו ד"ת ידועים ומפורסמים ומגיש אותם בצורה  ,חידשולאו דוקא מי ש

יהודה כמו שכתב מו"ר הגאון הגדול רבי  .העוזרת להבנה ולידיעה, ג"כ נחשב ל"יצירה חדשה"
שליט"א בספרו 'דרכי חושן' ח''א )בדיני 'זכויות יוצרים' ענף ב ס"ק ו' בעמ' רמז(: "..ישנה  סילמן

שבעיקרה התחדשה בזמנינו והיא הנקראת עריכה, והיא סידור כל החומר גם עבודה אחרת 
מחדש, שיהא מעניין וקל למצוא, ניסוח בשפה ברורה, מקורות לדברים, מציאת דוגמאות מעשיות 

 מילא יש לומר, שחייב לפרסם זאת.וכו'.." ומ
ר למטרת הפצה מאפשר לכל המעוניין למסור שיעו ''יומם ולילה''ולכן אני שמח לפרסם שארגון 

ברבים את היכולת לעשות זאת, וגם מי שיש לו דברי תורה ערוכים בצורת 'עלון' יכול לשלוח 
 המפיץ אותם בצורה נפלאה. ''בינינו''יועבר לאתר , ולארגון הנ''ל

הנה ימים באים נאם אדני ה' והשלחתי רעב בארץ יא( " ,ועה התוכחה הכתובה בעמוס )חוהנה יד
" וכדכתב הרד''ק שחיסרון זה יהיה השםמא למים כי אם לשמע את דברי לא רעב ללחם ולא צ

 "כל ימי זה הגלות"
ויהי רצון שנזכה לעשות כל מה שביכולתנו להשביע ולהרוות רעב וצמא אלו וזה יהיה אם נשכיל 

 באמת לתת ממה שחנן אותנו הקב''ה לכל אחינו בית ישראל אשר נמצאים בכל אתר ואתר!
 

 משה קליין
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 שער א
 ובחרת בחיים

 פרק א
 האם ישנם אופנים שמותר לקצר חיים?

 
 מקור האיסור לאבד עצמו לדעת

 

מיד "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש 19 בפרשת נח מהפס' נלמד לאבד עצמו לדעתהאיסור א( 
י לכם נטילת נשמה "אע"פ שהתרת ופרש"י20 ,האדם ומיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם )ט, ה(

                                                      
לא תתרצח. והבית מאיר -, שמות כד( לא תרצח ויש גם דרשה נוספת בחז"ל )פסיקתא רבתי 19

)לרבי מאיר פוזנר, יו"ד רטו סוף ס"ה(, כתב שהמאבד עצמו לדעת הוא בכלל הלאו של לא תרצח, 
וז''ל: ''...שאם נשבע שלא לאכול שבעה ימים הוי שבועת שוא...דהוה ליה נשבע לעבור על דברי 

וכן בתשובת חת''ס יו''ד סי' שכו  א תרצח'',תורה, שנשבע להמית את עצמו...דהוא מוזהר בלאו דל
)וע''ע בחובת הלבבות שער הביטחון פרק ד(, ויש לעיין האם כוונתם שעובר בלא תרצח ממש, או 

)ועיין לקמן פרק א סעי' לג, מה שכתבתי בזה, לגבי החילוק באיסור  שנחשב כאביזריהו דרציחה,
סי' , וע''ע באג''מ חו''מ ל, מה שהאריך בזה-י' כו'המתת חסד' בין יהודי לגוי, וע''ע במרחשת ח''ג ס

, מנין ע"א העונשין פתיחה( ,ירוחם פישל פערלא ירבלביאור על ספר המצוות לרס"ג )וכן ב(, קד
וכן יש לתמוה מה שמנה שם )בריש מנין הלאוין שלו( לאו דלא תרצח. אחר שכבר מנה שכתב: ''

די היה נראה יותר לומר בכוונת הבה"ג במה שחזר ולדי...רוצח במנין העונשין במספר חייבי סייף
ומנה לאו דלא תרצח במנין הלאוין. ע"פ מאי דאמרינן בפסיקתא רבתי )ריש פרשה כ"ה( לא תרצח 
לא תתרצח עיין שם. והיינו לומר דבכלל אזהרה זו שלא לרצוח את עצמו. דאפילו למ"ד רשאי 

( מדכתיב אך את דמכם :החובל )צאאדם לחבול בעצמו. מ"מ קטלא שאני. וכדאמרינן בפרק 
וכן מתבאר מדאמרינן בירושלמי )פ"ק דברכות הלכה ה( דאזהרת לא  לנפשותיכם אדרוש עיין שם.

דכתיב ואבדתם מהרה מאן דקטיל מתקטיל עיין שם. והדברים  ,תרצח היא בכלל פרשת ק"ש
הכונה לומר דקרא סתומים לכאורה. והמפרשים כולם לא יצאו ידי חובתם עיין שם. אבל הנראה ד

דהשמרו לכם פן יפתה לבבכם וגו' הו"ל אזהרה על ואבדתם מהרה וגו'. משום דלאזהרת ע"ז לא 
צריך קרא. דבלא"ה איכא כמה אזהרות בע"ז. והילכך ס"ל דע"כ לא אתי קרא אלא להזהיר על 

מם איבודם. כלומר השמרו לכם שלא תגרמו לנפשכם להאבד מהרה. ונענשים גם על שאבדו את עצ
בכך. וזו היא ג"כ אזהרת לא תרצח שבכללו ג"כ לא תתרצח. שברצחו את חבירו עובר על חבירו 
בלא תרצח. ועל עצמו בלא תתרצח. משום שבכך מביא על עצמו מיתת ב"ד בהתראה ובעדים. 
ובלא עדים והתראה מיתה בידי שמים ומאבד את נפשו. וזהו שאמרו בירושלמי מאן דקטיל 

( שכתבו , הבהלכות קטנות )ח"ב סי' רלא( ובבית מאיר )יו"ד סי' רטו מתקטיל. וכן ראיתי
בפשיטות דההורג את עצמו עובר בלא תרצח עיין שם. אבל לא הביאו שום מקור לזה ואכמ"ל 
בזה. ועפ"ז ניחא שפיר מה שחזר הבה"ג ומנה במנין הלאוין לאו דלא תרצח. משום אזהרת רוצח 

רוצח שמנה במנין העונשין. דהאי לאו בר עונש בב"ד הוא. ואין את עצמו. שאינו בכלל עונש סייף ד
 ''.דינו מסור אלא לשמים ואין בו אלא אזהרת לאו בלבד. ומקומה במנין הלאוין

ודלא כמנח"ח )מצוה לד( שכתב וז"ל: "והנה המאבד עצמו לדעת אינו בכלל לאו דלא תרצח רק 
ח ה"ב, ונפק"מ אם שיבר כלים בשעת חייב מיתה בידי שמים, כמבואר ברמב"ם פ"ב מהל' רוצ

מעשה, גם נראה לי דבן נח אינו מצווה דנלמד מ"אך את דמכם" ולא נישנית בסיני, א"כ לישראל 
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, )כי אין לפרש מקרא זה בשופך דמו של אחר שהרי דרוש מהשופך דם עצמו"ת דמכם אבבהמה א
כבר נאמר בהמשך הפסוק: "ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרש את נפש האדם", אם כן 

רבי אליהו מזרחי על פירוש  -"לנפשותיהם אדרש" היינו "מנפשותיכם", מן השופך דם עצמו 
 רש"י(.

 המדרש ולכן כתב, למעט יש לעיין מה הפס' כאן באלמעט וא"כ 21באים  ''רק''ו ''אך''והנה ידוע ש
, יכול כחנניה מישאל ועזריה ת"ל ךל א"תיכול כשאול " (בראשית רבה פרשת נח פרשה לד סימן יג)

 ."אך
דע זאת נוכל ללמוד אול ולחנניה מישאל ועזריה, כי כשנלש ההיתרוצריך להבין מה בדיוק סיבת 

אולי חייב , אלא לאבד עצמו לדעתל ושמא לא רק שיוכלאבד עצמו לדעת.  לכומקרה דומה, שילכל 
בא ללמד שמותר במקרים  אםה מקרים מסוימים, כי הפס' מיעט, ויש לדוןב לאבד עצמו לדעת

 .לאבד עצמו לדעתאו אף חייב  לאבד עצמו לדעתאלו 
 
 
 

 מות שאול
 

בד המלחמה אל שאול וימצאהו "ותככתוב: א -בסוף ספר שמואל והנה בפרשת מות שאול, ב(
כליו שלף חרבך ודקרני בה פן  אלנוש22חל מאוד מהמורים, ויאמר שאול המורים אנשים בקשת וי

                                                                                                                                                        
ואמנם אין הכרח שיש מהפסיקתא סתירה למנח''ח, שהרי המשך דברי ) נאמרה ולא לבני נח"

עשה הדם של חבירו הפסיקתא "לא תתרצח לא תעשה הדם צורח עליך", וביארו המפרשים שלא ת
ועיין בתורה שלמה יתרו כ, ס''ק של, בביאור  צועק עליך, וא"כ אינו ענין לאיבוד עצמו לדעת כלל.

 הפסיקתא הנ''ל(.
וכן כתב הר"ן על הרי"ף )מסכת שבועות דף י. בדפי הרי''ף(, שהנשבע לא לאכול עובר על ''אך את 

ברי הר''ן סתירה לשיטות שלומדות שהמקור , ושמא אין מד(סימן כג שער בדמכם..'' )הובא לקמן 
הוא ''לא תרצח'', מכיון שגם לשיטתם נצרך הפס' של ''אך את דמכם..'', לגבי הסוגיא אם מותר 

, שאף שסובר שהמקור לאבד רבי ירוחם פישל פערלאלאדם לחבול בעצמו שבב''ק צא:, וכדמוכח מ
'', לגבי הגמ' אם רשאי אדם לחבול עצמו נלמד מלא תרצח בכ''ז הביא את הפס' ''ואך את דמכם

על ספר המצוות לרס"ג )עשין עשה  וביאורבעצמו, וראיה לזה שאף הוא הביא את הר''ן הנ''ל, ב
והר"ן )בפ"ג דשבועות( כתב דיש בזה לאו דהשמר לך ושמור נפשך מאוד. וגם הוא , שכתב: ''כח(

 '', ועוד כתב שם:ק שהביא שםבכלל קרא דאך את דמכם לנפשותיכם אדרוש עיין שם ובסוגיא דב"
ועל כל פנים פשע גדול הוא ומהרי"ט ז"ל בחי' לכתובות )סו"פ הנושא( הביא שאין לו חלק ''

 . ''עיין שם )יחזקאל לב, כז(, לעוה"ב שקורא אני עליו ותהי עונותם על עצמותם
פטור על  כוונתו אם ,אם פטור מדין קים ליה בדרבה מיניה הנ''ל, לגבי מה שדן המנחת חינוך

 .הכלים לענין שהיורשים לא צריכים לשלם מנכסיו
אם העושה עצמו לטריפה, אם חייב מיתה, שהרי העושה  ונראה עוד שיהיה נפק''מ לגבי הנידון

סי' יט )ועיי'ש לגבי ההיתר לעשות  שער בחבירו לטריפה חייב משום רוצח, והרחבנו בזה לקמן ב
  ניתוח לב פתוח של השתלת לב(.

, סי' יד, שאם המקור לאיסור לאבד את עצמו נלמד מ''לא תרצח'' יהיה שער בד לקמן בעיין עו
קולא בטריפה שמאבד את עצמו, שאף שעבר איסור בכ''ז ''פטור'' מהחומרות שעושים לכל מאבד 

 עצמו לדעת.
וזה לשונו: "וכן ההורג את עצמו שהרי הוא אמר  (ג-הל' ב, ב , פרקרוצח)הל' וכן פסק הרמב"ם  20

 שופך דם האדם באדם דמו ישפך זה ההורג את עצמו".
כבילקוט שמעוני )פרשת נח רמז נז(: ''אך, רק, מן, מעוטין'', ובאוצר המדרשים )אייזנשטיין,  21

 (: ''ממיעוט, כיצד? המיעוט שלש לשונות: אך, רק, מן''.266ל"ב מדות באגדה עמוד 
, למה ביקש מנושא כליו שיעשה זאת, לכאורה קשה, אם שאול סבר שמותר לו להרוג את עצמו 22

ורק כשנושא כליו לא רצה, עשה זאת שאול בעצמו? ועיין בשו"ת משנה הלכות )ח"ז סי' רפב(, 
שכתב: ''...ואף בשאול שהגם שהיה מותר לאבד עצמו מ"מ כל שאפשר ע"י אחר אין לעשות ע"י 

החרב בידו לאבד עצמו,  עצמו ולכן מתחילה ביקש מנושא כליו, וכיון שלא רצה, אכתי לא לקח
אלא ויפל עצמו עליה, השם הטוב יעשה כרצונו, ואפילו לאחר כן לא עשה בעצמו מעשה, אלא 
העמלקי שפגש. ולפענ"ד זה דבר חדש וצ"ב כי לא ראיתי בפוסקים לחלק כן מ"מ לפום ריהטא 

, ודוחק מותר -נראה אמת הדבר''. ולפענ"ד דוחק גדול לחלק בינו לבין אחר, שהרי אם מותר 
להגיד שלהפיל עצמו שונה מלהרוג את עצמו. ואף שכתב בפרשת דרכים )דרוש יג( שע''י אחר קיל 
טפי ולכן העדיף למות ע''י נושא כליו )הובא לקמן סוף סעי' ד שבפרק ב(, בכ''ז אין ראיה מדבריו 

איסור ל'משנה הלכות', כי ה'פרשת דרכים' סבר שהריגת שאול היה איסור, ובזה כתב שלעשות 
ע''י אחר קיל טפי, אבל אם כדברי המשנה הלכות שהיה מותר לשאול, אז מה ההבדל מי יעשה 

 החולה או מי שמטפל בו ?!, זאת, וכמו שיש היתר לחלל שבת להצלת חולה, וכי יש הבדל מי יחלל
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יבואו הערלים האלה ודוקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאוד ויקח שאול את החרב 
  ה(-)לא, ג "מוויפול עליה וירא נשא כליו כי מת שאול ויפול גם הוא על חרבו וימות ע

למעט שמי ועל זה בא הפס'  ןמחשש ליסורי איבד עצמו לדעתנראה ששאול ולכאורה מפשט הפס' 
כ"ש שיהיה מותר לעשות לפי"ז כשאול. ולכאורה  ,לאבד עצמו לדעתמותר לו  ןשחושש מיסורי

  !יןשכבר הגיעו אליו היסורבמקום  "המתת חסדלעצמו "

 
וסיפר ששאול מת, ודוד שאל אותו שהגיע איש מן המחנה ב מסופר -בתחילת שמואל אמנםוג( 

ע והנה שאול וויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבויהונתן בנו  שאול ך ידעת כי מתיא"
נשען על חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו: ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני: 

: ויאמר אלי עמד נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי כל ויאמר לי מי אתה ויאמר אליו עמלקי אנכי
עוד נפשי בי: ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על ראשו 
ואצעדה אשר על זרעו ואביאם אל אדני הנה: ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וגם כל האנשים אשר 

ועל בית ישראל כי נפלו  ה'על יהונתן בנו ועל עם אתו: ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב על שאול ו
בחרב: ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי: ויאמר אליו דוד 

: ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו ויכהו ה'איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח 
 ט"ז(-ו' ,)א' "ה'ענה בך לאמר אנכי מתתי את משיח וימת: ויאמר אליו דוד דמך על ראשך כי פיך 

 
מסופר ששאול מת כשנפל על חרבו ובתחילת  ,א-שמואל כי בסוף ,סתירה כאןולכאורה יש  ד(

המצודת דוד כמו שביאר  אאלא הפשט הפשוט הו ? ב מסופר שמת מהנער העמלקי-שמואל
לקי השלים מיתתו כמ"ש בשמואל ר"ל קרוב למות כי בן איש גר העמ -ה( ''כי מת  ,א לא-שמואל)

                                                                                                                                                        
הרי זה לא ניתן להאמר כלל, ש, ד''ה 'וכי תימא'(: ''...דרוש תשעה עשר) פרשת דרכים]וכן הוכיח ב

אנו שוחטין לחולה בשבת כדי שלא יאכל החולה נבלה, הרי שאין הפרש בין אם נעשה האיסור על 
חלק ג )תשב"ץ '', ואמנם בידי החולה או על ידי אחרים כל שהוא לצורך החולה חשיב כגוף אחד

עשה והקושי' השנית שאם הי' איסור שבת ואיסור נביל' נ(, כתב שיש הבדל, וז''ל: ''...סימן לזסוף 
הכל באיש א' הי' אפשר לו' דמוטב לדחו' איסור סקיל' מהרבה איסורין במלקו' אבל בנדון הזה 
אינו כן שאיסור נביל' הוא דוחה אותו החולה עצמו ואיסור שבת אנו דוחין אותו בשבילו ומוטב 
הי' שידחה הוא איסו' נבלה בעצמו לפקוח נפשו ולא נדחה אנחנו איסור שבת בשבילו דמאי 

י' בערובין )ל"ב ע"ב( ניחא לי' לחבר דלעביד איסורא זוטא ולא ליעביד עם הארץ איסורא דאמר
רבא דוקא כי האי גוונא אבל דלעביד חבר איסורא רבא בחללו שבת כי היכי דלא ליעביד חולה 

'', ופשוט שגם דבריו הם רק למ''ד ששבת 'דחויה' איסורא זוטא באכילת נבל' ליכא מאן דאמר
אלא ישחטו  כדבריו,דלא  כתב , סעי' יד(,שכח)סי'  בשו"ע, ולא 'הותרה', ובלא''ה במקום פקו''נ

, וכן כתב גם לאחר לחלל שבת לצורך החולה מותרהאחרים עבורו הגם שיכול לאכול נבילה, הרי ד
בשש''כ פרק לב, סעי' ד: ''אין הבדל בין חילול שבת להצלת חיי האדם הנעשה ע''י החולה עצמו 

בת הנעשה ע''י אחרים העושים למענו'', ובהערה טו, בשם הגרשז''א, דחה את שיטת לבין חילול ש
שו''ת אבן שהם )או''ח ח''ב סי' כד(, שסבר ''שאם החולה עצמו יכול לעשות בלי שום איחור, אסור 

מכתבו של הגר"ח  שו''ת אבן שהם הנ''ל, הביא תחילתבלישראל אחר לחלל שבת עבורו'', ואכן 
 .[יג על המחבר שאין לחלק בין החולה לאחרים, והודה שם המחבר לדבריוברלין ז"ל שהש

ואין לומר בדעת המשנה הלכות שסבר שהיה מותר לשאול, אבל ההיתר הוא בגדר 'דחויה' ולא 
בגדר 'הותרה', ולכן מדין 'הקל הקל תחילה', לכתחילה יש להעדיף ע''י אחר )כמובא במשנ''ב סי' 

ר לעשות בדרך מותרת, צריך לעשות בדרך המותרת(, וכיון שעושה תסו ס''ק ב, שאם בקלות אפש
בעצמו, נחשב למעשה חמור )של רציחת עצמו(, וכשאומר לאחר, נחשב למעשה יותר קל )כי נחשב 
שרק עבר ''בלפני עיור''(, מכיון שנושא כליו היה יהודי, אין שום 'הקל הקל תחילה' במעשה חבירו, 

נס בשבת לצורך פקו''נ אין עניין לבקש מחבירו שיתקשר...( ורק )ופשוט שכשצריך להזמין אמבול
 :כתבש ,יונה שאמר להם שישליכוהו לים לגבי תרע"טבגוי מצינו זאת כדאיתא בספר חסידים סי' 

, אמנם אפשר ששם העדיפות להפיל את יונה ע''י גויים, "גוים היו בספינה ומוטב שישליכוהו הם"
ל תחילה'', אלא ששם זה היתר גמור, ע''פ הדעות המובאות לקמן היא לא בגלל הדין של ''הקל הק

, שגוי אינו מצווה על קידוש השם, ואפי' שפיכות דמים הותר לו כדי 43פרק א, סעי' יא הערה 
להציל את נפשו, ולכן לגויים בספינה היה מותר לכתחילה להשליך את יונה לים, כדי להציל את 

 עצמם.
ע''י אחר קיל טפי, לכאורה יש עשה של שאול היה אסור, ובכ''ז גם בדעת הפרשת דרכים, שהמו

לשאול שהרי ''נושא כליו'' של שאול, לא גרע מכל פועל של בעל הבית שאומרים ''יד פועל כיד בעל 
הבית'', וא''כ למה יותר קל ע''י נושא כליו? עיין במה שהשיב מו''ר הגר''ש גוטפריד, לקמן בפרק א 

 .109סעי' לג בהערה 
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העמלקי ואח"כ ביקש מהנער  ,לגמריהרג נשבאמת שאול נפל על חרבו אבל עדיין לא ב'', כלומר 
 ., לא האריך בפרטי המעשהא' בסוף שמואלו לעשות "המתת חסד" וכך עשה. והכתוב לעזור ל

 
תר לאבד את עצמו שמו סברשאול  ,אורהשלכ ,הויכוח בין שאול לדודוצריך להבין מה היה  ה(

 ון להחטיאו,שהרי ודאי לא כי בזה,לו לדעת במצב שבו היה, וגם מותר לו לבקש מהנער לעזור 
  חייב מיתה את הנער.ר ולכן ושאס סברואילו דוד 

 
 
 

 זירוז פטירת רבי חנינא בן תרדיון
 

שב ועוסק לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יוגדולי רומי מצאוהו " מסופר .בגמ' בע"ז יחוהנה,  ו(
לות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו. הביאוהו וכרכוהו בס"ת, והקיפוהו בחבילי יבתורה ומקהיל קה

זמורות והציתו בהן את האור, והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו, כדי שלא 
תצא נשמתו מהרה. אמרה לו בתו: אבא, אראך בכך? אמר לה: אילמלי אני נשרפתי לבדי היה 
הדבר קשה לי, עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי, מי שמבקש עלבונה של ס"ת הוא יבקש עלבוני. אמרו 

אף אתה אמרו לו ן נשרפין ואותיות פורחות. רבי, מה אתה רואה? אמר להן: גוילי לו תלמידיו:
פיך ותכנס ]בך[ האש! אמר להן: מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו. אמר לו 23פתח 

ירי: רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך, אתה מביאני לחיי קלצטונ
העולם הבא? אמר לו: הן. השבע לי! נשבע לו. מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו, 
יצאה נשמתו במהרה. אף הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת קול ואמרה: רבי חנינא בן תרדיון 

ומנין הן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה וקלצטונירי מז
 ".עולמו בכמה שנים

'המתת חסד' זכה לחיי עולם הבא,  רבי חנינא בן תרדיוןהזה שעשה ל קלצטונירייש להבין מדוע הו
 ?דודואילו הנער העמלקי שעשה לשאול 'המתת חסד' נענש על מעשה זה ע"י 

מי שנתנה ואל יחבל  מוטב שיטלנה"שאמר  רבי חנינא בן תרדיוןהאיסור לבין מה ההבדל  ועוד,
 ? מאבד עצמו לדעתשעליו לא נאמר איסור  מיעטלשאול שהמדרש ההיתר ובין  הוא בעצמו",

שהרי  ,הקלצטונירי או רבי חנינא בן תרדיוןשה מה זה משנה מי יעשה את ההמתת חסד ועוד ק
 ,קלצטוניריהיה אסור גם לילהמית את עצמו, ש א בן תרדיוןרבי חנינבמצב שהיה בו  אסוראם 

"מנין שלא יושיט  :(ע"ז ו:)כמבואר בגמ'  ,בני נחבהכשלת  'וריע24לפני 'של יש איסור  בנוסף לכך,ו

                                                      
יש לשאול שהרי רבי חנינא בן תרדיון היה מדבר עם תלמידיו וא"כ פתח את פיו? תירץ בבן  23

יהוידע שהשלהבת רק לפעמים היתה קופצת ואז היה סוגר את פיו ואמרו לו תלמידיו שיפתח את 
היקר, הרב כפיר כרמון הי''ו, שמעתי פי' יפה, שאופן שריפתו היתה, כמו שידוע ומידידי  פיו.

במת עצים, ועליה מעמידים את  יןכמ יתה מעמידהה מלכות הרשעוכים בעבר, שמימים חש
המוצא להורג, כשהוא קשור, ומבעירים את האש בעצים למטה, עד שנשרף גם הוא, והנה בזמן 

לדבר איתו, והוא יכל לדבר איתם, כי האש עוד שהתחילה האש לבעור בבימת העצים למטה, יכלו 
לרחב''ת פתח פיך ותשאף את העשן, ותמות בחנק שמיתתו קיל טפי לא שלטה בו, ואמרו תלמידיו 

והנה בפי' זה של ידידי הגאון, מובן היטב ממיתת שריפה, וענה להם ''מוטב שיטלנה...וכו'..'', 
מה שפותח פיו של איבוד עצמו לדעת, כי בפי' הרגיל, קשה, והרי  למעשהמדוע פתיחת פיו נחשבת 

של איבוד עצמו, אלא רק הסיר את הדבר שמפריע לאש להכנס שתכנס האש, לא עשה שום מעשה 
אלא שזה לא כ''כ מה שאין כן ששואף בחוזק את העשן לגופו, הוי מעשה, אליו, ונחשב לגרמא, 

, אלא מה שמיושב לי בפי' זה, שבפי' קשה, כי י''ל שרחב''ת החמיר גם בגרמא לא לקרב מיתתו
את מיתתו, והרי אם האש אוחזת כ''כ קרוב לפה, זאת  הרגיל, לא מובן לי, מה פתיחת פיו, מקרבת

ה, איך עוד לא מת, שהאש שורפת סביב ראשו, ואיך שקש מלבד מהאומרת שכבר הגיע לגרונו, ו
האש מדבר איתם, עוד קשה כנ''ל, וכי מה מוסיף שפותח את פיו, וע''כ מאוד מסתבר הפי' הנ''ל, ש

ואין להקשות וכי מה הוו''א  שאף את העשן וכנ''ל.התחילה לבעור מתחתיו, ואמרו לו תלמידיו שי
בתחילת פרק ב, בפי' של תלמידיו שיהיה מותר לעשות מעשה ממש של שאיפת עשן, שהרי לקמן 

הראשון למיתתו של שאול, יש צד שמותר לאבד עצמו מחשש מיסורין קשים, ועל זה אמר להם 
 ''.מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו''ת ''רחב

 מותר לרחב''ת להכשיל את הקלצטונירי, כדי להנצל מיסורין                            24
ור' משום היסורין, יבאג''מ )חו''מ חלק ב סי' עד, אות ב( כתב שמותר לעבור על לאו של 'לפני ע

וז''ל: ''...והיה רשאי להבטיח לו גם שכר מאחר שהיה לו ממהירות המיתה טובה גדולה והיה 
ור שהוא להישראל רק לאו שבשביל היסורין שינצל מזה והוא לא ילו מצד הלאו דלפני ע מותר

יעבור במעשה''. )ובכ''ז לפתוח את פיו היה אסור, כי נחשב שעובר באיסור של איבוד עצמו לדעת, 
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את שיכנע 25ואיך  ,אדם כוס של יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח? ת"ל: ולפני עור לא תתן מכשול"
קשה שבזה שמשכנעו רבי חנינא בן תרדיון וגם על  ?מתת חסדלעשות לו את ההקלצטונירי ה

למי שנמצא בגוב האריות ויכול לברוח ואינו בורח וכי 26דעת ודומה הדבר ללהורגו הוי מאבד עצמו 

                                                                                                                                                        
הרג ולא לעבור, יועל איסור זה אין היתר לעבור גם כשתייסר, שהרי על ''לא תרצח'' מחויב גם ל

 19כ''ש שמחויב לסבול יסורין ולא לעבור על ''רציחה'' של עצמו, )עיין בזה לעיל בהערה וא''כ 
 (.סימן כג שער בשבתחילת פרק א למקור האיסור של מאבד עצמו לדעת, ונפק''מ בזה, וע''ע לקמן 

 .שער ביא, ב סימןונידון זה שמותר לעבור על לאו כדי להנצל מיסורין, נידון בהרחבה, לקמן, ב
 ב. סימן, שער בגבי נתינת עצה שאינה הוגנת לגוי, עיין לקמן, בל25 
מהל' יסודי  , הל' אפרק ה)( מהרמב''ם 10כן הוכיח בספר משנת פקו"נ )סי' ח' ס''ק א, בהערה  26

יהודי שמת שיעבור ואל יהרג, והוא לא עבר, ונהרג ע''י הגוי, מתחייב ה(, שכתב שאם הדין התורה
. וחי' מעניין מש"כ , ולא בורח, מתחייב בנפשו, וא''כ כל מי שיכול לברוחבנפשו, ויענש על שלא עבר

שם בס"ק ג שסדר הדברים אצל המעשה של רבי חנינא בן תרדיון אינו כפי שכתוב בגמ', כי "לא 
מסתבר שהביאו את הספוגין לאחר שהציתו את האור, וגם לא נראה דיכול הקלצטונירי להוציאם 

כתב לחדש שבתחילה שמו את הספוגין, וקודם שהציתו את האש, ביקש שהרי היה נכווה'', ולכן 
רבי חנינא בן תרדיון מהקלצטונירי להוציאם, ''ונמצא שלא היה כאן מעשה מחודש נוסף בפני 
עצמו לקרב מותו, אלא מתחילה ביקש שיעשו באופן זה, ומותר לאדם לבקש שימיתהו באופן 

. אלא שבמשנת פקו''נ שם רה...'' )וכדביאר שם בס''ק ב(שהוא פחות ביסורין, הגם שעי''ז ימות מה
לא עובר באיסור מאבד עצמו לדעת כשרק בעקבות בקשתו, ימות במיתה יותר מדוע לא הוכיח 

לנידון למוות ע''י המלכות, לבחור למות יום מהירה, וכתב כן מסברא, וצ''ע בדעתו, אם גם מותר 
, ולהמתין להוצאתו להורג, וזה לא ל בכלאוסבלצריך קודם לתאריך שנקבע, כי מואס בחייו ש

שביקש  .שבת לב)כדאיתא  מסתבר כלל, ואין להקשות ממה שדוד המלך ביקש למות יום קודם
אמר לו: בשבת תמות. אמות באחד בשבת! אמר לו: ...הודיעני ה' קצי ומדת ימי מה היאדוד: ''

 אמות בערב שבת!ו כמלא נימא. כבר הגיע מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפיל
אמר לו: כי טוב יום בחצריך מאלף. טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה מאלף עולות 

, כי אין להשוות מיתה בידי שמים, למיתה בידי (שעתיד שלמה בנך להקריב לפני על גבי המזבח
לבקש מיתה  שםבשר ודם, ושמא י''ל שאכן להקדים את ההוצאה להורג אסור, ובכ''ז התיר 

מהירה יותר, כיון שמדובר ששני מעשה ההוצאה להורג יתחילו באותו זמן, אין הבדל כמה זמן 
ע בסברא זו )אלא א''כ נאמר כמו הפי' הראשון יקח התהליך, ומותר לברור לו מיתה יפה, ועדיין צ''

   במיתת שאול, כמבואר לקמן, בתחילת פרק ב(.
באמת ככתוב בגמ', ''אלא שלדעתו החילוק במעשה דרבי  ואמנם בשם אביו כתב שסדר הדברים

חנינא בן תרדיון שכבר הושלך בתוך האש ויש כאן הדבר שעומד להמיתו אמרינן דכל העומד 
להישרף כשרוף דמי ושוב אין כאן עניין דחיי שעה, דלא חשיבא זאת כחיים, ומשא''כ בחולה הגם 

י הוא כחי גמור ואין כאן עדיין מעשה הממיתו, שסופו למות ויש לו יסורין רבים, סו''ס עתה הר
בב''ק כו: לגבי תינוק  מהסוגיא, וקשה לי על תירוצוולכן מוזהר בזה על חיי שעה שלא לנוטלם''. 

שנפל מראש הגג, לא היה לאף מ''ד הוו''א להגיד שמותר להרוג את התינוק, כי כבר הושלך מהגג, 
אפשר להגיד שם דלרבנן שנחלקו על ריב''ב, וכן אם והכי הרבה , וכל העומד להתרסק כמרוסק דמי

, אבל אין מי שמתיר הנועץ בו חרבו כשהוא באוירנפסוק שאזלינן בתר מעיקרא, אז יהיה פטור, 
)ולא מסתבר לחלק שלגוי מותר כשיש מצב של כל העומד להשרף כשרוף  לכתחילה לעשות זאת

ת החרב הוי מעשה חדש, למעשה ששם נעיצושמא יש לחלק  .דמי, ולישראל לא נאמר זאת(
, ולפי זה ייצא שכשהתינוק נופל הנפילה, משא''כ כשמגביר את אותו הדבר שכבר עומד להמיתו

תוך כדי שהוא באויר, או שיגביה את באויר, יהיה מותר למהר את נפילתו ע''י שידחוף אותו 
 .הקרקע

ין לאחר שהציתו את האור, "לא מסתבר שהביאו את הספוג: המשנת פקו''נ דלעיללגבי מה שכתב 
, בפשטות י''ל ששכב רחב''ת ונשרף, וגם לא נראה דיכול הקלצטונירי להוציאם שהרי היה נכווה''

של צמר שרוי במים, וזרקו ואח''כ הארורים חששו ש''תיגמר ההצגה מהר'', ולכן לקחו ספוג גדול 
לבו, ובכך גברה  ת הספוג מעלישרף יותר לאט, והקלצטונירי יכל לקחת מקל, ולדחוף אעליו, כדי ש

מה ששמעתי בהמשך לדברי הרב כפיר כרמון בהערה והיותר נראה בפי' הגמ' בע''ז יח. הוא  האש.
ועל מה שקשה איך הוציא את , שהיתה במה גדולה של עצים ועליה היה קשור רחב''תלעיל,  23

בשעה רי שזכה לקנות עולמו י''ל שאי הכי נמי, זה גופא מעשה הקלצטוניהספוגין, והרי היה נכווה, 
אחת, וידוע שלקנות עולם הבא זה לא דבר פשוט, וכ''ש לרשע כזה שכל חייו התעסק בלשרוף 

הוזזה עם מקל את הספוגין, כבר זכה לכ''כ הרבה, אלא שהקלצטונירי שאל את באנשים, וכי 
לחיי העולם פוגין של צמר, אתה מביאני רחב''ת, אם אני קופץ לאש כדי להוריד מעליך את הס

הבא, כי אכן היה צריך להכווה כולו ולהשרף כדי לשחרר את רחב''ת מהספוגין, וזה היה מעשה 
, ובזה מובן דברי הגמ' ''אף הוא קפץ ונפל לתוך האור'', ולכ' בפי' הרגיל, של מסירות נפש ממש

על מעשה לאש, וכי מה בוער לו להכנס כבר עכשיו לעולם הבא, והרי קשה טובא, מה פתאום קפץ 
'', ואף שיש לפרש שפחד מהמלך 120חיי עוה''ב, ויכול לקבל את זה ''אחרי  טוב הזה, מגיע לו
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וכ"ש בעינינו שכאילו מעיר את האריה משנתו וקורא לו שיבוא אליו ? מאבד עצמו לדעתאין זה 
 לטורפו.

 
 חובה או מידת חסידות?-ל יחבול בעצמו''מוטב שיטלנה מי שנתנה וא

 

"מוטב  רבי חנינא בן תרדיוןשאמר  מהולפני שננסה לתרץ את כל הנ"ל, צריך להבין את  ז(
רבי חנינא ורק  ,, או שבאמת זה מותרלאו דווקא 'מוטב'ולשון  ,האם זה חובה גמורה ,"...שיטלנה

 שוטה.כ המילה 'מוטב' תתפרש כפוא" ,החמיר על עצמו27 בן תרדיון
שהרי מצינו בש"ס הרבה מקומות  ,ונראה שאין להוכיח מהמילה ''מוטב'' לא לכאן ולא לכאן

 .מידת חסידות29חובה ממש ויש הרבה מקומות שנראה שזה רק 28שנראה שזה 

                                                                                                                                                        
שכ''כ יכעס עליו, שיתן לו לקבל בעצמו את העונש בשריפה עם ספוגין של צמר, ולכן העדיף כבר 

כשיו , אמנם קצת דוחק בפי' זה, וכי מה ההיתר לאבד עצמו לדעת עלמות עכשיו באש מהירה יותר
טעה )עיין תחילת פרק ב, בפי' הראשון בשאול(, ואולי באמת  כדי להנצל מיסורין שעוד לא הגיעו

ור לעיל, שאכן שקפץ לאש, ובכ''ז לא הפסיד שכרו, כי התכוון לטוב, אבל בכ''ז היותר נראה כאמ
את  בשניהם יצליח להוריד זה גופא היה צריך שיקפוץ לבימת המדורה ותוך כדי שהלהבות ישרפו

בגלל שנתון זה, לא נצרך למהלך הספוגין, ומה שהגמ' כתבה את הידיעה הזו רק בסוף הסיפור, 
, ורק לפני שבאים ללמדנו שזכה לקנות עולמו בשעה אחת, מספרת הגמ', שאף הוא היה הסיפור

, ובזה מדויק מה ששאל צריך לקפוץ לאש וכנ''ל, כי עוה''ב זוכים ע''י מסירות נפש ממש
לחיי העוה''ב'', כלומר אני בא איתך עכשיו ממש לעולם הבא, ושאלו, אתה מביאני : ''הקלצטנורי

ומדויק הפלא ופלא דברי הבת קול: ''רחב''ת וקלצטנורי מזומנין לחיי אם יכניס אותו, איתו ביחד, 
העוה''ב'', וקשה מדוע הגמ' צריכה לספר לנו שרחב''ת מוזמן לחיי העולם הבא, ואין לך דבר 

דול מזה, ולכ' היה מספיק שתגלה לנו שהקלצטנורי מזומן לחיי העוה''ב, כי זה החידוש פשיטא ג
שהבת קול מלמדתנו, שזכה תי, הדברים שכתב אלא הן הןהנלמד שיש קונה עולמו בשעה אחת, 

הקלצטונירי כמו שביקש, להכנס ביחד ממש עם רחב''ת לחיי העוה''ב. ואמנם מה שקשה על פי' 
? אלא ר )שפסק אותו רחב''ת(, לאבד עצמו לדעת, כדי למנוע יסורין לרחב''תשמה באמת ההיתזה, 

, ועיין , במקום שיש תועלת גדולה לישראלאיסור לגוי לאבד עצמואין שזה גופא התחדש פה, ש
יהודי היתר לגוי למסור את חייו, לטובת הצלת חיי שהבאתי מקור ללקמן בסוף סעי' כ שבפרק ב, 

 מיסורין קשין. יהודיחב''ת, התחדש עוד, שמותר לו אף להצלת , ובגמ' הנ''ל עם ראחד
, שם מבואר בגמ'(, שי:)על הגמ' בע''ז  'דף על הדף, ממה שהובא בספר 'יש להוסיף עודלפי' זה, ו

לו שכר. והקשה הגרי"ד סלוביציק ז"ל  המתגייר ומל עצמו לא הי הלא הי ם קטיעה בר שלוםדא
 ההיובכ''ז  לא התגייר, במעשה עם רחב''ת קלצטוניריוהרי ה ,מבוסטון )בספר נפש הרב ע' רמא(

( א"ל ההוא מינא לרבי אבהו, אלקיכם ט.)ל דריןותירץ שם עפ"י הגמ' בסנה מזומן לחיי העוה"ב.
כהן הוא דכתיב ויקחו לי תרומה, כי קברי' למשה במאי טביל, וכי תימא במיא, והכתיב מי מדד 

כי הנה ד' באש יבוא. ומי סלקא טבילותא בנורא. א"ל, בשעלו מים, א"ל בנורא טביל דכתיב 
אדרבה עיקר טבילותא בנורא הוא דכתיב וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. ומעתה נראה 
לפרש, שבשעה שקפץ הקלצטונירי אל תוך האש היתה כאן טבילת גרות, דהרי חזינן שיש מושג של 

 .טבילה באש
שרבי חנינא בן תרדיון נזהר בזה רק ממדת חסידות, וכ''כ  כתב)חלק ה, ע''ז יח.(,  ן יעקביבע 27

שהיה  משמע )בד''ה בתוס' ד''ה קפצו( עין יעקב בגיטין נז:מהואילו  ,משנה הלכות )ח''ז סי' רפב(
אסור לרבי חנינא בן תרדיון מעיקר הדין, וראייה לדבריו מקושית תוס' שם בגיטין שהקשו: איך 

קפצו לים והרי רבי חנינא בן תרדיון לימדנו שמוטב שיטלנה מי  ילדים וילדות שנשבו לקלון, 400
כי אם רבי חנינא בן תרדיון רק החמיר על עצמו א''כ מה קושיית תוס',  ,שנתנה ואל יחבול בעצמו

)ועיי''ש שכתב ''שאכן זה  וכי הילדים היו חייבים להחמיר על עצמם שלא לאבד עצמם לדעת?
, עיין בתוס' בע''ז, וכוונתו היא שמה שתוס' אמרו ''מצוה'', כן''סותר קצת לתוס' בע''ז דלא משמע 

וע''ע בשו''ת יביע אומר )ח"ב יו"ד סי' כד(, שכתב: ''ומ''מ בודאי  (,הכוונה מצוה של חסידות
שהעיקר כדעת הראשונים דרבי חנינא בן תרדיון מדינא עביד הכי וכ''כ בספר חסידים" )הוצאת 

 מקיצי נרדמים סי' תתתשמט(.
 מוטב)שבת פח(, ''-ואם לאו שם תהא קבורתכם''מוטב וכגון: ''אם אתם מקבלים את התורה  28

, ואם מוטבשיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין )שבת קמח( ''עשה ול''ת אם אתה יכול לקיים שניהם 
ואם  מוטבלאו יבוא עשה וידחה ל''ת'' )יבמות כ:(, ''ג' שבועות... אם אתם מקיימים את השבועה 

שיאכלו ישראל בשר תמותות  מוטבאני מתיר את בשרכם...'' )כתובות קיא(, וראית בשביה...  לאו
שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבלות )קידושין כא:(, שניים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד 

ואמנם בזה כ' המחנה חיים בחו''מ ח''ג -שישתו שניהם... )בב''מ סב( מוטבמהם קיתון של מים... 
, ובס' חמדת ישראל בחלק העשין אות נב' שמשנת חסידים היא זאת ולכן אומר בלשון סי' ג'

 'מוטב'.
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 לחבול בעצמו כדי להאריך את חייו
 

ברא זו שבגמרא הובאה ס ,הסברא של "מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול בעצמו" ובעצם ח(
לאסור קיצור חיים, יש לדון מה הדין כשאדם רוצה לעשות פעולה כדי להאריך את חייו. ודן בזה 

ובידו  ,"בגוי שהפיל יהודי לכבשן אש שימות בו מיד: (חלק י"ז סי' קפז)בשו"ת משנה הלכות 
פ עכ" 30לקפוץ למים עמוקים ויוכל לחיות עוד איזה רגעים עד שיטבע במים וימות ונמצא מרויח

אי חייב להציל עצמו בשביל חיי שעה, או נימא דשב ואל תעשה עדיף וימות  ,כמה רגעים חיי שעה
שניה בעכו"ם שכופה לישראל לשתות 31מיד מאליו ממה שיגרום לעצמו מיתה. ומינה יצא בחקירה 

שפעולתו להמיתו לאחר זמן ואם לא ישתה הסם ימיתהו מיד אי ישתה הסם או  המוות )רעל(, סם
 עכ"ל. עצמו למיתה ולא ישתה". ימסור

ויש להוסיף עוד שלא רק במות עצמו אלא מה הדין אם גוי אומר ליהודי לך ותשקה סם המוות 
הרוג אותו ממש עכשיו, האם יהיה מותר בידיים להשקות סם המוות ואם לא אני א לחברך

 לחבירו?
יהודים, ודרשו מרופא באחד הגטאות שהנאצים ימ"ש עשו נסיונות של רעלים בכזה  32והיה מקרה

שכל מה שהם משאירים אותם  –יהודי לשתף איתם פעולה, והוא סירב והסכים למות, אמרו לו 
בחיים זה בשביל הנסיונות האלו, ואם אין את הנסיונות אז הורגים אותם מיד, ונמצא שהרופא 

צריך שמשקה את היהודים סם המוות בעצם מאריך להם את החיים, והרי פה אין את הסברא ש
 פך שעדיף להאריך את החיים בעוד קצת.ילהיות בשב ואל תעשה כי "מאי חזית", שפה 'חזית' לה

, שכתב לגבי סברא זו: ''...ולמאי דכתב הכסף משנה בפ''ה (סי' ח ס''ק ז)ועיין בספר משנת פקו''נ 
שפיכות דמים ליכא להיתרא דוחי בהם גם במקום דלא שייך מיסודי התורה סוף הלכה ה, דב

היינו להרוג לנפש דחבירו כדי  כס''מדמאי חזית, יש לדון בהאי מילתא, אכן נראה דכוונת ה הטעם
עיין בלשון , להציל לנפש דידיה, אבל להרוג לחבירו כדי להצילו לחיי שעה שפיר שריא, ועיין''

לא  ,כתב הרמ"ך אף על פי שנמצא בתוספתא כדבריו''... :נחלק בזה עם הרמ''ךשכס''מ שם ה

                                                                                                                                                        
אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חברי'' )עירובין  מוטבוכגון: ''...תן לי מים שאטול ידי...  29

עכשיו תיכספו בי עמרם בעלמא הדין...'' )קידושין פא.( '' מוטבכא:(, ''נורא בי עמרם... אמר להו 
ואם לאו באין עכו''ם...'' )בב''ב ט.(, עבדו לי כדעבדו  מוטבשאין ביהמ''ק קיים אם עושים צדקה 

דלעבדו לי עגל אפשר הוי להו תקנתא'' )סנהדרין ז(, רצונך יכלו זרעך או תמסר ביד  מוטב בחור...
תהא שפחה לאומה  מוטב אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי...'' )סנהדרין צה(, תמנע... מוטבאויב... 

 זו ולא תהא גבירה לאומה אחרת... )סנהדרין צט:(. 
ואמנם בזה יש עוד סברא, ע"פ מש"כ בתפארת יעקב )לרבי יעקב גזונדהייט, בגיטין נז:( במה  30

שקפצו הילדים לים, שכתב שלא קשה קושית תוס' איך הותר להם לאבד עצמם לדעת, כי לקפוץ 
ולדעתי נראה דאינהו סברי '' )ז''ל: ם שאין להם סוף אשתו אסורהיכול להינצל דהא נפל למי -לים 

דזהו דוקא לחבול בעצמו אבל לקפוץ לים דיכול להנצל דהא נפל למים שאל"ס אשתו אסורה 
בזה  ,הלכך אף שלא ינצל כיון דהוא לאו להרוג עצמו מיכווין רק לנוס לים אולי ינצל ולא יחטא

 ''(.סברו דמותר לעשות, כנ"ל
און רבי אדיר אוירבך שליט''א שמעתי לחלק בין המקרה הראשון שהאש דולקת וישנו כבר ומהג 31

הדבר הממית, ונחשב שהוא בדרך למות, לבין המקרה השני, שעכשיו הוא בריא, וצריך לקחת רעל 
שימית אותו, שזה נחשב ''לרצוח עם חשבונות'', וע''כ לא יעזור פה סברת החזו''א שיחשב 

 עיין בהערה הבאה.כ''מעשה הצלה'', 
הובא בהערה בספר משנת פקו"נ סי' ח בס"ק ז'. וכתב בסוף הס''ק בשם הגרח"ק: "דמסתבר  32

הסביר את תשובתו, שם, בהשמטות עיין במה ששאין לו להתערב בדבר ולא יתן את הסם" )ו
( תשובה מהגראי"ל שטיינמן שפשוט לו בשלאחר סי' פב, בעמ' ב(, ועיי"ש בסוף הספר )עמ' רס

אע"פ שגם זה נחשב  השתלת לב'לאיסור, כי לא הותר להרוג כדי להציל, ומה שמותר לעשות 'נתוח 
לא הבנתי  שהורגין אותו כדי להצילו, כיון שזה 'מעשה הצלה' ולא מעשה הריגה כמו ברעל. ואמנם

נראה חידוש גדול להחשיב את המנותח כהרוג, שהרי ודאי  מה קשה בעשיית ניתוח, כי לכאורה
משהו מלאכותי שממשיך להזרים דם בעורקים, וא''כ עדיין נחשב חי לכל דבר, אף  שמים

שמורדם, וכמו שברור שאשתו נחשבת כאשת איש, גם בזמן שהלב שלו נמצא על שולחן הניתוחים, 
 , וברור שאסור לכרות את ראשווכן ברור שאי אפשר לזכות בנכסיו, אם הוא גר שאין לו יורשים

, שאסר לעשות ניתוח לב שהופך את המנותח ליעזר חלק י סי' כה פרק כהבציץ אואמנם עיין )
 . סי' יט מה שכתבתי על דבריו( שער בלטריפה, ועיין לקמן 

הסברו של הגר''י זילברשטיין  שהבאתי אתלקמן )פרק ג סעי' א(  ולגבי נתינת הרעל הנ''ל, עיין
והדברים המחודשים שם  ,י שםועיין באריכות הרבה שכתבתשליט''א בהיתר לתת 'מורפיום', 

  נידונים מכל הספר.ממש לנד''ד, ולהרבה  יםנוגע
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דסברא  ,( דמש"ה אמרינן בש"ד יהרג ואל יעבור:נא טעמא מאי דהא מסיק בגמרא )פסחים כהידע
ומוטב  ,לם והוא עצמוווהכא ליכא האי סברא דהא יהרגו כ ,הוא מאי חזית דדמא דידך סומק טפי

 ,סברא הוא אינו עיקר הטעם ,פיכות דמיםדבש...ואפשר לומר...שיהרג הוא עצמו ואל יהרגו כולם
אבל אין ה"נ  ,אלא שנתנו טעם מסברא להיכא דשייך ,תה בידם דש"ד יהרג ואל יעבורדקבלה הי

 הדברים הנ''ל אמורים לגבי]  ''דאפילו היכא דלא שייך האי טעמא הוי דינא הכי דיהרג ואל יעבור
רבי יוחנן וריש לקיש אם בסיעה של בנ''א שהגויים אמרו שיתנו להם אחד, ואם לא הם יהרגו מח' 

אסור לבחור אחד, אבל אם הגויים ייחדו מישהו מסוים, ר''י מתיר למוסרו, ור''ל ש את כולם,
האשה  במעשה עם הוא בהסברהתיר רק באופן שהמבוקש בלא''ה חייב מיתה, ויסוד מחלוקתם 

את אנשי העיר מבני בנימין להציל את חייהם, על חשבון חייו של שבע בן בכרי החכמה ששכנעה 
, שר''י סבר שעצם זה שהיה מבוקש, מספיק סיבה ב כ, כב(-)בשמואל שהיה מבוקש ע''י יואב

להתיר להם למוסרו, ואילו ר''ל סבר שההיתר שלהם לשמוע בעצת האשה, הוא רק בגלל ששבע בן 
אלא  ,)ועיין בט''ז סי' קנז ס''ק ח, שלאו דווקא שחייב בדיני ישראל בכרי היה חייב מיתה בלא''ה

 ר''ללהחמיר כדעת פסק  )פרק ה, הלכה ה( והרמב''ם, ת הגויים(בחוקושחייב מיתה גם באופן 
ה שימותו כולם, והרי כל והקשה הרמ''ך למ, )ואפילו זה, לא לכתחילה, ואין זו משנת חסידים(

המקור ליהרג ואל יעבור בש''ד הוא מסברא, וכאן אין את הסברא, דכיון שהמבוקש בכל אופן 
ר''ל וכדפסק הסביר הכס''מ הנ''ל שכל קושייתו היא לפי וימות, מה הרווח לא למוסרו לגויים, 

כי מה הרמב''ם )ולר''י לא קשה, כי באמת מותר למוסרו, ומה שאין למסור בלא ייחדו אף אחד, 
ותי' הכס''מ, שלא קשה קושיית הרמ''ך, כי באמת איסור  חזית לבחור את ראובן ולא את שמעון(,

וא''כ  לא קבלה היתה בידם שבכ''א יהרג ואל יעבור,ש''ד לא תלוי רק בסברא של מאי חזית, א
, גם הכס''מ שחידש שיש קבלה כזו, כתב זאת רק בדעת ריש לקיש, שהרמב''ם פסק כמותושנמצא 

, מותר למוסרו, דסבר שאין קבלה מיוחדת על דין חדו אחדיומשמע דלרבי יוחנן שפוסק שאם י
ושני דעות אלו של ר''י ור''ל הובאו  ,'יהרג ואל יעבור ברציחה, אלא רק הסברא שנאמרה בגמ

ערוגות הבושם על המרדכי פרק ללמאירי בסנהדרין עד:, וואמנם  ברמ''א ביו''ד סו''ס א בסי' קנז,
שאמרו שכל מחלוקת ר''י ור''ל היא רק בלמסור לגויים, אבל לרצוח בידיו ממש, גם ר''י  ,ד' מיתות

ר לא תליא בסברא בלבד, אלא בהכרח שקבלה ושוב משמע דיהרג ואל יעבומודה שיהרגו כולם, 
מותר אפי' להרוג בידיים את זה , ואף לפי שאר המפרשים, שסוברים שדעת ר''י היא שהיתה בידם
מסכים שקבלה היתה  בי יוחנןעדיין י''ל שר, )כן כתב במהר''ם חלאווה בפסחים שם( שיחדו אותו

כמהר''ם  סברתיר להורגו בידיים, כי בידם, ואסור להרוג גם כשאין את הסברא, אלא הסיבה שה
ואמנם אין כן דעת המהרי''ל דיסקין בק''א סי' ) יון דיחדהו, חשיב כרודף, שכשיק )יו''ד סי' קנה(

 אלא שאכן מצינוקמו, שכתב: ''טעמא דייחדהו לא נתבאר עדיין, ודוחק לומר שהוא כרודף'', 
רק כשיחדהו, בחר להתחבא  מנם הגביל זאתוא שדינו כרודף, משמע ,ס''ק א , יו''ד סי' סטבחזו''א

ר''י ור''ל  , דמח'פי' בתורת זרעים, במשנה בתרומות פרק חב ע''ע, ובעיר, ובזה הוא מסכן אותם
, ומשמע דגם שהיה בעיר כבר לפני זה, חשיב לדעת ר''י כרודף אף היא אם אמרינן דין רודף באונס

מוכח מהר''ש והר''ן שלא יתכן לפרש בר''י ס, ש, ואמנם עיין באג''מ יו''ד ח''ב סי' (שהוא אנוס
מטעם רודף, שהרי כתבו שלדעת ר''י גם בקבוצת נשים, אם ייחדו אחת לטמאה, מותר למוסרה, 
והרי שם ודאי לא שייך לפרש מטעם 'רודף', אלא טעמו של רבי יוחנן הוא דכיוון שבכל אופן אינו 

''כ בכה''ג אין היתר להתעכב בשביל חיי שעה , איכול לברוח, וודאי שיתפסו אותו בסופו של דבר
''אך י''ל דבידם  :)ולכ' זה כוונת המשך דברי המהריל''ד הנ''ל, שסיים שלו, וחייב למסור את עצמו

מהר''ש והר''ן, דהרי דין רודף נאמר גם על רודף  , ולכ' היה אפשר לדחות ראייתולהרוג את כולם''(
שהיה יכול להחשב  , בדעת ר''י,לא חולק על עצם הסבראשהאג''מ אחר נערה המאורסה, א''כ כמו 

כן אפשר להבין בסיעת נשים, שייחדו אחת  רודף בזה שמתחבא פה בעיר, ולא מוסר את עצמו, כמו
לטמאה, והיא מתחבאת בתוך העיר, ובזה תגרום שיטמאו את כל נשות העיר, שהיא נחשבת 

ר''ן שמותר למוסרה לר''י, בדיוק כמו אחר נערה המאורסה', ולכן סוברים הר''ש וה רודפת'כ
גורמת לרדיפתם  , בלהסגיר את עצמווכשם  שההתעכבות שלו דהו להריגה, חשמותר למוסרו שיי

, אכן לראשונים שפי' שדינו של , כך גם ההתעכבות שלה גורמת לרדיפת שאר הנשיםשל אנשי העיר
, מוכח שלא סברי כמהר''ם ברוחר''י שמותר למוסרו נאמר רק באופן שהמבוקש בלא''ה לא יכול ל

שיק הנ''ל, ואין למבוקש דין רודף, שהרי אם היה לו דין רודף, אז גם ביכול לברוח, היה צריך 
, כי חלראשונים אלו, דין רודף נאמר רק כשלא יכול לברו, ועדיין י''ל שגם להשאר לו דין רודף

בואר באמרי בינה או''ח סי' יג ס''ק , כמביכול לברוח, פשוט שאין לו דין רודף, כי מותר לו לברוח
נחשב רודף, כי אין ה שהובא לקמן בשער  ג סימן כו, אלא רק שאין לו אפשרות לברוח, אמרינן ש

לו זכות לגרום מוות לכולם בשביל הצלת חיי שעה שלו, ולכ' לפי זה ייצא חי' גדול, שכל היתר 
יותר לברוח, אם יגרם מוות לאחרים, בריא, אבל לטריפה, לא לברוח שם בסימן כו, הוא רק לאדם 

  .[וצ''ע
בעצם חידושו של הכס''מ, שהיתה קבלה ביד חז''ל שיהרג ואל יעבור בשפיכות דמים, היא אף בלי ו

בלחם משנה דחה את דברי הכס''מ, שהרי ס''ס הגמ' אמרה את הטעם '', קשר לסברת ''מאי חזית
הלכות יסודי התורה פרק )גם כתב שהרמב''ם  ומהיכי תיתי שיש טעם אחר. ועודשל ''מאי חזית'', 

דבר שהדעת נוטה הריגת נפש מישראל לרפאות נפש אחרת או להציל אדם מיד אנס, (: ''ה הלכה ז
 , ולא הזכיר אפי' ברמז, טעם אחר, מלבד הסברא הנ''ל''הוא שאין מאבדין נפש מפני נפש לו
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הכס''מ הסביר הגמ' בפסחים, אבל )ומילא בדעת ריש לקיש, אפשר שבאמת לא סבר את הטעם של 
 .כך את הרמב''ם(

אורח חיים משבצות )להלכה, וכעין מה שדן בפרי מגדים  םמוסכ לא כס''מה חידושו של ובכל אופן
עוד יש לספק, אם אמר שלטון הרוג פלוני ואם לא קטלינא לך, ופלוני (: ''...זהב סימן שכט ס"ק א

נאמר דלא שייך מה חזית, דהוא ודאי וחבירו ספק,  ספק, תינוק נמצא בעיר מחצה על מחצה, אם
רוב  בה שיששהתינוק נמצא בעיר לכאורה משמע מדבריו, שכ) ''או דילמא לא שנא, וצ"ע כעת

וכמו  דאין הולכין בפקו''נ אחר הרוב,ולא אמרינן  שנמצא,גויים, פשוט שמותר להרוג את התינוק 
בכל אופן, צריך ו ., סימן יזשער ב עיין בזה לקמן בכה''ג,מי שודאי שהוא גוי שפשוט שמותר להרוג 

הודאי צריך אבר להנצל, אין לו היתר , אבל אם לומר שגם הצד להיתר הוא רק כשאנסו הגוי
 .(בשו''ת רבי שלמה איגר ח''א סי' יא בכתבים, וע''ע סימן יזב שם, וצ''ע, ועיין לקחת בכח מהספק

דכתבו דלא , וכן מצינו יה מותר להרוג את השניהדין, ויה ורואים שכשאין את הסברא, משתנה
מחלוקת ר''י ור''ל , שכתב שסברא פשוטה שבתוספת יוה''כ )למהרב''ח, ביומא פב:(ספר ב ,כס''מכ

ודאי יהרג, מותר למוסרו, דמדוע ימותו שניהם, ומה  אותו שיחדוהו, אם בירושלמי בתרומות
ע''ע ) שרות להנצל, וכן דעת הלחם משנה,מיירי שיש לו אפשריש לקיש אסר למוסרו כשיחדוהו, 

המאירי אילו מ, ו, ראיה לפמ''ג מהמר''ם חלאווה בפסחים כה:115לקמן פרק א סעיף לה בהערה 
 לכס''מ(.יש ראיה  סנהדרין עב:

ועוד בעניין ספק רודף, וספק נרדף, וכשיש רוב לאחד הצדדים, וביולדת המקשה לילד וספק אם 
 סי' כא. שער בגת גוי את רודפו, עיין לקמן בהעובר אשם בזה, ובדין הרי

 
 
 

 רק סייע לקלצטונירירבי חנינא בן תרדיון 
 

לבין הקלצטונירי, שבאמת 33רבי חנינא בן תרדיון חילוק בין ליישב את ה ונחזור לנד"ד, יש ט(
יכל לעודד את הקלצטונירי לעשות שרבי חנינא בן תרדיון אסור לעשות "המתת חסד", והסיבה 

יסור לישראל למכור לגוי דברים לגבי הא ,אסעיף בסי' קנא,  ביו''ד) א ע"פ הרמ"אזאת הי
"הא דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתה היינו דווקא אם אין  צרכים לע"ז(, שכתב:הנ

אבל אם יכולים לקנות במקום אחר מותר  להם אחרים כיוצא בו או שלא יוכל לקנות במקום אחר
זה דווקא  ,ור להושיט אבר מן החי לגוייכלומר שאע"פ שיש איסור לפני ע ,למכור להם כל דבר"
 לגוי.36 לתת35 מותר34 דנהרא, ור דרבנן של 'מסייע' שזה בחד עבראאבל איס ,ב"תרי עברי דנהרא"

                                                      
עיין בפרשת דרכים, דרוש יג, שהובא לקמן בסוף סעי' ד שבפרק ב, לחילוק בין עושה בעצמו לבין  33

 שבפרק א סעי' ב. 22עושה ע''י אחר, ובמה שחילקנו לעיל בהערה 
"חד עברא דנהרא", וכשהוא מסייע עובר באיסור  בתוס' בשבת ג. ד"ה בבא, הובא האיסור של 34

שאסור להגיש למומר ודוקא בתרי עברי דנהרא,  דרבנן, ואילו בתוס' ע"ז ו: ד"ה מנין, כתבו
סי' קנא ס"ק א( הבין יו''ד, אין איסור מסייע למומר, ובדרכי משה ) ומשמע שבחד עברא דנהרא

שאינו מומר, ולכן זה מחלוקת התוס', והלכה בתוס' בע"ז שאין איסור 'מסייע' אפילו כלפי ישראל 
בריש הגהות מרדכי דשבת )סי' תנ( משמע ]עיי''ש ש לקולא וכך פסק ברמ"א, והביא שיש מחמירים

)א: ד"ה מניין( דאסור להושיט לגוי מדרבנן אף על גב דיכול ליטלו בלאו  כדברי הר"ן פ"ק דע"ז
"ק דשבת בתוספות )ג. ד"ה בבא( ואשר"י סי' הכי משום דאסור לסייע ידי עוברי עבירה וכן הוא פ

. ואילו הש"ך )ס"ק ו( חלק עליו, וסבר שאין מחלוקת, אלא שהתוס' בע"ז דיבר על הכשלת גוי [א
 או מומר ובהם אין איסור מסייע, והוכיח כן מהרא"ש שפסק את שני התוס' הנ"ל.

''גדול המחטיאו יותר מן  ואין המסייע לגוי לעבור עבירה נחשב ''מחטיאו'', ולא יהיה בזה 35
ההורגו'', ועיין בשולחן ערוך )יורה דעה הלכות רבית סימן קס סעיף כב( ''מותר ללוות ברבית מפני 
פקוח נפש'', וכתב הט"ז )ס''ק כא(: ''...לא היה לבעל הש"ע לקבוע זה בש"ע דמצד המלוה הא יש 

י פיקוח נפש''. וכתב בספר באמת איסור ומצד הלוה פשיטא הוא שהרי אין לך דבר שעומד בפנ
שולחן שלמה )ערכי רפואה עמ' רעט(: ''אהא דשרי לעבור בלפנ''ע לצורך פקו''נ אשר כ''כ פשוט 
לט''ז, צ''ע לכאורה, הן אמנם דאינו עובר אלא על לאו של לפנ''ע בלבד, אבל מ''מ כיון דגדול 

ר הקישו הכתוב לשופכי המחטיא יותר מההורג, איך מותר להחטיא את המלוה באיסור ריבית אש
דמים, ומיתתו מיתת עולם ואינו קם לתחיית המתים בשביל הצלת אדם ממיתה שאינה אלא 
לשעה, וכמו שאסור להציל ע''י גרם של ספק רציחה אע''ג שאינו עובר ממש על לאו של 'לא תרצח' 

ם לחוש כלל על זה ה''נ גם כאן, רק נראה דבכגון דא אמרינן 'הלעיטהו לרשע וימות' ואין אנו צריכי
שהמלוה ממית עצמו במיתת עולם, ואין אנו חוששים אלא על הלאו של לפנ''ע שאנו עוברים, 
ולעניין זה שפיר אמרינן דנדחה מפני פקו''נ כשאר איסורי תורה, ונהניתי לראות בשער המשפט סי' 

 קס שכתב כדברינו ליישב תמיהת הט''ז וסובר דאין זה פשוט אלא רבותא גדולה''.
שלאו דווקא  -ולפי הש"ך )שם ס"ק ו(, שגם במומר אין איסור מסייע, ולהסבר הדגול מרבבה  36

מומר אלא כל ישראל שרוצה לעבור במזיד, יהיה מותר אפילו באופן שהקלצטונירי היה יהודי, 
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שגוילין נשרפים ואותיות פורחות  ,גם הקלצטונירי התרגש מכל המעמד שהיה שםיש לומר שוא"כ 
מי שיבקש עלבונה של תורה הוא יבקש עלבוני, והגיוני -יום של רחב"ת ואולי גם פחד מהא ,באויר

צילו לגמרי הוא בגלל ומה שלא ה] ,בלאו הכימרבי חנינא בן תרדיון יה מסיר את הספוגין מאד שה
בטיח לו עוה"ב היה רק בגדר השרבי חנינא בן תרדיון וא"כ  ,לעשות[ באפשרותושאת זה לא היה 

 וי לעשות עבירה.'מסייע', ומותר לסייע לג
 
 
 

 יך חמו"ע הכשילו את המוציא להורגא -קושיית המהריל"ד 
 

על )בקונטרס אחרון סי' קמד( ואמנם תירוץ זה לא יעזור לתרץ את קושית המהרי"ל דיסקין  י(
"לפני עוור לא 37ח והרי חנניה מישאל ועזריה שהקשה איך הם רצו להכשיל את המוציא להורג ברצ

                                                                                                                                                        
. ואמנם  ועיין בשדי חמד )ח"א מע' ו' כלל כ"ו אות ג' סוף ד"ה 'כתבו'(, שהביא הרבה פוסקים כן

י האבני נזר )יו"ד סי' קכו( חידושו של הש"ך יצטמצם רק למומר, כי ביאר טעמו של הש"ך לפ
שלהפריש מאיסור הוא מטעם ערבות, וכמ"ש הריטב"א )בע"ז ו.(, וערבות נלמד בגמ' בשבועות לט. 
מ"וכשלו איש באחיו", ומומר מותר להלוותו בריבית מטעם דלא הוי אחיו וכמבואר ברמב"ן, 

בכלל ערבות, דלמדים מאחיו. ועיין במשנ"ב )סי' שמ"ז ס"ק ז(, שהביא דעת המג"א  וממילא אינו
)ס"ק ד(, שאסור לסייע אף למומר, ועיין מה שכתב בדעתו האג"מ )יו"ד ח"א סי' עב(. ובדעת הש"ך 

 , שכתב:דין א( ע"ע בס' חוט שני )ריבית פ"ד עמ' מה(. וע''ע בשיורי ברכה )יורה דעה סימן קנא,
פום ריהטא נראה להביא ראיה דגם הישראל אסור ליתן לגוי מדרבנן, ואם כנים אנחנו בזה ''...ול

, :(סב)הלא טוב לנו לומר כמו שהבין מור"ם בדעת התוספות והרא"ש והר"ן, והוא ממ"ש בנדרים 
רב אשי הוה ליה ההוא אבא, זבניה ליה לבי נורא, אמר ליה רבינא לרב אשי האיכא לפני עור לא 

ל, אמר ליה רוב עצים להסקה נתנו. ומסתמא הוו שכיחי עצים למזבן, ואפילו הכי אמר תתן מכשו
ליה רבינא האיכא לפני עור. ואי אמרת בשלמא כדעת מור"ם, דלהר"ן פ"ק דע"ז ודעמיה, גם להגוי 
איכא איסור מדרבנן אף דיכול ליטול בלאו הכי, משום מסייע ידי עוברי עבירה, שפיר קאמר ליה 

ור, כלומר דמדרבנן מיהא אסור, אף דשכיחי עצים לקנות. אלא אי אמרת יכא לפני ערבינא האי
כדעת הרב שפתי כהן, דלא אסרו אלא בישראל, אבל לא בגוי, דאינו מצווה להפרישו, א"כ מאי 

ור אלא בדקאי בתרי עיברי י( דליכא לפני ע:פריך רבינא האיכא לפני עור, הא אסיקנא )ע"ז ו
 חי עצים.דנהרא, והכא הא שכי

הן אמת דאף לדעת מור"ם תקשי מהא דנדרים להמרדכי פ"ק דע"ז )סי' תשצה( ודעמיה, דשרו 
למכור להם אם מוצאים לקנות ממקום אחר, דא"כ מאי פריך רבינא לרב אשי, הא עצים שכיחי, 

 ובכהאי גוונא שרי. ודחיקא מילתא לומר דלא שכיחי עצים כי הני דאבא דרב אשי.
קצת ראיה ממ"ש הרמב"ם פ"ח דשמיטה דין ח', מחזיקין ידי גוים בשביעית עוד נראה להביא 

בדברים בלבד וכו' מפני שאינן מצווין על שביתת הארץ וכו'. ע"ש. אלמא משמע דאי היו מצווין 
היה אסור להחזיקם אפילו בדברים. ומעתה להר"ן פ"ק דע"ז ודעמיה, דסברי דאף דיכול ליטלו 

ידי עוברי עבירה, הוא הדין נמי לגוי, כיון דהא אשכחן דלהגוי נמי  אסיר מדרבנן, דאסור לסייע
 כשהוא מצווה אסור להחזיקו אף בדברים.

גם מלשון הר"ן פ"ק דע"ז משמע קצת כדעת מור"ם, דהרי הר"ן קאי על כוס יין לנזיר ועל אבר מן 
אסיר מדרבנן. החי לבני נח, ועל שניהם הוא אומר דדוקא בתרי עברי, ואף דלא קאי בתרי עברי 

ומסתמות דבריו משמע דקאי גם אאבר מן החי לגוי. ע"ש. וכדברי הריטב"א בחידושי פ"ק דע"ז )ו 
ב(. ודוק. ולשון פסקי תוס' פ"ק דשבת )אות א( שכתבו צריך להפריש "חבירו" מעבירה וכו', משמע 

 קצת כדברי הרב שפתי כהן.
ה' מי"ד, דפירש דברי התוספות דסנהדרין  וזה חזיתי להרב מהר"י עייאש בשו"ת בית יהודה סימן

דף ס"ג, גבי שתוף, דכתבו דליכא לפני, דאין גוים מוזהרים, דכונתם דאף דלא קאי בתרי עברי 
אבל אין דבריו מוכרחים בתוס', ובפרט לפי מ"ש הרב פרי  ,וזה כדעת מור"ם ,איסורא איכא. ע"ש

ין האיסור מזומן לפני האוסר, והמתיר , דכיון דא(במנהגי אסור אות כב)חדש בא"ח סימן תצ"ו 
 מזמינו, הו"ל כתרי עברי. ע"ש. וצריך להתישב בכל זה''.

( מלא תנאף לא :''ודרשינן עוד בפרק כל הנשבעים )שבועות מז: כתב בסמ"ג )לאוין סימן קג( 37
תגרום ניאוף אזהרה לעוקב אחר המנאף, ופירש בערוך )ערך עקב( הולך על עקיביו להביא לחבירו 
נשים לניאוף'', כלומר שהולך בעקבותיו כדי להביא לחבירו נשים לניאוף, וכן פי' רש"י שם, ''נעשה 
לו אפוטרופוס להרגיל לו נשים לניאוף''. והקשה בשו"ת "אבני ישפה" )ח"א סי' קנד( למה צריך 

דין לימוד לזה והרי בלא''ה אסור משום לפנ"ע, ותירץ, שהלימוד הועיל שצריך למסור את הנפש כ
אבזרייהו דג"ע, וכתב שבכלל זה מי שמשדך זוג שלא ישמור הלכות נדה, ואולי אף המסדר 
קידושין להם, והביא מהספר שערים מצוינים בהלכה ח''ד סי' קמז ס''ק ה בשם הרב יוסף חיים 
זוננפלד שאסור לסדר להם חופה וקידושין. )והביא ממה שכתב בשו"ת חוות יאיר )סימן קפה( 

וג לגויים, שאין בזה איסור, בכ''ז כתב ''..קבלתי מפי גדולים וזקנות כי המעסק באלה שאפי' המזו
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וס' בכתובות לג: , ובע"ז ג. כתבו ש"הצלם" של נבוכדנצר לא היה ע"ז אלא ? שהרי תתתן מכשול"
להחמיר על עצמם. ושאל 38ולא היה שם דין של יהרג ואל יעבור אלא רצו  אנדרטה לכבודו,רק 

ק מסייע כי יכל להכשיל את הרוצח, וכאן אי אפשר לתרץ שזה ר ההיתרמה א"כ ד ל"המהרי
 -( לגבי ערב להלואה בריביתס"ק י"ג יו"ד סי' ס"ב)החזו"א  תב, מכיון שכלרצוח אותם בלאו הכי

 לעשות)המלוה(  אע"ג שהיה יכול לפני עוור,39אסור משום ודאי  ,"נראה דכל שגורם העבירה

                                                                                                                                                        
לא יצא נקי מזרע שמקדיח תבשילו ונרמז במ"ש לא תתחתן בם וגו' כי יסור וגו'..''(. ולכן פסק 
בתשובות והנהגות )ח"ה סי' שמג(, ''פרסום אירוע שיש בו פריצות מביא אנשים להשתוקק לבא 

דהוי רק אביזרייהו, יש לומר דהוי בכלל "לא תנאיף" ואסור'', ומהגאון רבי אדיר לשם, ואף 
אוירבך שליט''א שמעתי שקשה לקבל שיהרג ואל יעבור על פירסום האירוע(. אבל באמת הדבר 
תלוי במח' הראשונים )בדף יח. מדפי הרי"ף בסנהדרין( שבעל המאור סובר שגם על לפני עור צריך 

בזרייהו של ג' עבירות, והנימוקי יוסף סובר שכיון שלפנ"ע שייך לכל המצוות, למסור את הנפש בא
לכן אינו בכלל יהרג ואל יעבור, ולכן הגמ' )שם דף עד( פסקה שכשהגוי לא מתכוון להעביר על הדת 
את הישראל, מותר לתת לו כלים שיעבוד איתם ע"ז. וברמ"א )יו"ד קנז, א( פסק כנימו''י שאין 

 שו.צריך למסור נפ
שבלפנ''ע  (,א, קנז)סי' יו''ד רמ''א בובשולחן שלמה )רפואה ח"א עמ' רעז( כתב, שמה שכתוב ב

יעבור ואל יהרג )וביאר בש''ך ס''ק יא שמיירי כגון שאנסו לישראל להשאיל דבר לעכו''ם(, זה רק 
ב"א כשעלול לחטוא בדבר, אבל כשיחטא בג' עבירות בודאי, יש למות ולא להכשיל, וראיה מהריט

''ונראה שכן הדין באומר לישראל תן לי כלי זיינך ואהרוג ישראל זה ואם לאו  :)פסחים כה.( שכתב
אהרוג אותך והגוי אינו יכול ליטלו שלא מדעתו שאין לו ליתנו כדי לפדות נפשו". וא''כ יש ליהרג 

שם הרדב''ז(, ולא לתת לגוי נשק שירצח בו יהודי אחר )וכן הביא בדרכי תשובה סי' קנז ס''ק מח ב
וא''כ חמו''ע עד שהחמירו על עצמם באיסור ע''ז, חייבים לכאורה, אפילו למסור את הנפש, 
והעיקר שלא להכשיל את הגוי ברציחה, וכ''ש שאפילו לא צריכים למסור את נפשם אלא ישתחוו 

 לאנדרטה )שלא היתה ע''ז( וילכו לשלום.
ה שהביא הגרשז''א זצ''ל מהריטב''א שכתב וכתב לי ידידי הרה''ג אברהם עמאר שליט''א, שמ

שיהרג ואל יעבור לתת נשק לרוצח, ראיה שכשיחטאו בודאי יש להרג ולא לעבור, יש לדחות את 
הראיה, ע''פ דברי החזו''א )בגליון על הגר''ח בהל' יסודי התורה(, שסבר שאף שזורקים אותו על 

ק, בכ''ז כן צריך להרג ולא לקרב את עצמו התינוק, אין צריך להרג ולא לתת לזרוק אותו על התינו
בפועל לגוי שיזרוק אותו על התינוק, כי ההליכה לכיוון הגוי, היא עצמה מעשה רציחה לתינוק, 
וא''כ גם בריטב''א יש לומר שנתינת נשק לרוצח, היא עצמה מעשה רציחה, ואין ללמוד מדברי 

ייתו, כי י''ל דטעמו של הריטב''א דס''ל הריטב''א לאיסור ''לפני עיור'', ועוד יש לדחות את רא
 כבעל המאור הנ''ל, ולא קיימא לן כוותיה.

ו ''גם צריכים להבדיל בין מצב -)ועיין עוד שם בשולחן שלמה שכתב בשם הנשמ''א סי' קנז ס''ק ה
בו עצם האונס הוא שמסכן את חייו ואז מותר לו לעבור על הלאו של לפנ''ע, ובין המצב שבו הוא 

צא בסכנה וכדי להציל את עצמו גורם להריגת הזולת כגון חולה שבסכנה וזקוק להשתלת כבר נמ
לב ובא מעצמו לכירורג ועקב זה יקח הכירורג לב מגוסס כדי לבצע השתלה, שבכה''ג אין זה חשיב 

 רק לפנ''ע כי כאן הוא בא ברצונו וגורם להריגת התורם''(.
מדרש שיר השירים )פרשה ז, פסוק ח( שיכלו להתחבאות כג(. ועיין ב-עיין בזה בספר דניאל )ג, א 38

ובכ''ז בחרו ברצון לקדש שם שמים. וז"ל המדרש: "...הלכו להם מיד אצל יחזקאל, אמרו לו כמו 
שאמרו לדניאל נסגוד ליה או לא, אמר להם כבר מקובל אני מישעיה רבי )ישעיה כ"ו( חבי כמעט 

הון אמרין הדין צלמא סגדין ליה כל אומיא, אמר לון רגע עד יעבור זעם, אמרו ליה מה את בעי די
ומה אתון אמרין, אמרו ליה אנן בעינן נתן ביה פגם דניהוי תמן ולא נסגוד ליה, בגין דיהון אמרין 

לשון חביון וסתר.  -חביהדין צלמא כל אומיא סגיד ליה לבר מישראל...". וכדפירש בעץ יוסף: "
מה אתה רוצה שיאמרו הצלם הזה השתחוו לו כל  -בעיומה את כלומר שיתחבאו ויברחו להם. 

האומות. כי לא ירגישו שאין שם ישראל ויסברו שאף הם השתחוו. ואין זה קידוש השם. ואמר 
להם יחזקאל ומה אתם אומרים שתעשו. אמרו לו רוצים אנו שניתן בו פגם באותו צלם שנהיה שם 

האומות השתחוו לו חוץ מישראל". וכן  ולא נשתחוה לו. בשביל שיאמרו האומות הצלם הזה כל
 פירשו במתנות כהונה, חידושי הרד"ל, וביפה קול.

, לגבי 'הגרף פוטוצקי', ''מרן הח''ח, אשר היה רגיל 1098וכעין זה, עיין בספר 'הגאון' חלק ג עמ' 
, לחזור על מעשה הגר צדק, סיפר, כי הגר''א שלח אליו שליח והציע לו שיצילו מידי המענים אותו

ע''י שמות הקדושים, ע''פ חכמת הקבלה )מעשה הגר צדק התרחש בשנת תק''ט, והגר''א היה כבן 
עשרים ותשע שנים, וכבר נקרא בפי כל 'החסיד רבי אליהו'(. אבל הגר צדק השיבו, כי מאז שהכיר 
בבורא עולם הוא מוכן למסור את נשמתו על קידוש השם, ואינו מסכים לוותר על המעמד הנשגב 

 ''קידוש השם'', ולהחליפו תמורת הגוף החומרי''של 
גרסינן בפרק ארבע . בדפי הרי''ף(, כתב: ''ז)עבודה זרה בסוף פרק קמא דר"ן על הרי"ף ואמנם ב 39

( אמר אבוה דשמואל אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד :מיתות ב"ד )דף סג
ת עם העובד כוכבים לאו והרמב"ן כתב דמאי דאמרינן אסור לישראל לעשות שותפו...כוכבים
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היה מלוה מבלעדי הערב... ואע"ג 40היכי דהמלוה לא  לפני עוורמבלעדיו, הערב קעבר משום 
יע את רצונו של המלוה עבר שהכר 41ת, מ"מ כיוןשמבלעדי הערב, לא נבצר מהמלוה היכולת להלוו

                                                                                                                                                        
איסורא ממש קאמר דהא לא מיתסר אפילו מדרבנן דמשום לפני עור ליכא אלא במה שאי אפשר 

'', ולכאורה משמע דלא לו לעשות אלא ע"י ישראל כמושיט כוס יין לנזיר בדקאי בתרי עברי נהרא
ה(, ובכ''ז אומר כחזו''א, שהרי בזה שנעשה לגוי כשותף, גורם לו להשבע לשקר )שהגוי מוזהר בז

הרמב''ן דכיון שיכל להשבע בלא''ה, אין איסור לפנ''ע. וקשה על הרמב''ן, שהרי גמ' מפורשת 
שהמכה בנו גדול עובר בלפנ''ע, אף שהבן יכל לחטוא בלא''ה? ותירץ לי ידידי הרה''ג אברהם עמר 

ק את החלק של , סימן ב(, שלגוי יש רשער בשליט''א שי''ל ע''פ השערי חיים )שהובא לקמן ב
לפנ''ע, שמגיש לו חפצא דעבירה, וכגון אבר מן החי, שנחשב שהיהודי השתתף בעבירה, ואסור, 

בין אדם לחבירו בלתת עצה רעה, אין איסור לתת לגוי, ולפי זה צריך לומר שגם  אבל החלק של
א הגיש לו כשגורם לו לעשות עבירה, נחשב כנותן לו עצה רעה, ומותר, וא''כ שנעשה שותף איתו, ל

שום חפצא של עבירה, אלא גרם לו למכשול, וכן רחב''ת גרם לקלצטנורי למכשול, שמותר, כי לא 
הגיש לו חפצא דעבירה, וכנ''ל, אבל ליהודי שאסור גם לתת לו עצה רעה, כ''ש שאסור לגרום לו 

כשנותן לעשות עבירה, גם כשלא מגיש לו חפצא דעבירה, וגם שיכל לעשות זאת בלא''ה, שהרי גם 
לו עצה רעה, יכל מקבל העצה לעשות זאת בלא''ה, ובכ''ז אסור, כי הכריע את רצונו לעצה הרעה, 

 וכמו כן אסור להכריע את רצונו לעשות עבירה.
ור דאורייתא מתקיים רק באופן שהערב גרם לגמרי לעבירה, ילכאורה מלשון זו משמע שלפני ע 40

בלי ערב, ולכן הערב עבר מדאורייתא. אבל מהמשך  כלומר שהמלווה בוודאי לא היה נותן הלואה
לשונו של החזו''א שכתב ''שהכריע את רצונו של המלוה עבר על לפני עור'', משמע שאם יש מלוה 
שמסתפק אם לתת ללווה הלואה בריבית ויש צד שיתן )גם בלי ערב( ויש צד שלא ירצה לתת, והגיע 

ו הכריע את רצונו, והסכים לתת, עבר על לפני עור, ערב ואמר למלוה תתן לו ואני ערב, ובאמירה ז
אף שהיה יכול לתת את ההלואה גם בלעדיו, ולפי הדיוק הראשון בכה''ג זה רק מסייע כי לא היה 
ברור שלא היה נותן את ההלואה בלי הערב, ונפק''מ לנד''ד שהקלצטונירי הסתפק אם להסיר את 

כמו שכתבתי שהתרגש מכל המעמד וכו'... ורבי חנינא הספוגין כדי לעזור לרבי חנינא בן תרדיון, ו
בן תרדיון ''הכריע את רצונו'' ע''י ההבטחה שיקבל עולם הבא, וכעת ודאי רוצה להסיר את 
הספוגין, דלפי הדיוק הראשון בחזו''א הוי רק מסייע וממילא תורץ כנ''ל שאין איסור מסייע לגוי 

החזו''א ייצא שכשהכריע את רצונו כשהסתפק, עבר  כרמ''א יו''ד סי' רנא,א , אבל לדיוק מהמשך
בלפני עור, וממילא נפל בבירא התירוץ, שהרי לפני עור אסור גם לגוי. ואמנם מהמשך דברי 
החזו''א שם נראה כצד הראשון שלפנ''ע דאורייתא זה רק כשגרם לגמרי, שכתב: ''..ומיהו אי אית 

שבכה''ג אסור למוכרו מפני שמכריע את  בהלא היה מקריליה בהמה לדידיה ולולא שיקנה אחרת 
.'' וא''כ רואים שהחזו''א מתכוון במילים ''להכריע את חפץ'' לדבר שהנכשל ודאי .חפץ העכו''ם.
 לא היה עושה.

ועיין בשדי חמד )כלל ו מערכת כו(, שהביא את המשפטי שמואל )בסי' קיד בשם ספר מקנה 
קאי בתרי עיברי דנהרא מותר מאחר דאין אדם  אברהם במ''ב אות רלב(, שכתב: ''...דכל דלא

מעורר אותו לעשות האיסור. אמנם כשהוא מעוררו ונותן לו האיסור בלתי שאלה, אף דלא קאי 
בתרי עיברי דנהרא, אסור'', ויש להסתפק בכוונתו, האם הוא איסור תורה, וממילא נלמד לנד''ד 

 כוונתו לאיסור דרבנן בלבד. שהכרעת רצונו של הנכשל הוי איסור דאורייתא, או שמא 
וממו''ר הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט''א שמעתי שכשיש חמישים אחוזים שהמלוה היה 
נותן את ההלואה בריבית והערב הכריע את התלבטותו נחשב שעבר על ''ספק לפני עור'', וכן 

לחלק מהנידון של שמעתי ממו''ר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט''א, והוסיף שאף שיש 
''ספק לפני עור'' הרגיל, מכיוון ששם מדובר ששמים מכשול לעור בדרך אבל יש ספק אם בכלל 
יעבור פה בדרך, או שאני מביא לו סכין וספק אם הוא רוצה לרצוח איתה או שמא רוצה לחתוך 

ווה היה בה ירקות, אבל בנד''ד כשהערב ''נכנס לתמונה'' נהיה ודאי מכשול, רק הספק שמא המל
חוטא בלא"ה, בכ''ז גם זה נחשב ''ספק לפנ''ע'', וכגון שהיה בדרך מכשול לעור, אבל המכשול לא 
היה כ''כ גבוה ויש ספק אם יפול ממנו, ובא אדם והגביה את המכשול, ועכשיו ודאי יפול ממנו, 

שומן, זה  נחשב שעבר על ''ספק לפנ''ע''. ואמנם באופן שהגיש לחבירו חתיכה שהיא ספק חלב ספק
ודאי לפנ''ע, שהרי בודאי אסור לאכול ספק עבירה. ובאופן שיש ספק אם יש בכלל עבירה, הדין 
שבספק דאורייתא נחמיר, ובדרבנן נקל, וכגון אם יש ספק אם האדם שעומד לפנינו הוא נזיר או 

להגיש לו לא, אסור להושיט לו יין, אבל כשעומד לפנינו אדם שספק לנו אם נטל ידיו, יהיה מותר 
 לחם.

 . לקמן ,שער ב, שבולגבי הנידון ''הרגיל'' של ''ספק לפנ''ע'', עיין בסימן ג
וכן במכה בנו הגדול עובר בלפנ"ע אף שהבן יכל לחטוא בלא"ה, וכן כתב החפץ חיים, בהלכות  41

 לשון הרע, )כלל ט סעי' א בהג''ה(: ''...ויש לתרץ קושיתינו דלכך כתבו על זה רק האיסור דאבק
לשון הרע, דרצו לכלול בזה אפילו באופן דבלאו דידיה אפשר שהיו באים גם כן ללשון הרע, ובזה 
לא שייך לפני עור כדמוכח בע"ז )דף ו( דלא שייך לפני עור רק בדקאי בתרי עברי דנהרא, אבל אם 
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הגוי ודאי היה משחרר אותם  ,אם היו משתחוים לצלםשבמקרה של חמו"ע  . וכ"ש"פני עוורעל ל
 ה שמחמירים על עצמם מכשילים אותו!לחפשי וא"כ בז

 
הוא חייל של המלך  -המוציא להורג  - כי הרוצח ,המהריל"ד שחמו"ע לא הכשילו42ותירץ  יא(
ונמצא  ג' עבירות,אין דין של יהרג ואל יעבור על 43 ולגוי המלך יהרוג אותו, יעשה תפקידו לאואם 

                                                                                                                                                        
וא בלאו דידיה לא היו באים השומעים ללשון הרע כגון שלא דיברו כלל מתחילה אודות פלוני, וה

 בדבריו סיבב להם עד שדברו לשון הרע, אימא דעובר גם כן בלפני עור.
ואין לדחות הקושיא הנ"ל מטעם אחר ולומר, דדוקא בתרי עברי דנהרא שאין יכול הנזיר בשום 

וכן  ,אופן להגיע אל האיסור בלאו דידיה, מה שאין כן בענינינו. דזה אינו, דמכה לבנו גדול יוכיח
ב הונא הנ"ל דקמקשה הגמרא ודלמא רתח וקעבר אלפני עור, הרי אף דיכול בקידושין בעובדא דר

להיות לפעמים שהבן יחטא לאביו אף אם לא ירגיזו אביו, מכל מקום כיון דעתה אם לא הרגיזו 
אביו מסתמא לא היה הבן מדבר נגדו, לכן מיקרי דבר זה קאי בתרי עברי דנהרא, ולכן עובר האב 

מי בענינינו, אף דבלאו דידיה גם כן יש בחירה ביד האדם לדבר לשון הרע, ור. אם כן הכי ניבלפני ע
אפילו הכי כיון שהשומע לא דיבר מתחילה כלל אודות פלוני, והמספר הזה התחיל לדבר אודותיו 
בדברים שעל ידם סיבב שיספרו השומעים עליו לשון הרע, הרי הכין להם סיבת העבירה, ודמיא 

 . ''על כן הנכון כמו שתירצנו דרצו לכלול בזה כל אופןכדקאי בתרי עברי דנהרא, 
 ,''...כיון שאין האיסור מזומן לפני האוסר , שכתב:ע''ע בפרי חדש )אורח חיים סימן תצו סעיף כג(

וי"ל דל"ד  א,הו"ל כקאי בתרי עברי דנהר ,ליתן לו דבר האיסור מזמנו ומביאו לביתווהמתיר 
תלוי ועומד בדעת האוסר דאם מהדר קא הדר ביה מצי איסור זה לשאר איסורין שאיסור זה 

למיכל מיניה ולפיכך מותר המתיר להניחו לפניו אולי חזר בו או יחזור בו ואי לא ס"ל לא ליכול 
שיורי ברכה בתוך דברי העל סעי' ט,  36 '' )והובא הפר''ח לעיל בהערה.משא"כ בשאר איסורים..

כל לעבור בלא''ה, בכ''ז עבר על לפנ''ע כשזימן לו את ריש סי' קנא ביו''ד(. וא''כ משמע שאף שי
שנחלקו בסברא הנ''ל בשו"ת חכם צבי )סימן קלח(, ובספר סי' יג  שער בבהעבירה. ועוד עיין לקמן 

 יהושע )לרבי יהושע העשיל באב''ד(, כתבים ופסקים סימן תכו. 
המצות במקום שאינו  "בענין המחלוקת אם מותר למסור נפשו על כלוז''ל של המהריל''ד:  42

מחויב בהכי, לכאורה כיון דעכ"פ רשות הוא שלא למסור נפשו, א"כ זיל לאידך גיסא שלא ימסור 
ור, דעכו"ם מצווה על שפיכות דמים, ולפ"ז גם מחנניה מישאל ינפשו כדי להנצל מעבירה דלפני ע

 ,(:ס' בפסחים נגועזריה אין ראיה שהחמירו למסור נפשם הגם דלא היו חייבים בהכי )עיין בתו
ור דהעכו"ם, דמלכא לאו אורח ארעא למיקטל נפשיה ונמסרו יולא חששו לאיסור דלפני ע

לקוסטינר שיהרגם כמפורש בקראי, ונמצא דאף אחד לא קעבר על שפיכות דמים, דמלכא אין 
שליח לדבר עבירה ואין שליחות לעכו"ם, וקוסטינר הא קיי"ל דאינו מצווה על קדוש ה', ואשר 

  ''.ה פי מלך ימותימר
מה שכתב על דברי  ,ס''ק א( ,סוף סי' ג ,שליט''אאון הגדול רבי דב לנדו ועיין ב'זכר דבר' )לג

המהריל"ד: "כתב הרמ"א )יו"ד סי' קנ"ז סעיף א'( דאם גזרו גזירה שלא לקיים מצות עשה אין 
ויש  בידו. צריך לקיימו ושיהרג. מיהו אם השעה צריכה לכך ורוצה ליהרג ולקיימו הרשות

להסתפק מה דינו בגוונא דאיכא 'לא תעשה', דעשה דחי ליה, מי שרי ליה ליהרג ולקיימו, ככל 
מצוות עשה, או דילמא כיון דהשתא מיהת פטור מחיוב המצוה מטעם פקו"נ לא דחי לל"ת ואסור 
 לו לקיים העשה. מיהו יתכן דלא חשיב פטור מן המצוה, דשורש החיוב רמי עליה, ואי מקיים

חשיב כקיום דבר חיובא )ואם ירד אח"כ האונס ולא יהרגוהו לא יצטרך לקיים עוד פעם(, ועל כן 
גם כה"ג דחי עשה לל"ת. ונפק"מ לכאורה גם למילה בשבת אי שרי למול כה"ג, ועיין. מיהו אי הוה 
מילה בשבת הותרה כמסקנת הגר"א יו"ד סי' רס"ו ס"ק ה' )וצ"ת מה יעביד בראיות השאג"א 

נ"ט מדחי' דמילה לצרעת ומשי' ר"א בטור, יעו"ש(, יתכן דשרי לי בלא"ה. וצ"ב. וכן יש לדון  סו"ס
בכופין שלא ללבוש בגד שיש בו ציצית מהו ללבוש בגד של פשתן שיש בו תכלת, ועי' שאג"א סי' ל', 

 וכן כיוצא בזה.
ל בשו"ת מהריל"ד ואי נימא דכה"ג דחי עשה לל"ת יש לדון לפי"ז בקושיית המהרי"ל דיסקין זצ"

בקו"א )אות קמ"ד(, דהיאך שרי למסור נפשו על המצוות, הא מכשיל עי"ז העכו"ם בעבירה 
דשפיכות דמים וקעבר בלאו דלפני עור, יעו"ש. ולפי"ז י"ל למאי דנראה מדברי הפמ"ג או"ח סי' 

עשה  קס"ט )א"א סק"ו( דעשה דוחה לל"ת דלפנ"ע. ואע"ג דלאוין דבין אדם לחבירו מסמתא אין
דוחה, צ"ל דלפנ"ע לא חשיב בין אדם לחבירו כשהלה מזיד, וכמש"כ החזו"א יו"ד סי' ס"ב ס"ק ז' 
וס"ק כ"ד, דבמזיד ובגוי אין כאן איסור לפני הנכשל אלא לפני ד' דגרם לעשות דבר השנאוי לפני 

א גרע לפני המקום. )ועי' בס' שערי דעה לבעל השעהמ"פ סי' ק"ס ס"ק ח' וצ"ב.( ועכ"פ לענין גוי ל
עור דידיה מכל הלאוין שעשה דוחם. וא"כ אתי שפיר הא דשרי למסור נפשו לקיים העשה, דאתי 
עשה דחייב ביה ודחי לל"ת דלפנ"ע. ואף בגוונא דליכא עשה גמור, ואפילו במצוה דרבנן )למאי 

לא דחקר שם הגריל"ד אי שרי למסור נפשו על מצוה דרבנן(, יש לומר דאיכא בהא קידוש ד', א
דפקו"נ דוחה בכה"ג גם מצוה זו, אך אי בעי לקיים מצות קידוש ד' ולמסור נפשו אתי עשה 
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דקידוש ד' ודחי לל"ת דלפנ"ע. ומיהו יל"ע בזה, וגם לא דמי כ"כ לנידון דלעיל דאיכא עשה דוחה 

 ל"ת בלא הכפיה. ועיין". עכ''ל.
, הגהות בית יוסף יורה דעה סימן קנז)שיירי כנסת הגדולה בולגבי למסור נפשו על מצוה דרבנן ע''ע 

וכתב הגאון מהר"י קולון ז"ל בשרש קל"ז, דלא כתב הסמ"ק דמדת חסידות ס''ק יד(, שכתב: ''
הוא שיהרג אלא דוקא באיסור תורה דומיא דג' עבירות, אבל באיסור דרבנן אפילו מידת חסידות 

להעביר על דת אפילו בצינעא יהרג ליכא ליהרג עליו בצנעא במתכוין הגוי להנאת עצמו, ובמתכוין 
 .''ואל יעבור

במאירי במגן אבות )עמוד פא( שאף בדרבנן רשאי להחמיר על עצמו. וכן דעת הר"ן )בפ"ד ע''ע ו
 יורה דעה סימן יג ס''ק ד. -דשבת מט(. וע''ע בשו"ת יביע אומר חלק ו 

', שנפסקה בסי' קנז ודע דבכל מקום שרשאי להחמיר על עצמו ממידת חסידות )וכגון שיטת תוס
סעי' א הנ''ל(, דעת הגרח''ק שיש לקחת בחשבון צער האלמנה והיתומים אן יחמיר על עצמו וימות 
)הובא בסוף סי' ק בספר משנת פקו''נ, עיי'ש שדן גם על אופן שיגרם להוריו צער ממה שהחמיר על 

 עצמו ומסר נפשו על קידוש השם(.
 האם לבן נח יש דין של 'יהרג ואל יעבור'                                           43

 -בסנהדרין )עד:( נשארה הגמ' בספק אם בן נח מצווה על קידוש ה' וברמב"ם )מלכים פ"י הל' ב( 
בן נח שאנסו אותו לעבוד ע"ז, לא חייב למסור נפשו דאינו מצווה על קידוש ה', וכן דייק הפר"ח 

"כל בית ישראל מצווין על  , שכתב:התורה )פ"ה הל' א( בספרו "מים חיים" מהרמב"ם בהל' יסודי
ונראה שפסק לקולא שבספק לא חייב להחמיר. אלא שבכס"מ כתב  ,קידוש שמו הגדול..."

ד"ה ואם איתא(, שכן נפשט ספק הגמ', שפטור, והרדב"ז . שלרמב''ם היה את גירסת תוס' )שם עה
שבני נח פטורים כי כתוב ''ונקדשתי בתוך ע"פ הירושלמי פ"ד דשביעית  -כתב טעמו של הרמב''ם 

שהרי אין לגוי היתר  -בני ישראל'' ואין בני נח מצווין על קדושת השם. ובתוס' בסנהדרין הקשו 
 של "וחי בהם" עיי"ש מה שתירצו, והסיקו שאין גוי צריך למסור נפשו.

 דעת הרא''ם שבן נח חייב למסור נפשו
בן נח צריך להרג, כי הקשה על מה דאמרינן במשה רבינו ואמנם ברא"ם )שמות ד, כד( מוכח שגם 

( היאך התיר לעבור על :''אמול ואצא סכנה היא לולד'' )נדרים לא -שפטר עצמו ממילת אליעזר
 מצות עשה דמילה משום סכנת הולד, והלא עדיין לא ניתנה תורה דכתיב בה וחי בהם. 

 דעת הפרשת דרכים שאסור לבן נח למסור נפשו
שת דרכים )לבעל המשנה למלך( דרך האתרים, דרוש שני חלק עליו והוכיח מהתוס' ובספר פר

הנ"ל, וכתב: ''..וא"כ גבי בן נח דאפילו באלו קי"ל דיעבור ואל יהרג פשיטא דלא הותר לו במקום 
סכנה לקיים שום מצוה, והרי זה עובר משום רק את דמכם לנפשותיכם אדרוש וא"כ שפיר עבד 

 מילה משום סכנת הולד''.משה רבינו לדחות ה
 שחייב לקיים אף שמסתכן, ובכ''ז פטור כשאונסין אותו-דעת הפמ''ג

ובקונטרס פרשת דרכים )על המשנה למלך( לבעל הפמ"ג כתב להצדיק דעת הרא"ם כי יש חילוק 
בין שאונסין אותו לעבור עבירה שאינו מחויב לההרג, ומותר לעבור את העבירה, משא"כ לעבור על 

)ועיי''ש  , כי לא נתחדש לבן נח היתר של ''וחי בהם''על ביטול עשה, לא פטור, אף כשיסתכןל"ת או 
שהוכיח שיש הבדל בין אונס לבין חולי, מהחילוק שיש ברמב''ם פ''ה מהל' יסודי התורה, בין 

הפמ''ג בספרו ו .(סי' יא שער בהלכה ד להלכה ו, וחילוק שהבאתי בשם האור שמח וסיעתו לקמן ב
 .גמא' הסתפק בזה, וציין לדבריו בהגהות רע''א יו''ד סו''ס סב 'תיבת

 בשפיכות דמים גם הפרשת דרכים מודה שצריך בן נח לההרג
ואמנם אף המשנה למלך הנ"ל שפסק שגוי לא צריך למסור נפשו, בכ"ז על שפיכות דמים שנלמד 

י הרא"ם, דהן לו יהי מסברא של "מאי חזית", גם גוי מחויב, דכתב: ''...עוד אני צווח על דבר
דקרא דוחי בהם חידוש הוא שחדשה תורה גבי ישראל, ובבני נח ימות ואל יעבור, זה דוקא בגוף 
אחד, כגון שאם היה מסוכן והוצרך לעבור על אחת משבע מצות דידהו אמרינן דימות ולא יעבור, 

גבי משה שהוא היה אבל כדי לקיים הוא המצוה שיביא לאחר לידי סכנה, זו לא שמענו. וא"כ הכא 
מוזהר למול, והתינוק לאו בר מצוה הוא, איך יתכן שנאמר שבשביל שיקיים מצות מילה שיביא 
התינוק לידי סכנה...ודע דמשמע לי, דהא דאמרינן דבן נח אינו מצווה על קדושת ה', היינו דוקא 

"ע מה שישראל , וטעמא דמילתא משום דבע"ז וגאבל בשפיכות דמים יהרג ואל יהרוגבע"ז וג"ע, 
מוזהרין הוא משום דגלי בהו קרא, בע"ז כתיב ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך, 
ודרשינן אפילו הוא נוטל את נפשך, וג"ע דכתיב כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר 
 הזה, מקיש רוצח לנערה המאורסה, מה רוצח יהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה וכו'. הרי

דאצטריך קרא לתרוייהו ללמדנו דישראל מוזהרים באלו לקדש את ה', ואם כן איכא למימר דבבן 
נח דלא גלי קרא בהו איכא למימר דלא הוזהרו על קדוש ה', אבל שפיכות דמים דלאו מקרא נפקא 
אלא מסברא, דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי אימא דדמא דחברך סומק טפי, בסברא זו 

)ואמנם שייכת רק הסברא עצמה, אבל במקום שלא  ש חילוק בין ישראל לבן נח''מהיכא תיתי די
שייכת הסברא, לא צריך לההרג, כי אף לשיטת הכסף משנה שהובא לעיל בפרק א בסוף סעי' ח, 
שסובר שיהרג גם כשאין את הסברא, דווקא בישראל כתב כן כי ''קבלה היתה בידם'', אבל הגויים 
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תר, ולא ישמותר לו להרוג והעיקר שלא יהרגו אותו, וכיון שהמלך מאיים עליו נמצא שעושה בה
שליח 44הרי אין שליחות לעכו"ם ועוד שאין  -מכשילים אותו, ולגבי מה שמכשילים את המלך 

 .דלפני"(45זה מלבד הסברא של "לפני ויש להוסיף שרה. )לדבר עבי

                                                                                                                                                        
כל הקבוצה  ,ד מהם, ואם לאכשיאיימו על קבוצת גויים שיהרגו אחן ולכ לא קיבלו קבלה זו,

בספר 'בכל נפשך' סי' יז בהערה ז שבעמ' קיד, הוסיף שכמו ותמות, יהיה מותר להם להרוג אחד, 
, כי יש לו לכו''ע מותר לו, דאולי אין כאן מאי חזית ,''להרוג טריפה או גוסס -כן כשיאיימו על גוי

יי שעה, וצ''ע, ודווקא כשהם בני נח, דאם הם ישראלים, פשיטא שאסור, חיי עולם, ולהם רק ח
עיין עוד במנח''ח רצו ס''ק  ,(דישראל אפי' דחיי שעה סומק טפי וחביב לפני הקב''ה''דודאי דמא 

 .כח, ובערוך לנר בסנהדרין עד: בתוס' ד''ה בן נח
 דעת המהר''ש יפה שגם בשפיכות דמים אין צריך לההרג

יו הם דלא כמהר"ש יפה )בבראשית רבה, בסדר לך לך פרשה מ"ד סי' ה', ד"ה שהיה( והביא שדבר
שלא חילק, וסבר דכיון דבני נח לא נצטוו למסור עצמם על ע"ז וג"ע כי לישראל נתחדש זה מקראי 

 וכו', מסתמא גם על שפיכות דמים לא נצטוו למסור נפשם, ע"כ.
 מואל סי' סה( תלה מחלוקתם במח' רש"י ותוס'.ובחי' ר' שמואל פסחים סי' יב )וכן בזכרון ש

וע''ע במנחת חינוך )מצוה רצו ס''ק ג ד''ה ועוד מבואר(, שכתב: ''והנה נ"פ לפי דברי הכ"מ דהוא 
קבלה בידינו אך דהש"ס נתנו עוד סברא לזה א"כ בב"נ לפי שפסק הר"מ דאין צריך למסור עצמו 

וש ה' אך בשפיכות דמים כ' המ"ל כיון דהוא מצד אפילו על עבודה זרה דאינם מצווים כלל על קיד
 השכל גם הוא יהרג כיון דנפש חבירו אבוד אסור לו לעבור מחמת מאי חזית ע"ש והבאנו לעיל''.

 האם לבן נח יש התר למסור נפשו גם כשלא חייב
ע"ע בספר "עלי זבח" פ"ד מעמ' עח במה שהאריך בכל הנ"ל, ובדיני רציחה בד"נ בעובר וטריפה 

"י גרמא, ובעמ' פא שאף שפטור מקידוש השם, האם יכול להחמיר על עצמו. ובפרשת דרכים וע
הנ''ל כתב: ''...וראיתי למהרימ"ט )צפנת פענח דרוש ראשון( בדרשותיו סוף פרשת תולדות שכתב 

דפי הרי"ף דפוס וילנא יח ע"א( שאם היה אדם  וז"ל, ואף על פי שכתב הרב הנמוקי יוסף )סנהדרין,
רשאי למסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שילמדו העם ליראה את ה', זה הוא בישראל גדול 

שמצווים על קדוש ה' ברבים שילמדו ממנו לקדש שמו בפרהסיא, אבל בבני נח שאינם מצווין 
 לגמרי מה בצע לחבול בעצמו, ע"כ. 

מו על קדושת ה', והנה נלמד מדבריו, דאפילו החולקים על הרמב"ם וס"ל דהרשות בידו למסור עצ
מכל מקום בבני נח ס"ל דאינן רשאים לחבול בעצמם מהטעם שכתב... ומכל מקום פליג מהר"ש 
יפה עם מהרימ"ט במה שרצה לחלק בין בני נח לישראל, ולדעת מהר"ש יפה אין חילוק ביניהם, 
וכמחלוקת בישראל אם רשאי למסור עצמו במקום שאינו חייב, הכי נמי מחלוקת בבן נח אם 

 רשאי למסור עצמו מאחר שאינו מצווה על קדושת ה'...''
  דעת הפרשת דרכים והמר''ש יפה שלבן נח יש איסור שליחות להרוג             44

 דרוש שני( שכתב: -ואמנם עיין פרשת דרכים )דרך האתרים 
השוכר  סי' יג( מיד איש אחיו, זה -דפוס וילנאבודע עוד דאמרינן בבראשית רבה פרשה לד סי' יט )

את אחרים להרוג את חבירו. ואמרינן תו התם, אמר רבי חנינא, כולם כהלכות בני נח בעד אחד 
 בדיין אחד וכו' ע"י שליח שנאמר שופך דם האדם באדם, ע"י אדם, דמו ישפך. 

דבדיני ישראל וכתב מהר"ש יפה ז"ל )בבראשית רבה שם(, ע"י שליח שהרג חבירו ע"י אחר, 
, אבל בני נח (:רק שדינו מסור לשמים )עפ"י קדושין מביח לדבר עבירה המשלח פטור דאין של

 , ע"כ. הורגין אותו בבית דין
 לנחש הקדמוני היה דין של בן נח

(, אמר רשב"ן א"ר יונתן, מנין שאין טוענין .וקשיא לי מהא דאמרינן בפרק זה בורר )סנהדרין כט
יו לו לנחש לטעון ולא טען כו', מאי הוה למסית, מנחש הקדמוני, דאמר ר' שמלאי הרבה טענות ה

ליה למימר, דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, ע"כ. ולפי המדרש הנזכר מה היה מועיל 
 לנחש טענה זו, הרי טענה זו לא מהניא בבני נח כיון דהמשלח נהרג בבית דין. 

 פרעה נזהר להרוג רק ע''י שליח כי חשש שיש איסור למשלח
רבה פרשה א סי' יז )דפוס וילנא סי' יד( בפסוק ויאמר בילדכן את העבריות,  ועיין בשמות

דאמרינן, למה צוה להרוג אותם על ידי המילדות, כדי שלא יתבע הקדוש ברוך הוא ממנו ויפרע 
מהן, ועיין מה שכתב מהר"ש יפה )שם, ד"ה כדי שלא(, וסבור הייתי לומר דהא דאמרינן דבבני נח 

דוקא בשפיכות דמים, אבל בשאר עבירות אין שליח לדבר עבירה דומיא חייב המשלח היינו 
דישראל, ודוקא בשפיכות דמים דגלי קרא דשופך דם האדם באדם אמרינן דיש שליח לדבר 
עבירה. ומצינו כיוצא בזה בפ"ב דקידושין דף מג. דתניא האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש כו' 

ב -ו חייב, שנאמר ואותו הרגת בחרב בני עמון )שמואלשמאי הזקן אומר משום חגי הנביא שולח
יט, ב(, ואמרינן מ"ט דשמאי, ומשני ואבעית אימא שאני התם דגלי רחמנא אותו הרגת, ע"כ. הרי 
דלשמאי הזקן, בישראל יש חילוק בין שפיכות דמים לשאר עבירות, דבשפיכות דמים יש שליח 

 , ובהכי מתיישבא ההיא דאין טוענין למסית.לדבר עבירה, וא"כ אפשר דבבני נח נמי יש חילוק
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שמה שהקשה איך מותר להכשיל את הגוי ולא תירץ מצד ובתוספת הסבר דבריו נראה  יב(

שאין כאן דין של "הלעיטהו לרשע וימות" כי היא הנותנת שהרוצח המוציא  ,''הלעיטהו לרשע''46
שהרי יש לדעת מה עובר  –המלך נראה להוסיף גבי לו א חייב למסור נפשו וא"כ אינו רשע.להורג ל

תר פקו"נ יוהרי האוכל אכל בה ,"כ? וא"ת לפנ"עיהודי שמאיים עם אקדח על חבירו שיאכל ביו
רו יסע במכונית ובסוף התברר יוא"כ מה עבר המאיים. וכן מי שיגיד לחבירו שיש פצוע בשבת וחב

ובדוגמא שתתאים לציור של  תר?יאיזה איסור עבר המשקר והרי הנוסע נסע בה ,שיקר לוש
המהריל''ד, באופן שהמלך ציוה על טבח יהודי בצבאו, שכל חייל שיבקש ממנו לבשל לו אוכל 

ים, ''י המלך, האם מותר לחיילים יהודבשבת, יהיה חייב לעשות זאת, ואם לא יעשה זאת, יהרג ע
וס תה, שהם יטענו לבוא בשבת לטבח ולבקש ממנו שיחמם להם את המרק הקר, או יכין להם כ

שכיוון שהטבח עושה בהיתר, ואף מקיים מצות ''וחי בהם'', שמציל את נפשו, א''כ יוכלו להנות 
מזה...וכמו בחמו''ע שמבקשים מהחייל המוציא להורג, שיעשה פעולה שבעצם אסורה לו, רק 

 מותר לו כי הוא אנוס עליה...
טז(. ופרש"י:  עו ונשא את עוונה" )ל,אלא שהתחדש בפר' מטות: "ואם הפר יפר אותם אחרי שמ

כלומר  ,"הוא נכנס תחתיה, למדנו מכאן, שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל עונשין"
מעו לה כי לא יודעת שבאמת אחרי יום שבאופן שבעלה אומר לה שהנדר הופר והיא סומכת על בע

ותה "נכנס תחתיה" וכאילו שהכשיל א זה לא מופר, והיא עוברת על הנדר בטעות, נחשב שהבעל
בלפנ"ע 47הנ"ל שאיים על חבירו שיאכל ביו"כ אף שלא עבר  באופןהוא עבר את העבירה, וא"כ 

וכן במבקשים מהטבח לבשל בשבת,  בכ"ז נכנס תחת האוכל לכל עונשין וכאילו המאיים אכל.

                                                                                                                                                        
עיין ברמ''א )אבן העזר הלכות פריה ורביה סימן ה סעיף יד( שכתב ''ומיהו אם אין העובד  45

כוכבים הקונה מסרסם בעצמו, רק נותנו לעובד כוכבים אחר לסרס, לכולי עלמא שרי'' וכתב 
ואפילו לשלוחו דאין שליח לדבר בביאור הגר"א ס"ק לט ''כמ"ש בפ"ק דע"ז אלפני דלפני כו' 

 -עבירה וה"ה לגוי וכ"ש הוא דאין שליחות לעכו"ם'' ובבית שמואל ס"ק יט כתב ''לעכו"ם אחר'' 
דאז הוי 'לפני דלפני' ומותר ואפילו אם נתן לשלוחו אין שליחות לעכו"ם שם בת"ה ש"מ אפילו 

ם לעכו"ם יש שליחות, ועיין עכו"ם בעכו"ם אין שליחות ולא כמ"ב סי' צ"ו פסק בפשיטות עכו"
תשובת רש"ך ס"א סי' קי"ד פסק נמי כת"ה'' ועיין עוד בשו"ת אגרות משה )יורה דעה חלק א 
סימן עב ד"ה ויש עצה( ''באה"ע סוף סי' ה' דאף שידוע שהעכו"ם יסרס, אם יעשה זה ע"י עכו"ם 

א ס"ק ל"ט. ונראה אחר ליכא איסור דלפ"ע משום לפני דלפני עיין שם בב"ש ס"ק י"ט ובהגר"
שזהו כוונת הש"ך בסי' קנ"א סק"ג במה שציין לאה"ע ס"ס ה' ועיי"ש בפ"ת סק"א שרוצה להתיר 
אף כשנותן הישראל לעבד של השופט שיתן לאדוניו מטעם לפני דלפני. ול"ד להא דאסור למכור 

ל בגד שאבד כלאים לנכרי מחשש שמא ימכרנו לישראל, דאינו מצד לפ"ע אלא משום שמכשי
לישראל בלא ידיעתו אבל ברור שמותר למכור נבלות לנכרי אף שיש לחוש שימכור לפושעי ישראל 
והוא מטעם דלפני דלפני ליכא איסור אף ביש לחוש שימכור לישראל חשוד דליכא חלוק לענין זה 
בין ישראל לנכרי'' וע''פ זה התיר שם לבעל אולם שחשש שמכשיל את השוכרים ברקידת מעורבת 

 . שישכיר לגוי שהוא ישכיר לרשע.וכו'.
', ואם יש חילוק בין רשע יהודי, לרשע גוי, עיין לקמן הלעיטהו לרשע וימות'בהרחבה בעניין ''  46
                                        .שער בשבי  סימןב
ובר (, מצינו שגם בכה''ג עס"ק אסוף אורח חיים משבצות זהב סימן שמג )פרי מגדים ואמנם ב 47

 א"כ אנס לגדול שיאכל נבילה וחמץ בפסחעוד אני העני מסופק, המאנס בלפני עיור, שכתב: ''
וכדומה ילקה המאנס, דמאי שנא להזהיר על הקטנים או אנס הגדול והאכיל בידים הניח לתוך פה 
והכה עד שבלע. וי"ל דזה שהזהירה התורה להזהיר גדולים על הקטנים הוא מטעם שאם יאכילום 

כשאנס לגדול, וכאמור, וודאי איסורא ם ירגיל הקטן עצמו שיאכל תמיד כשיגדל, מה שאין כן בידי
ביאור '', וצריך להבין מאי שנא ממה שכתב ב, אלא דלא לקי, וכדכתיבנא כאן בזהעבד לפני עור

כתב דאפשר דאפילו אם הבהמה היא של , ד''ה חמורו(, בשם הפמ''ג: ''סימן רסו סעיף א)הלכה 
דלפני עור לא שייך בכאן דחברו אינו יודע כלל ואנוס ברו טוב יותר שיתן על החמור ]ישראל ח

'', ומצאתי שתירץ זאת בהוספות לספר משנת פקו''נ סי' לח אות ב, שכיון שחבירו לא יודע [הוא
 שהונח על בהמתו דבר, אין הדבר מתייחס לבעלים, אלא כאילו הבהמה עושה המלאכה מאליה.

דבמקום שיהא בודאי חלול שבת מיתסר מדאורייתא להכניס  ה בסי' רמח סעי' ד,ע''ע בדברי הב''
"ואפשר דסובר דיש בזה (: סוף ענף ב סימן ז)ח''א, במנחת שלמה , וכתב על זה עצמו לאונס זה

, ה"ה נמי ורידהמכשיל את חבירו באונס לעבור על איסור עובר בלפני עאיסור תורה, דכמו 
ובמנחת שלמה שם רצה לומר דהמכניס עצמו לאונס . ח"כ באונס"כשמכשיל את עצמו לעבור א

"וצ"ע לפי דברינו ישראל שמאיים  :והוסיף שם במנח"ש, דפקו"נ באמת לא מיתסר אלא מדרבנן
על חברו להרגו אם לא יעשה מלאכה בשבת נמצא דשניהם לא עשו שום איסור מן התורה וזה לא 

 . ג' ובאו"ח ח"ה סימן י"ג אות טבאגרות משה יו"ד ח"א סימן וע''ע  מסתבר".
  יב. סימן, שער ב, עיין בהרחבה באנוס כשהנכשל ע''לפנעוד לגבי איסור 
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כן ברב שנותן ו נחשב שהם 'מניפים' עליו את חרבו של המלך, וע''כ נכנסים תחתיו לכל עונשין.
תר, הרב המכשיר נכנס יוכל מי שאוכל סומך על הרב בה האוכל לא כשר, תעודת הכשר ובעצם

 האוכלים, וכאילו הוא אכל.49תחת כל 48
שאת החידוש הזה שנא' בפר' מטות, זה לא נאמר לגוי, וא"כ המלך שמאיים על  וסובר המהריל"ד

תר, יבר בכלום שהרי המוציא להורג עשה בההמוציא להורג שאם לא יהרוג הוא יהרוג אותו, לא עו
 את עוונה". ונשאאת "ולמלך אין 

 
שבסתם גוי שמאיים שיהרוג בדבר שלא חייבים למסור את  לדינא צאולדברי המהריל"ד יו יג(

)ביו"ד וקשה שהרי השו"ע  הנפש יהיה אסור להחמיר ולמסור את הנפש כי עוברים בלפנ"ע לגוי,
וקשה לומר )שהגוי מכוון להעביר על הדת(,  להחמיר בכל העבירותשמותר פסק  (זבריש סי' קנ

 .ו"ע דיבר רק בציור שיש מלך וכו'שהש

 
הרי זה רק לדבר עבירה, שהרי אף שאין שליח  ,דברי המהריל"דיש לשאול על מה ש ובפרט יד(

ם ואיסור זה של המשלח הוא מהתורה כדכתב בפני ני אדם אבל בדיני שמים חייב המשלח,לגבי די
נראה דאפילו במקום ששייך אין שליח לדבר עבירה מכל ''... :טז ד''ה ועוד נראה( ,יפות )שמות יב

צינו גבי דחייב בדיני שמים, כמו שמ (.גמ)כדאמרינן בקידושין אסור לכתחילה מן התורה מקום 
 ,..''.וכו'דברי הרב דברי התלמיד דברי מי שומעין נחש שחייבו על שהסיתו לחוה ולא אמרינן בו 50

ואולי בגלל )בדיני שמים של משלח לעבירה, ין מכשילים את המלך שעובר באיסור וא"כ חמו"ע עדי
 . (זה הוסיף המהריל"ד שגם סתם אין שליחות לגוי

ואולי יש להוסיף בתירוצו של המהריל''ד, שמלבד החייל המוציא להורג בפועל, יש מעליו מפקד 
וס וכנ''ל, והמפקד לא חייב גם בדיני שמים כדכתב , והחייל אנשהוא קיבל את הפקודה מהמלך

, והמלך בהערה51 בדבריו שהובאועיין  שממה נפשך צריך להיות פטור, ,(יז ,במדבר כה)בפנים יפות 

                                                      
 כשמבקש מחבירו לעשות פעולת היתר שרק המבקש יודע שבעצם זה אסור            48

ויש לעיין עד איפה ''הגבול'' של איסור זה שהתחדש בפר' מטות שנכנס תחתיה לכל עונשין האם 
יה אסור גם בכגון שאומר לחבירו בשבת שיברור לו בידו את האוכל מן הפסולת כי רוצה לאוכלו יה

לאלתר, והחבר עושה חסד ומוציא לו את האוכל, אבל המבקש ידע שמשקר ואינו רוצה את האוכל 
אלא רק לאחר זמן, האם עבר איסור המבקש כי גרם חטא לחבירו, או שמא כאן זה קיל מכל 

'ל, כי כשאכל איסור במסעדה, ואכל ביו''כ, או נסע בשבת, סוף סוף באמת עשה הדוגמאות הנ'
מעשה איסור אבל כשברר אוכל מתוך פסולת לא עשה פעולה שמצד עצמה אסור, אלא רק הכוונה 
עושה אותה לאיסור, וכן נראה באופן שמבקש מחבירו שיבשל לו ביו''ט למטרה לאכול מיד ביו''ט, 

 ן שיהיה לו אוכל ליום חול שלאחר היו''ט.אבל המבקש שיקר ומתכו
 מה שכתב לי בזה ידידי הרה''ג רבי שאול רויטנברג שליט''א.   ,שער בשב ,ועיין בסימן ד 49
הרחבה בעניין חיוב המשלח לדבר עבירה, בדיני שמים, ובדיני אדם, ואם יש חילוק כשהשליח 50 

 .יג סימן, שער במקבל כסף עבור שליחותו, עיין בהרחבה, ב
וזה לשונו: ''צרור את המדינים וגו' ועל דבר כזבי. במדרש ]ילק"ש פנחס תשע"ב[ למה נקרא  51

שמה כזבי שכזבה באביה שאמר לה שלא תזנה אלא לגדול שבישראל. ויש להבין מה איכפת לן 
בשינוי הדברים ולמאי נ"מ שכזבה באביה, ונראה משום דמצינו שלא הרגו ישראל בנות מדין 

טז[ החייתם כל נקיבה הן הנה היו לבני ישראל בדבר  -ראל, כדכתיב ]לקמן לא, טו שהטעו את יש
בלעם, ואחז"ל ]ספרי[ שהכירו אותן ואמרו זו היא שנכשל בה פלוני וכו', ונראה הטעם בזה כי 
מצינו בעצת בלעם שאמר אלהיהם של אלו שונא זימה ולא הזכיר פעור, ונראה דהיינו טעמא שהיה 

ירוש להכשיל את ישראל בע"ז של פעור( כיון שהם הסיתו לעבוד ע"א, אף על גב מתיירא בלעם )פ
דקי"ל ]קידושין מב:[ דאין שליח לדבר עבירה והמשלח פטור היינו בדיני אדם אבל מתחייב בדיני 
שמים, א"כ יתחייב הוא והמואבים בדיני שמים, אלא דאמרינן בקידושין דף מ"ג ]ע"א[ דאפילו 

עבירה מודה בעריות דלא אמרינן יש שליח לדבר עבירה, דלא מצינו זה נהנה  למ"ד יש שליח לדבר
וזה מתחייב, ועיין בש"ך ח"מ סי' ל"ב ]סק"ג[ דאפילו בדיני שמים לא מתחייב, לכך היה טענה 
לנחש לומר דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, כיון שחוה היתה נהנית מעץ הדעת, לא 

י שמים, ועמ"ש בחידושינו שם בקידושין, לכך הסית בלעם רק על הזנות, נתחייב הנחש אפילו בדינ
כיון דזה נהנה וזה מתחייב יפטר אפילו מדיני שמים. לפ"ז י"ל דבנות מדין שהסיתו על הפעור היו 

א"כ הן פטורין ממ"נ פטורים ממ"נ כיון שהם נשתלחו מאבותיהם להסית את ישראל על הפעור, 
ותם שלחון, ואם השליח חייב גם הם פטורים במה שהסיתו דלמא המשלח חייב והרי אב

, וכן משמע גבי חוה ששאל לה הש"י מה זאת עשית והשיבה הנחש השיאני ואוכל, משמע לישראל
שלא היה העונש רק על מה שאכלה ולא על מה שהסיתה לאדם לאכול מפני שהיא היתה שליח 

כדכתיב בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר  מהנחש, א"כ היא פטורה ממ"נ, לכך העון על מדין עצמו
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, שיטת רבי יוסי בגיטין דף סו:, גיטין עא:(וכ) אין שליח עושה שליח 'במילי' עצמו נפטר שהרי
שולח דבר ממשי, וכגון שהבעל שולח גט להוליך לאשתו, מצינו שני סוגי שליחויות, יש שש ,כלומר

ויש ששולח דבר לא ממשי, וכגון ''מילים'', כלומר שהאשה שולחת שליח לקבל את הגט מבעלה, 
ואף שקיימ''ל שאשה יכולה לשלוח 'מילי', כלומר לשלוח שליח לקבל גיטה, בכ''ז ב'מילי' יש 

, ולפי''ז י''ל שכיוון )גיטין כט.( מימסרן לשליח'' ''מילי לאסרון שאין שליח עושה שליח אחר כי ח
שהמלך מוסר ''מילים'', כלומר את פקודתו, למפקד של החייל, שימסור את ''המילים'' האלו 

 לחייל, אין שליח עושה שליח, והמלך פטור, וממילא חמו''ע לא הכשילו אותו בשום איסור.
 
 
 

 למשלח הראשוןשכשאומר לשליח שיאמר לשליח השני, הכל מתייחס 
 

ואמנם עדיין קשה שהרי הרשב''א בקידושין )דף מא.( כתב דלא אמרינן מילי לא ממסרן לשליח 
אלא כשהשליח עושה אותו שליח מדעתו, אבל מדעת הבעלים משוי שליח, וכדמוכח בגיטין כט. 

 אמר מפורש למפקד להגיד לחייל, ךולפי''ז כשהמל דהא באומר אמרו, שליח עושה שליח, ע"ש.
 שליחות.ה52 חלה

 
 
 

 ''אומר אמרו'', הוי ספק להלכה
 

)פירוש,  אמרו ברמ''א )אבן העזר סימן קכ סעיף ד(, כתב: ''...עבר וגירשה על ידי אומר ועיין
משלח שאמר לשליח לומר לסופר ויכתוב כו', הוי ספק מגורשת'', כלומר  שאומר: אמרו וכו'( 

ליח עושה שליח גם ל''מילים''. ואם נאמר אמרינן ש נחשב להלכה כספק אם בכה''ג לאחר,
 .שחמו''ע סברו שגם ב''אומר אמרו'', אין שליח עושה שליח, הוי שפיר תירוצו של המהריל''ד

קשה שהרי כתב קצות החושן )סימן לב ס"ק א(, שאף באופן שאין חיוב תשלומין בדיני עדיין אבל 
וז''ל: ''...אבל עונש בדיני שמים  רם דגורם,אפילו שהיה רק גו שמים בכ''ז עבירה עבר ויענש על זה,

ודאי אית ליה אפילו אם אינו שוכרן ומשום דאף דאין שליח לדבר עבירה ענוש הוא בדיני 
והוא פשוט''. ולכאורה המלך המשלח לא  אפילו בגורם דגורםשמים...ואילו עונש ודאי אית ליה 

 גרע מגורם דגורם לעבירה.
ז' מצוות בני נח יש גם לגוי איסור לעבור על רצון ה' כמו -וץ מברור שח, שהרי יש להבין ודעו

 ,(בהערה53, והובא כד-שהרחיב בקובץ שיעורים )ח"ב בקונטרס דברי סופרים סי' א אותיות כא
  מכשילים את המלך.54וא"כ עדיין 

                                                                                                                                                        
פעור ולא על הבנות, כיון שהיו שלוחים מאבותם, ולפ"ז צריך להבין למה הרגו את כזבי, ע"ז אמר 

שליח ששינה בטלה השליחות לכך היה  (קידושין מב:)שכזבה באביה ששינתה שליחותה וקי"ל 
 החוב עליה, והיינו דאמר על דבר כזבי''.

 מי המשלח כשהשליח עשה שליח וקושיא לפ''ז על דברי הפנים יפות                 52
שנז(, וכתב -בדין שליחות על מילי, ס''ק שנא -ועיין שיעורי ר' דוד על קידושין דף מא. )סימן מג 

שם בס''ק שנח: ''והנה בשליח עושה שליח, כתב המהר"ם פאדווה )הובא בט"ז אה"ע סי' קמ"א 
ח( דהשליח ראשון יכול לבטל שליח השני וצ"ע אם באומר אמרו, ס"ק כ"ו, ובקצוה"ח סי' קפ"

דהוי נמי מדין שליח עושה שליח, אם יכול לבטלו, )ועי' קצוה"ח סי' רמ"ד סק"ב(, וכן צ"ע אם 
השליח עשה קנין לאחר ל', מי חוזר, השליח או הבעלים. ]א"ה, ולכאורה תלוי בהנ"ל, דלהגרעק"א 

דהראשון היה שליח של הבעלים לעשות השני שליח, והוי  דאומר אמרו חשיב כשליח הראשון,
שליח מהבעלים, א"כ אין הראשון יכול לבטלו, וכן הבעלים הוא החוזר. אבל לפמש"נ דהוי זה רק 
דין שליח עושה שליח, דאף שהבעלים אמרו לו שיעשה שליח, מ"מ השליח הוא שעושה השליח, 

חוזר ולא הבעלים[''. ולכאורה לפי הצד שהשליח א"כ אפשר שפיר דיוכל השליח לבטלו, וכן הוא ה
הראשון שמעביר לשליח השני, נחשב שהשליח הראשון שולחו, ולא הבעלים, יש לדון בעצם 
חידושו של הפנים יפות )שהובא בהערה הקודמת(, מדוע יפטר השליח הראשון ממ''נ, בטענתו 

עושה שליח, נחשב כ''הסתה'  שאם הולכים אחר המשלח, אז יש משלח לפניו, והרי ברגע שהשליח
חדשה, כלומר, מה שבנות מואב שולחות את ישראל לעבוד לפעור, תחשב כשליחות בפני עצמה, 

 וצריכות לקבל עונש ככל שליח לדבר עבירה שנענש בידי שמים, וצ''ע.
וז''ל: ''בשולי הגליון, כא( ובזה יובן ענין סתום מה שמצינו גזירת חכמים גם קודם מתן תורה  53

דעכו"ם הבא על בת ישראל הוא מגזירת ב"ד של שם במעשה דיהודה ותמר ומאיזה טעם היו 
חייבין אז לשמוע לדברי חכמים דהרי קודם מ"ת לא היו מצווין אלא בז' מצות בני נח ומילה וגיד 
הנשה ומצוה זו לקיים דברי חכמים אינה מכללן וכן קשה במה שהוסיף מרע"ה יום אחד מדעתו 

כנ"ל דהרי אז היה ג"כ קודם מתן תורה ובמה נתחייבו אז לשמוע לדבריו וכן  דהוא מדרבנן
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להסוברין דחיובא דרבנן בקטן שהגיע לחינוך הוא על הקטן בעצמו ולא כדעת רש"י ]ברכות דמ"ח[ 
דהחיוב הוא רק על אביו וכיון דקטן אינו בר מצות כלל מדאורייתא א"כ גם המצוה הזאת לשמוע 

 טן חייב בה.לדברי חכמים אין הק
ודבר זה כב( אמנם לפי הנ"ל אתי שפיר דכל מה שצוו חכמים אנו יודעין שכן הוא גם רצון ה' 

לעשות רצונו ית"ש כל באי עולם מצווין ועומדין מתחלת ברייתן על זה דכל הנמצאים נבראו 
ה' וכל פעל ד' למענהו והא דקטן פטור מכל המצות הוא משום שכן הוא רצון  לעשות רצון קונם

לפוטרו אבל מכיון שגזרו חכמים עליו ואנו יודעין שהסכימה דעתן לדעת המקום ב"ה ממילא חייב 
 לעשות כדבריהן שכן הוא רצונו יתברך.

כג( ובזה אפשר לפרש כונת הכתוב בירמיה י"ט ובנו את במות הבעל לשרף את בניהם באש עלות 
רושו בתרגום דלא פקדית באורייתי לבעל אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי ע"כ ופי

ודלא שלחית ביד עבדיי נבייא ולא רעוא קדמי הנה בכתוב הזה מפורש כי יש שלשה חלקי תורה א( 
הנקרא צווי. ב( הנקרא דבור. ג( שאין עליו לא צווי ולא דבור אלא רצון ד' בלבד והם כל המצות 

 דרבנן כנ"ל.
של בלעם הרשע דלכאורה אחרי שאמר אם יתן לי כד( ולפי פשוטי המקראות נראה שזה היה עונו 

בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' מה היא רשעתו אבל באמת אף שידע בלעם 
היטב כי הליכתו לקלל את ישראל הוא נגד רצון ה' לא חשש ע"ז כ"ז שלא היה לו צווי מפורש שלא 

רצון ה' לא היה חשוב בעיניו לעשותו  לילך וע"כ אמר לא אוכל לעבור את פי ה' פי דייקא אבל
  וזוהי רשעותו''.

ויתכן עוד דהנה בני נח הוזהרו על שבע (, שכתב: ''ז ,שמות כ)משך חכמה וכדבריו גם מצינו  ב
מצוות )סנהדרין נו, א(, ולא הוזהרו על שבועת שוא ושקר, משום דבידי אדם אינן נהרגין על זה, 

חן באבות שהשביעו לבני נח כמו יעקב השביע לעשו )בראשית הא בידי שמים נענשין על זה, כדאשכ
כה, לג( ופרעה ליוסף וכיוצא בזה, כי זו היא מצוה שכלית. ויעוין בירושלמי נזיר פרק ט )הלכה א(: 
אמר רב יונה )ישראל יש להן היתר חכם( עובד כוכבים אין להם היתר חכם וכו' ויעוין במשנה 

והנה אם כי אמרו בסנהדרין גבי בני נח שלא ענש הכתוב  ך בזה.למלך הלכות מלכים )י, ז( שהארי
אלא אם כן הזהיר, גבי קרא ד"כי כל התועבות האלה וכו'" )ויקרא יח, כז(, בכל זאת לענין שבועה 
דהאזהרה שכלית, ענש ה' בידי שמים גם שלא הזהיר. וכל מצוות שבתורה האזהרה סיבת העונש, 

ענש. לכן אמר "לא תשא וכו' כי לא ינקה ה' את אשר ישא שמו שלפי שהזהירו עבר על ציוויו, נ
יהיה מי שיהיה, אף בן נח שאינו מוזהר, ואת כל מי אשר ישא שמו לשוא לא ינקהו ה', אף  -לשוא" 

 .''על גב דבידי אדם אין נענשין. ודו"ק
המצות  ברכות[ דכל יש מסכתרבינו ניסים גאון בהקדמתו לש"ס ]ונדפס ברודבריהם מוכח בדברי 

שתלויין בסברא ובאובנתא דליבא הכל מחוייבין בהם מן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ 
וכו' עש"ה, והיינו דב"נ מצווה על כל "מצוה שכלית". וכדבריו כ"כ הרמב"ם במורה נבוכים ח"ג 

( ו, יב) (, וכ"כ רבינו בחיי שםו, יג' נח )ר)דכ"ה א, כו א( דב"נ מצווה ע"ז יעו"ש, וכ"כ הרמב"ן בפ
 (.בשערי יושר שער הספיקות פרק ז)וע''ע  ע"ש

על המהריל''ד שהרי אנו  שאולועוד שמעתי מידידי הרה''ג רבי גלעד חסיד שליט''א להוסיף ל 54
מניחים שהקלצטנורי עושה בהיתר )כי אנוס ע''י המלך(, וא''כ בכה''ג צריך לומר שיש שליח לדבר 

טת התוס' שכשהשליח שוגג, יש שליח לדבר עבירה )תוס' עבירה ויאסר על המלך, ולא מיבעי לשי
בב"ק דף ע"ט. ד"ה נתנו, ובקדושין דף מ"ב: ד"ה אמאי, דלא שייך בו דברי הרב כיון דשוגג הוא 
מחייב המשלח(, אלא אפילו לריטב''א )קידושין מב:( שחולק, וכתב: "ותדע דאפילו בשוגג שייך 

מי שומעין(, דאנן אמרינן, אילו ידע האי שליח  האי טעמא )דדברי הרב ודברי התלמיד דברי
דהקדש הוא, לא הוה ליה שליח, דדברי הרב שומעין, והוה ליה שליח בטעות, ובטל שליחותו 
וחשוב כעושה מעצמו בשוגג", ועיין בקה''י בקידושין ססי' לט ס''ק ג, מה שביאר בדעת תוס'. 

בהיתר גמור, וא''כ יש לו דין שליחות. בנד''ד יודה שיש שליח לדבר עבירה, שהרי השליח עשה 
וכעין שמצינו בתומים )סימן לב סוף ס''ק ב(, לגבי הדין שהשוכר עדי שקר חייב בדיני שמים, 
שכתב: ''ואם המשפט בדיני אומות העולם כהנ"ל בסימן כ"ו )ס"ב( דאתי בגבר אלם ושכר לגויים 

דפסק לקמן הרמ"א בסימן קפ"ב )ס"א( שיעידו שקר, אפשר לומר דחייב בדיני אדם, כיון דלפי מה 
דהיכי דשליח אינו בר חיובא אמרינן ביה שלוחו של אדם כמותו אפילו בדבר עבירה, ולא מצינו 
שגוי מצווה על עדות שקר, אם לא שנאמר שנכלל בכלל דינים שבן נח מצווה...'', כלומר אם הגוי 

, נחשב המשלחו, כעושה בעצמו שנשכר להעיד שקר בערכאות אינו מצווה על איסור להעיד שקר
 .סי' יג( שער ב)עיין באריכות שהובא לקמן ב ובכה''ג יש שליח לדבר עבירה

טו( שבמקום שהשליח הוחזק לעשותו, יש שליח עיף ע''ע במה שכתב הרמ"א )חו"מ סימן שפח ס
אפילו לעבירה, וכ"ש הכא שידע המלך שהחייל יעשה מה שביקש ממנו, ויעו"ש בש"ך )ס"ק סז( 

 שכתב שאף בכה"ג אין שליח לדבר עבירה.
ועוד מצינו במחנה אפרים )הלכות נזקי ממון סימן ז(, וז''ל: ''ומי שאמר לחבירו לשבור כלים של 
ראובן ושברם מחמת שהיה סבור שהם משל לוי שאמר לו לשברם מי משניהם חייב לשלם. נראה 

ש"ל משם התוס' דהיינו טעמא דאם דשמעון ודאי פטור כיון שלא היה יודע שהיו של ראובן, וכמ
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( , סימן חשער בויש ליישב ע''פ דברי הברכי יוסף )יורה דעה סימן רמ ס"ק יג, והובא לקמן ב
ור ליכא כי אם כשמתחייב בדיני אדם, אז בסוג זה איכא לפני עור, אבל כשאינו יתב: ''דלפני עשכ

וא''כ כיון שהמלך עבר עבירה שהיא בגדר  ''.עור לפני55מתחייב רק בסוג דיני שמים לא שייך 

                                                                                                                                                        
הניח להם פרה שאולה וטבחוה ואכלוה דאינם משלמין אלא כפי מה שנהנו ולא מה שהזיקו 
דאנוסין הם, אבל לוי שאמר לו לשברם, אי חייב, נראה לכאורה דבמחלוקת שנוי, דלפי מ"ש 

ש שליח לדבר התוס' )בב''ק ע"ט. ד"ה נתנו(, דכל היכא דהשליח לא ידע דאיסורא קא עביד י
עבירה ה"ה בנד"ד דלוי חייב. אבל לפי סברת האחרונים שהביא הנ"י שם, דאפילו היכא דלא ידע 
שליח, אין שליח לדבר עבירה, אם כן בנד"ד לוי המשלח נמי שאמר לו לשברם פטור מהאי טעמא. 

שברם אבל כד דייקינן בה אפשר דהכא כ"ע מודו שלוי חייב ולא משום שליחות ולומר דשמעון ש
שלוחו הוי, אלא טעמא הוי משום דחשיב לוי כאלו שברם הוא שכיון דשמעון לא הוה ידע כי אמר 
לו לוי לשברם הרי זה בריא היזקא וכמ"ש הריטב"א בחי' פ"ק דמציעא דההיא דהשולח את 
הבעירה ביד חש"ו דפטור איירי בדלא א"ל להזיק אבל אי א"ל להזיק הרי זה חייב עכ"ל. אלמא 

חש"ו לאו בני שליחות נינהו אפילו הכי כיון דבריא היזקא חייב המשלח. וכמו כן כתב דאע"פ ש
מהר"ש בר צמח ז"ל הביאו הב"י סוף סי' שפ"ח דאי א"ל ראובן לשמעון שהוא מוחזק במסור 
שימסור את לוי כיון דשמעון מוחזק בכך אף על פי שאין שלד"ע דל מהכא דין שליחות מ"מ ראובן 

היזקא כיון דשמעון מוחזק הוא לעשות. וכ"כ בנדון דידן דלוי חייב כשא"ל  חייב משום דבריא
לשברם מכיון דשמעון הוא סבור שהם משל לוי שאמר לו לשברם מפני שהיה צריך השברים לדבר 
אחר ודאי שמעון קא עביד והוי בריא היזקא, ולא דמי לההיא דנתנו לבכורות בנו או לשומר 

בור שהוא שלו ובודאי קא עביד וכמ"ש התוס' שם ואפילו הכי דאע"פ דלא ידע השומר והיה ס
כתבו האחרונים דפטור הנותן משום דאין שליח לדבר עבירה, דהתם אי לאו משום שליחות אי 
אתה יכול לחייבו לנותן משום גנב דמשום מזיק לא שייך לומר שם כדי לחייבו לנותן בחיובי הגנב 

ח לדבר עבירה. איברא דעדיין יש לפקפק על מה שחילקנו אי לא משום דשלוחו הוי וקי"ל אין שלי
מדברי הנ"י ז"ל עצמו שהביא ראיה לומר דאפילו כי לא ידע השליח פטור המשלח מעובדא 
דאוריה, והתם כי נמי ליכא משום שליחות הרי זה בריא היזקא, וכמ"ש מהר"ם ז"ל בתשו' סי' 

שראל האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש רי"ד וז"ל קרוב בעיני שיש להחמיר עליו יותר משל י
אבל ע"י גוי נראה לי דבריא היזקא וחייב אפילו דהתם קרוב לודאי שלא יעשה דדברי הרב וכו' 

עכ"ל. וכ"ש בעובדא דאוריה דהוה בריא היזקא דמחוייב היה יואב לקיים מאמר דוד  בדיני אדם
בירה. אבל עם כל זה נראה לקיים ואפ"ה כתב הנ"י ז"ל דדוד הוה פטור משום דאין שליח לדבר ע

מ"ש דבנ"ד חייב לוי משום דגרם להפסיד ממון חברו והוי בריא היזקא, ובעובדא דאוריה ליכא 
לחייבו מהאי טעמא דגרמא, דגרמא בנזקין לחייבו ממון מצינו אבל לא לחייבו מיתה עד שיהרוג 

אי אתה יכול לחייבו. והריני  הוא או שלוחו דשלוחו של אדם כמותו וכיון דאין שליח לדבר עבירה
חוזר על דברי הריטב"א ז"ל שכתב דההיא דהשולח את הבערה ביד חש"ו דפטור איירי בשלא אמר 
לו להזיק, וקשה לזה דבפרק האיש מקדש דף מ"ב ע"ב דפריך שם אמתני' דשלח ביד פקח פקח 

זיק אלא שמסר בידו חייב ואמאי נימא שלוחו של אדם כמותו, ואי מתני' לא איירי בדאמר ליה לה
מאי שליחות שייך כדי לחייבו למשלח וכי מי צוה לו להזיק, אלא על כרחין צריך לומר דמתני' 
איירי בשאמר לו להזיק ואפילו הכי פטור כי שלח ביד חש"ו משום דלאו בני שליחות נינהו, וכמ"ש 

 התוס' שם בפ"ק דמציעא בד"ה אשה ועבד בני חיובא נינהו יע"ש. 
שי לן על מ"ש דכל היכא דבריא היזקא דודאי קא עביד אף על פי דליכא לחייבו והשתא תיק

למשלח משום שלוחו של אדם כמותו דאין שליח לדבר עבירה ואפילו אם השליח שוגג, מכל מקום 
מדינא דגרמי חייב כיון דבריא היזקא ואפילו אם השליח גוי וכמ"ש מהר"ם ז"ל. ונראה לע"ד 

ן שיש לו דעת וכדמוקי לה חזקי' במסר לו גחלת וליבה משום דלא בריא ליישב דמתני' איירי בקט
היזקא דאפשר דהקטן לא ילבה אותה, אבל אם אמר לקטן שאין לו דעת שישבור כלים של חברו 
דהוי בריא היזקא דכיון שאין לו דעת ודאי ישבור והוי בריא היזקא חייב המשלח, וכן נראה 

 א יע"ש''.מדברי הנמוקי יוסף בסוגיין דמציע
''כיו"ב כתב בלימודי ה' לימוד נ"ז. עי' בזה גם בדברי  :ועיין בהערות על ברכי יוסף הערה יב 55

יציב יו"ד סי' י"ג. ובשד"ח מע' ו' כלל כ"ו אות כ"ט, הביא שבאגרת ביקורת כתב שבפיה"מ 
ע"ש. להרמב"ם בתרומות פ"ה, מפורש דאיכא לפ"ע בחייב לצאת ידי שמים, ונשמט מרבינו כו'. 

ובפרק ה' לא מצאתי דבר, אבל בפ"ו מ"ג כתב: "המתעהו כו' או שסייעו כו' נענש בידי שמים כפי 
ערך מה שעשה" כו'. ופשוט דמ"ש נענש בידי שמים הוא על המתעה. ואם סבר הה"כ הנ"ל דהעונש 
 הוא על הטועה, טעה בפשוטות. ואם סבר דכיון שכתב הרמב"ם דנענש כפי ערך מה שעשה, א"כ גם

בחלי"ש נמי נענש. גם זה אינו. כמבואר למעיין. ושו"ר שהעיר כן השד"ח בהמשך''. כלומר, כתב 
הרמב"ם בפירוש המשניות )מסכת תרומות פרק ו משנה ג(: ''הכלל אצלינו אין שליח לדבר עבירה. 
והעושה את העבירה בעצמו הוא שמענישין אותו בית דין. והמתעהו ומביא אותו לידי מכשול, או 

צוהו על העבירה, או שסייעו עליה באיזה סיוע שהוא, אפילו בדיבור מועט, נענש בידי שמים כפי ש
ערך מה שעשה בסייעו או בהוקישו את חבירו. ואינו מתחייב שום עונש מכל העונשים האמורים 
בתורה, אבל עובר הוא על מה שאמר ה' ולפני עור לא תתן מכשול אם גרם לעבירה''. וא''כ אין 
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ור'' י''מתחייב רק בסוג דיני שמים'', לא עוברים חנניה מישאל ועזריה איסור של ''לפני ע
 ם אותו בזה.בהכשלת

שיאמר לחבירו וכי מי  ,זמנינו56 מחבריהקשו וכן  של המהריל''ד, וסברתעצם  הבין אתיש ל אמנםו
  ?אם לא ירקוד יעבור בלפנ"ע ,עבור על כל התרי"ג מצות''אם לא תרקוד לפני א

                                                                                                                                                        
הרמב''ם סותרים כלל את דברי הברכי יוסף, כי הברכי יוסף כתב שכשהחוטא עובר עבירה  דברי

שכל חומרתה היא שיענש רק בדיני שמים, א''כ המכשילו לא עבר על לפני עור, אבל הרמב''ם כתב 
שכשמשלח חבירו לעבירה שחייבים עליה בדיני אדם, א''כ המשלח עבר על לפני עור, ואמנם היה 

שהרמב''ם מתכוון שאף שהחוטא עובר עבירה שהיא רק בעונש בידי שמים, יהיה על מקום לומר 
המכשיל לאו של לפני עור, שהרי מדובר במשנה שעליה פירש הרמב''ם הנ''ל את דבריו, באכילת 
תרומה, שהיא סוג עבירה של דיני שמים, אלא שהמעיין יראה שהרמב''ם בא לפרש את המשנה 

יני אדם בלבד, כלומר מי משלם את הקרן והחומש באכילת שם שהתייחסה לחיובים שבד
הפועלים את התרומה, האם הם או הבעל הבית שנתן להם, ועל זה כותב הרמב''ם שהבעל הבית 
לא חטא בעצמו ולכן הוא פטור, ורק עבר בלפנ''ע, אבל הרמב''ם יכול להסכים לברכי יוסף שבסוג 

נש משמים, שאין על המכשילו בזה שום איסור של עבירה שאיו כלל חיוב בדיני אדם, אלא רק עו
 לפנ''ע.

בס"ק ד' לגבי אשה כשירה וחסודה וכאשר הולכת ברח' יש  וכתב משנת פקו"נ סי' ע ס"ק א. 56
אנשים אשר עוברים איסור בהסתכלות והרהור האם עליה להיות כלואה כל ימיה בביתה משום 

סור, וכתב לי הגאון רבי אדיר אוירבך שנגרם מכוחה איסורא ברשיעי )דפשוט שאין עליה אי
שליט''א שנראה שגם הנשים העומדות על הכביסה שבב''ב נז: לא עבדו איסורא(, ומה בין זה לבין 

, עיי''ש שתירץ: עהיהא דאסור לאדם להעמיד בהמתו בפונדקאות דעכו"ם מפני שחשודין על הרב
איסורא דמראה והרהור הוא דבר זולת דנימא דשאני בהמתו שנעשית העבירה בגופה, ומשא"כ ''

חיצוני, וצ"ע, ויותר נראה לומר דמותר לאדם להתנהג כדרכו וכדרך העולם ואינו חייב להמנע 
מזכיותיו ולצער עצמו משום הרשעים שעוברים באיסורא, ולא מיקרי בכגון דא נתינת "מכשול", 

המה לרשותם, אכן והא דאסור להעמיד בהמה בפונדקאות של עכו"ם משום דהתם הוא מביא הב
מסתברא דמותר לאשה להכנס לבית אחרים גם אם יש מהנמצאים שם שנכשלים עי"ז במראה 
והרהור, משום דא"א למנוע מהאדם לילך למקום שצריך, ושאני בהמה בפונדקאות שיש בידו 
ליתן הבהמה במקום אחר או לשומרה ולא חשיבא דמונעים מהאדם להתנהג כדרכו וכמנהגו של 

, (ולכן אין העכו"ם רובעין בהמות דעצמם)א מבואר התם בגמ' דהרביעה מזקת לבהמה עולם, דה
וא"כ מסתמא דהרבה אנשים בלא"ה דרכן לשמור הבהמה בפונדקאות דעכו"ם משום 

והא דקאמר המהריל"ד דהמוסר נפשו לקיום מצוה במקום שאינו חייב דעובר בלפני עור, ...פסידא
רק שרוצה להחמיר על עצמו, לא חשיבא שמונעים ממנו להתנהג היינו דכיון שאינו מחויב בהכי ו

והרבה צריך לעיין בדברים, וכתבנו כל , כדרכו וכמנהגו של עולם, כיון שבאמת אינו מחויב בהכי
ולכאורה יש לעיין בדבריו, מה יהיה הדין  ''.זאת רק לפו"ר כדי לבאר במקצת לדברי המהריל"ד

הדרך וללכת במקום שלא נמצאים הני רשיעי, האם חייבת לאשה חסודה זו, שיכולה להאריך את 
ושאני בהמה בפונדקאות שיש בידו ליתן הבהמה במקום אחר או '' או לא, כי ממה שכתב:

'', משמע שגם אשה, שיש באפשרותה ללכת בדרך אחרת, לא נתיר לה ללכת בדרך לשומרה
ונעים מהאדם להתנהג ולא חשיבא דמ'' המשך דבריו:מה שכתב בשיחטאו הרשעים, ואילו מ

'', משמע שאם כן מונעים כדרכו וכמנהגו של עולם, דהא מבואר התם בגמ' דהרביעה מזקת לבהמה
א''כ לא נאסור  הזאת,הדרך הקצרה אין שום נזק לאשה מ, ומהאשה ללכת בדרך הרגילה והקצרה

כי גילה, עליה ללכת בה? ושמעתי מהגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א שמותר לה ללכת בדרך הר
למעשה היא לא מביאה לרשע את האיסור, מה שאין כן בבהמה האיסור שמביא את האיסור לגוי, 

במכולת שידוע לקנות )וכגון  , ולדבר עמואם יהיה אסור לה לפנות אל הרשעועוד כתב לי: ''ויל''ע 
תאמץ להמנע וכפי הנראה גם בזה אין איסור לפני עיור )רק ראוי שת, (המוכר כוונתו זדון וכנ''לש

''בחניה'' ה שלו קשורה בע''פ: שלפי זה, יהיה מותר להשאיר את הבהמ, והוסיף מטעם צניעות(''
כת לאן שצריך, ואף שיודע שיבוא עכו''ם וירבע את בהמתו, ואף שאפשר לו להתאמץ ברחוב ולל

ן וכמו כ, בכ''ז מותר למעשה הוא לא הגיש לעכו''ם את העבירה, ולא להשאיר שם את הבהמה
יהיה מותר לצאת מהבית בשבת לבית הכנסת, אף שיודע שממתינים כתבים רשעים שרוצים לצלם 
אותו, ואף שיכול להשאר בבית ולא לצאת, בכ''ז מותר וכנ''ל. ולענ''ד יש להוסיף בכל הנ''ל, שכיון 
שלא מגיש את העבירה לרשע, אלא הוא ''לוקח'' את החטא מעצמו, על זה אמרינן ''הלעיטהו 

''ע בסוף הספר משנת פקו''נ מתשובות הגרח''ק ע י.סי'  שער בב לקמן ע וימות'', כמבוארלרש
הוה ליה .(: ''כד)תענית ב ''ל ללכת ברחוב, והוכיח כן מהגמ'להתיר לאשה הנתשובה קא, שכתב 

]לר' יוסי דמן יוקרת[ ברתא בעלת יופי, יומא חד חזיא לההוא גברא דהוה כריא בהוצא וקא חזי 
ר גדר עצים כדי להסתכל בה כנגד הנקב[, אמר לה בתי קא מצערת להו לברייתא שובי לה ]סות

מוכח דמותר שהרי לא אמר לה שתזהר רק התפלל שתמות  מהא'' ולעפרך ואל יכשלו ביך בני אדם
שלא יכשלו בה, וגם ע"ז התרעמו עליו בגמ', אלא עלי' מוטל להתפלל שלא יכשלו בה כההיא 

את חטא מבתולה, דר' יוחנן שמעה לההיא בתולתא דנפלה אאפה וקאמרה )"למדנו ירכב. דסוטה 
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כלל, כי חמו"ע רוצים לא להשתחות  לא קשה קושית המהריל"דלכאורה י''ל דד כתבוולכן  טו(
הגוי הרוצח יעשה ואם רוצה לחטוא להם מה טה של נבוכנדנצר ולא צריך להיות אכפת לאנדר

וגם  דלא הגישו לו שום איסור 58"ורילפני ע"ואין הם עושים שום 57שלו  עבירההרוג אותם זה ול
 לא הכשילו בעצה שאינה הוגנת.

                                                                                                                                                        
רבש"ע בראת גן עדן בראת גיהנום בראת צדיקים ובראת רשעים, יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי 

איסור מכיון שזו שונה מפונדאות של עכו''ם, ואין בה איסור לפנ''ע, , והסיבה שאשה בני אדם"(
וכתב עליו . י נהרא, וגם מדרבנן לא אסרו בעושה כמנהג העולםדאורייתא ליכא רק בתרי עבר

יש כאן מקום לעיון רב בתירוצו דרבנו, דהנה נזיר שביקש להושיט לו : ''98המשנת פקו''נ בהערה 
כוס יין, ויש לו גם יין דעצמו, אלא דתאב לשתות היין מעבר לנהר שהוא משובח ביותר, והיין שיש 

דלכאורה כגון דא חשיב כתרי עברי דנהרא, ]ובהא דאין מעמידין בהמה לו אינו אוהבו ולא ישתהו, 
בפונדק עכו"ם דחשודין על הרביעה, הרי יש להם בלא"ה בהמה דעצמם, אלא שאותה אינם רוצים 
לרובעה משום דחייס עלה שמפסידה )כמבואר שם בגמ' בע"ז(, הרי דהגם דיכול לעבור האיסור 

י עברי דנהרא[, ועוד דנזיר שרוצה לשתות יין הרבה ויש לו בעצמו, כל שלא יעשה כן חשיבא כתר
מעט יין, ודאי שאסור להושיט לו יין והוה כתרי עברי דנהרא, שהרי עי"ז ישתה עוד ועוד, וא"כ גם 
בנידון דידן איכא להנהו ב' חסרונות, חדא דיש אנשים המתאוים דוקא ליופיה של אשה זאת, )וכן 

כד,א(, ועוד דבעלי התאוה נכשלים בכל אשה ואשה שרואים ובכל  הוה המעשה שציין רבנו בתענית
ובעיקר תירוץ רבנו לכאורה יהא חידוש לדינא שאם  -ראיה שמזדמנת להם הם מוסיפים באיסור, 

אדם חולה ומרותק לביתו במטתו ואין לו אפשרות לילך בחוץ, דאז יהא אסור לאשה לבקרו אם 
 ''.דתאעי"ז יהא נכשל בה במראה, וזה מילתא ח

ספק אם יכשל, עיין בט"ז  רק שיש אם יהיה מיירי הנ''ל שיש בהם איסור לפני עיור, מקריםובכל ה
)יו"ד סי' קנא ס"ק א( שדייק מהשו"ע שאם יש ספק אם הגוי ישתמש לאליל או לדבר אחר, אזלינן 

לאו דלפנ"ע שכתב: "ומסתברא לי  (,טו:)ור", וע"ע בריטב"א בע"ז ילקולא, ואינו עובר על "לפני ע
הוא כשנותנו למי שיעשה בו עבירה ודאי, ורבנן אסרו אפי' סתמו... וכל היכא דאיתא למיתלי 
לקולא דלאו לעבירה בעי ליה, אוקמיה רבנן אדינא והתירהו" וא"כ לפי הריטב"א יש שלוש 

ר דרגות: כשודאי יעבור זה איסור דאורייתא. ובספק שקול זה איסור דרבנן, ואם יש צד ממש סבי
 שלא יהיה עבירה, מותר גם מדרבנן.

וע"ע ברמב"ם )הל' זרעים פ"ח ה"א( שבמכירת כלים ומלאכה שאפשר שתהיה אסורה ואפשר 
 מותר למכור לחשוד. -שתהיה מותרת 

ובמנח"י )ח"ה סי' יד( כתב ששיטת רש"י והרא"ש )בע"ז טו:( יש לפנ"ע בספק, ולדעת תוס' אין. 
כו"ע מודים שמותר. וע"ע בערוך השולחן או"ח סי' קסג ס"ג והוסיף דאפשר דבכה"ג ב'מסייע' 

ור'', עיין יספק לפני ע'לגבי 'עוד כשיש ספק אם יטול ידיו מותר להאכילו וכן פסק במשנ"ב שם. ו
 .סימן ג שער בקמן בבאריכות שהובא ל

וכמו שכ' המהריל"ד בעצמו, על הגמ' בכתובות ג: שהתירה להתחתן ביום שלישי ולא כעיקר  57
התקנה להתחתן ביום רביעי כי היתה גזרה להבעל להגמון מי שמתחתנת ביום רביעי ושאלה הגמ' 
"ולידרוש להו דאונס שרי" כלומר שנסביר לנשים הצנועות שאינן צריכות לההרג על גזרת "תבעל 
להגמון תחילה" כי הן אנוסות, והקשה המהריל"ד )בקונטרס אחרון אות קמה( שלא מובן הגמ' 

כי מכשילות את ההגמון המצווה על  -עוד חסרון בלהתחתן ביום ד' אף שהן אנוסות שהרי יש 
גילוי עריות? ותירץ שכיון שהיא מתחתנת ביום ד', עושה כדי לקיים תקנת חכמים, וזה רצונה, אין 
כאן איסור, על אף שממילא ההגמון יעבור איסור, ובאמת מצאתי שהאג"מ )יו"ד ח"ג סי' צ( כתב 

"...ולכן משמע שאין זה מפי הגאון מהרי"ל זצ"ל דאם ניחא שבשביל עקירת : הזה  על המהריל"ד
התקנה ראו חכמים להחשיב זה לאונס גם לענין להתיר להכנס לאונס, מאי הוקשה לו מצד לפנ"ע 

שאם חכמים התירו להתחתן ביום ד' על  -לההגמון" כלומר לאג"מ היתה קושיא על המהריל"ד 
ון ולא החשיבו אותה כעוברת על גילוי עריות מכיון שאנוסה, א"כ כ"ש אף שיודעת שתבעל להגמ

שלא עוברת על לפנ"ע כי היא אנוסה. והקושיא היתה לו כ"כ חזקה עד שכתב שלא יכול להיות 
 שיצא דבר זה מהמהריל"ד.

קא, שהביא הרבה -ור לא תתן מכשול )של ידידי רבי דן קראוס שליט"א( בעמ' צויע"ע בספר לפני ע
בחשוקי חמד,  -ים שסמכו על המהריל"ד הנ"ל למעשה, והביא דוגמאות מעשיות, כגון ספר

כתובות )עמ' מח( דן בזריקת סוכריות על החתן כשידוע שיש שיאכלו לפני קידוש וכשם 
שהמתחתנת ביום ד', לא עוברת לפנ"ע כי מקיימת את תקנת חכמים, כך גם המקיים המנהג 

יטין, )עמ' רעח( התיר ע"פ המהריל"ד לענות לטלפון בא"י מיהודי לזרוק סוכריות. ובחשוקי חמד, ג
בחו"ל שזה יו"ט שני שלו, ועוד הביא מקובץ תשובות לגרי"ש אלישיב זצ"ל, )ח"א סי' מד(: 
"...ומה שכתב כבוד תורתו שע"י ההפגנות אנו גורמים חילול שבת, עיין שו"ת מהריל"ד סי' קמה 

' שולחן שלמה )רפואה, ח"א עמ' רפ( שהמשיל הליכה לרופא שאין לחוש לזה...", ועוד הביא מס
שיחלל שבת, ללווה המאיים שאם המלוה יתבענו הוא יעבור איסורים, וכמו"כ התורה התירה 
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 להמיתו לצטונירית שכנע את הק"כי רחב באמת יש להקשותת שם "רה של רחבקבמ אמנם טז(

וע"כ נשאר רק איסור  בלא"הרי יכל לעשות את זה זה אסור, ועל זה תירצנו שהקלצטוני והרי
קשה יע לגוי ולכן רחב"ת יכל לשכנע אותו לעשות זאת. אבל ימסייע וברמ"א פסק שאין איסור מס

 ?העולם הבא59לחיי  קלצטונירילמה זכה ה אם כן
 
 
 

 תר הסרת דבר המונע מלמות'י'ה
 

בשו"ע כדאיתא  ,שאף שאסור לעשות המתת חסד, מותר 'להסיר את המונע'ריך לומר צאלא יז( 
ששם לגבי האיסור לגרום אפילו קירוב כל שהוא לגוסס שימות מהרה,  (,סי' שלט סעי' א)ד "יו

אבל אם יש שם דבר שגורם עכוב יציאת הנפש, כגון שיש סמוך לאותו בית קול ''כתב הרמ"א: 
יציאת הנפש, מותר להסירו משם, 60ו שיש מלח על לשונו ואלו מעכבים דופק כגון חוטב עצים א

רק הסיר את הספוגין של צמר,  קלצטוניריוא"כ ה ".דאין בזה מעשה כלל, אלא שמסיר המונע
 א הנ"ל.''וממילא קירב את מיתתו של רחב"ת וזה מותר ע"פ הרמ

 
 

                                                                                                                                                        
אם ע"י בניית  -לתבוע שבועה אף שיודע שהנתבע משקר, והביא מס' ברכי נפשי )בראשית יח, ד( 

וקי חמד ברכות נג: אם יברך בקול ויהיה אחד סוכה יגרום למחלל שבת לנסוע קצת יותר, ובחש
שיכשל ולא יענה אמן, וע"ע באג"מ )או"ח ח"ג סי' מג( לגבי אם יתפללו במקום שידוע שייסימו 

לגבי ברית שחלה בשבת,  -בעלת הבית תכבה את האור בשבת. וע"ע בציץ אליעזר )ח"ו סי' ג( 
אמנם בשבט הלוי )ח"ד סי' קלה( פסק ותגרום חילול שבת למוזמנים האם יותר ע"פ המהריל"ד, ו

 שצריך לדחות את המילה.
וכן כ' בשו"ת יביע אומר )יו"ד ח"ו סי' יג, ס"ק ח(, וז"ל: "דלא שייך לפני עור אלא כשמושיט  58

בידים ומסייע בגופו בהכשלת העכו"ם, משא"כ כאן שאדרבה חיים ברצונו וחפצו בחיים של יראת 
ע לשפיכת דמו, לא שייך בזה לפני עור. ואין להקשות מההיא חטא, ואינו עושה שום מעשה המסיי

דמ"ק )דף ה( רמז לציון קברות דכתיב לפני עור לא תתן מכשול. שהרי כל דין ציון קברות אינו 
אלא מדרבנן וכמ"ש התוס' ב"ב )דף קמז(. וע"כ אסמכתא בעלמא הוא". והביא סימוכין מהרבה 

וי, עיי"ש ביבי"א שהביא בזה מחלוקת גדולה אם מגוי פוסקים לזה. ולגבי הסברא שאין שליח בג
 לגוי יש שליחות.

עיין בשו"ת אגרות משה )חושן משפט חלק ב סימן עג, ס''ק ג(, שכתב: ''...לא מתורץ לדינא  59
לכאורה הא דהתיר להקלצטונירי להסיר הספוגין של צמר ולהרבות שלהבת וכבר הזכרתי זה 

סי' קע"ד ענף ג', ומוכרחין לומר שהוראת שעה היתה במה  שהוא צ"ע בתשובה באג"מ יו"ד ח"ב
שהתיר ר"ח בן תרדיון להקלצטונירי שיקרב מיתתו וגם הבטיח לו עוה"ב והסכימו משמיא 
להוראת שעה זו...'', ותמה עליו בספר משנת פקו''נ )סי' ח ס''ק א(: ''ולא הבנתי כוונתו, דנביא 

 שייכא לומר כזאת על רבי חנינא בן תרדיון''? יכול לעקור דבר מהתורה בהוראת שעה, ומאי
ודע, שאין לחלק שכאן מיירי בחיים שהם פחות מ''חיי שעה'', ולכן מותר, מכיוון שאין לנו שלוש  60

חיי עולם, וחיי שעה. ובחיי שעה אין הבדל בין דקה לבין חודש, -דרגות, אלא מצינו רק שני דרגות
א סימן יג(, שכתב: ''...ודאי דבפקוח נפש חיישינן לחיי  וראיה לזה, עיין בשו"ת שבות יעקב )חלק

השעה וספק נפשות אפילו כמה ספיקות להקל, וראיה ברורה לזה מהא דאיתי ביומא דף פה. מצאו 
חי פשיטא לא צריכא דאפילו לחיי שעה, הרי דאפילו היכא דודאי מת, אפ"ה חוששין בפקוח נפש 

שין לחיי שעה וכדאיתא בפרק אין מעמידין דף כ"ו לחיי שעה אף על גב דבשאר דברים אין חוש
ואין מקום לבעל דין לחלוק ולומר דגוסס שאני דכבר התחיל בו וע"ש בתוספות ד"ה לחיי שעה 

 דאין כאן חיי שעה ג"כ כיון שיש בו סימני מות, זה אינו,ורוב גוססין למיתה  קצת סימני מיתה
ל כתב בסמ"ג וסמ"ק מצאוהו חי אף על פי חדא דהא להדיא כתב האו"ה כלל נ"ט דין ל"ח וז"

שנתרוצץ מוחו ואינו יכול לחיות כי אם מעט מפקחין עליו ומוציאין אותו לחיי שעה כדאמר 
במסכת שמחות המעצים עיניו הרי זה שופך דמים עכ"ל, והתם ריש מסכת שמחות נשנה משנה זו 

יא בנדה דף מ"ד ע"ב ד"ה וכ"כ התוספ' להד הרי דמדמה גוסס כהא דחוששין לחיי שעהאגוסס 
איהו וכו' דרוב גוססין למיתה ומחללין עליו את השבת כדאמרינן פ' בתרא דיומ' דאין הולכין 
בפקוח נפש אחר הרוב עכ"ל''. ואמנם עיין בספר 'דברי שאול' )לרבי יוסף שאול נתנזון, יו''ד סי' 

בואר כאן בסעי' א בהג''ה שלט סעי' א(, שכתב: ''...ומ''ש הב''י דאסור לעכב יציאת הנפש כמ
במחכ''ת דברי רוח הם דאף דמבואר כאן דמותר להסיר דבר המעכב יציאת נפש אבל לא שיהיה 

 ושרא ליה מריה''. שם מיירי בגמר כלות הנפש לא בגוססאיסור אם לא עשה כן, וגם 
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 רחב"ת מעשה הריגתגירסא אחרת ל

 

באופן שונה ממה  המעשהובא שים על עשרה הרוגי מלכות שהדרמובאמת מצאתי באוצר ה יח(
א"ל הקוסטינר רבי אם אני מסלק את הספוגין של צמר ''שהובא בגמ' ע"ז יח. דבמדרש שם כתוב: 

מעל לבך כדי שתצא נשמתך מהרה אתה מביאני לחיי עוה"ב? א"ל הן. א"ל השבעה לי, וישבע לו, 
ונטל הספוגין ויצאה נשמתו, ואף הקוסטינר מיד כשנשבע לו הרבה הקוסטינר את השלהבת 

. ''השליך עצמו באש ונשרף. יצאה בת קול ואמרה רחב"ת והקוסטינר מזומנים לחיי עוה"ב
שהקוסטינר שאל את רחב"ת רק על הסרת הספוגין ורק על זה פסק רחב"ת שמותר כי זה ומבואר 

הבת וזה באמת אסור רק גם הגביר את השלוסטינר על דעת עצמו ואח"כ הק 'הסרת המונע'רק 
' של"ט הנ"ל שיש יא הפסיד שכרו בעוה"ב על זה שלא ידע את החילוק המבואר ברמ"א בסלבכ"ז 

  .חילוק בין קירוב מיתת הגוסס בידיים שאסור ובין הסרת המונע שמותר
 
 
 

 החילוק בין הנער העמלקי לקלצטונירי
 

י, כי הנער העמלקי רוניצטשניתן לקלההיתר הנער העמלקי לבין  תורץ מה ההבדל ביןיובזה  יט(
ע, ונהיה להסיר את המההיתר  קלצטונירידוד אבל לבידים וזה אסור ולכן נענש ע"י הרג את שאול 

לנער העמלקי  61קשה איך שאול הרג עצמו בידים ואיך גם התירנשאר עדיין  אמנם) וזה מותר
 (.בס''ד, ויבואר לקמן לעשות זאת, ומה היה הויכוח בין שאול לדוד בזה

 
 
 

 ניתוק מכשיר הנשמה
 

  ?אם להסיר המונע מותר, האם גם מותר לנתק מכשיר הנשמה המחובר לחולה ויש לעיין כ(
לבין  ,ני לגמריושאסור, ויש הבדל בין מלח שהתיר הרמ"א להסירו ששם זה דבר חיצ ויש לומר

נחשב כהורגו  שמנתקים זאתכחיות האדם, ומכונת הנשמה שמספקת חמצן לאדם, כי החמצן זה 
תב בספר כש עיין במהו. (רעבב62את מזונו ובעקבות זאת מת ודומה למי שלוקח לאדם )בידים 

'דברי סופרים', בקיצור הלכות אבלות, פרק ג הערה מב: ''ודע דזה פשוט דדוקא בגוסס התירו 
ותו להסיר דברים אלו אע''פ שהם מונעים אותו מלמות, אבל אם עדיין אינו גוסס אע''פ שכל חי

לפי דבריו  לכאורההוא מכח מכשירים חיצוניים איסור גמור הוא להסיר דבר שנותן לו חיות'', ו
גסיסה יהיה מותר לנתק את המכשיר החיצוני, ולפי מה שכתבתי שנחשב 63נראה כשהוא במצב של 

 שהורגו בידיים, יהיה אסור לנתק גם כשהגיע כבר למצב של גסיסה.

                                                      
לכה, ועוד קשה, על מה דוד העניש את הנער העמלקי שהרי גם אם יש לדוד ויכוח עם שאול בה 61

מה לנער 'להכניס עצמו בין שני הרים', הוא קיבל פסק משאול שמותר וגם זה הוראה של המלך 
 סימן כב. שער בעיין מה שכתבתי בזה לקמן בויכל לסמוך עליו? 

וכתב לי הגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א ''אולי גרוע יותר עיין בסוגיא בסנהדרין עז. לגבי  62
 אורה הסרת חמצן הוי הריגה ממש''פטור', ולכ-'כפתו ומת ברעב

ידוע  -בהסבר הגדרתו של גוסס, כתב  בתוספות יום טוב )מסכת ערכין פרק א, משנה ג( ''הגוסס  63 
והוא שקול גרונו נשמע בשעת המיתה. הרמב"ם. ונ"ל שהוא מלשון מגיסה בקדירה דסוף פ"ה 

קדירה. וראיתי נדפס דמכשירין שהליחה מתהפך בגרונו. כמו המגיס בקדירה שמהפך מה שב
בגליון הש"ע ח"מ סי' רי"א גוסס פי' המעלה ליחה בגרונו מפני צרות החזה שזה יקרה סמוך 
למיתה ע"כ'', וכ''כ בקיצור שולחן ערוך )סימן קצד, סעיף א(. וברמ''א באבן העזר )סימן קכא, 

ומר על חזה שלהן. סעיף ז(, כתב: ''גוסס פי' תרגום על צד תאמנה )ישעיה ס, ד(, על גססיהן, כל
וענין גוסס הוא שהקרוב למיתה מעלה ליחה בגרונו מפני צרות החזה'', ובכל אופן היחס אליו הוא 
כחי רגיל )ולא כטריפה(, וכדפסק בטור יורה דעה תחילת סימן שלט: ''הגוסס הרי הוא כחי לכל 

ו חשוב כחי לכל דבריו'' ואמנם בהמשך כתב הטור: ''וכתב הר"מ מרוטנבורק דוקא בעודו לפנינ
אבל מי שאמרו לו ראינו בנך או אחיך גוסס היום ג' ימים הוא בחזקה שמת וצריך להתאבל עליו'', 
ומזה למד בפרישה )ס''ק ה(: ''משמע מזה דדרך גסיסה להיות שלשה ימים''. ולכן בפסק הלכה 

(, כתבו 16עמ'  החתום ע''י גדולי ישראל )מיום כה סיון תשע''ה, והובא בספר 'מפנקסו של רופא'
שיש לעשות את הטיפוליים הרפואיים ''בעת שהצפי להישרדותו הינו ימים, שבועות, עד חודשים, 

 שעות האחרונות לחייו''. 72שאלו -ולא במקרה של חולה שהינו גוסס
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לחולה סופני  ההנשמה מכשירבשב ועל תעשה לא לחבר את ם מותר האיש לעיין אבל  כא(

אם בשב ואל תעשה לא ולהחליט אח"כ  שעות 24שעובד  או לחבר לשעון ,סובל מיסורים קשיםה
)וכעין מה שהביא בתשובות והנהגות ח''א סי' תתנח, בשם הגר''י זילברשטיין,  ?נאריך את השעון

ולה שחייו רק חיי שעה, כי אולי יצטרכו לחולה שיש מכונה אחת וחוששים ''לתפוס'' אותה על ח
ובשעת ההפסק יראו שיחיה חיי עולם, שיחברו את החיי שעה למכשיר עם שעון שיפסיק כל שעה, 

, ובנד''ד אם להמשיך להאריך לו, או שמא צריכים אותה לחולה אחר שיכול לחיות הרבה שנים
 ועל זה ואמר ושחלק ''ב סי' עג, ס''ק ב,והאג''מ חו''מ ח שמא גם המנח''ש ח''ב סי' פב, אות ב,

לגופו של החיי שעה, אין ליטלה ממנו גם כשהשעון הפסיק, יודו שמותר לשים  שכיון שכבר מחובר
בינו לבין עצמו, שיהיה היתר שעון לחולה סופני המתייסר, כי בזה אין הנידון בינו לבין אחר, אלא 

שעון הפסיק, ס''ס כעת באמת הרופא בשב ואל להיות בשב ואל תעשה, לא להאריך את חייו, וכשה
 (.וכנ''לתעשה, לא מאריך את חייו, 

 
 
 

 תר לא לחבר מכשיר הנשמה בשב ואל תעשהיהה
 

את בשבת מפקחין 65 משנה ביומא )פרק ח'(דהנה איתא ב ,מותר64שבזה לכאורה  ויש לומר כב(
מותר לחלל שבת ולפקח ברור שימות במהרה בכ''ז אע"פ שאת מוחו, ו שנפל על אדם ורוצץהגל 

ביאר שהטעם הוא כי  )יומא פה.( שהמאירי66 ע"פל להאריך לו את החיי שעה שלו, ואהגל בשבי
ההיתר בכ''ז בביאור הלכה בסי' שכט פסק ש דות בלבו בזמן הזה ולחזור בתשובה,יוכל להתוו
ישראל . והקשה בתפארת חי בהם'לשוטה, שהכל בכלל המצווה של 'ולקטן ו67גם  הואלפקח הגל 

אמתא דבי רבי על רבי בחליו שימות כדי 68א"כ האיך התפללה  שה לי''אמנם ק בועז אות ג'( וז''ל:)

                                                      
אוכל וחמצן וכן  -ואמנם בשו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' צא, אות כד(, פסק שחולה הסובל מאד  64

וטיקות פשוטות חייבים לתת לו גם נגד רצונו ורק מותר להמנע מלתת לו תרופות, מנת דם ואנטיבי
אבל ראוי להסביר לו שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים... ולהודיע לו את הגמ' בסוטה כ. 

 .שזכות לסבול הרבה זמן מאשר למות מיד )ועיין בזה לקמן שיבואר היטב(
, ולגבי אם רשאי לתת( לנתינת תרופות )שלא חייבים( ולגבי החילוק בין נתינת חמצן )שחייבים

להמנע מתרופות על אף שהם עצמם לא גורמות לו צער, ולגבי אם לרפואתו צריך להוריד אבר, אם 
נכריח אותו לזה, ולגבי איסור לחבול בעצמו, ואם הנמנע מלהתרפאות נחשב כמאבד עצמו לדעת, 

סימן  שער בלבחור בטיפול טבעוני, עיין בכל זה בולגבי הנצרך לטיפוליים כימותרפיים אם יכול 
 כג.

וכן פסק ברמב"ם )הל' שבת פ"ב הל' יח(: "מצאהו חי אע"פ שנתרוצץ וא"א שיבריא מפקחין  65
עליו ומוציאין אותו לחיי אותה שעה". וכן בשולחן ערוך )הלכות שבת סימן שכט סעיף ד(: ''אפילו 

 י שעה, מפקחין...''מצאוהו מרוצץ, שאינו יכול לחיות  אלא לפ
וז''ל: ''...ומצאוהו חי משלימין בפקוחו אף על פי שנתברר שאי אפשר לו לחיות אפילו שעה אחת  66

שבאותה שעה ישוב בלבו ויתודה'',  ועיין עוד בהג"ה ר' אליהו בעל שם )על ביאורי מהרש"ל לסמ"ג 
בו. והמרוצץ מצטרף למנין הל' שבת עמ' מב( שהסיבה שמאריכים חיי שעה כי העולם נידון ע"פ רו

כי הוא נקי מעוון. )ואמנם עצם סברת המאירי לא פשוטה שהרי באיוב ב, ה: "..אולם שלח נא ידך 
וגע... אם לא על פניך יברכך" והכוונה שמתוך יסורין ח"ו יקלל את בוראו, ועיין ברש"י כריתות ז: 

גלל היסורין שסבל המלך , ועוד מצינו בתענית כב: שחשש ירמיהו שבשזה יותר חמור מע"ז
יאשיהו ידבר דברים כלפי שמיא, והוסיף שם בעיון יעקב שאע''פ שאין אדם נתפס על צערו, בכ''ז 

 (.אם יאשיהו היה חוטא והיה מתריס כלפי הקב''ה, לא היה ירמיהו מספיד ומקונן עליו כ''כ 
יף, לשיטת ר' יהודה וגם נאמר במסכת בבא קמא כו: זרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקבלו בסי 67

בן בתירא האחרון חייב מיתה, ואף שבלי מעשיו היה גם נהרג, סוף כל סוף קירב מעט את מיתתו, 
 ועל כן נחשב רוצח לכל דבר.

וז''ל הגמ' )כתובות דף קד.(: ''ההוא יומא דנח נפשיה דרבי, גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי,  68
רב. סליקא אמתיה דרבי לאיגרא, אמרה: עליוני' ואמרי: כל מאן דאמר נח נפשיה דר', ידקר בח

מבקשין את רבי והתחתוני' מבקשין את רבי, יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים. כיון דחזאי 
כמה זימני דעייל לבית הכסא, וחלץ תפילין ומנח להו וקמצטער, אמרה: יהי רצון שיכופו עליונים 

רחמי, שקלה כוזא שדייא מאיגרא ]לארעא[, את התחתונים. ולא הוו שתקי רבנן מלמיבעי 
 אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי''.
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קיי"ל בכל חולה דמותר להתפלל שימות היכא דמצטער 69 והכי ,(כתובות קד)לא יצטער ביסוריו ש
צער  דהתם במצטער טובאן לומר חיי שעה. ואי[ ואמאי לא חיישי' לף מ.נדרים ד71]כר"ן  70טובא

                                                      
עיין בישרי לב )לרבי חיים דוד חזן, יו"ד אות ח' ס"ק ז, עמ' טז(, שכתב:  -ואמנם יש שאסרו 69

''...לכאורה נראה מההיא דאמתא דרבי שמותר, וי''ל דשאני התם דתחתונים מבקשים את רבי 
צדיק גמור כמוהו לא היה צריך ליסורין כ''כ לכפרת אשמות אבל באיניש ומעכבים מיתתו, וגם ד

דעלמא מי זה יערב על לבו לגשת בהדי כבשי דרחמנא...'', ועיין בשו"ת שבט הלוי )חלק ח סימן 
רנג(, שכתב על דברי הר''ן: ''...אי לאו דמסתפינא אמינא התם שאני דאמתי' דרבי היתה אשה 

ים מבקשים לרבי כדאמרה עליונים מבקשים לרבי, וגם י"ל שאני גבוה מאד בנפש וידעה שבשמ
רבי משאר כל החיים דהא כ' בס"ח סי' תתשכ"ז והובא בגליון הש"ס להגרעק"א כתובות ק"ג ע"א 
שבצדיקים כרבי לא נאמר כיון שמת נעשה חפשי מן המצות כי צדיקים חיים ממש אפילו לפטור 

ין להוכיח מרבי על שאר חולים אחרים''. ואע''פ כן את המחויב במצות, וכ' כן להלכה, א"כ א
הוסיף:  ''אבל מה נעשה שהר"ן נדרים מ' ע"א )שהביא גם כ"ת( קבע כן להלכה דלפעמים צריך 
לבקש על החולה שימות כמו שמצטער בחולי הרבה ואי אפשר לו שיחיה, והובא בקצת אחרונים 

 להלכה...'',
רמת רחל סי' ה(, אסר לגמרי, וז''ל שם: ''...דברים אלה ואילו בשו"ת ציץ אליעזר )ח"ה קונטרס 

של הר"ן והיוצא מהן להלכה, לא הובאו לא בטור ונושאי כליו ולא בשו"ע ונושאי כליו )מלבד זאת 
שראיתי שנזכר בתפא"י על המשניות פ"ח דיומא מ"ז בבועז שם( וכפי הנראה דחוהו מהלכה מכיון 

כה מחודשת, והוא דבר שלא פירשוהו אף אחד מן שזה פירוש מחודש ויוצאת ממנו גם הל
הראשונים בלעדו בסוגית הגמ' בנדרים שם. כן עיין במהרש"א נדרים שם שמקשה גם על עצם 
פירושו של הר"ן בדברי הגמ' דאין נראה כן ע"ש'', ולגבי הראיה מאמתא דבי רבי, כתב: ''ויש 

ם מספרת שגם אחרי שאמתיה דרבי להבין גם הראיה ממעשה דרבי בכתובות, הרי אדרבה הגמ' ש
רמזה לרבנן די ברור מצעריה דרבי ואמרה יהי רצון שיכופו עליונים לתחתונים, בכל זאת לא הוו 
שתקי רבנן מלמיבעי רחמי, וא"כ הרי מרבנן ראיה להיפך שגם כשהחולה מתפתל ביסורין נוראים 

לה רחמי שמים אשר לא ואין תקנה לרפואה בדרך הטבע בכל זאת אין להפסיק מלבקש על החו
יפלא ממנו דבר, ומכ"ש שאסור להתפלל בלהיפוך שימות, וזה דאיתא בגמ' שם דאמתיה דרבי 
שקלה כוזא שדייא מאיגרא לארעא אישתקו מרחמי ונח נפשיה דרבי, זה שאישתקו רבנן היה זה 
 מחמת שנבהלו מהדבר שהושלך להם פתאום מאיגרא לארעא כדמבואר בשיטה מקובצת שם, אבל

לא מפני שהגיעו לידי החלטה שמוטב עכ"פ להיות בשב ואל תעשה ולישתוק. וא"כ מאי חזית 
דסמכית על מה שעשתה אמתיה דרבי, סמכית על מה שעשו רבנן''. ובהמשך דבריו הביא עוד טעם 

ח"ז סי' מט פי"ג אות א', ח"ט סי' מז, ח"י סי' כה פ"ו,  -שאין ללמוד מאמתו של רבי, וע''ע שם ב
 סי' מט אות ה, ח' יט סי' י אות א'. ח' יח

 סימן כד, מה שהבאנו בזה. שער בבעניין תפילה על חולה סופני שסובל יסורין קשים, עיין ב 70
נראה בעיני דה"ק פעמים שצריך  -וז''ל הר"ן ''אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות  71

ה ואי אפשר לו שיחיה כדאמרינן לבקש רחמים על החולה שימות כגון שמצטער החולה בחליו הרב
בפרק הנושא )כתובות קד( דכיון דחזאי אמתיה דרבי דעל כמה זימנין לבית הכסא ואנח תפילין 
וקא מצטער אמרה יהי רצון שיכופו העליונים את התחתונים כלומר דלימות רבי ומש"ה קאמר 

ומי שאינו מבקרו אין דהמבקר חולה מועילו בתפלתו אפילו לחיות מפני שהיא תפלה יותר מועלת 
צריך לומר שאינו מועילו לחיות אלא אפילו היכא דאיכא ליה הנאה במיתה אפילו אותה זוטרתי 

שהר''ן הביא ראיה דווקא מאמתו של רבי  הי''ואינו מהנהו''. ושמעתי מהרה''ג ישראל קליין 
לא הביא ראיה מכיוון ששם ממש מפורש בקשתה שימות ''שיכופו העליונים את התחתונים'', אבל 

מבבא מציעא דף פד. שרבי יוחנן ''קא בכי ואמר: היכא את בר לקישא, היכא את בר לקישא, והוה 
, וכן לא מתענית דף כג. שלאחר בעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה''קא צוח עד דשף דעתיה ]מיניה[. 

בדי ליה יקרא שנה ''אמר להו: אנא ניהו, ולא הימנוהו, ולא ע 70שחוני המעגל קם משינה של 
אמר רבא, היינו דאמרי אינשי: או חברותא או  בעי רחמי ומית.כדמבעי ליה, חלש דעתיה, 

מיתותא'', )וכתב הבן יהוידע, שאין הכוונה שחלשה דעתו משום גאוה ח"ו, אלא כמאמרם ז"ל 
הפרה רוצה להניק". והוא היה רוצה להרביץ תורה, ולמסור מה  -"יותר משהעגל רוצה לינוק 

יבל מרבותיו. והיות ולא כבדוהו כראוי, לא קיבלו דבריו, ובזה חלשה דעתו(. כי בגמ' אלו לא שק
כתוב מפורש שביקשו שימות )אף שמאוד משמע שכך ביקשו, שהרי כך מביאה הגמ' שנהיה(, 
ואפשר לפרש שביקשו רחמים שלא יסבול רבי יוחנן )וכן כתב בספר 'דברי משה' שהובא בהערה 

סיים שהסבר זה דחוק, וראה שם מה שכתב לו השבט הלוי(, וכן חוני המעגל  הקודמת, ואמנם
ביקש על עצמו שלא יהיה לו את הצער הזה, אבל יכולה להתקבל התפילה גם בדרכים אחרות 

 מבלי שימותו. ולכן לא הביא הר''ן ראיה מהם.
שיחות מוסר, הגר"ח שמואלביץ זצ"ל )ב-ודרך אגב מצאתי דבר נפלא לגבי הגמ' בתענית הנ''ל

תשל''א מאמר יט( העיר, דאמאי לא הוכיח להם חוני המעגל מי הוא ע"י שיתרץ כל הקושיות 
שבבית המדרש כדרך שהיה עושה לפנים. וכתב דהיות דכעת לאחר שבעים שנה לא היה חוני 
המעגל העומד בראשם, ולא הוא היה המשפיע שלהם, לא היו תירוציו מועילים, ואעפ"י שתורתו 



51 

 

  

 ,ליתא ,[:לא נגדוהו פלחו לצלמא ]ככתובות לגדאלמישאל ועזריה גדול חמור ממיתה כחנניה מ
ת דהרי הכא נמי מי שנפלה עליו מפולת, וימות תוך שעה ושתים, וודאי ע"י שיפרוק ממנו המפול

דעבדה מעשה להתפלל שיתקצרו חיי, שרי,  אמה באמת ממשיך כאיבו טפי ואפ"ה שרי, וקשה
נ"ל דפקוח 72דהו"ל להיות שב ואל תעשה לבלי לסלק ולפקח מעליו, כדי שימות מהר. מכ"ש הכא 

שאני, דבשהסיר מעליו האבנים וודאי הקיל יסוריו, אף שממשיכם טפי, אפ"ה טוב לו שימות לאט 
 לאט ממה שיתקצר חייו וימות מיתה קשה תחת משא האבנים.''

 
גל כי אנו מקילים עליו עכשיו מכובד שאנחנו מפקחים הכ משמע מפורש שכל הסיבה "וא כג(

א לעזור לו ול 73ות שב ואל תעשההיהאבנים, אבל אם האבנים לא היו מכבדין עליו היה עדיף ל

                                                                                                                                                        
ומדים מ"מ אינם יכולים ללמוד אותה רק מרבם המשפיע שלהם, שזהו מסגולת התורה היה ל

''הרב -שצריך להיות מסורה מדור דור דרך משפיע ומקבל. ולגבי הסיפור עם רבי יוחנן, כתב
והתלמיד הרי אלו שנים שהם אחד, אין חיי התלמיד חיים בלי הרב, וכן הוא לאידך גיסא אין חיי 

יד, שכשם שהתלמיד שגלה מגלים רבו עמו, כך גם רב שגלה מגלין תלמידיו הרב חיים בלי התלמ
עמו. שהרב זקוק לתלמידיו ובלעדיהם אין חייו נחשבים כחיים. וכן מצינו בר' יוחנן כשנסתלק 
תלמידו ריש לקיש ולא מצאו לר' יוחנן תלמיד כמו ר"ל "שף דעתיה" ובקשו רחמים עליו ומת''. 

ו עליו רחמים ויבריא, וע"כ שלא היה בכך משום תועלת, כי לא היה ולכאורה קשה למה לא ביקש
ר' יוחנן סובל את העדר תלמידו ריש לקיש ושוב היה שף דעתיה, לכן היו החכמים מוכרחים לבקש 
עליו רחמים שימות, ולעומת זאת אנו מוצאים בגמ' )ברכות ה' ב'( שאמר ר' יוחנן "דין גרמא 

של בנו העשירי שנותר לו מכל בניו ואף הוא מת אחריהם. ובתוס' דעשיראה ביר" ופירש"י זה עצם 
שם שהיה לוקח עמו עצם זו כדי לנחם את האבלים, והדברים מבהילים עד מאד, לראות כח סבלו 
של ר' יוחנן שאיבד את כל בניו והיה מסוגל לשאת עמו עצם מגויתו של בנו הקטן ולהראותו לפני 

לו זה. כיון שאיבד את תלמידו לא היה מסוגל לעמוד בשברו אבלים ולנחמם בזה. ועם כל כח סב
זה עד ששף דעתו, וכמו שכתב הרמב"ם "שחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלי תלמוד תורה, כמיתה 

 הם חשובים''.
 תירוץ אחר לקושיית התפארת ישראל                                              72
שמעתי לתרץ קושייתו, שבאמת אין שום סתירה, אלא  ומהגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א 

שבאופן כללי עדיף להאריך את חייו, ואף מותר לחלל שבת לצורך זה, אבל מצד שני, אין זה חובה 
ומותר גם להתחשב בסבל או ברצון החולה, ובאמת עולה בקנה אחד עם מה שהובא לקמן )סעיף 

 שות מה שנוח. ל(, שאף שיותר טוב להאריך חיים, יש גם היתר לע
סי' ו, עיי'ש )וכן  שער בהרחבתי לקמן ברעיון זה שיש היתר לחלל שבת, ובכ''ז אין חובה לזה, בו

הובא שם הבעיה כשיש ויכוח בין הילדים של החולה מה האופן הנכון לעשות באביהם שחולה 
 סופני, ולא יכול לומר את רצונו(. 

ישתה רביעית  -שבלע צירעה שאינו יכול לחיות ולכאורה מוכח גם מגיטין ע. וע"ז יב:, שמי  73
חומץ חזק כי אפשר שיחיה זמן קצר ויוכל לצוות לביתו, ומשמע שבלי טעם זה יכול גם לא לשתות. 

"...וא"כ להיות שב ואל תעשה לכאורה,  -וראה עוד בקריינא דאגרתא )לסטייפלער( מכתב קצ
דרבה יש ללמוד למנוע מזה... וכל זה במקום שעי"ז יתווספו לו יסורין לא מצאתי איסור, וא

א סימן תתסא(, כתב שאם יש סיכוי שיחזור להכרה  חלקצע"ג", ואמנם בתשובות והנהגות )
חייבים לטפל גם אם כרוך בסבל, וז''ל: ''...ומה שבמרוצץ מחללים שבת להצילו, ומביא המ"ב 

כלל דעת, אפשר עוד לומר מכאן להוכיח שאפילו לא יגיע לדעת מחללין, שבמרוצץ הלא לא יגיע ל
שבמרוצץ ונפלה מפולת שממיתו, חייבין להסיר הדבר שממיתו, אבל כשהמיתה היא טבעית, רק 
אפשר להאריך ימיו או רגעיו באופן מלאכותי, אפשר דהיכא דברור שאין סיכוי בדרך הטבע שיגיע 

זצ"ל שביקש דכשיגיע בזה פעם להכרה אין חיוב. )ושמעתי על הגאון וצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין 
למצב שיהיה בלי הכרה, ושאר כוחות הגוף כבר יכלו מזקנה, שלא יעשו בו פעולות חיצוניות שרק 
מאריכות את פעילות הלב והנשימה באופן מלאכותי כשאין שום סכוי כלל שבזה יגיע לחיים 

 בדעת(. 
ת(, אך י"ל דכל זה בביה"ל הוכיח עוד מהא דמחללין שבת על שוטה להצלתו )אף שלא יתרפא בדע

לחיי שעה כשהוא בהכרה, אבל מי שלעולם לא יזכה לאיזה מצוה ולא תהיה לו הרגשת חיים 
וישאר בלי דעת ובלי הכרה, והוא טריפה וגוסס ויכולים להחיותו באמצעים מלאכותיים לחיי שעה 

אה שהכל אבל יהא בלי הכרה, אולי גרע מחיי שעה ואין לנו ראיה שחייבן להחיותו בכה"ג. ונר
תלוי בזה: אם הרופאים מטפלים בו באמצעים מלאכותיים להחזיקו חי אבל אין שום סיכוי כלל 
שיגיע להכרה אין בזה חיוב, אבל כשיש איזשהו סיכוי שבזה יחזור להכרה, וכ"ש סכוי קל 
שיחלים, וכבר שמענו מקרים כן, פשיטא שמחוייבים להמציא לו כל הטיפולים והרפואות 

ה ולמות  -הרגע האחרון, ואף שכואב לו הלוא כבר אמר דוד המלך "יסור יסרני י  האפשריות עד
לא נתנני" שערך חיים אפילו רגע אין לה שיעור, ויש בזה ביאור נפלא מהגרי"ל חסמן זצ"ל, במה 
שאמר יונה הנביא "שאוני והטילוני אל הים", דלכאורה קשה מדוע היה צריך לומר להם "שאוני", 
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נחבר לו מכשיר  ואםולפ''ז בחולה סופני הסובל יסורים,  .ובל יסוריםיו כשהוא סילהאריך את ח
ר נשימה וחוץ סובל מחוס המיוסרים אפשר לא לחבר, אמנם אם למשלו יאריך את חינהנשמה 

אף שנאריך את חיי  ,ו שנחבר את המכשיר נקל מייסורי חוסר נשימהי, ועכשמזה כל גופו מיוסר
 .' לפירושו של התפארת ישראלעל זה אמרה המשנה 'מפקחין את הגלהסבל שסובל בשאר הגוף 

לחבר את לא 75מותר 74יו, יכלום, אלא רק מאריך את חמקל  אבל כאמור אם המכשיר עכשיו לא
באג"מ )חו"מ ח"ב סי' עג אות א', וסי' עד(, שאף שאסור ליתן לו  עין זאת, כתבוכ המכשיר וכנ''ל.

סמים בשביל למהר את מיתתו ח"ו, אבל אין ליתן לו תרופות להאריך את ימיו מתוך יסורים אלו, 
 אלא שב ואל תעשה עדיף.

שהורה הלכה למעשה ן שליט''א הגדול רבי יהודה סילמ שמעתי ממו''ר הגאוןולעניין הלכה 
ומיירי כשנשאל על ידידו שחלה בסרטן אלים ומתקדם מאוד, שכיון שברור שמצבו מוגדר סופני, 

אפשר לא לעשות פעולות שיגרמו לסבל , נוראל שאם יעשו פעולות להאריך חייו, יהיו בסב באופן
 הגרי''ש אלישיב(.76. )וכתב לי עוד שכן היתה הוראת עצום

                                                                                                                                                        
ר רק "הטילוני אל הים" וממילא נושאים אותו ומטילין, אלא שיונה נתכוין שלא היה צריך לומ

יזרקו אותו לים באופן הרגיל, אלא יזרקו אותו כלפי מעלה ואח"כ יפול, והטעם כדי שיוכל 
להשאר עוד רגע אחד בחיים, ורגע זה אין לו שיעור, והדברים נוראים, ואפילו בחולה מחלל שבת 

ק כתינוק שנשבה אנו תולין שברגעים האחרונים כשהמיתה לפניו ממש יכיר ר"ל כשאינו להכעיס ר
 האמת שעולם הזה אין בו ממש וישוב בתשובה ויתכפר לו. 

מיהו יש לרופאים ליזהר בזה מאד לא למהר להחליט שאין סיכוי שיגיע לדעתו, וכבר שמענו 
אפו לא להתרפות משום מקרים שרופאים נתייאשו ולבסוף נתבדו, ולכן נכון כל זמן שנשמה ב

 פעולה להחזיקו בחיים ואולי יעזור ה' ויושיע וגם יגיע עוד לכלל דעת''. 
וכל היתרו הוא רק למי שחייו הם רק חיי שעה, אבל מי שיכול לחיות הרבה זמן, עיין בתשובות  74

פולים ג סוף סימן שסג(, שכתב: ''חולה משותק ואינו רוצה לחיות ואינו מעונין בטי חלקוהנהגות )
כי יש לו יסורין רבים בחיותו, כיון שיכול לחיות ולקיים מצות ה' מחייבין אותו לכך''. והוסיף 
עוד: ''בחולה עם מחלת אלצהיימר ששכח הכל )כשאבד לו השכל ואינו מגיב וכו' וכו'( אם חייבין 

ות מחללין לרפאותו, עיין בה"ל שכ"ט )ד"ה אלא לפי שעה( שאפילו קטן מרוצץ ולא יוכל לקיים מצ
עליו שבת להצילו, ועיין ברמ"א אהע"ז סימן ד' )ס"ק ל"ד( ברוב כותים שמחללין עליו שבת מ"מ 
אין מצווין להחיותו, ומיהו כאן כשלא יקיים מצות לעולם ורפואתו עולה הרבה ממון למשפחה 

ו רוצה ורוצים לתת מכספו גופא, ראוי לתת לו, אבל אם אינו רוצה וציוה כה"ג כשהיה בריא שאינ
אפשר דשומעין לו כשאין בלאו הכי כעת שום סכוי ממשי שיחיה, וכל זה לימנע מלעשות פעולות 

 להאריך חייו, אבל כל שעלול לסכנו ה"ז כרציחה לכל דבר, ולא הותר ח"ו אצלו''.
ויש להוסיף דלכאורה גם כל מי שנמצא במצב שכבר מתפללים עליו שימות, גם אין צריך  75

שהרי כתב הט"ז )יו"ד סי' שלו ס"ק א( שכל חיוב רפואה הוא במקום שהיה  להתעסק ברפואתו,
. ובעניין מתי מתפללים על צריך להתפלל שיתרפא ורק מחוסר דרגה שלנו מתעסקים ברפואה

, עיין בסימן ז, לקמן ולגבי אם יש מצוות 'ורפא ירפא', בגוסס שודאי ימות בקרובחולה שימות, 
 .שער בב
(, שכך היתה הוראת הגרש''ז סימן כג שער בלקמן ב)ח''א סי' צא, והובא  ועיין במנחת שלמה 76

 אוירבך זצ''ל, שכתב: ''...אבל מותר להמנע מתרופות הגורמות סבל לחולה...''.
ולפי זה ''מכונת הנשמה'', חייבים לחבר בכל אופן, ואמנם כתב בשמו, בנשמת אברהם )יו''ד סי' 

שמ״ט שאלתי את הגרש״ז אויערבאך זצ״ל בנוגע למחלה תפו(: בשנת ת-שלט ס''ק ד, עמ' תפה
מסויימת  שגורמת לשיתוק איטי של שרירי הגוף, החל מן הידים והרגלים, ובמשך הזמן מתפשט 
וכולל יותר ויותר שרירים עד שהאדם נעשה משותק לחלוטין בלי שום אפשרות להזיז שום שריר, 

ה, שומע ומבין כל מה שמדברים אליו ויודע לא בפנים ולא בגוף. הוא נשאר בהכרה מלאה וצלול
את הנעשה בסביבתו, אך אינו יכול לדבר או להגיב כלל, לא בגופו ולא בשום תנועה של הפנים או 
אפילו של העפעפיים. התגובה היחידה שנשארת לו היא תנועות העיניים וכך הוא יכול לענות ״כן״ 

יתר בשרירים -מן החולים, ישנה רגישות או ״לא״ לשאלות ששואלים אותו. יחד עם זאת, בחלק
ובפרקים כך שכל נגיעה בכל מקום שבגוף גורמת לכאבים עזים. במשך הזמן נחלשים גם שרירי 
החזה ואז, בחוסר אפשרות להשתעל, מקבל פעם אחר פעם דלקת ריאות. לבסוף, גם שרירי החזה 

וצלולה, אלא אם כן משתתקים לגמרי ואז בחוסר אפשרות לנשום הוא נפטר, בהכרה מלאה 
מחברים אותו למכשיר הנשמה, כי אז יכול הוא לחיות חודשים רבים. למחלה זו אין שום טיפול 

 -ידוע ברפואה ורוב החולים נפטרים תוך שנתיים עד שלוש. ושאלתי את הגאון זצ״ל: שאלה א
ות, בזמן שקודם לשיתוק מלא של החזה והפסקת הנשימה, כשהחולה מקבל דלקות ריאות חוזר

האם חייבים לטפל בו כל פעם באנטיביוטיקה עם דקירות חוזרות לתוך הוריד כדי לדחות את 
הקץ. עלי להדגיש שבשלב זה אינו יכול לאכול ולשתות )מאכילים אותו דרך זונדה או באמצעות 
צינור שהוכנס לקיבתו דרך דופן הבטן(, אינו שולט על הסוגרים וממילא זקוק לקטטר בכיס השתן 

, ושוכב במיטה ללא כל אפשרות לזוז או לבטא את מה שהוא רוצה. וכל זה בזמן שעדיין יכול וכו׳
להרגיש כאב ככל אדם, אך ללא אפשרות להגיב )ולמעשה בגלל רגישות יתרה של השרירים 
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 כשיר הנשמה בשבתחיבור מ
 

כי מאריך את חיי הסבל לחבר, 77ם רק 'מותר לא לחבר' או שגם אסור האן יאמנם יש לעי כד(
מותר גם בשבת לחבר את  ם נאמר שמותר לא לחבר, אבל אם רוצה יכול לחבר, האםרו? ואישל חב

                                                                                                                                                        
ואם  -והעצמות, בחלק מהחולים, כל תזוזה או דקירה עלולה לגרום לכאבים קשים(. שאלה ב

ל בו עדיין, מה יהיה כשמפסיק לנשום, האם אז חייבים להנשים אותו נאמר שכן חייבים לטפ
בהנשמה מלאכותית כדי שימשיך לחיות בצורה כזאת אולי עוד כמה חודשים, או האם ״שב ואל 
תעשה״ עדיף. והגאון זצ״ל כתב )במנח''ש ח''א סי' צא אות כד(: אבל מ״מ הואיל וסו״ס החיים 

יש אשר טוב להם המות מהחיים, לכן בכגון דא מסתבר של המשותקים הם רעים ומרים, וגם 
שאין חייבין לעשות מעשה של נתוח בקום ועשה ובפרט בנידון דידן שגם עצם ההצלה אינו אלא 
ספק, עכ״ל. וכן הרבה פעמים זכיתי לשמוע מהרב זצ״ל על נושא זה, והיה נראה לי שגם כאן 

ר הסבל הרב והבלתי מתואר ־ נפשית בשאלה ב אין חייבים לחבר אותו למכונת ההנשמה לאו
הסכים אתי הגרש״ז אויערבאך זצ״ל בנוגע לשאלה השניה שמותר לא ופיזית ־ של חולה כזה...ו
תפח(: ''אמר לי הגרי״ש אלישיב -''. ובהמשך הביא עוד שם )עמ' תפזלחברו למכונת ההנשמה

אין טיפול למחלתו  שחייב הרופא לעשות כל מה שצריך כדי להאריך חייו של חולה אפילו אם
הבסיסית, כל זמן שלא הגיעה עת הגסיסה. רק אם החולה סובל מיסורין קשים ומבקש שלא 
יאריכו חייו בטיפולים כאלה מותר ב״שב ואל תעשה״ ליתן לו למות. ולכן בחולה שנמצא בחוסר 

ת לו הכרה מוחלט, ואפילו אם מוגדר כמוות מוחי, כל שלא ברור שסובל מיסורין, חייבים לעשו
הכל, כולל החייאה כדי להאריך את חייו...אך לפני כמה שנים דברתי עם הגאון בנוגע לחולה 

היה מותר להימנע באינטובציה סופני. הוא פסק שכיון שהחולה היה בהכרה מלאה וסובל סבל רב 
)שהיה קרוב מאד(, וכן היה מותר להימנע מלעשות לו דיאליזה כי והנשמה מלאכותית בבוא הזמן 

ברים אלה רק מאריכים את החיי שעה שלו...שאלתי אותו האם הפסק ישתנה כשהחולה יאבד הד
 הכרתו לקראת מותו וענה לי: בשביל מה, אין מה להרויח בטיפולים אלה.

שלא יחברו אותו למכונת חולה במחלת ניוון שרירים  מאיזור תל אביב, ביקש בשנת תשנ״א 
שנכתבה על ידי הרב יוסף אפרתי שליט״א בשם  . ובתשובה במקרה הנ״ל,הנשמה בבוא הזמן

 מותרהגרי״ש אלישיב נאמר בזה :בהתאם לבקשתך דברתי עם הגריש''א בענין ולהלן תשובתו: 
לחולה שאי אפשר לרפאתו אלא אך ורק להאריך תוחלת חייו בחיי שעה והדבר כרוך ביסורין ־ 

חלטה למנוע מטיפולים כואבים ''. ובסיכום ההלכות, כתב )בעמ' תצא(: ''הלוותר על הטיפול
וגדולים כגון החייאה, במקרה של דום לב או דום נשימה חייבת להתבסס על ארבעה תנאים ורק 
אם כולם קיימים )סבל של המשפחה אינו חלק מהתנאים כדי לקבל החלטה זו(: א. שמחלתו 

ת או מבחינה חסרת טיפול והוא במצב סופני של מחלתו. ב. החולה סובל קשה בין מבחינה פיזי
נפשית על אף הטיפול בסבלו. ג. כל טיפול שאפשרי רק יאריך את החיי שעה וגם יוסיף לסבלו. ד. 

 פסק הלכה מפוסק מובהק''.
ולגבי תנאי זה, הוסיף )בעמ' שצב(: ''בעולם הרפואי יותר ויותר מקובל היום שאין הבדל בין 

וגם לא כל כך סופני. לעומתם, ההלכה  להימנע ובין להפסיק הזנה, חמצן או טיפול בחולה סופני
קובעת שיש הבדל ברור ביניהם ־ אסור להפסיק אך יש מקום לדון על מניעה מטיפול. אין שני 
חולים ואין שני מצבים שהם שווים בדיוק, ורק פוסק מורשה להחליט ממי ניתן להימנע מטיפול 

ם להבין שאין אנו יודעים את הכל כזה או אחר ולמי מחוייבים לטפל עד הסוף. אנו הרופאים חייבי
ושאנו עלולים לשגות, ולכן חייבים אנו לגשת למצבים והחלטות הקשות האלו בענוה ובידיעה 
שרפואה ־ וידיעתנו בה ־ אינה דבר ברור ומוחלט כי אין דבר ברור או מוחלט בעולם פרט לתורתנו 

־ הלכה למעשה ־ כל מה הקדושה כפי שקבלנו מרבותינו, ועלינו לשמוע ללמוד ולקבל מהם 
שמחליטים. אמנם אנו מחזיקים חיים ומוות בידינו בעבודתינו היום יומית, אך עלינו לזכור כל 

 רגע ורגע שאנו אך ורק שליחים של הקב״ה וכפופים לתורתו''.
סי' ו, שהשבט הלוי ח"ח בסימנים: פו,  שער בכן כתב בשו"ת בית יעקב סי' נט )ועיין לקמן ב 77

רפז, הביא שהשבות יעקב ח''א סי' יג דחה דבריו, ומסקנת השבט הלוי לומר שרק אין רנא, רנג, 
חיוב להאריך חיי גוסס הסובל, ואם רוצים מותר, ואפילו לחלל שבת בשביל זה, והשואל לשבט 

ד, שעדיף להיות ''שב -הלוי, היה רבי משה הלברשטאם, שסבר בשו"ת דברי משה, סי' צה, ס''ק ב
ם דעת האג"מ לאסור להאריך חייו, עיין בלשונו )יו"ד ח"ב סי' קעד ענף ג(: ''ובדבר ואל תעשה''(, וג

שעושין הרופאים לקיים את מי שרוצים ליטול ממנו איזה אבר שיחיה אף שלא היה ראוי כבר 
לחיות ע"י אמצעים מלאכותיים עד שיהיה מוכן להשתיל בחולה, נראה לע"ד דכיון שאינו 

ו איזה שעה אם חיי השעה שיחיה ע"י האמצעים של הרופאים יהיה לרפאותו אלא להאריך חיי
ביסורין אסור, ואף השבו"י שהביא כ"ג יודה בזה, דמסתבר דזהו הטעם שמותר להסיר דבר 
המעכב יציאת הנפש כשאין בזה מעשה כדאיתא ברמ"א יו"ד סימן של"ט סוף סעיף א' שהוא 



54 

 

  

ה' ההיתר לחלל שבת במקום פקו"נ הוא בגדר 'דחויי זה לכאורה תלוי בחקירה האםהמכשיר? ו
ואז ההיתר רחב  במקום פקו''נ 'הותרה'המצוה של 'וחי בהם' דוחה את השבת או שהשבת  ואז רק

ם רופא חילוני בשבת, שהרי אולי נחשב שמכשיל מ אם מותר להתחלף במשמרת ע"ונפק] יותר
ואם הגדר היא 'דחוייה' צריכים כוונה  בחילול שבת כי הרופא חילוני לא מתכוון למצוה,אותו 78

                                                                                                                                                        
יך חיי שעה אף כשיהיו לו יסורין איך היה משום היסורין, ואם היה מותר לעשות אמצעים להאר

שייך להתיר להסיר דבר המעכב יציאת הנפש הא אדרבה היו צריכין להביא הדברים שמעכבים 
אלא ודאי דאסור לעשות אמצעים להאריך חיי שעה יציאת הנפש דהא עי"ז יחיה מעט יותר, 

כדמובא בבית לחם יהודה על , וסתם עכוב יציאת הנפש בגוסס הוא ביסורין באופן שיהיה ביסורין
גליון הש"ע בשם ספר חסידים בטעם שאוסר לצעוק עיין שם, אף שלעשות מעשה לקרב מיתתו 
אסור כמפורש ברמ"א שם יו"ד סי' של"ט, אף שהוא ביסורין, והוא בדין רוצח שאסור ממש באותו 

עליו ואף ע"פ איסור דלא תרצח וחייב גם מיתה כשיהרוג אדם בעל יסורין גדולים מצד רחמים 
אבל לעשות מעשה להאריך חייו ביסורין נמי אסור, וכיון שאסור לעשות זה בשביל חיי בקשתו...

. ומה שיאמרו הרופאים שאינו מרגיש כבר עצמו כ"ש שאסור לעשות זה בשביל חיי אחרים
ביסורין אין להאמינם כי אפשר לא שייך שידעו זה דהא משמע שעכוב יציאת הנפש הוא ביסורין 
אף שלא ניכר לנו'', וכן אסר בשו"ת ציץ אליעזר )חלק יג סימן פט, ס''ק יא(: ''...ויוצא לנו עוד 
ביתרה מזו, דבכלל אסור לעשות דבר כזה להניח עליו דבר שיגרום להארכת חייו בהיכא שברור לנו 

ם שלא יחיה עי"ז חיים עצמיים וכל החיות שיקבל עי"כ לא יהיו מחמת עצם גופו, ומשום כך א
עבר ועשה כן כשרואה לאחר מיכן שסבלו רב מזה מותר לו )ואולי גם מצוה עליו( להסיר זה ממנו, 
ולא שייך בזה הסברא שיהא אסור לעשות זאת מפני דכן הוא רצון הש"י, כי החיות הפרוביזורי 
שיש לו עודנה, באה לו רק ע"י מעשה בשר ודם, ולא עוד אלא דאדרבא הארכת חיות כזאת הוא 

נוגעת להרבה עניני הספר, ובעיקר כי כל דבריו בתשובה זו, עיין עוד בנגד רצון השי"ת'' )ועוד 
לביאור דעת הרמ''א ביו''ד סי' שלט, שמותר להסיר את המלח, שמונע יציאת נשמתו, וע''ע שו"ת 

 ישכיל עבדי )ח"ז יו"ד סי' מ(, שו"ת וישב משה )ח"א סי' עו(. 
חויה' והרופא לא מתכוון למצוה, עדיין אין איסור לפני עיור, ואמנם יש לדון שאף אם השבת 'ד 78

לקמן, כי נוכל לומר שמותר מדין הלעיטהו לרשע וימות )בעניין 'הלעיטהו לרשע וימות' ראה 
(,  עיין בזה בספר שמירת שבת כהלכתה )פרק מ סעי' ח(, שפסק שחולה שאין בו שער בשב י, סימןב

'ילך אל רופא מחלל שבת, גם אם הוא יודע שהלה ידליק אור סכנה שלא יכול ללכת לרופא דתי, '
וירשום את השם ופרטי המחלה...'', ובהערה ס''ק כז, כתב שלפי דברי הברכת משה )לגרמ''מ 
ירושלימסקי, בקונטרס התשובות סי' כא(, ושו''ת בנין דוד )מהגרד'ד מייזליש, סי' מב( שאסור 

, וז''ל: ''...ושמעתי מהגרש''ז אוירבך, שלפי דברי לעבור בלפנ''ע לצורך חולה שאין בו סכנה
הגדולים אלה זצ''ל, אם הרופא ודאי יעבור על איסור תורה וגם ברור דליכא חשש סכנה, אסור 
לעבור על לפנ''ע לצורך חולה שאין בו סכנה, ואסור לו לענות על שאלות הרופא אם הוא רואה 

מרשם, חייב החולה לוותר על הכל וללכת שהלה מתכוון לרשום. וכן כשהרופא עומד לכתוב 
מאותו רופא. אולם דעתו נוטה...שהחולה אינו חייב להתחשב בזה שהרופא הוא עבריין ואינו 

-שומע לו, ובכגון דא הלעיטהו לרשע'', ועיין עוד בספר שולחן שלמה )ערכי רפואה חלק א, עמ' רפ
ני עיור לצורך חולה שאין בו סכנה, רפב(, מה שכתב על דברי הספרים הנ''ל שאסרו לעבור על לפ

''...ולענ''ד אין זה פשוט, הגע עצמך באחד שחייב לחבירו כסף והלוה הוא רשע ומאיים על המלוה 
שאם יתבענו יחרף ויגדף, הלא ברור הדבר שאינו צריך להמנע מלתובעו, כמו שכל תובע מחייב את 

בע על שקר, אך דגדול אחד העיר לי הנתבע בשבועה אפילו בחנוני על פנקסו שאחד מהם ודאי נש
מהדברי חיים )ח''ב חו''מ סי' ח(, שכתב דקודם שנשבע מוקמינן אחזקה דמסתמא לא ישבע 
ולאחר שנשבע מה יעשה...אולם לענ''ד צ''ע דהא גם אם יודע שהוא גזלן וחשוד על שבועת שקר 

ומאבד עצמו מעולם  ג''כ מותר להשביעו...וא''כ אינו חייב להתחשב בזה שהרופא ממית עצמו
הנצח ועובר איסורי תורה ואין החולה עובר כלל בלפנ''ע, כי דווקא כשנותן לו גוף האיסור או 
אפילו מוכר לו מחרישה בשביעית הוא דאסור, אבל אם רק בדרך אגב גורם לו לעבור אע''ג שהוא 

זה בעצמו, ועיין  פסיק רישא...ואפשר דאפילו איבוד לדעת ממש ג''כ שרי כי סו''ס הוא עושה את
בשדי חמד בדברי חכמים סי' לט שהביא מהאחרונים שנו''נ בהא מילתא דאיך אפשר לחייב שבועה 
את הנתבע וכ''ש בשבועת עד אחד דלמה אין חוששין ללפנ''ע, וכתבו דהלעיטהו לרשע, ואפשר 

הסלע  דחזי נמי לאצטרופי למה שכתב הרמב''ם בפיהמ"ש בפ"ד דמע"ש מ"ו דהא דמותר ליתן לו
השני ממע"ש של דמאי לפי שע"ה נופל ברוב בזה המכשול וחזקתו שהוא משמש בדמאי ואינו 
מוציא ממנו מעשר בשום פנים )ובהעתקה חדשה מפני שע"ה נכשל במכשולים יותר חמורים מזה 
וחזקתו שמשתמש בדמאי ואינו מפריש ממנו מעשר כלל( ולפיכך מותר שיתן לו מעות מע"ש של 

צריך הכרע'' וכל זה ממנחת שלמה ח''א סי' ז אות ד, ובש''ש שם הוסיף בהערה מ דמאי, והדבר 
מדבריו בע''פ ''באדם מכובד שעני תובע ממנו בבי''ד סכום פעוט שאף שחייבים לו את הסכום מ''מ 
איך הותר להלבין את פני הנתבע והרי זה אבזרייהו דשפיכות דמים ויהרג ואל יעבור, אלא שבדיני 

 ים כאלה חשבונות ולכן גם לא צריך לחשוש שישבע לשקר בבי''ד''.אדם לא עוש
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בספר שמירת שבת  ובאמת .ואין שום איסור בפקו''נ 'הותרה'או שמא מותר כי השבת  למצווה.
ממש כדברינו וזה לשונו: (, בפרק לב הערה קכה)וביאר  ,אסר להתחלף (סעיף כג ,סימן מ) כהלכתה

ושמעתי מהגרש"ז אויערבך, דנראה דעדיף טפי לעשות המלאכה, ע"י שומר מצוות שכוונתו ''
מצווה, מ"מ הו"ל כנתכוין 79ריין אשר כוונתו רק עבור בצע כסף, אע"ג דקעביד למצווה, כי ע"י עב

דגם ע"ז יש משום ולפני לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, דמבואר בקידושין לב. תוד"ה דמחיל, 
"ד גרע טפי, כיון שבאמת יש כאן חילול שבת, ויתכן דאינה נדחית אלא אם דדבנוגם אפשר ור, יע

ולכאורה  ,כן80פרשת שמות שכתב , ומציין גם לבית הלוי עה"ת ''עבור תשלוםכוונתו להצלה ולא 

                                                                                                                                                        
ועל דברי הרמב''ם הנ''ל ע''ע במה שכתב בדרך אמונה )ביאור ההלכה הלכות מעשר שני פרק ח(: 
''...ואינו מובן וכי מפני שע"ה עובר איסורים יותר גדולים מותר לנו להכשילו באיסור זה ועוד הרי 

דמאי ולא אמרי' דבלא"ה אוכל דמאי וכבר תמה בזה בחזו"א ואף אסור למכור וליתן לע"ה 
דמצינו כה"ג בחגיגה כ"ב ב' דלא גזרו טומאה על אוכלין ומשקין של ע"ה כשחצץ בכלי ע"ה טמא 
משום דבלא"ה הכל טמא אצלו ואם אתה אומר לו טמא אומר לך שלי טהור ושלך טמא שא"ה 

בגזרה ההיא אבל כאן לתת לו ולהכשילו באיסור  שחז"ל לא גזרו ע"ז טומאה כי אין שום תועלת
למה יהא מותר ואפשר דכונת רבנו דחז"ל התירו איסור זה שהוא איסור קל שאינו אלא חשש 
שמא יאכלוהו בטומאת הגוף כדי שאל"כ הרי יקנה במקום זה פירות אחרות ויאכלם בלא מעשר 

מאי )ואף דכאן אם לא יתן לו של ויעשה איסור גדול מזה ולכן מוטב להתיר ליתן לו מע"ש של ד
מע"ש יתן לו חולין מיהו חז"ל לא רצו לגזור שלא למסור מע"ש של דמאי לע"ה בירושלים כדי 
למנעו מאכילת טבל של דמאי ולכן לא גזרו בכל מקום( אבל למכור לו טבל של דמאי בודאי אסור 

דמאי בירושלים במתנה שזהו האיסור החמור שהוא נכשל ולפ"ז מותר ג"כ לתת לע"ה מע"ש של 
 כדי שעי"ז לא יקנה פירות טבל ודאי וצ"ע''

הגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א כתב לי: ''נראה יותר דתלוי במחלוקת שבגמ' מנחות )סד.(  79
להעלות דגים חייב,  -''דאיתמר: שמע שטבע תינוק בים, ופרש מצודה להעלות דגים והעלה דגים 

פטור, ורבא אמר: חייב; רבה אמר פטור, זיל בתר מעשיו; ורבא  רבה אמר: - והעלה תינוק ודגים
אמר חייב, זיל בתר מחשבתו''. וברמב"ם הלכות שבת )פרק ב הלכה טז( ''...נתכוין להעלות דגים 
והעלה דגים ותינוק פטור אפילו לא שמע שטבע הואיל והעלה תינוק עם הדגים פטור''. והשיג 

בה ורבא נינהו במנחות ורבא לקולא דאמר זיל בתר מעשיו הראב"ד ''א"א הנך מילי פלוגתא דר
 והוא פסק כרבא אף על גב דתלמיד הוא לגביה דרבה''.

וכתב במגיד משנה הלכות ''וגירסת ספרינו הפך דרבה הוא דאזיל לקולא. ומכל מקום אפילו  
הרב  לגירסת הר"א ז"ל י"ל דהלכה כרבא משום דהוא בתרא ולא אמרו אין הלכה כתלמיד במקום

אלא כשנחלקו במשא ומתן של הלכה פנים בפנים כגון שנזכר בגמ' א"ל רבא לרבה אבל כשנחלקו 
שניהם כשני חולקין דעלמא איכא למימר דהלכה כבתראה, וזה דעת הרשב"א ז"ל בסוף פרק 

 תולין''.
כ וא''כ לפי הרמב''ם יוצא שפטור כי הולכין אחרי מעשיו שהם טובים אע''פ שמחשבתו לרע, וא''

גם רופא חילוני שמחשבתו להרויח כסף, נסתכל על מעשיו שטובים, ויהיה מותר. ואמנם לענ''ד, 
גם לפי הרמב''ם הנ''ל, לא הרוחנו כלום, כי עדיין יהיה איסור להגיד לחילוני, ללכת להעלות דגים 

וכן מהים, אף שאני יודע, שיש שם תינוק, כי סוף סוף אני מכשילו בהתכוון לאכול בשר חזיר, 
מצאתי באור שמח )שם( ''נתכוין להעלות דגים כו' פטור, פירוש אבל מכין אותו מכת מרדות, וכמו 
שפסק פרק י"ב הלכה י"ח מהלכות נדרים בהפר לה אביה והיא לא ידעה כו', דמכין אותה מכת 

ו של מרדות, הואיל ונתכוונה לאיסור, וכר' יהודא שם )נזיר כג, א(, ופשוט''. ואמנם עיין בהסכמת
ור יהל' יחוד' )לרבי אברהם הורביץ(, שבאמת הסתפק, אם יש לפני ע-הגרשז''א לספר 'דבר הלכה

על נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה. וז''ל: ''...וכמו כן לענין איסור יחוד במי שנכנס 
אצל אשה אע"פ שהיא יודעת שבעלה בעיר ומותר מן הדין להתיחד עמה אפי"ה היא חייבת 
להקדים ולהודיע לו שבעלה בעיר, וכן אם היחוד הוא בהיתר מפני שיש שם באותו הבית עוד פתח 
שהוא פתוח לרה"ר אפי"ה היא חייבת להקדים ולהודיע לו על כך, דאל"כ אף שהמתיחד עמה אינו 
מקפיד ואינו שואל כלום מ"מ אם הוא בכה"ג שמצד הדין היה צריך לשאול נמצא שאם היא לא 

 ר לו הרי היא מסייעת ידי עוברי עבירה ומכשילתו באיסור, והדבר צריך הכרע''. תקדים לומ
וז''ל בית הלוי )שמות ב, כה(: ''...ומזה יצא דמי שהוא פרוץ באחת ממצות ה', אף על גב  80

דלפעמים נתרחש לו אונס שלא יכול לקיימה מ"מ לא מקרי אונס, וכמו בשמירת שבת וכדומה 
ת מלאכה או עבור חולה ר"ל וכדומה מ"מ לא מקרי אונס רק לאותם דלפעמים אנוס הוא לעשו

שהיו שומרים אותו אם לא היה האונס, אבל המחלל שבת כשאינו אנוס, גם במלאכה שהוא אנוס 
מקרי מחלל, וכן הוא בכל האיסורים. וכן גדר השוגג אינו רק באופן שאם לא היה שוגג לא הי' 

זה החטא מ"מ היה עושה אותו אף על גב דהשתא שגג בו לא עושהו, אבל מי דגם אם היה ידוע לו 
מקרי שוגג, וזהו הטעם דרק השב מידיעתו מביא קרבן על שגגתו אבל מי שאינו שב מידיעתו אינו 
מביא קרבן על שגגתו, דגם שגגתו לא מקרי שוגג גמור ולא ניתנה שגגה שלו להתכפר בקרבן. וזהו 

ך עצמו חטאתיך, דעון הוא מזיד וחטא הוא שוגג. אמר ביאור הכתוב )בירמיה ל'( על רוב עונ
הכתוב דע"י זה שאתה עובר במזיד גם השוגג שלך חזק, דכיון דאינו שב מידיעתו גם שגגתו לא 
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, יש להוסיף עוד סיבה אחרת לאיסור כי הרופא החילוני יוסיף מלאכות שאינן נצרכות לפקו"נ
, שנשאל על אשה הזקוקה (סימן פב ,אבן העזר ב, חלק ד)שו"ת חתם סופר ב וכעין הנידון שדן

שאם תתעגן עד אשר יגדל הילד, תפול לחולי ותסתכן, והשיב:  ליבם קטן, והרופאים אומרים
''...הלא הבועל עובר על כל בעילה ובעילה ועל כל כח וכח ולא הותר רק להציל נפש וא"כ מי ישער 
איזה בעילה היא להצלת נפשה ואם די לה פעם א' בחדש והוא בא עליה פעמיים שניהם עוברים על 

להתיר 81כתוצאה מההיתר יעשו עבירות שלא לצורך פקו''נ, אין שאם לאו דאורייתא...'', כלומר 

                                                                                                                                                        
ניתנה להתכפר. והנה ידיעה זאת היא נעלמה מעין כל בריה לירד לסוף דעת האדם החוטא באונס 

מביאו לידי כך רק גלוי לפניו יתברך...''. ורעיון או בשוגג לידע מה היה עושה אלולא זה האונס ש
נפלא זה, שהחוטא כשהוא לא אנוס, יענש גם על מה שכן היה אנוס, מצינו בפלא יועץ בערך 'חול 
המועד' שכתב: ''וידוע מאמרם ז"ל ירושלמי שבת סוף פרק ט"ו שלא נתנו שבתות וימים טובים 

ונים בפסוק בתהלים )עה, ג( "כי אקח מועד לישראל אלא לעסוק בתורה וידוע מה שפרשו הקדמ
אני מישרים אשפט'' כי אשר יש להם טענה שאינם יכולים לעסוק בתורה מחמת טרדתם על 
המחיה ועל הכלכלה חול המועד הוא תברתיהון )שובר את טענותיהם(,  והיא מקטע רגליהון 

יד"א(, כי החול המועד עד ומחיבתן גם על זמן טרדתם )מהר"י בן נעים הובא בס' יוסף תהלות להח
ממהר שאין הטרדה גורם. ואם בחול המועד וכן בכל עת שהוא פנוי אינו מפנה עצמן לבטלה אלא 
עוסק בתורה בא בשכרו גם על הזמן שהוא טרוד בעסקיו כאלו היה עוסק בתורה''. כלומר שלמדו 

שיבוא לאדם זמן שכ '',כי אקח מועד אני מישרים אשפט, ג(: ''עה)הקדמונים מהפס' בתהלים 
שבהם הוא שובת ונח ויכול לעסוק תורה, וח''ו יבטל לימוד התורה, בזמן 'שאין שום תירוץ', אז 
''אני מישרים אשפט'' ויעניש רחמנא ליצלן גם על הזמן שהיה אנוס ולא יכל ללמוד. ונראה שזה 

וסקים בתורה כל ההסבר בפסק הרמ''א בהלכות שבת )סימן רצ, סעי' ב(: ''ופועלים וב"ב שאינן ע
ימי שבוע, יעסקו יותר בתורה בשבת מת"ח העוסקים בתורה כל ימי השבוע'', ועיין שם במשנה 
ברורה ס''ק ז, שכתב: ''בגמרא איתא בתלת מילי נחתי בע"ב מנכסייהו וחד מנייהו דקבעי סעודתא 

ות ויו"ט בשבתא בעידן בי מדרשא והענין כדאיתא בירושלמי ]הובא בב"י רפ"ח[ לא ניתנו שבת
לישראל אלא כדי לעסוק בהם בתורה מפני שכל ימות החול הם טרודים במלאכתם ואין להם פנאי 
לעסוק בה בקביעות ובשבת הם פנוים ממלאכה ויכולים לעסוק בה כראוי לפיכך אסור לו לפנות 
עצמו מד"ת ולקבוע סעודתו בשעה שדורשין בבהמ"ד דברי תורה ברבים אלא יקדים אותה או 

אותה. וזהו תוכחת מגולה לאותן האנשים שמטיילין בעת ההיא בשוקים וברחובות כי אפילו יאחר 
סעודת שבת שהיא מצוה אסור אז מפני בטול תורה וכ"ש לטייל ולהרבות אז בשיחה בטלה 

 שאסור''.
עיין שם עוד בלשון התשובה: ''על דבר זקוקה ליבם קטן בן שש שנים, שכבר כתבתי לפר"מ  81

ר להתירה לשוק ח"ו עד שיגדל הקטן ויחלוץ לה ומאן ספין ומאן חשיב להרוס דת שחלילה להרה
תורת אלקים חיים...ועתה שב מכ"ת שנית ע"ד כי השתדלה האשה לה עדות מרופאים מומחים 
שלפי דבריו אם תתעגן עד עת ההיא אפשר שתפול לחולי ותסתכן, ושאל פר"מ אם יש להאמין 

לם לפנינו, ואין אנו מרגישים בו שום חולי, ובאם אנו מאמינים, לרופאים על אדם שהוא בריא, או
ועוד הלא הבועל עובר על כל בעילה אם יש להתיר איסור זה משום סכנה אלו תוכן דבריו...

ובעילה ועל כל כח וכח ולא הותר רק להציל נפש וא"כ מי ישער איזה בעילה היא להצלת נפשה 
ואם אולי  פעמיים שניהם עוברים על לאו דאורייתא,ואם די לה פעם א' בחדש והוא בא עליה 

תתרפא ותפסוק חולי שלה, מי יכפנו לגרשה אז, והוא עמה כל ימיה באיסור, ואי נמי היה כאן 
חולי ברור של סכנת נפשות ורפואה בדוקה ג"כ ע"י בעילה, מ"מ הא קיי"ל בחולי המסוכן 

"א סי' תרי"ח, וא"כ למה יבעלינה מאכילים אותו הקל קל תחלה, כמבואר פ' יהכ"פ ועי' מג
ישראל דאית ביה כל הנ"ל, הלא תשתדל לה בריצוי כסף גוי שלא ע"ד חתנות לבעול לפרקים 
לכשתסתכן שאינו אלא גזירת ב"ד של שם, דוקא ישראל הבא על הגויה קנאים פוגעים בו, ואי לא 

אל יעבור, אבל גוי הבא על קנאים פגעו בו הוא ביכרת ה' לאיש אשר יעשינו, ומשו"ה הוא ביהרג ו
ישראלית שלא ע"ד חתנות אינו אלא גזירת ב"ד של שם, יעוין בב"י יו"ד סי' קנ"ז הנ"ל ודברי ש"ג 
במרדכי פ' החולץ סי' ל' אות קטן א' צ"ע וכבר תמה עליו בתה"ד סי' רכ"ג ע"ש. וא"כ ה"נ תאכל 

ת, אבל עכ"פ אסור לשום בר הקל ושמא תנשא ח"ו לישראל וחלילה אניני אומר שתבעל לגוי באמ
ישראל לעסוק בהצלת נפשה עד"ז כיון שאפשר לה במאי דקיל מיניה אבל חלילה להורות היתר 

 זה''.
 מה ההסבר בדברי החת''ס, הרי ס''ס יש עכשיו פקו''נ

וכתב על דבריו הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט''א )בקונטרס בעניין עבירות הנדחים במקום 
בספר של חתנו 'חכם לב יקח מצוות' עמ' כח(: ''...מבואר בדבריו שאי אפשר להתיר  פקו''נ, שהובא

איסור תורה עבור הצלת נפש כל עוד לא ניתן למדוד ולשקול במדוייק כמה פעמים צריך לעבור את 
העבירה כדי להציל מהסכנה, וגדולה מזו, אם אין בידנו לפקח ולשמור שכאשר תחלוף הסכנה 

ין להתיר כבר כעת לעבור על העבירות, אמנם דברים אלו צריכים ביאור, שהרי יפסקו העבירות, א
כעת האשה במצב של סכנה ואם כן מה הטעם שאסור לה להבעל כעת מחמת החשש שתבעל אחר 
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כך בעילות מיותרות הרי גם חשש זה צריך להדחות מפני הפקוח נפש, אולם אפשר להסביר את 

 מה סוגיות הש"ס: דברי ה"חתם סופר" על פי הנאמר בכ
 יאמרו בעלי מומים קרבים לגבי מזבח

. במסכת גיטין )דף נו(, כאשר הקיסר שלח קרבן להקריבו בבית המקדש, ובר קמצא הטיל בו א
מום הפוסלו בגלל כך להקריבה, חשבו רבנן שלמרות המום יש להקריבו משום שלום מלכות 

רו בעלי מומים קרבים לגבי מזבח", הנחשב לפקוח נפש, אמר להם ר' זכריה בן אבקילס "יאמ
ומשום כך לא הקריבוהו, ובית המקדש נחרב, והדברים תמוהים דהרי שלום המלכות נחשב לפקוח 
נפש )ולכן רצו להקריב למרות המום(, וא''כ מדוע נמנע רבי זכריה מלהקריבו בגלל החשש שמא 

ה, ואם כן ידחה גם עבירה זו יאמרו בעלי מומין קרבים לגבי מזבח, הרי פקוח נפש דוחה כל התור
(, זה שאיסורי סי' מט אות ז"דיאמרו", והשיב הגאון ר' אלחנן וסרמן זצ"ל )בקובץ הערות יבמות 

תורה נדחים מפני פקוח נפש הוא משום שהאיסור נפקע כיון שמרפאים ומצילים אבל אם כתוצאה 
כעת כאשר ישנה סכנה,  מההיתר יעשו אח"כ עבירות לא לצורך פקוח נפש לא הותרה העבירה גם

ולכן אמר ר' זכריה שאם נתיר את הקרבת בעל המום, יגרור בעקבותיו שיאמרו בעלי מומים 
קרבים לגבי המזבח גם שלא במקום סכנה, אין לנו רשות גם כעת לעבור איסורי תורה וכדברי 

 החת"ס הנ"ל. 
 ימות ואל תעמוד לפניו

הודה אמר רב מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה . שנינו במסכת סנהדרין )דף ע"ה(, אמר רב יב
אחת )לשיטה אחת היתה פנויה(, והעלה לבו טינא, ובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד 
שתבעל, אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו, תעמוד לפניו ערומה, ימות ואל תעמוד לפניו...כדי שלא 

בדברי הסוגיא כדברי החת"ס, דאע"פ שפנויה יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות, יעו"ש. מפורש 
היתה ואין בזה אלא איסור, ולא גילוי עריות, ומעיקר הדין היה מותר מפני פקוח נפש, ובכל זאת 
אמרו ימות ואל תבעל, כדי שלא יצא מכשול בעתיד כאשר עקב כך תרבה פריצות בישראל, הרי 

ורת עליו ויעברו בעקבותיו גם כשלא שאיסור כזה שאם נתיר אותו לפיקוח נפש לא תהיה לנו בק
 יהיה פקוח נפש, איסור כזה לא ניתן לדחות. 

 כיון שראו אותה העז חזרו לאחוריהם
. שנינו בב"ק )דף פ'(, אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ג

ביאו לו עז וקשרוה ושאל לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית, וה
בכרעי המטה והיה יונק ממנה חלב רותח משחרית לשחרית, לימים נכנסו חבריו לבקרו, כיון שראו 
אותה העז חזרו לאחוריהם, אמרו לסטים מזוין בביתו של זה ואנו נכנסים אצלו, ישבו ובדקו ולא 

צמי שאין בי אלא מצאו בו אלא אותו עון של אותה העז, אף הוא אמר בשעת מיתתו יודע אני בע
אותו עון שעברתי על דעת חברי. והדברים פלא הרי אותו חסיד חולה מסוכן היה ומותר לו לעבור 
על איסורי תורה כדי להציל את חייו, ולמה היה אסור לו להחזיק עז בביתו, והשיב על כך 

, המאירי: "אע"פ שבמקום פקוח נפש הותרו האיסורין להתרפא בהם, דבר שנאסר מכח תקנה
ומחשש פסידת אחרים, ראוי להחמיר בו ביותר" עכ"ל, כנראה שכוונתו היא דמכיון שיש בזה 
תקנה, ופריצת הגדר תגרור בעקבותיה שגם אחרים יזלזלו בממון אחרים, ראוי להחמיר בו ולא 
להתירו גם במקום פקוח נפש, והוא כדברי החת"ס שאין להתיר במקום פקו"נ איסור תורה כאשר 

עכ''ל של הספר 'חכם לב יקח  פשרות בידינו למנוע עבירות שיבואו בעקבות ההיתר''לא תהיה הא
 מצוות'. 

שאר כמבואר כן במלבד דברי המאירי הנ''ל ,  היה בזה משום פקו"נודע, דהאי מעשה עם הגונח, 
(, וכן בשטמ''ק כתובות ס. בשם בד"ה שממתין ,סימן שכ"ח סעיף ד)ה הב''ראשונים שהביא ה

 עד כ"כ זה עון היה מה לדקדק וישודלא כמהרש''א בחי' אגדות בב''ק שם, שכתב: ''...הרמב''ן, 
 בו שאין חולה שהיה ואפשר רפואה משום אלא כן עשה שלא כיון מלבקרו המבקרים שהחזירו

'', וכן כתב בספר תורת רפאל )לרב רפאל שפירא, ח''א סי' ל"וק לעצמו להתירו לו היה ולא סכנה
שכתב שגם המאירי לא התכוון שהיה פקו''נ ממש, ומ''מ הקשה המאירי, שהיה לנו לח, ד''ה לכן(, 

להתיר איסור דרבנן, משום צערא. והוסיף: ''ואע''ג שלשון המאירי 'שבמקום פקו''נ' הותרו 
האיסורין', לא תידוק מינה דס''ל דיש בו סכנה, דמצינו לשון פקו''נ גם בדבר שאין בו סכנה, רק 

  צער כדאיתא...''
, ד''ה 'ומ''מ שו"ת אבני נזר חלק חושן משפט סימן קצג]והסברים נוספים בהאי מעשה, עיין ב

וקשה הא פקוח נפש דוחה כל האיסורים. אלא ודאי כיון שהי' חסיד לא הי' נראה', שכתב: ''...
צריך לעשות עפ"י הרופאים כדברי הרמב"ן ז"ל ובפרט בדבר איסור. והנה השיטה מקובצת הקשה 

הנ"ל ותירץ בשם הרב המאירי דבדבר שנאסר משום תקנה ומחשש פסידת אחרים ראוי  קושיא
להחמיר בו ביותר. והנה לפי תירוצו היה צריך דין זה להיות בפוסקים שפקוח נפש אין דוחה 
איסור כזה. ולא מצינו בפוסקים דין זה. אך לפי דברי הרמב"ן ז"ל אתי שפיר דנהי דמן הדין מי 

ורוצה להתרפאות ברופאים פקוח נפש דוחה גם איסור זה רק לחסיד הי' נחשב שאינו צדיק גמור 
עון כנ"ל. לכן לא הביאו הפוסקים דין זה כיון דמן הדין מותר משום פקוח נפש אפי' איסור כזה 

, וע''ע בעין יעקב שגם כתב כעין זה, רק הסביר שיכל להחמיר, גם בלי לסכן את עצמו עיי'ש, כנ"ל
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: ''...עכ"פ אסור לשום בר ישראל לעסוק בהצלת נפשה עד"ז כיון שאפשר לה עוד וכתב) לפקו''נ
, כלומר גם אם היה מקום להתיר עגונה זו משום פקו''נ, בכ''ז כיון שאפשר במאי דקיל מיניה''

 .(, אין להצילה באיסור החמור, ולשדכה לישראללהצילה באיסור יותר קל, בביאת גוי
(, שדן לגבי להכניס חולה נפש יורה דעה חלק ב סימן נט)שו"ת אגרות משה בועין זה מצינו גם 

אך אולי יש לדון מצד מחלתו אם יאמרו הרופאים שיש בזה ענין פקוח למוסד של גויים, וכתב: ''...
ה לו איזה צער, או דיעבור על דברים שאסורים גם נפש, כגון דעלול מזה להרוג את עצמו באם יהי

ויריב עמם עד שיבא מזה שיהרגוהו, או שיאמרו דעצם המחלה  משטרהבדיני המדינה ולא ישמע ל
היא סכנה שבאה לו מקלקול שבמוחו וא"א לרפאותו אלא במקום ההוא שלא מניחים להכניס שם 

שאין צורך בזה לרפואתו, שודאי היה  אוכלין ממקום אחר ויהיה מוכרח לאכול מאכלי איסור אף
מותר בחולה שיש בו סכנה להביאו לשם ויהיה מותר לו לאכול כפי הצריך לו לאכול אם מצב 

אבל מסתבר מחלתו יצטרך לאכול כל צורכו, ואם גם בזה איכא סכנה היה אולי מקום להתיר. 
מוכרח לאכול, אבל לע"ד שהוא רק לאדם כשר שלא יאכל אלא כפי מה שיתנו לו ויאמרו שזה 

באדם שלא זהיר באיסורין וכשיהיה שם להתרפא יאכל גם לתאותו דברים האסורים אף שאין 
. ואף שגם לאו דלפ"ע אם היה שייך להזדמן שיצטרך צורך לרפואתו יהיה אסור להביאו לשם

ר היה מותר, שלכן היה לן להתיר להביאו שם אף שיש לנו איסו פקוח נפשלעבור על לפ"ע בשביל 
וא"כ להכנס ..דלפ"ע להביאו לשם, מכיון שא"א לרפאותו מהסכנה במק"א, מ"מ נראה שאסור.

חולה כזה שיודע שכשיהיה בבית חולים שמאכילים איסורים יתאוה לעבור אף כשאין צורך 
ולא לחוש למה  קוח נפשלרפואתו ולא יוכל להגביר על תאותו ויעבור אין להתירו ליכנס שם מצד פ

דהא בכה"ג שבלא תאוה לא היה אוכל היה אסור אף במה שצריך לרפואתו, דדין  שיעבור אח"כ,
מקרא דוחי בהם לא עדיף ממה שהותרו באנוס, ולא עדיף מה שמותר  קוח נפששהותרו איסורין לפ

גם לאכול שם באם אין מניחין להביא ממק"א ורפואתו הוא דוקא במקום זה דנחשבו ממילא גם 
פואתו, מדבר הצריך ממש לרפואתו שהיה אסור כשהיה צריך דוקא זה כאילו יש בהם צורך לר

להתאוות. וממילא אסורים גם אחרים להכניסו לשם כשיודעין שיעבור שם איסורים שלא 
והנה '' עז ס''ק ב(, שכתב על דבריו:סי' )ועיין במשנת פקו''נ  .''להרפואה לסכנתו בשביל תאותו

זהר בשמירת עיניו והוא חולה מסוכן אסור לו להתאשפז לפ"ז יהא חידוש גדול לדינא דמי שאינו נ
בבית חולים מאחר שהם מקומות שבהם הפרוץ מרובה, וה"ה דלאחרים יהא אסור לסייע בדבר 
ולאשפז אדם בבית חולים כאשר אנו יודעים שלא יעמוד בנסיון התמידי, וכמדומה שלא שמענו 

מ הוא בנער שאינו אוכל מאכלות אסורות מעולם שיחששו לזה, וצ"ע, אכן יש לחלק דנידון האגר"
כלל ואין לו תאוה לזה, אלא דכאשר משום היתרא דפקו"נ יכניסוהו למוסד דעכו"ם אז יאכל 
מאכלות אסורות לתאותו, ונמצא דהיתרא דפקו"נ הוא הוא היוצר להאי תאוה דאיסורא, ובזה 

גורם לו לחטוא, אלא רק קאסר באגר"מ, אבל מי שלא נזהר במראה עיניו, אין ההיתר דפקו"נ ה
שיש לו יותר היכי תימצי לעבור באיסורא, ואין האיסור שעובר שייך לעיקר ההיתר דפקו"נ, ובזה 

 .''מודה האגר"מ דהדבר מותר
 
 
 

 לא לחבר מכשיר הנשמה בשב ואל תעשההנ"ל תר יראיה לה
 

שראל, לד מצאנו כשיטת התפארת ירסי' 82ספר חסידים בגם נחזור לענינינו, דהנה  כה(
עת  .וז''ל:''ואין צועקים עליו בשעת יציאת הנשמה כדי שלא תחזור הנשמה ויסבול יסורים קשים

אלא כשאדם גוסס כשנפש אדם יוצאה אין  ,למות )קהלת ג' ב'( למה הוצרך קהלת לומר כן
, צועקים עליו שתשוב נפשו כי אינו יכול לחיות כי אם מעט ימים ואותן ימים יסבול יסורים''

מותר בשב ואל תעשה לא להאריך חייו ועל זה אמר שלמה המלך ''עת  ןאר שכשסובל יסוריומבו
 למות''.

                                                                                                                                                        
פאל )שם, ד''ה וי''ל: ''לא התירו לו משום פקו''נ, משום דהיה יכול לצאת וכן כתב בתורת ר

לחורשין לינק שם, שהיה חורשין שמוך לבתיהם...'', וכמו מי שמותר לו לשתות ביו''כ, שיכול 
להחמיר ולא לשתות אלא להכניס לגוף נוזלים באינפוזיה, שקדוש יאמר לו, ועוד הסבר במעשה 

, נפש פיקוח בפני עומד דבר דאין דאף( ז"תתתתשע' בסי) כתב( ברלין) יםחסיד בספרדגונח הנ''ל: 
 וחוליו, ישראל בארץ דקה בהמה לרעות שמותר שיאמרו', ד חילול לידי אתי, דעז מעשה אבל"

 [."השם חילול וזהו, חכמים לדברי חושש אינו שהוא חושב, בביתו העז קול ששומע שמי, ניכר אינו
הנ''ל ייצא שלחולה אסור ללכת להתרפאות אצל רופא חילוני  ילברשטייןמדברי הגר''י זולכאורה  

ולא ילך  ,שברור שיעשה מלאכות שאין נצרכות לפיקו''נ, וגם כשאין רופא אחר דתי, בכ''ז ימות
 לרופא החילוני, וודאי שלא קיימ''ל הכי, וצ''ע.

ד גוסס והיה אחד קרוב וכן בס"ח סי' תשכג "אין גורמין לאדם שלא ימות מהרה כגון שהיה אח 82
לאותו בית חוטב עצים ואין הנשמה יכולה לצאת, מסירים החוטב משם". וכן פסק הרמ''א סימן 

 שלט סעיף א, שהובא לעיל סעי' יז.
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והגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א כתב לי ''שאין ראיה מהס''ח מכיוון שזה כעין תחיית המתים, 
שוב מצאתי כעין זה בספר משנת פקו''נ סי' ו ס''ק ח, רק מה שציין , אבל בלא''ה נראה שמותר

 .''בות יעקב ח''א סי' יג לא מצאתי שםש
 
 
 

 ןתר הנ"ל כשעדיין לא הגיעו היסורייההבענין 
 

אלא עומדים להגיע  יסורים,הו ין לא הגיעיהזה יהיה גם אם עדההיתר האם  ויש לעיין כו(
טוסו נפגע והולך מיד להתרסק בשטח האויב, והאדם רוצה למות בשב ואל תעשה, כגון במי שמ

כפתור המילוט ולהנצל אבל אז יפול בשבי ויסבול יסורים נוראים, האם מותר לו  ויכול ללחוץ על
בשב ואל תעשה לא ללחוץ על כפתור המילוט ולמות בהתרסקות המטוס? )והשאלה היא חוץ 

שיגרמו פקו''נ לאנשים אחרים,  נתוניםאולי לא יעמוד ביסורים ויגלה להתיר בזה כי מהסברא 
 (להלן בס''ד ף יכול להרוג את עצמו כמו שיבוארדאם רו ויחשב כרודף, ותלוי

אושוויץ, כי לעלות לרכבת המוות ברב שלא רצה לר"ל היתה שאלה בשואה 83ועוד כעין זה  כז(
ע לקבר ישראל. יקר שיגירצה למות בירייה בסרובו להעלות לרכבת והעוידע שילך שם למשרפות, 

 פת גופו?יחששות מיסורים או משר' בשב ואל תעשה כשיש לו לאבד עצמו לדעתמותר '84האם 
 
 
 

 ןביסורי העדיפות למיתה מהירה ממיתה איטית
 

דבשהסיר מעליו האבנים וודאי הקיל יסוריו, אף " :ונשוב לדברי התפארת ישראל שכתב כח(
וימות מיתה קשה תחת משא  שממשיכם טפי, אפ"ה טוב לו שימות לאט לאט ממה שיתקצר חייו

בקושי האבנים היה עדיף למות מהר מאשר למות לאט לאט ומשמע שבלי ההקלה  האבנים"
 וכן ראינו בס''ח הנ''ל שעדיף שימות מהר בלי סבל מאשר נעשה פעולות להאריך חייו. בסבל,85

                                                      
הובא בס' תולדות יוסף צבי )ליהמן( עמ' כא בשם הגר"י זילברשטיין, וכתב בשם חמיו  83

 לעלות לרכבת. וע"ע בשו"ת ממעמקים ח"א סי ו'.הגריש''א, דכיון דהוי בשב ואל תעשה, מותר לא 
ואמנם גם אם נגיד שמותר בכ''ז אפשר שבמקרה לעיל שמטוסו נפגע והולך ליפול בשבי, יהיה  84

אסור מכיוון שמהשבי עדיין יש סיכוי סביר שייצא לחיי עולם )אמנם אחרי יסורין רבים(, כדמצינו 
ת, ר''ל אחוז קטן מאוד מאוד ניצלו. ומאידך יש שמקובל בחילופי שבויים וכד', אבל ברכבת המוו

סברא הפוכה, שבמטוס מותר, מכיוון שנחשב שכבר התחיל הדבר הממית אותו, כלומר המטוס 
כבר נוחת להתרסקות, משא''כ במקרה של הרכבת יהיה אסור, אף שזה רק בשב ואל תעשה, כי 

כמו כן צריך לומר לשיטת מעורר סיבת המוות על עצמו שלמעשה עוד לא התחילה, ולכאורה 
על סעיף ח(, שאין לקחת בידיו את הרעל, אף שיאריך חייו, בכ''ז  32הגרח''ק שהובא לעיל )בהערה 

לרכבת יהיה מותר לעלות, מכיוון שעליה לרכבת אינה בעצמה 'פעולת מוות', כי לא מדובר ברכבת 
ת ע''י הנאצים ימ''ש. בלי קטר שנוסעת לתהום, אלא נוסעת למקום ששם יהיה סיבת מוות אחר

 ולנ''ל, לא רק שמותר לעלות לרכבת, אלא אף חייב. 
עיין בס'  -דרך אגב, יש לעיין האם מחוסר הכרה מרגיש יסורין? נחלקו בזה הגרשז"א והגריש"א  85

שהביא מח'  15מעשה חושב ח"ז עמ' רח. ועיין בספר 'החולה הסופני' )לרב אברהם שטיינברג( עמ' 
, הוסיף לגבי 'צמח': 4ה סובל במצב של צמח, ובמאמר על החולה הסופני ס''ק הרופאים אם החול

מדובר באדם שקליפת המוח נהרסה לחלוטין, אבל גזע המוח שלו תקין לחלוטין. לכן מצבו יהיה 
כזה שהוא לא יהיה מודע לא לעצמו ולא לסביבתו, אבל כל התיפקודים החיוניים הדרושים 

באופן עצמאי. הוא ינשום לבד, לא צריך מכשיר הנשמה, לבו יפעם, להמשך חיים הוא יוכל לעשות 
הוא ישן ויתעורר, הוא יעכל מזון וכיוצא בזה. בדרך כלל אנשים בריאים שהגיעו למצב הזה 
יכולים להאריך שנים ארוכות ללא כל סיכוי להשתפר, אבל ללא כל סיבה נראית לעין שימותו 

 מהר.
ובה מבחינה ערכית, אבל גם היא לא ידועה על בוריה שאלת הכאב במצב הזה היא שאלה חש

מבחינה רפואית. ההנחה ההגיונית מבחינה רפואית היא שאם קליפת המוח איננה מתפקדת 
לחלוטין אין משמעות לכאב. הכאב הוא תפיסה של כאב, היא הכרה של כאב, ואם אין הכרה 

 וחות''.למעשה אין כאב. אבל האם זה נכון או לא, השאלות האלה הן פת
ועיין באג"מ )יו"ד ח"ב סי' קעד(: "...ומה שיאמרו הרופאים שאינו מרגיש כבר ביסורין אין 
להאמינם כי אפשר לא שייך שידעו זה דהא משמע שעכוב יציאת הנפש הוא ביסורין אף שלא ניכר 

 לנו..."
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 : מצינו שעדיפה מיתה איטיתנ"להסתירה ל
 

דף מה. ''בית 86רין דשלכאורה יש סתירה שמצד אחד כתוב במשנה בסנה ע"ז יש להקשותו כט(
 -''ומי בעינן כולי האי? ורמינהו: מה בור שהוא כדי להמית -לה היה גבוה שתי קומות'' ובגמ'הסקי

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה: אמר קרא  -עשרה טפחים!  -עשרה טפחים, אף כל כדי להמית 
מהר'' ונמצא שמצווה  87''שימות –מיתה יפה  –ברור לו מיתה יפה.'' ופרש''י  -ואהבת לרעך כמוך 

תי קומות, ולא מגובה של עשרה טפחים נו לגרום שימות מהר ולכן מפילים אותו מגובה של שעלי
עושים איתו  ולכן ,ים יסבוליבנתל כיוון שיקח זמן עד שתצא נשמתו שאף שימות מנפילה זו אב

הנ''ל שעדיף למות מהר  פר חסידיםחסד ודואגים שימות מהר. וזה מתאים לתפארת ישראל וס
ברמב''ם בהל' סוטה פ'ג הל' כ':''שוטה שהיה איתא ני ת החיי הסבל. ומצד שמאשר להאריך א88

לה זכות תלמוד תורה אף על פי שאינה מצווה על תלמוד תורה הרי זו תולה לה ואינה מתה 
לשעתה אלא נימוקת והולכת וחלאים כבדים באין עליה עד שתמות אחר שנה או שתים או שלש 

ובנפילת איברין'' ונמצא שסתם אשה שותה את המים ומתה לפי זכותה והיא מתה בצביית בטן 
ומאריכים את חייה ע''י שתסבול ותמות  מקבלת שכראז 89אבל לזאת שיש לה 'זכות תורה'  ,מיד

                                                      
 וכן בפסחים עה., בב"ק נא. 86
דין זריזין מקדימין של מצוות 'וביערת וצ"ע למה צריך שימות מהר מדין ואהבת לרעך ולא מ 87

הרע מקרבך'? אלא י"ל שהדין של 'וביערת הרע' נגמר בעצם המעשה בי"ד של הזריקה מהגובה, 
 ומה שיקח לו זמן למות זה כבר לא קשור למצווה. 

"דאלמלי נגדו לחמו"ע פלחי לצלמא". ועד  -וכן רואים בכתובות לג: שיסורין יותר גרוע ממיתה  88
שיש אפי' שיטת ר' אליעזר שהובא בשטמ"ק שם )שלא נפסקה להלכה( שבמצב של יסורין כדי כך 

נוראים מותר לעבוד ע"ז כי זה יותר גרוע ממיתה, ולא מחויבים יותר ממיתה. וכן לכאורה מוכח 
בתוכחת משה לאהרן לאחר חטא העגל: "מה עשה לך העם הזה כי הבאת  -מרש"י )שמות לב, כא( 

ופי': כמה יסורין סבלת שיסרוך עד שלא תביא עליהם חטא זה" ובאמת  עליו חטאה גדולה"
והרי חטא זה מחטאים שיהרג ואל יעבור? ולכן הסביר אחרת את רש"י: "ואולי  -הקשה הרמב"ן 

 אמר לו כן להגדיל אשמתו", ובכל אופן פי' שם אחרת מרש"י.
 (:123יר, פרק ה, עמ' ועיין במה שכתב בספר 'מפנקסו של רופא' )לדר' מנחם חיים ברי 89

''בגמרא במסכת סוטה )יא, א( מובא בשם רבי חייא בר אבא, אמר רבי סימאי: שלשה אנשים 
השתתפו בפגישה עם פרעה בשעה שבקש להכחיד את ישראל: בלעם, איוב ויתרו. בלעם יעץ לפרעה 

ר איוב. לימים נהרג בעצמו. איוב שתק ולא יעץ מאום לימים התייסר, כמסופר בספ –להשמידם 
זכה שבני בניו היו דיינים בסנהדרין שישבה  –יתרו ברח כדי לא להיות שותף למעשה הרשע 

 בלשכת הגזית בבית המקדש.
ויש להבין הלא עונשי שמים הם במידה כנגד מידה, אם כן עונשו של בלעם היה צריך להיות קשה 

ולם למרות זאת, נראה שעונשו לאין ערוך מעונשו של איוב, שהרי בלעם יעץ רע ואילו איוב שתק. א
של איוב היה קשה וחמור בהרבה מעונשו של בלעם, נכון בלעם נהרג בחרב, אבל לא סבל יסורין 

 קשים ומרים שאין בכח אנוש לסבלם, כפי שסבל איוב )עד שאשתו יעצה לו "ברך אלקים ומות"(.
ק )איכה ג, לט( "מה ביאר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל על פי דברי רש"י המבאר את הפסו

יתאונן אדם חי גבר על חטאיו", כותב רש"י: למה יתרעם אדם על הקורות הבאות עליו, אחר כל 
 החסד שאני עושה עמו שנתתי לו חיים.

כלומר, מתנת החיים היא כה גדולה עד שלעומתה כל היסורין שבעולם אינם נחשבים למאומה. 
תה, אולם במהותו עונש מיתה גדול יותר לאין ולמרות שלאדם עצמו קשים היסורין יותר מהמי

שיעור מעונש היסורין, ועל כך הודה דוד המלך )תהלים קיח, יח(, "יסור יסרני קה ולמוות לא 
נתנני". בכל רגע ורגע בחיים יכול האדם לקיים מצוה ששכרה הוא לנצח, הוא יכול לקבל בשמחה 

 א, דבר שאין ערוך ומשתווה לכך.את הנהגת הבורא עמו, ולזכות על ידי כך בקרבת הבור
מביא על כך רבי חיים שמואלביץ )שיחות מוסר עמ' קכג( משל ששמע מהגאון רבי לייב חסמן 
זצ"ל: אדם זכה בזכיה הגדולה ביותר בפייס, ובאותה שעה בדיוק שבא נתבשר כי זכה בזכיה, 

שר האדם מאושר נשברה צלחת בביתו, האם יחוש צער כל שהוא בגין שבירת הצלחת?! הרי שכא
בזכיה גדולה שנפלה בחלקו, מבטלת אותה השמחה את כל רגשי הצער הקטנים הבאים עליו בחיי 

 היום יום.
כך צריך האדם להרגיש בחסד החיים שנותן לו הקב''ה, ולשמוח בחסד זה עד שלא יחוש ולא 

כך צריך ירגיש בכל אותם דברים קטנים ומציקים המלווים את האדם במשך חייו''.]ועד כדי 
ליזהר ולא להתלונן על יסוריו, מצינו בדעת זקנים מבעלי התוספות )פר' ויגש, פרק מז, פס' ח(: 
''מדרש בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו אמר לו הקדוש ברוך הוא אני מלטתיך מעשו ומלבן 
 והחזרתי לך דינה גם יוסף ואתה מתרעם על חייך שהם מעט ורעים חייך שמנין התיבות שיש מן
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יותר לאט לאט ביסורים קשים, ואם יהיה לה קצת 'זכות תורה' אז זה יאריך לה את החיי סבל 
וקשה 90 אז יאריכו לה את החיי סבל בהרבה... למשל רק ביום אחד, ואם יש לה הרבה זכות-קצת 

 'לאט לאט'? למות שעדיף  שכאן רואים
 
 
 

 'נוח'יש הבדל בין 'טוב' ל -התירוץ 
 

''תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית  )יג:( עירוביןב הגמ'פ אלא שיש ליישב ע" ל(
לו אומרים: נוח לו לאדם שנברא הלל, הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, והל

יפשפש  -, עכשיו שנברא נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראיותר משלא נברא. 
: ''ואמרו ח(, )לרבי חיים מוולוז'ין, אבות בברוח חיים  וכתבבמעשיו. ואמרי לה: ימשמש במעשיו'' 

רואיו, רק הכוונה כי היה קל ונוח חז''ל נוח לו לאדם שלא נברא, ולכאורה וכי ח''ו רעה עשה לב
 ביותר מעכשיו, רק לבל יאכל מנהמא דכיסופא נברא...''

 ?טוב מאד'''' שה בריאה לא טובה והרי נאמרוכי הקב''ה ע כלומר, קשה על הגמ' בעירובין הנ''ל
 ,טיב, והקב''ה רוצה להטיבילה91שהסיבה שהקב''ה ברא את הבריאה היא כי דרך הטוב  אלא

זה לא יהיה הטוב  ,שאם רק יברא את מקבלי הטובה וישימם ישר בגן עדן ,תווראה בחוכמ
שנהנה שקיבל שיש בושה למקבלו, שאף ר 'לחם חסד' כלומ ,המא דכיסופא'יהיה 'נזה  כי ,המושלם

                                                                                                                                                        
ויאמר עד בימי מגורי כך יחסרו משנותיך שלא תחיה כחיי יצחק אביך והם ל"ג תיבות ובמנין זה 

 נחסרו מחייו שהרי יצחק חי ק"פ שנה ויעקב לא חי אלא קמ"ז''[.
ונראה להוסיף על דבריו ע''פ מה שהבאתי בהקדמה לספר, ש''חביבין יסורין'' שמנקים את האדם 

א''כ בלעם שלא סבל בעולם הזה סובל מאוד בעולם הבא כמבואר מעונש יותר חמור בעולם הבא, ו
במסכת גיטין דף נז. ''אזל אסקיה לבלעם בנגידא...א"ל: דיניה דההוא גברא במאי? א"ל: בשכבת 

 זרע רותחת...''
ועניין זה שעדיף להמשיך לחיות עוד, אפילו שהדבר כרוך ביסורין מצינו במתאוים שבפר' 

זו בכשרים שמתמצין על מטותיהן ואח"כ נשמתן  -"עד חודש ימים"  -כ( בהעלותך כתב רש"י )יא, 
יוצאה, וברשעים הוא אומר 'הבשר עודנו בין שיניהם', כך היא שנויה בספרי )פיסקא צד(", אמנם 
ברש"י המשיך והביא שם: "אבל במכילתא שנויה בחילוף הרשעים אוכלין ומצטערין שלושים יום 

ניהם", וכן איתא במסכת יומא )דף עה:( ''הבשר עודנו בין שניהם והכשרים הבשר עודנו בין שי
מצטערין והולכין עד חדש ימים'',  -לאלתר מתו, רשעים  -וכתיב עד חדש ימים. הא כיצד? בינונים 

וכן בילקוט שמעוני )בהעלותך רמז תשלו( ''רשעים הוא אומר עד חדש ימים שמתמצצין על 
ה, בכשרין מהו אומר הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת מטותיהם ואחר כך היתה נשמתן יוצא

 כיון שהיה נותנו לתוך פיו לא היה מתחיל לפוסקו עד שנשמתו יוצאת''.
(, לגבי טביעת המצרים בים מסכתא דשירה פרשה ה -בשלח )מכילתא דרבי ישמעאל בועוד מצינו 

היו מטורפין כקש,  ד"א כמו אבן היא היתה מכה בינונית, הרשעים שבהן -כמו אבןסוף: ''
'', ולכאורה המכילתא לשיטתה, הבינוניים כאבן, הפקחים שבהן צללו כעופרת במים אדירים

ושמא אין להביא ראיה ממיתת הגויים, כי שמא אצל גוי אכן נמדד שעדיף לצדיקים למות מיד, 
מות, ולא ועדיף לו שי הטובה באיכות החיים, וכשאין בו תועלת לעניני העולם הזה, למה לו חיים

ורק אצל יהודי, שכל רגע של חיים אף שהם ביסורין, וגם בלי שום תועלת לחיי העולם הזה,  ,יסבול
, וא''כ הטוב בשביל יהודי עדיין שוים כל הון שבעולם, שמהרהר תשובה, וקונה חיי העולם הבא

ור ואמנם אפשר שגם בגוי שייך מצות תשובה, וגם הוא בהרה הוא להמשיך לחיות בכל מצב.
תשובה, יכול לתקן עונשו בגיהנום, וא''כ צ''ל שאין הבדל בין יהודי לגוי, אלא כדאמרן שיש 
מחלוקת המדרשים, מה הטוב שמגיע למי שפחות רשעים, והמכילתא לשיטתה, ואכן מצאתי שיש 

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי ב שמביא את עונשי המצריים בצורה הפוכה,  מכילתא אחר, מדרש
 ,כשרים שבהן מיטרפין כקש ,ירדו במצולות כמו אבן. זו כת בינונית שבהןפס' ה(: '', פרק טו

, אות יד(, מדרש תנחומא )פרשת בשלחוב ''.דיריםת במים ארשעים צללו כעופר ,בינוניים כאבן
 ,כמו אבן היא נקמת בינונים, הרשעים שבהן נשרפין כקש: ''מכילתא דרבי ישמעאלמצאתי כ

, סו''ס שכל טוב שמות פרשת בשלח פרק טו)וכן במדרש  ''קחין צללו כעופרתוהבינונים כאבן והפ
 (., וכן כתב ברש''י עה''תילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח רמז רמו, וכן בסי' ה

והגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א כתב לי: ''יש לומר שיש חילוק באופן שחייו אינם חיים וקרוב  90
היא בעלת יסורין. אמנם תירוצו בסמוך נראה אלא שיש לה דעת שאין דעתו עמו, משא''כ סוטה, 

 נכון''.
 שבתחילת ההקדמה לספר. 3עיין בהערה  91
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ע לזה העולם ויעבוד ויקבל מצוות י' שצריך לרחם עליו. אבל כשיגטובה אבל מרגיש 'הרגשה רעה
 שלמה.92היה הטובה ולכן לא יתביש ות לא בתורת 'חסד' אלא 'בדין' שמקבל השכרא''כ ירגיש 

שאל עני ברחוב מה אתה מעדיף לקבל סכום כסף גדול בחינם או שתבוא לעבוד כל ואמנם אם נ
יום ותקבל בערב את אותו סכום, ברור שיגיד שמעדיף לקבל עכשיו בחינם, ואף שיש לו 'בושה' 

'טוב' שאף שיותר נוח היה שלא -ל94מצא שיש הבדל בין 'נוח' לקבל בחינם. ונ93בכ''ז יותר נוח לו 
עולם הנשמות בכ''ז הקב''ה ת מלחם חסד של ישהנשמה תהיה נהנ אלאלהבראות לעולם הזה, 

 עושה מה 'שטוב' ולא מה 'שנוח' והיותר טוב זה שכן יברא ויפשפש וימשמש במעשיו. 
ברכות ה: ת מהר ולא לסבול יסורים כלמו נוח לאדם יותרבאמת ש – ועפי"ז מיושב מה שהקשינו

מכפרים, וכן זה ן , כי יסוריןאבל היותר טוב זה למות לאט לאט ביסורי ,ולא שכרן"95"לא הן 
כן הסוטה שטוב ולא מה שנוח, ול96והקב''ה עושה מה . מותולחזור בתשובה לפני  דםלאיגרום 

ה ביסורים לאט לאט, מקבלת מה שטוב )אם יש לה זכות תורה( ומת ,שמקבלת עונש מהקב''ה
, וע''כ מדין 'ואהבת לרעך כמוך' אנחנו רו צריכים לעשות לשני מה שנוח לויבאבל בין אדם לח

אנחנו לא  פר חסידים,פארת ישראל והסה של התקרת הנסקל באופן שימות מהר. וכן במהורגים א
אנו עושים מה  רוילחבן אדם יבכ''ז בב ,נאריךאף שיותר טוב לו ש ,סובל יסוריםמאריכים חיי ה

 שנוח לשני.
 
 
 

 יסודו של רבי ישראל מסלנט-דותיכלל גדול במ
 

שכתב שזה ''כלל גדול  )אור ישראל סי' ל אות ב( ישראל מסלנט ביונראה שזה מקור לדברי ר
דות הטובות המה רק במה שנוגע להאדם בעצמו. אכן במה שנוגע לחבירו, החוב ידות, שרוב מיבמ

ד, כא(, כי ז''ל )אבות כמו לברוח מן הכבוד היא מדה יקרה, כמאמרם  להשתמש בכל עוז בהפוכה.
תאות הכבוד תוציא את האדם מן העולם. אכן במה שנוגע לחבירו, אמרו )שם, א( איזהו מכובד? 

נשגבה לבני עליה, היא רק בבחינת האדם לעצמו,  'הפרישות', אשר היא מעלההמכבד את הבריות. 
חבירו, החוב פרושה להשתמש היפך הפרישות, לצאת בשווקים  אבל במה שנוגע לתועלת והנאת

אורי ויסבלום גה''צ ר' )ל וכתב שם בפירוש .''...לחפש למלאות טובת חבירווברחובות קריה, 
)ועיין עוד במה שהוסיפו על זה,  '': ''אפילו כשאין תועלת, אם רק יש הנאה מחויב הואשליט''א(

 עמ' ס, והגר''ח שמואלביץ בשיחות מוסר, תשל''ב עמ' קו(. תלמידו רבי יצחק בלזר, בנתיבות אור
 
 

                                                      
ולכאורה עדיין קשה מכיוון ''דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא'' )קידושין לט:, חולין קמב.(, וא"כ  92

נבוא לעני  על כל מצוה מקבלים כ"כ הרבה שכר, וא"כ לכאורה עדיין נשאר הבושה דלמשל אם
ונגיד לו תעזור לי שניה אחת להעביר את השולחן מפינה לפינה ואח"כ נותן לו בשכר זה מיליון 
דולר, הרי אף ש'עבד' בשביל זה עדיין מרגיש 'לחם חסד' ? אלא שאנחנו בעשיית המצוות צריכים 

וכאשה  לעשותם לא כמו פועל, אלא המצוות נועדו לקרב אותנו לקב"ה שיהפוך לקשר כבן לאביו
לבעלה, ואז כשנגיע לעולם הבא ונקבל את ה'מיליון דולר' לא נרגיש בושה אלא נרגיש כבן המקבל 
מאביו, שהבן לא מרגיש בושה, וכן אשה לא מרגישה בושה מבעלה כי נחשבת כ'אחד' איתו. וזהו 

 להידבק בקב"ה ואז ההטבה תהיה אמיתית ושלימה. -מטרת הבריאה וקיום המצוות
המלוה גדול יותר טוב לעני, מצינו בגמ' בשבת )דף סג.( ''אמר רבי שמעון בן לקיש:  וראיה שזה 93

לפי שאין העני בוש '' -יותר מן העושה צדקה, ומטיל בכיס יותר מכולן'' ופרש"י ''גדול המלוה'' 
''מעות ומלאי להשתכר בהן למחצית שכר'' ונמצא שהיותר טוב לו הוא  -, ''ומטיל לכיס'' בדבר''
 ולקבל שכר בלי בושה. לעבוד

וכעין זה אמר רבי ישראל מסלנט על הפס': "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו  94
שהעולם הבא נקרא מנוחה והוא העולם האמיתי ועל זה התבונן יששכר -לסבול'' )פר' ויחי מט, טו( 

ו טוב אמיתי אלא נעים העולם הזה אינ -"וירא מנוחה כי טוב" ומאידך "ואת הארץ כי נעמה"  -
'עול תורה' שהיא ה'טוב' האמיתי כמו שאומרת הגמ' בע"ז יט:  -"ויט שכמו לסבול"  -בלבד, לפיכך

 "אין טוב אלא תורה שנא' כי לקח טוב נתתי לכם".
ולכאורה קשה, איך אמוראים קדושים העדיפו את מה שנוח, ואמרו ''לא הן ולא שכרן''? תי'  95

אשכחן בכמה דוכתין  -ות ברכות דף ה:( ''חביבין עליך יסורין כו'במהרש''א )חידושי אגד
שהצדיקים היו מקבלים עליהם היסורין באהבה כהך עובדא דראב"ש בפרק הפועלים )ב''מ פה.( 
והיינו היכא דליכא ביטול תורה דהיו יסורין של אהבה כדאמר לעיל אבל כל הנהו עובדי דהכא 

כדאמר דהיו צריכים להקים אותן  שלהם ביטול תורה דהוו חלישי כ"כ שהיה ביסוריןמשמע 
 וק"ל''. ולכך קאמרי דלא הן ולא שכרן

וכי יש חסדים לא טובים? והתשובה, שיש  -וזה מה שאומרים בתפילה "גומל חסדים טובים"  96
 חסדים שנוחים אבל לא טובים, אבל הקב"ה עושה חסדים טובים )אע"פ שלא נוחים(.
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 ההיתר לתת לאורחים מאכלים ומשקאות טעימים אף שאינם טובים לבריאות

 
והרי כבוד זה לא דבר טוב ועדיף לאדם להשפיל  ,רוילמה יש מצוה לתת כבוד לחב כלומר שהקשה,

כבוד כי 98לשני 97שאנחנו צריכים לתת  תירץרבים בפרקי אבות ובש''ס, וכמבואר במקומות  ,עצמו
ללמוד ההיתר לתת לאורחים מאכלים ומזה יש  ואע''פ שזה לא טוב לו.99זה נוח לו לקבל כבוד 

לבריאות כי זה נוח להם לקבל את זה. וכמובן שיש 102אף שאינם טובים 101טעימים 100ומשקאות 

                                                      
בל לעצמו יש לאדם לבחור בטוב ולא בנוח )וכמו שכ' לעיל שיששכר בחר אמנם זה רק לחבירו, א 97

'עול תורה'(, ודוגמא מדהימה לדבר זה מצאתי בדרוש אור החיים  -"ויט שכמו לסבול" -בטוב
לבעל התפארת ישראל )בסוף משניות סנהדרין( שהקשה )בס''ק ב( איך מענישים מי שעבר כמה 

, ועוד קשה הרי נראה 60למי שעבר על איסור כרת אחרי גיל פעמים על איסור כרת וכן מה עונשו 
כמה חייבי כריתות כבועלי נדות ומחללי שבתות ואפ''ה לפעמים מזקינים ''וכי ס''ד שח''ו תאמר 
לנו התורה הקדושה דבר שנראה כ''כ הרבה פעמים בהפך?'' ותי' שמי שעבר על כמה כריתות כך 

, כי אף שראוי שימותו, 60ן יש רשעים שחיים אחרי גיל יתארך זמן זיקוקו וצערו בגיהנום, ולכ
''לפעמים אי אפשר שימות קודם זמנו רק בדרך נס, דהנה הקב''ה חתם עולמו בגושפנקא דמלכא 
חותם הטבע, אשר לא ישנהו כ''כ בנקל, ולכן המחויב כרת, אשריהו אם היה מקבל עונשו שהוקבע 

ונש ההוא, שישמור היטב בריאותו, וכשיחלה מעט, לו, אולם אם יכריח בכח הטבע שלא ישיגהו הע
עד מהרה יקרא לרופא מומחה, והוא יתן לו סמים כחיים שטבעם שירפאוהו, וכי ס''ד שמשום 
שוטה זה שקלקל, ישנה הקב''ה טבע עולמו )כבע''ז נה(...אבל אוי לו שהכריח ע''י הטבע להבורא 

עוה''ב בעד עונש עובר העוה''ז שלא היו רק ית' כביכול להחליף עמו, שיקבל החוטא עונש נצחי ב
)ומה שכתב  בקיצור ימיו, דלפי אומד זה יאריך ויוקשה עונשו ויסורי זיקוקו בעוה''ב...'' עכ''ל

שהקב''ה לא משנה טבע עולמו, כלומר הקב''ה נותן חוקי טבע, ובד''כ לא משנה אותם, לכן יכל 
אני ערב לו ל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו כ'' , הל' כ להבטיח:הלכות דעות פרק דהרמב''ם ב

ויהיה גופו שלם ועומד על  ,כל ימיו עד שיזקין הרבה וימות ואינו צריך לרופא שאינו בא לידי חולי
'', והיינו שגם אם יעשה עבירות, העונש לא ישנה את טבע העולם, אלא הרבה דרכים בוריו כל ימיו
ראין כחי' גדול שהאדם כביכול יכול להכריח את הקב''ה והדברים מרפסין איגרא ונלמקום לזה(. 

להשאיר אותו חי ובריא בעוה''ז, והקב''ה לא יעשה בשבילו נס שימות ע''י שינוי הטבע ואפי' לא 
יזמן לו תאונת דרכים, ואף שכתוב בגמ' בכתובות )ל:( ש''דין ארבע מיתות לא בטלו, מי שנתחייב 

או נופל בדליקה או נחש מכישו,  -רסתו, ומי שנתחייב שריפה או נופל מן הגג או חיה דו -סקילה 
או טובע בנהר  -או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו, ומי שנתחייב חנק  -ומי שנתחייב הריגה 

או מת בסרונכי'' בכ''ז לגבי עונש כרת חידש בעל התפארת ישראל שמקבל מחלה ויותר טוב לו 
מאשר ללכת לרופא הכי טוב ולהנצל, כי יפסיד שיענש הרבה  לקבל את עונשו ולמות בקיצור ימים,

יותר וזה לא טוב לו אע''פ שכעת יותר נוח לו להמשיך לחיות! ]ונראה פשוט שהתפארת ישראל לא 
חולק שאדם מצווה ב''ונשמרתם מאד לנפשתיכם'' )דברים ד, טו(, וצריך לאכול אוכל בריא 

לעשות השתדלות וללכת לרופא כשהוא חולה, ואפי'  ובצורה הנכונה כמו שכ' הרמב''ם, וגם צריך
הותר לחלל שבת כשצריך לרופא, אלא שבכ''ז חי' התפארת ישראל שלא צריך להגזים ולחפש את 
הרופא הכי טוב בעולם, ולאכול מאכלים נדירים ומיוחדים וכו'.. כי בזה אמנם יהיה לו יותר נוח 

לא טוב לו. ועיין במה שכתב במשנת פקו''נ בסוף אבל ''להכריח את הקב''ה'' להמשיך ולחיות, זה 
ההוספות לסי' א, ''שאדם נמצא בסכנה חייבים לעשות כל מה ששייך גם אם הוה דבר רחוק 
שיועיל מאחר שאדם מצווה על שמירת נפשו'', ושמא יש לדייק בדברי התפארת ישראל שכתב: 

מש ונמצא במצב סכנה, חייב , עד מהרה יקרא לרופא מומחה'', אבל כשחולה ממעט''וכשיחלה 
 באמת לעשות כל פעולה שיכול, ולא יכול לפטור את עצמו שעשה רק 'השתדלות'[. 

ת, ואמנם מצינו סתירות לזה, והרחבה בעניין ומכאן משמע שאין איסור 'לפני עיור' במידות רעו 98
 סימן ח. שער בזה, עיין לקמן ב

אין לתת לו, וכגון מה שכתב הרמב''ם בהלכות  ויותר מזה, דבר שטוב לשני אבל זה לא נוח לו, 99
תשובה )פרק ז הל' ח(: ''בעלי תשובה...אם חרפו אותן הכסילים...אמש היית עושה כך וכך...שזו 
זכות להם, שכל זמן שהם בושים ממעשיהם...זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת, וחטא גמור הוא 

 לומר לבעל תשובה זכור מעשיך הראשונים''
אותם לחבירו, אע''פ שבדרך כלל מאכלים טעימים אינם טובים לגופו ולנפשו,  ומותר לתת 100

כדאיתא בראב''ד )בעלי הנפש שער הקדושה(: ''...ואני רואה הגדר הגדול והשמור המעולה והדרך 
הטוב להכנעת היצר הוא רעבון הנפש ממעוט הנאותיה ותענוגיה במאכל ובמשתה, רק שיהנה מן 

ן לפי שהחמין ערבין עליו. והמאכל המעט שיאכל יהא מתוקן ומתובל הריח הטוב ורחיצת החמי
יפה בעבור אשר יערב עליו ותהיה נפשו מקבלתו ומתפייסת במועט ממנו. ולעולם יניח מעט מכדי 
צרכו ומהשלמת תאותו. ולא ישתה יין כי אם מזוג מזג יפה כדי שלא תטרף דעתו עליו, ועל זה 

עודה שהנאתך משוך ידך ממנה. ושתי תקנות גדולות יש בענין הזה, אמרו רבותינו ז"ל )גיטין ע.( ס
האחת שלא תזיקנו אכילתו, והשנית כי היא כניעת היצר ושברון התאוה. וכמו שאמרו בסעודה כן 
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פורש לתת לשני ואמרה לדבר גבול כי עבירה ממש אף שזה נוח לשני, אבל את זה התורה אסרה במ
לפני עור לא תתן מכשול. אבל עד עבירה ממש מצוה לתת לו אם רוצה בזה. )וצריך לדון בכל דבר 

 , שנתפרסם גודל רעתם,'סיגריות'104 מזיקים ממש או103 מאכלים שודאיאיפה הגבול, למשל 
 .(ור ממש או סתם דבר שלא טוב לשניצריך להחליט אם זה איסש

                                                                                                                                                        
הדרך לכל הנאות העולם ותענוגיו שלא ימלא האדם מהם כל תאותו. ואין צ"ל שישמור האדם את 

זיקין אותו, כי האוכל מאכלים המזיקים אותו ואפשר לו עצמו מן המאכלים שהוא מכיר שהן מ
זולתן הרי זה פושע בגופו ופושע בנפשו מפני שהוא הולך אחר תאותו ואינו חושש על אבידת גופו, 
והיא דרך היצה"ר ועצתו הסכלית להסיתו מדרך החיים אל דרך המות. וידע כל חי מדבר, שאין 

דרכו מן המותר אצלו, ואם ישמור את הפתח אינו דרך ליצה"ר עליו אלא מדרך ההיתר, ופתח 
צריך שימור אחר. וכבר ערכתי הכל לפניך בתחלת השער הזה, כי דרך היועץ הבליעל ההוא מיעצו 
למלאות תאותו מן המותר לו, ואחרי הרגילו אותו למלא תאותו בהיתר והשיא את נפשו להיות 

ל האסור הקל, ומן הקל אל החמור כאשר שוקקה כל עת ולהיותה עורגת אל רעבונה, אז יסיתנה א
אמרתי לך. ועל זה הזהר בהיתר, ואם תגדור בו את עצמך ותמעט תאותך מן המותר לך מובטח 
אתה שלא יסיתך עוד יצרך אל האסור, כי אם יעלה על לבך דבר אסור מיד אתה נושא קל וחומר 

זה עליך, מובטח לך שאתה  לעצמך במותר לי נאסרתי, באסור לי לא כ"ש. וכיון שאתה נושא ק"ו
פורש מן ההרהור וכ"ש מן המעשה''. וכתב על דבריו בשו"ת משנה הלכות )חלק ט סימן קסא(: 
''והנה ביאר לן הראב"ד דהאוכל דברים המזיקין אותו ואפשר לו זולתו הרי הוא פושע בגופו ופושע 

נתקלקל ופושע בנפשו שכיון בנפשו והיינו שני דברים פושע בגופו שהרי מזיק עצמו בגשמיות וגופו 
שדבר זה מזיק לו והוא אכלו ע"כ שהוא מחמת התאוה שיש לו ושולטת עליו והולך אחר תאותו 
ויצרו הרע נמצא שיש בזה איסור שני שהולך אחר תאותו והוא דרך היצה"ר ועי"ז יסיתנו לשאר 

 עבירות''.
בריא לו, כדמצינו באבן ואמנם יש לדעת שלפעמים דווקא מאכיל שטעים לאדם, זה הדבר ה 101

ועוד כי כל מאכל עזרא דניאל )א, טו(: ''..והנה האורז והאפונים הם זרעונים ומבריאים את הבשר 
אף על פי שיהיה חם ולח כתולדת  שהוא תאוה לנפש יותר יועיל ממאכל שאין הנפש אוהבת אותו

בר העניין כתב בספר החיים והנה אלו היו אוכלין דבר שתתאוה נפשם והיה מועיל להם'', ובהס
 : ''כי נפש רגועה ומסופקת משפיעה באופן חיובי על הגוף''.249'מפנקסו של רופא' עמ' 

עיין שו"ת משנה הלכות )חלק טז סימן יז(, שכתב: ''...ובשו"ת הרשב"א )ח"ד סי' קכב( באשה  102
והשיב  שנדרה שתשתה סם להתעבר ובעלה מוחה בה לפי שאין סם שאינו יפה לה לזה ורע לזה,

הרשב"א ז"ל שאינו יכול להפר שאם אתה אומר כן לחם לא תאכל ופירות לא תאכל שהכל יודעין 
וז"ל והגע עצמך מי  781שרובם קשין לגוף כחרבות ע"ש. ובס' מנחת קנאות לאבא מרי מכתב מס' 

ל' שירצה לאכול בצל רע ללב כלום יש בידם כח לנדותו וכו' ועיין רמב"ם פרק כא מהל' אישות )ה
יא(, וב"י אבן העזר סי' פ' דה"ה אשה שמתאוה למאכלים הרעים מחמת חולי התאוה וצערא דידה 

 .אין ביד הבעל למחות וכן נראה דעת הטור והר"ן ז"ל''

, ולמדה מהפס' הזה בגמ' בשבועות ''רק השמר לך ושמר נפשך מאד''בפר' ואתחנן )ד, ט( כתוב: 103
זה, שלא לקלל עצמנו. וחיוב שמירה זאת הוא איסור לאו, )לו.( שהצטווינו לשמור נפשנו. ובכלל 

אינו אלא לא תעשה!  -וכדרבי אבין אמר רבי אילעא, דאמר: כל מקום שנאמר 'השמר', 'פן', ו'אל' 
והכא הרי כתיב: השמר לך. ובחידושי הריטב"א, הוסיף: ''שלא יעמוד במקום סכנה ושלא יאכל 

מענין אחד הם לשמור את עצמו'' )ולכן לא הוי לאו ושלא ישתה דברים הרעים...שכל האזהרות 
שבכללות, ויקבל מלקות אם לא ישמר(. ועיין בשו"ת שבט הלוי )חלק ח סימן רנא ס''ק ו(: 
''שאלה: בענין שמירת הבריאות מביא מע"כ מתשובת אגר"מ חו"מ ח"ב סי' ע"ו שההימנעות 

ר איסור, ולכאורה לא משמע כן ממאכלים בלתי בריאים רק ראוי להמנע מהם אבל אין בהם גד
בריטב"א )שבועות לו. ד"ה א"ר ינאי( שכתב, דהלאו של ונשמרתם כולל גם שלא יאכל ולא ישתה 
דברים רעים ומשמע דהעובר ע"ז עובר באיסור דאורייתא, ולפ"ז אם יש חיוב דאורייתא לשמוע 

 בקול הרופאים ביחס לדרכי הנהגה בריאותית המאכלים ומשקים וכיו"ב.
שובה: לפי דעתי נדון האגר"מ שזכר כב' אינו מעין נדון דברי הריטב"א, שהריטב"א איירי ת

מדברים הרעים לאכילה ושתיה ומוחזקים ומועדים לכך להזיק לכולם או לרובם עכ"פ, ואג"מ 
 איירי באוכלים שלרובא דאינשי הם הנאה ממש אלא דאיכא מיעוט שניזק מזה אעפ"י שנהנה.

שיב על דברינו דאם מזיק אפילו מיעוט היזק של פקו"נ א"כ איך אפשר לקבוע ]הנה כבוד השואל ה
דאזלינן בזה בתר רובא, אבל כוונתי פשוטה דאנו מדברים מאוכלים ומשקים דלרובא דאינשי 
דרכם בכך ויש מיעוט הניזק נזק חמור מהם דודאי לאותו מיעוט אסור לאכול ולהינות מדין 

סתם אנשים אין ביכלתינו לאסור בשביל זה דהא יש הרבה ונשמרתם מאד לנפשותיכם, אבל ל
מאכלים רגילים מעולם דלרובא דרובא דאינשי הם בריאים, אבל מ"מ יש מיעוט הניזק מהם אפי' 
גדר ספק סכנה מכ"מ אין משפיע כלום על היתר הרוב, לאפוקי ממש"כ הריטב"א דהוא מיירי 

פק כבוד השואל על בעל אגר"מ שמקיל בזה דאוכל בודאי מאכלים רעים המזיקים, מיהו מה שפק
 גם לענין עישון סיגריות עדיין צ"ע[''.
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 דותי' במוריע הסיבה שאין 'לפני

 
דות, ואין איסור בהכשלת חבירו בגאוה וכבוד וכו'...אף יור' במיויש להבין באמת, למה אין 'לפני ע

 שהדבר לא טוב לו, למה זה גרע מעצה שאינה הוגנת?שברור 
וצריך לומר, שגדר האיסור בעצה שאינה הוגנת, היא לפי דעת השואל, ולדוגמא אם מבקש עצה 

ויודע הנשאל איזה עסק מסוים, וכוונת שאלתו, אם העסק רווחי או לא, מחבירו, אם להתחיל 
להכנס לזה מסיבות אחרות, וכגון שהשואל כבר עושה  שואללא כדאי לשהעסק רווחי, אבל 

שיקבל... ובכל אופן 105השתדלות אחרת לפרנסתו, ומה לו ולצרה זו, והרי מה שנכתב בר''ה, זה מה 

                                                                                                                                                        
וע''ע בספר חסידים )סימן תנד(: ''...לא יעשה אדם צדקה בדבר שיש בו סכנה לאחד ניתנו לו 
מנעלים של מת ורצה לתת אותם לעני אמרו לו ואהבת לרעך כמוך )ויקרא יט, יח( אלא תמכרם 

סכנה שום יהודי ויתן המעות לעני''. )והובא בכף החיים יו''ד סי' קטז אות  לנכרי שלא יבא לידי
קמא, וכתב הבכור שור בע''ז כט, שהאיסור רק במנעלים ולא בשאר בגדים, וכן מצינו בברכות נז: 
שהרואה בחלום שנטל המת כלים מן הבית, הרי זה סימן רע לבית, ודוקא באופן שראה שהמת 

דלוקח המת מן הבית, מעלי לבית, חוץ  ממסאנא וסנדלא(, ובספר כורת  נוטל מנעלים, כי כל מה
הברית )קונטרס נוטפות מור אות נא(, הסביר זאת לא בדרך טבעית, אלא בדרך אחרת עיי''ש, ולכן 
אסר אפילו כשנהרג )ולא מת ממחלה מדבקת(, ועיין בשו''ת עצי הלבנון )יו''ד סי' מו( ושוב כתב כך 

רק מנעלים שהיה לבוש בהם בשעת הפטירה, ובמשמרת שלום )הל' שמחות  במקור החסד, שנאסר
ערך ס אות יא( שאסור גם אם היה לבוש בהם בעת חוליו, דאולי נדבק ונבלע בעור זיעת החולי, 

מים הוכ''כ בשו''ת שאילת שמואל )סי' עד(, וכן בשו''ת יביע אומר ח''ג יו''ד סי' ה, ואילו בטהרת 
סור אף שהמת עוד לא לבשם כלל. ועיין בשו"ת אגרות משה )יורה דעה )מערכת ס אות סב( שא

חלק ג סימן קלג( שדן לגבי לבישת מנעלים שהיו של מת, וכתב: ''...דאסר ר"י החסיד מנעלים של 
מת, משום דמגמ' זו דחולין )צד.( שמעינן שיש לחוש בעור מתה לשמא מתה ע"י נשיכת נחש אף 

לסכנה יש לחוש אף לדבר שלא מצוי כלל, לכן אסר ללבוש גם שהוא מיעוטא דמיעוטא, משום ד
מנעלים של אדם שמת דשמא מת ממחלה מתדבקת, ואף שלא שכיחא שלא ידעו שהיה חולה 
במחלה מתדבקת, מ"מ הא יש לחוש לסכנה גם לדבר שלא מצוי, אבל א"כ הוא דוקא בלא ידוע 

לכאורה קשה הא דתניא התם ממה מת דבידוע שמת ממחלה שלא מתדבקת אין לחוש...והנה 
בחולין לא ימכור סנדל של מתה בכלל של חיה שחוטה מפני ב' דברים אחד מפני שמתעהו ואחד 
מפני הסכנה, והא בשביל הסכנה יש לאסור אף כשיאמר לו שהוא סנדל של מתה, דאף שהלוקח 

לאסור  לא איכפת ליה משום שאינו חושש למיעוטא, מ"מ כיון שבסכנה יש לחוש למיעוטא יש
ליתן לו, דהרי אפשר שמסכנהו שהוא אסור אף שהוא ברצונו דאסור לאדם לסכן אף את עצמו, 

בין כמדרשו בין כפשוטו, דהא גורם לו לעבור על איסור זה  ונמצא שאיכא בזה איסור דלפני עיור
שאסור לסכן עצמו שהוא לפני עיור כמדרשו, וגם כפשוטו דהא אפשר שמסכנהו ממש, והמקבל 

וא עיור בזה שחושב שליכא סכנה''. ואמנם בספר משנת פקו''נ )סי' ב, ס''ק י(, חלק על הא ה
האג''מ, וכתב שאין לחוש לחשש רחוק כ''כ בשביל ''ונשמרתם לנפשותיכם'', וכל נידון הגמ' הוא 
משום אונאה, ולא מחיוב שמירת הנפש, וא''כ לפי דבריו אין שייך לפני עיור בזה, ואמנם כתב שם 

ק יא: ''איברא דמהא דקאמרה הברייתא שני טעמים, אחד משום שמתעהו, ואידך משום בס''
סכנה, משמע דאין הנידון בסכנה רק משום שמתעהו אלא הוה טעם בפני עצמו, אכן נראה דהגם 
שאין חייבים לחוש לצד רחוק דסכנה, אבל מ''מ אדם שחושש גם ממילתא דא, אסור להטעותו 

ם בעלים על "עצמו" שלא לחוש לצד רחוק אבל לא על אחרים, ויש ולהכניסו להאי סכנה דהאד
להוסיף עוד  בזה דהבאנו לעיל אות ז' להאגר"מ דיש דברים דלאדם אמיץ לא הוי סכנה, ולאדם 
דעלמא דפוחד ממילתא כיוצב"ז הוה בכלל סכנה, וכן הוא הנידון בסנדל בהמה שמתה דאדם 

סנדל, אבל לאדם שחושש מיניה הוה לגביה בכלל  שאינו חושש מארס נחש שרי ליה ללבוש להאי
סכנה ופקו"נ, ולכן מותר למכור סנדל דמתה כשאומר כן וחבירו אינו חושש מהכי, אבל אסור 
להטעות הקונה ולומר דהוה סנדל דשחוטה דנמצא דגורם סכנה לחבירו, והבן. שו"ר באגר"מ 

ו, וגם לסכן אחרים מדעתם, אבל )חו"מ ח''א סימן קד( דמותר לאדם להסתכן מעט לצורך פרנסת
שלא מדעת חבירו אין רשות להכניסו לשום חשש סכנה, והן הן הדברים''. ובסוף התשובה הביא 

 האג''מ שבנוב"ת יו"ד סי' י' ג"כ פסק כן )לענין להתפרנס מצידת חיות(.

שער שב ,הלגבי חומרת איסור עישון הסיגריות, ואיסור לפני עור בהגשתם לחבירו, עיין בסימן    104
 .ב
 

ושמעתי שמישהו יצא מביתו של מרן הגרח''ק שליט''א, שמח וטוב לב, וששאלו אותו על מה  105
''חבל  -כ''כ שמח, ענה ששאל את הגרח''ק אם יצליח לו תוכניתו לפתוח מסעדה, וענה לו הגרח''ק
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המצוה להגיד לו עצה הוגנת לשאלתו,  בכה''גחי או לא, השואל רוצה רק לדעת אם העסק רוו
ולומר שהעסק רווחי, וכמו כן בנד''ד, שנותן לחבירו 'כבוד', זה מה שהוא רוצה כעת, וזה מה שנוח 
לו, ואין בזה איסור, אף שאין זה טוב לו. מה שאין כן בהושטת איסור, וכגון יין לנזיר, לא יעזור 

וע''כ בין אדם לחבירו,  נאסר מצדא, שלתת עצה שאינה הוגנת, וחילוק הוטעם ה ,מה שרוצה זאת
תלוי בדעתו של חבירו, מה שאין כן בהכשלה באיסור שהפגם הוא בין אדם למקום, ובזה אין 

, בגיטין סי' ל בשם השערי חיים, סימן ב שער בקמן בלמועיל הרגשותיו של חבירו. )וכמו שהובא 
וגם בבין אדם למקום, לבין איסור לתת עצה שאינה הוגנת עבירה, שפ106שיש חילוק בין מכשול של 

 (.שפוגם רק בבין אדם לחבירו

                                                                                                                                                        
''חבל על על הזמן'', והשואל חשב שמתכוון לענות לו, שהעסק יצליח כ''כ טוב, וכביטוי הרחוב 

הזמן'', אמנם הסבירו לו אח''כ, שהגרח''ק התכוון כפשוטו שחבל על ביזבוז הזמן שלו, ושיקבע 
 יותר זמן ללמוד תורה...

ויש עוד לדון, שאם המקור לאיסור התנהגות במידות רעות, הוא מהפס' והלכת בדרכיו, נמצא  106
חיים שם )גיטין סי' ל, ס"ק א(, שהוי מצוות עשה ללכת בדרכיו ולהתנהג במידות טובות, ובשערי 

למד מתוס' בגיטין )י. ד"ה מצת כותי מותרת(, שכתבו: ''...וא"ת אמאי יוצא בה ידי חובה דילמא 
לא שמרה לשם מצה דחשידי אלפני עיור'', ומשמע דהמכשיל את חבירו וגורם לו לבטל מצות עשה 

אלא גבי מכשיל בעבירה, מ"מ גם  הרי הוא עובר בלאו של לפני עיור, ואף דלא מצינו בגמ' לפנ"ע
גבי ביטול מ"ע בכלל זה, וכבר עמד בזה בזכר יצחק )לרבי איצלה מפוניבז' סי' סה ענף ב(, וכתב 
עוד שלכאורה היה להביא ראיה להפך, דהנה בגמ' בסוכה )י:(, לגבי רב נחמן שהלין את רב חסדא 

סכך, שרב נחמן סבר שהסוכה ורבה בר רב הונא, בסוכה שנוייה מופלגים ארבעה טפחים מן ה
כשרה, כיון שנעשו לנוי, ולא לסיכוך. ואילו רב חסדא ורבה בר רב הונא סברו שהסוכה פסולה 
הואיל והסדינים מופלגים ארבעה טפחים מן הסכך, הם לא בטלים לסכך, והרי הן כאוהל 

והוא  המפסיק בין היושב תחתיהן לחלל הסוכה, וכתב שם הריטב"א )הנדפס בחדושי הרשב"א
לריטב"א(: ''פי' ואף על גב דאכתי לא ידע רב נחמן דהדרו משמעתייהו או דהוו שלוחי מצוה, 

ויתבי בסוכה פסולה ומברכי התם אגנינהו לפום דעתיה ולא חש דהוי חתיכא דאיסורא לדידהו 
, יש אומרים דמהא שמעינן שהמאכיל לחבירו מה שהוא שלא כראוי והוה כנותן מכשול לפני פקח

לו לפי דעתו אין בזה משום לפני עיור לא תתן מכשול, ואף על פי שיודע בחבירו שהוא אסור  מותר
לו לפי דעתו וחבירו בעל הוראה, שהמאכיל היה גם כן ראוי להוראה וסומך על דעתו להאכיל 
לעצמו ולאחרים לפי דעתו'', ומפורש בדבריו שיש כאן מכשול של ''לפני עיור'', אבל המכשול הוא 

שגורם להם לברכה לבטלה, ולא על עצם מה שמכשילו בשינה מחוץ לסוכה )וישיבה מחוץ  רק על
עיין מנ"ח מצוה שכה, אות ט,  –לסוכה אינה נחשבת עבירת איסור, אלא רק ביטול מצות עשה 

שכתב: ''...בציור ג"כ שמבטל המצוה ועושה נגד רצונו כמו שאינו מניח תפילין כגון אם לובש בגד 
וכן אם אוכל אכילת קבע חוץ לסוכה עובר על ואינו מטיל ציצית אז עובר על המצוה  של ד' כנפות

...''(. ולגבי חידושו של הריטב''א שמותר לתת לחבירו דבר שהנותן סובר שהוא מותר, ואין המצוה
בזה הכשלת חבירו אף שלדעת ההמקבל הדבר אסור, עיי''ש שחזר בו מחידוש זה: ''ונ"ל דהכא 

יסור ניכר לחברו ואי לא סבירא ליה לא ליכול הא בשאינו ניכר לחבירו לא, דוקא מפני שהא
ואמרינן התם חס ליה לזרעיה דאבא בר אבא דליסופו ליה מידי דלא סבירא ליה בפרק כל הבשר 
)חולין קיא:(, וכן הורה לי מורי הרב נר"ו''. ועיין בתשובת אמונת שמואל )סי' יד(, שכתב דאבר מן 

ראל מוזהר עליו )וכגון אבר מן החי של חיות טמאות שב"נ מוזהר, וישראל לא( החי כזה שאין יש
מותר להושיטו לבן נח אף דבן נח אסור בו, ואין בזה לפני עיור כיון שהישראל מותר בו )וז''ל של 
האמונת שמואל: ''...אפשר דלא דמי למושיט כוס יין לנזיר אף דלדידיה שריה מ"מ התורה אסרו 

זיר אבל באיסור דשרי לדידיה ואינו אסור אלא לבן נח שריה לאשוטי ולא אמרינן עליו כשיהיה נ
בזה לפני עיור לא תתן מכשול...ולמאי שכתבתי א"ש דלהושיט לישראל בטמאים שריה לבן נח 
כיון דלדידיה שריה אינו מוזהר על לפני עיור לא תתן מכשול...ולפ"ז נראה להתיר לרופא ישראל 

קה שתשתה כדי להפיל ולהמית עוברה אף דס"ל ב"נ מצווה על העוברים ליתן לגויה זונה מש
וישראל אינו מצווה...(, והקשו על דברי האמונת שמואל, מתוס' )בב"מ י: ד"ה דאמר(, שכתב 
שישראל המקדש גרושה לכהן עובר על איסור לפני עיור, ואף דאין הישראל מוזהר על איסור זה. 

ד(, דמה שכתב האמונת שמואל אינו אלא לבן נח שה"לאו" הוא ויישב השערי חיים הנ''ל )בס"ק 
ענף מעצם האיסור, דהיינו שנחשב שנעשה איסור על ידי המכשיל, ולכן כשאין הישראל מוזהר, 
אין איסור להכשילו, כי לגוי אסור רק להכשיל בעבירה, כי ההכשלה נחשבת כפגם בבין אדם 

ין איסור להכשילו בעצה רעה שהיא רק פגם אבל א למקום, שכאילו המכשיל השתתף בעבירה,
קמן בבין אדם לחבירו, שבגוי לא נאסרה, וכדעת החינוך, הרמב''ם, והשערי תשובה, שהובאו ל

,  אבל להכשיל ישראל, ששייך בו האיסור משום עצה רעה, ויסוד האיסור משום סימן ב שער בב
 (.באגר"מ יו"ד סימן ג)ע''ע  פנ"עכשלונו של חבירו, א"כ גם שלא אסור על המושיט, יש איסור ל

אמנם על דברים אלו שלגוי אין איסור מצד מה שמזיקו בבין אדם לחבירו, הקשה בהוספות 
 -ולפני עור .( לא כך, שהרי כתב: ''עבודה זרה ו)רש"י למשנת פקו''נ סי' ע אות ו, שהרי מבואר ב

דהיא אחת משבע מצות בד' דמזבין ליה בהמה ומקריבה לעבודת כוכבים ובני נח נצטוו עליה 
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 למה רחב"ת לא הסיר הספוגין בעצמו
 

ת הסר אתרק  התיר שרבי חנינא בן תרדיוןנוסח המדרש ביארנו את  - נינוונחזור לעני לא(
 (,סי' שלט)יו''ד פ הרמ"א הוא ע"להסיר הספוגין ההיתר ו .ריבוי השלהבת התיר אתולא  ,הספוגין

מדוע רחב"ת לא הסיר את הספוגין קשה א"כ ושמותר להסיר דבר חיצוני המונע את המוות, 
פעולה ממש המקרבת , יש להסביר, דמכיון שזו האש ו? ואמנם מה שלא פתח פיו שיכנס בובעצמ
לעצמו אסור, אבל למה לא הסיר בעצמו את הספוגין, כלומר מדוע לא עשה , לכן המוותאת 

שרחב"ת רצה  יש לומר. ועוד קשור ולא יכל לעשות זאת107היה ש וי''ל בפשטות ? "המתת חסד"
יוריד מהקידוש ה'  השמד, ואם יעשה לעצמו "המתת חסד", מעשה זה,בשעת על קידוש ה'  למות

ולכן רצה שרק הגוי המוציא להורג יהרגהו. ולא היה אכפת לו שלמד תורה, 108שמת ע"י גוי בגלל 
 ההריגה. משךמן תיכמה ז

                                                                                                                                                        
ונהי דאמרן עמד והתירן מיהו אל יעברו על ידיך שהרי עתידין הן ליתן מיתות בסנהדרין )דף נו( 

 '', ומשמע שעצם הדבר שהגוי יענש על ידך, אסור מצד לפני עיור. את הדין על שאין מקיימין אותן
אבר מן החי של טמאות, כי , שדברי האמונת שמואל יהיו דוקא בשם בשערי חיים, כתב]ובהערה 

במפרכסת, ובן פקועה, אף שישראל מותר, עדיין נחשב שישראל מוזהר על סוג איסור זה, וכגון מי 
שיכשיל את חבירו לבוא על קרובת חבירו, שהמכשיל עובר בלפנ"ע )כלומר, גם בסוג לפנ''ע של בין 

ינה קרובה של המכשיל, אדם למקום, מלבד מה שפוגם שגורם רעה לחבירו הישראלי( שאע"פ שא
אבל ס"ס מוזהר בסוג לאו של איסור קרובה, ועיי"ש שבזה תורץ קושיית המנ"ח מצוה רלב אות ג, 
לגבי איסור הכשלת גוי בללמדו תורה, שהקשה: ''...ועפר"ח יו"ד סי' סד הביא בשם אמונת 

ים ופלפלו בזה. אך שמואל דאינו עובר בלפני עיור כי היכי דשרי לדידיה וכבר השיגו עליו האחרונ
מדברי התוס' חגיגה שהבאתי במה שכתב דהלומד תורה לעכו"ם חייב משום לפני עיור מפורש 
דלא כדבריו דאף שלדידיה מותר וחיובא ליכא מ"מ עובר על שלומד עם העכו"ם ויש בזה פלפולים 

עבירה זו גם  רבים'', ולנ''ל יש לתרץ דכיון שסיבת האיסור לגוי היא משום גזל ועריות, שעל סוג
 ישראל מוזהר, לכן שייך לחייב באיסור לפנ"ע את המלמדו[.

והוסיף עוד השערי חיים בס"ק ה, שבלפנ"ע בביטול עשה, אף שלא שייך הסברא שמשתתף 
 באיסור של הנכשל, בכ"ז שייך הסיבה שמכשילו בעצה רעה.

ש ב' דינים, דהנה משיא עצה ועיין בשו"ת אחיעזר )חלק ג סימן פא(: ''...ונראה בזה די"ל דבלפ"ע י
שאינה הוגנת דשייך גם במילי דעלמא ל"ש אלא היכא שאין העיור יודע משא"כ במזיד שאינו 
מטעה אותו, ומה שמצינו באיסורים דין דלפ"ע אף במזיד שהלה יודע שהוא אסור הוא דין מיוחד 

גם במזיד שייך לחלק באיסורים )ועי' מ"ש בזה לעיל סי' סה(. ובדין זה דלפ"ע באיסורים שהוא 
בין לאו השוה בכל לשאינו שוה וכמ"ש הרמב"ן או כדעת האמונת שמואל בלאו שאינו במכשיל, 
ואה"נ דבשוגג יהיה לפני עיור גם בלאו שאינו שוה בכל וגם באיסור שאין המכשיל אסור בו דשם 

מטעה לא גרע ממשיא עצה שאינה הוגנת במילי דעלמא, משא"כ היכא שיודע בעצמו שאינו 
אותו...'', ועפ"ז כתב השערי חיים ליישב את הקושיא מהריטב"א הנ"ל, כי איפה שהאיסור רק 
משום עצה רעה, אינו אסור אלא ש"הנכשל" שוגג, וא"כ בדעת תוס' בגיטין שם שמדובר שאין 
הישראל יודע שהמצה אינה כשרה, והמכשיל נותן 'עצה רעה', ולכן יש כאן איסור לפנ"ע אף דאינו 

ביטול מצות עשה, משא"כ בנידון הריטב"א שה"נכשלים" ידעו דלשיטתייהו הסוכה פסולה,  אלא
אין כאן משום עצה רעה, ורק משום איסור לפנ"ע שהוא ענף מעצם העבירה הוא דשייך אפילו 
שהנכשל יודע, וע"כ לא הקשה אלא משום הברכה דהו"ל עבירת איסור, אבל משום ביטול עשה 

 אין לפנ"ע וכנ"ל.
ואמנם עיין בשו"ת אגרות משה )חושן משפט חלק ב סימן עד( ''...אבל מצינו בעובדא דרבי  107

חנניא בן תרדיון בע"ז )יח.(, שרחב"ת אמר שאסור לו לפתוח פיו כדי שישרף מהרה מצד איסור 
רציחת עצמו ולישראל אחר נמי לא התיר, דהא ודאי אם היה מותר לישראל אחר היה מותר גם 

הוזכר שהיו ידיו קשורין וגם גופו שלא היה יכול להסיר את ספוגת הצמר מעליו והא לא לעצמו 
ולא שייך שהיה ירא מהקלצטונירי דלא שייך שיעשה לו יותר בנקל מהוא עצמו, ולא שייך 
שיענשהו יותר מהריגה דע"י שריפה שהיא מיתה חמורה, אלא ודאי היה זה משום שהיה אסור לו 

מהר מיתתו כמו שהיה אסור לפתוח פיו. ואף התלמידים היה להסיר את הספוגין הלחים שי
פשיטא להו זה לאיסור ורק לפתיחת הפה היו סבורין שמותר משום דאם היה פתוח פשוט שלא 
היה צריך לסותמו כדי שיחיה משהו זמן יותר ביסורין גדולים של שריפת גופו, ואמר להו רחב"ת 

 .שגם לפתוח פיו מאחר שהיה סתום אסור...''
''תנו  :ובהקשר זה שמעתי דבר נפלא מהגאון רבי אשר וייס שליט''א, על הגמ' בעירובין )כא:( 108

רבנן: מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין, והיה רבי יהושע הגרסי משרתו. בכל יום 
ויום היו מכניסין לו מים במדה. יום אחד מצאו שומר בית האסורין, אמר לו היום מימך מרובין, 
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 רבי חנינא בן תרדיוןתר להרבות בשלהבת אצל יהה
 

לפי הגירסא שמצאנו במדרש שהקלצטונירי שאל לרחב"ת רק על הסרת  הואכל הנ"ל  עכ"פ לב(
הספוגין, אבל בגמ' הסיפור מובא ששאלו גם על ריבוי השלהבת וגם על זה ענה לו שיעשה זאת. 

"הסרת המונע" אלא זה פעולה ממשית לקיצור חייו של וברור שהגברת השלהבת זה לא רק 
 לזה?ההיתר רחב"ת, ומה 

 
 
 

 ת חסד ע"י גויהמתהיתר 
 

 ןי"ל שבאמת לגוי מותר המתת חסד ולהרוג ממש בידיים במקרה שהנהרג סובל מיסוריו לג(
תיר ...ומה שה"(, וז"ל: , ס''ק ב, ד''ה 'אבל מצינו'מצינו באג"מ )חו"מ ח"ב סי' עד וכןקשים. 

להקלצטונירי להרבות שלהבת ולהסיר הספוגין של צמר הלחים וגם הבטיח לו שכר בעוה"ב 
בשביל זה, אפשר שלא היה חש על מה שיעבור בן נח איסור רציחה מאחר שהוא טובתו והיה רשאי 
להבטיח לו גם שכר מאחר שהיה לו ממהירות המיתה טובה גדולה והיה מותר לו מצד הלאו דלפני 

וגם אפשר שבן להישראל רק לאו שבשביל היסורין שינצל מזה והוא לא יעבור במעשה, עור שהוא 
, לבן נח109נח אינו אסור ברציחה שהוא לטובת הנרצח ושאני בזה האיסור לישראל מהאיסור 

                                                                                                                                                        
א לחתור בית האסורין אתה צריך! שפך חציין, ונתן לו חציין. כשבא אצל רבי עקיבא, אמר לו שמ

יהושע, אין אתה יודע שזקן אני וחיי תלויין בחייך? סח לו כל אותו המאורע אמר לו: תן לי מים 
שאטול ידי. אמר לו: לשתות אין מגיעין ליטול ידיך מגיעין? אמר לו: מה אעשה שחייבים עליהן 

יתה, מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חבירי. אמרו: לא טעם כלום עד שהביא לו מ
מים ונטל ידיו''. וכל מי שמתבונן בגמ' זו מתפעל ממסירותו של ר''ע למצוות נטילת ידיים, שעד 
כדי כך, שמוכן למסור את חייו בשביל מצוה זו, ואמר הרב וייס שליט''א, שהחי' בגמ' הוא הרבה 

גדול ממה שחושבים, דהנה דשנתפס ר''ע על דברי תורה, אומרת הגמ' )ברכות סא:(: ''תנו  יותר
רבנן: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי 
עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה...בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן 

והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מקבל עליו עול מלכות שמים.  קריאת שמע היה,
אפילו  -אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך 

נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מאריך 
מתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד''. באחד עד שיצתה נש

וא''כ ר''ע היה זקן בן מאה ועשרים שנה, וכל חייו היה בצער שלא זכה לקיים את מצוות ''ואהבת 
את ה' אלהיך בכל נפשך'', והנה נתפס ונמצא ימים ספורים לפני רגע נכסף זה, ואם ימות עכשיו 

ורים, יפסיד את מה שחיכה לו כל חייו, ויפסיד את הקידוש ה' הגדול מחוסר מזון בבית האס
והנורא שנתפרסם בכל העולם כולו )ועד ימינו, כל ילד וילדה מכירים את הגמ' בברכות הנ''ל(, 
ויגידו הנה מת הזקן מזקנה וחולשה בבית האסורים, ואת כל זה מוכן ר''ע למסור, והעיקר לא 

! א''כ לא רק את חייו ר''ע מוכן למסור, בשביל לא לאכול בלי נטילת  לעבור על מצוות נטילת ידיים
פתחי )והאי מעשה עם הנט''י של ר''ע, הובא בהלכה ב ידיים, אלא גם את מיתתו, שכ''כ ציפה לו !

ובספר תפארת ישראל על משניות פ"א דברכות מ"ג '' (, שכתב: יורה דעה סימן קנז ס"ק ג)תשובה 
עצמו לספק סכנה היכא דלא שכיח היזיקא ומצוה דעסיק בה אגוני מגני  כתב דמ"מ מותר להכניס

וראיה מר"ע שהכניס עצמו לספק סכנה בנט"י שהיה סומך א"ע שלא יניחו שומר האסורים למות 
'', וע''ע בפי' היעב''ץ ''לחם שמים'', למשנה בפרק קמא דברכות, בצמא כדאיתא בעירובין דף כא
ות, רשאי לסכן את נפשו על המצוות, וכן נראה מהחת''ס יו''ד סי' דלמי שנוהג תמיד במידת חסיד

 רמה ד''ה עיקר, וכן בשו''ת עונג יו''ט סי' מא בהג''ה(.
ושאלתי את מו''ר הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט''א לגבי אופן שהיהודי משלם לגוי שיעשה לו  109

סד, ולשיטת האג''מ המתת חסד, וכמו שעושים בשויץ שמשלמים לרופא שיעשה בו המתת ח
שמותר ע''י גוי, האם כשמשלם האג''מ יודה שאסור, שהרי ''יד פועל כיד בעל הבית'', וכמו 
שהמחנה אפרים )שלוחין סי' יא( פסק שאפשר גם לברך על מצוות עשיית מעקה, כשפועל גוי שלו 

יח שאני דשל)וז''ל המחנה אפרים: ''... בונה את המעקה, כי נחשב מעשה של הבעל הבית ממש
משום דאין אדם יכול לעשות שליח שיזכה לו במקום שחב לאחרים, מה שאין כן בפועל דכיון 

ממש, ונמצא שאין דין הפועל והשליח  על הביתלגמרי חשיב ידו כיד ב ביתהעל דפועל גופו קנוי לב
ת שוים דשליח שרוצ' לזכות לחברו היינו היכא דקא מכוין לזכות לחברו אבל אי לא כיון לזכו
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 'לא תרצח' שמשמעותו כל110ואולי איכא משמעות לזה מלשון האיסור שלישראל נאמר בלשון 
ובאיסור רציחה לבני נח נאמר בלשון שופך דם האדם  ובה,אופן וענין רציחה אף שהוא לט

 .שאם הוא לטובתו לא שייך כל כך לשון שופך דם"שמשמעותו שהכוונה הוא לשפיכת הדם, 
בי חנינא ואילו לר 111ולפי"ז הקלצטונירי שהיה גוי היה מותר לו לעשות בידיים ממש המתת חסד

בין הנער העמלקי לבין הקלצטונירי, כי הנער היה אסור. וגם לפי"ז מובן מה החילוק בן תרדיון 
אבל לקלצטונירי  הענישו דולכן דוהרמב"ם( וא"כ היה אסור בהמתת חסד 112היה גר צדק )כשיטת 

ודבר נפלא שמעתי מידידי הרב ישראל אריה וסרמן שליט''א, שלפי האג''מ הנ''ל יובן  היה מותר.
העמלקי לדוד את השתלשות הדברים, הנער  דהנה כשמספר היטב הפסוקים בתחילת שמואל ב',

, וענה לו והסביר במצודת דוד ''מאיזה עם אתה'', כתוב בפס' ח' ששאול שאל את הנער ''מי אתה''
''עמלקי אנכי'', ומיד ששמע זאת שאול אמר לו בפס' ט' ''עמד נא עלי וממתני כי אחזני השבץ כי 

האחרונים לחייו, פצוע ומיוסר, וחושש כל עוד נפשי בי'', והדבר פלא עצום, שאול נמצא ברגעים 
שעוד רגע יגיעו פלשתים ויתעללו בו, כולו נמצא במצב של ''רעדת המוות'', כדפי' במלבי''ם, וא''כ 
מה משנה לשאול ברגעים אלו להתעניין מי זה הנער שלפניו, והרי העיקר שיוכל לעזור לשאול 

שתים ? אלא שלפי האג''מ מובן, שרצה לעשות את מה שהחליט, לאבד נפשו כדי שלא יפול ביד פל

                                                                                                                                                        
לחברו לא קנה חברו אפי' למ"ד המגביה מציאה לחברו קנה חברו. אבל פועל שנשכר לכל מלאכת 
בע"ה ואפילו למציאה אפילו אי בשעה שהגביה המציאה לא היה בדעתו להגביה אלא לעצמו הרי 

דאם שכר פועל לתקן המעקה ה"ז  רולפ"ז יש לומ...היא של ב"ה כל כמה דלא הדר ביה בהדיא
והשיב לי שכיון שהמתת חסד אסורה ע''י יהודי, א''כ   (,חשיב כאלו הוא עצמו עשהומברך עליו ד

 היהודי לא רוצה שיהיה ידו כידו, ולכן אין איסור לתירוץ זה של האג''מ.
לגבי מחלוקת האחרונים מה המקור לאיסור לאבד  ,19, בהערה סעי' א ,עיין בתחילת פרק א 110

 עצמו לדעת.
  יהודי -אישור רפואי ל"המתת חסד" בחולה שאינו                           111

ג  חלקולגבי יהודי שיעשה לגוי המתת חסד )או שיעזור לו לעשות לעצמו(, עיין תשובות והנהגות )
סימן שסה(: ''נשאלתי ביוהנסבורג מרופא ירא שמים מנהל בית חולים לנכרים לבד, ונמצא שם 

לו אלא חיי שעה, והוא וכן קרוביו דורשים להתחסד עכו"ם חשוך מרפא שמתפתל ביסורים, ואין 
עמו ולהמיתו בסמים, והרופאים הסכימו, רק זקוקים לחתימת המנהל על מצבו שמאשר את 
הדברים ואז יבצעו הפעולה להמיתו, והמנהל שהוא ירא שמים מפקפק אף שהחולה עכו"ם ומותר 

ור לו להרוג עכו"ם אפילו טרפה, לפי דיניהם שמה המתת "חסד", הלוא ע"פ דין תורה בן נח אס
וחייב על כך מיתה וכמבואר ברמב"ם פ"ט דמלכים ה"ד, ואם אסור לעכו"ם בודאי אסור לישראל 

(, וא"כ אסור לו גם לגרום .לעשות כן דמי איכא מידי שלעכו"ם אסור ולישראל שרי )חולין לג
נח, ולהכשיל אסור לבן נח הריגת עכו"ם, ועוד הלוא מכשיל הרופאים עכו"ם לעבור על מצות בני 

(, ולדבריו כל זמן :כמו אבר מן החי שאסור מה"ת להאכיל לעכו"ם מדין לפני עור וכמבואר בע"ז )ו
שאינו חותם לא יבצעו הפעולה, רק לדבריו אם יתעקש עלול להזיק לו בסכוייו להתקדם במעמדו, 

פשיטא ליה עוד דכיון דשורש  שם חת חינוךרק רוצה לשמוע, ומוכן ומזומן לקיים דין תורה...ובמנ
האיסור לאבד עצמו לדעת הוא מקרא דשופך דם האדם שלא נשנית, אין איסור לעכו"ם לאבד 
עצמו לדעת לשפוך דם עצמו, והיינו לשיטתו שאין איסור רציחה ממתן תורה בעכו"ם מפסוק זה, 

רצוח עצמו, ובצלם אבל לדברינו שיש האיסור ונתמעטו רק לעונש בידי אדם, האיסור בבן נח גם ל
אלקים עשה את האדם כולל העכו"ם ואין לו רשות להשחיתו. ולפי זה לדברי המנ"ח יש כאן פתח 
להתיר, שמצד הישראל אין איסור להרוג עכו"ם כשאינו גר תושב, ומצד העכו"ם שמוזהר לא 

איסור להרוג עכו"ם אחר, אפשר דמאחר שמותר לו לשפוך דם עצמו, ע"כ מפרשינן דבעכו"ם גדר ה
הוא כגזל דנפשות שלוקח ממנו נשמתו, וברצונו מותר גם לאחר, ועיין במושב זקנים על התורה 

ה( דנראה כן...וביותר אני מצדד בעיקר איסור שופך דם האדם שזהו השורש לאסור  ,טפר' נח )
רציחה בעכו"ם, שיסודה כששופך דם סתם והיינו באכזריות כעין שפיכות דמים דרציחה, ומאבד 

מו לדעת אם אסור בעכו"ם וכמבואר בפרשת נח היינו מפני שזהו זלזול בצלם אלקים שגם עצ
עכו"ם מוזהר על זה, אבל כשכוונתו לטובה להציל חולה הנוטה למות מיסורים כמוות כאן 
המכונה "המתת חסד" לא נכלל עכו"ם באסור זה...משא"כ בבן נח דשורש האיסור שפיכות דמים, 

ינו דוקא שפיכות דמים כמשמעו, אבל כשהכוונה טובה ולא מתכוון לרצוח יש לקיים דברינו דהי
אין בזה איסור תורה, והוא הדין בהמתת חסד שנעשה בכוונה טובה, וע"פ בקשת הנרצח כדי שלא 
יתמשכו יסורי החולי הממית יש לומר דלא נקרא שופך דם כשהוא טרפה ועומד למות ואין איסור 

חוק המדינה להתיר, ואי אפשר לאחלופי בישראל, שהבית חולים  תורה...וכל זה מפני שלדבריו
הוא רק לעכו"ם )שחורים(, אבל בבית חולים שמטפלים ביהודים וגויים, יש לצדד שאין לתת יד 
לבצע המתת חסד אף לעכו"ם, שעלולים פעם להוכיח ממעשיו לעשות כן גם ביהודים, ואצלינו זהו 

זה, וכ"ש בבתי חולים שבעיקרם הם של יהודים בודאי אין עון רצח ממש, מלבד שיש חילול השם ב
להסכים להמתת חסד לעכו"ם חולה השוהה שם אף שמתעקשים שרצונם בכך, חייבים לידע 

 שאצלינו הדבר אסור בהחלט''.
 ואילו במכילתא כתוב שלא היה גר צדק. 112
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, אבל אסור לעשות ''המתת חסד'', אלא שע''י גוי מותר, ולכן התאמץ ושאלו מי ןלהנצל מהיסורי
הוא, והנער ענה ''עמלקי אנכי'', ומשמע שהוא גוי גמור, וע''כ מיד ביקש שיעשה לו המתת חסד, 

כל עוד נפשי קשורה והסביר במלבי''ם: '' והסביר לנער שהרי ''אחזני השבץ, כי כל עוד נפשי בי'',
בי ומתקשה לצאת ובזה שתקרב מיתתי לא תהיה כרוצח כי גברא קטילא תקטל ורק תקצר 
יסוריי'', וא''כ הנער כך עשה, וכבפס' י: ''ואעמוד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי 

יה הולך למות בכל אופן, וא''כ נפלו'', וכדהסבר הרלב''ג, ומצודת דוד שכיון שכבר היה פצוע, ה
סמך על ההיתר לעשות לו המתת חסד, ואמנם דוד שאל אותו שוב בפס' יג, ''אי מזה אתה'', וקשה 

והסביר במצודת דוד  שהרי כבר אמר לו שעמלקי הוא, אלא שדוד הרגיש ששומר מצוות הוא,
, והסביר המהר''י אנכי''עמלקי גר ויאמר בן איש ובאמת ענה לו הנער: '' ששאלו אם הוא התגייר,

וא''כ דוד המלך  וכן הסביר במצודת דוד, קרא: ''אבי עמלקי היה ונתגייר ותורתכם אני שומר'',
, בפס' טז: ''דמך על ראשך, כי פיך ענה בך'', כלומר נכשלת בלשונך, שאמרת לשאול אמר לו

ר לך, אבל כיוון שאתה ''עמלקי אנכי'', והטעית אותו, כי חשב שאתה גוי, ולפי האג''מ באמת מות
על ''לא תרצח'', ואתה חייב מיתה. ובזה נתיישב  יהודי, שאין היתר לעשות המתת חסד, א''כ עברת

הרבה קושיות כי האג''מ בא לתרץ את החילוק בין רחב''ת לקלצטונירי, אבל ע''פ דבריו, תורץ 
לה זועקת, שסמך על שאין מחלוקת בין דוד לשאול, ותורץ למה העניש דוד את הנער, והרי השא

שאול שהיה מלך ישראל, ופסק מפורש שמותר, ואם לא ישמע לו יחשב גם מורד במלכות, ולמה 
הענישו דוד, אלא שלנ''ל מובן שהעונש על שמסר עובדה לא נכונה לשאול, והטעה אותו שהוא גוי, 

 ומכיון שבאמת הוא יהודי, חייב מיתה על מעשיו. 
 
 
 

 לקבל את התורה כי נאסר בה 'המתת חסד'הגויים )בני עשו( לא רצו 
 

שכתוב שלפני שניתנה התורה לעמ"י, ה' שאל את 113ונראה עוד שלפי האג"מ מובן מה  לד(
הגויים אם רוצים את התורה ושאלו מה כתוב בה וענה 'לא תרצח' ואמרו א"כ אנחנו לא רוצים, 

סורים שבשבע מצוות הם אסורים ב'לא תרצח' שהרי זה אחד האי בלא"ההשאלה שהרי  תונשאל
המתת חסד וזה התחדש רק ב'לא תרצח' ואת זה שלגוי לא נאסר  -לפי האג"מ- י"לבני נח? אלא 

 .ןרצו לעשות המתת חסד כדי לא לסבול יסורי114הם לא רצו, כי 
 
 
 

 עצמו לדעת על איבודיהרג ואל יעבור 
 

מה הדין אם גוי  ,ויש לעיין לשיטת האג"מ שאיסור מאע"ל ליהודי נלמד מ'לא תרצח' לה(
והרי  ובכל אופן ימות מהמכות של הגוי, לאבד עצמו לדעתיהודי כדי להכריח אותו  ןמייסר ביסורי

הרג ע"י המכות ולא לעבור על יולפי"ז גם בנד"ד יצטרך ל ,לא תרצח למדנו שיהרג ואל יעבורעל 
 שפיכות דמים של עצמו שנלמד לפי האג"מ מ'לא תרצח'.

מהסברא של 115 הואהרג ולא לעבור באיסור לא תרצח יור שצריך לואמנם יש לומר שכל המק
"מאי חזית דדמך סומק טפי מדמך של חברך" )פסחים כה:( וא"כ בנד"ד שאין את הסברא הזו כי 

                                                      
פר' יתרו רמז רפו,  במדרש איכה רבה פר' ג, אות א, ובפסיקתא רבתי פיסקא כא, ילקוט שמעוני 113

 ופר' וזאת הברכה רמז תתקנא.
כמו הגויים בזמנינו )אנשי שוויץ והולנד, עושים זאת באופן רישמי, ורופאי שאר האומות,  114

 עושים זאת באופן לא רישמי(.
לעיל בסוף סעי'  )פ''ה הל' ה מיסודי התורה, שחלק על הרמ''ך(, והובא כסף משנההעיין שיטת  115
ועיי''ש שמהפמ''ג  ואל יעבור גם במקום שלא שייך הסברא של ''מאי חזית'', , שסובר שיהרגח

, וכגון שכשגוי מוכח שלא פסק כמוהו, וא''כ במקרה שלא שייך לומר את הסברא, משתנה הדין
אומר לראובן: 'לך תהרוג את שמעון, ואם לא תעשה זאת, אני יהרוג גם אותך וגם את שמעון', 

ת, וא''כ עדיף שיהרוג את שמעון, ולפחות יקיים מצוות 'וחי בהם' שכאן בכל אופן שמעון ימו
בעצמו )ולא דמי לאופן שהגוי אומר לראובן לך ותהרוג את שמעון, ואם לא, אני יהרוג אותך ואת 
לוי, כי בזה, שייך סברת 'מאי חזית', כי אולי הדם של שמעון חביב לפני הקב''ה יותר מהדם של 

קונטרס מעמק -בזה עוד בשו''ת ממעמקים ח''ה שאלה א, ובדברי אפרים ראובן ולוי גם יחד, ועיין
מאי :(, שכתב: '''כה)מהר"ם חלאווה פסחים הבכא שאלה א(, וחיזוק לשיטת הפמ''ג, מצאתי ב

חזית דדמא דידך סומק טפי דלמא דמא דההוא גברא סומק טפי. איכא מאן דאמר דוקא בכי האי 
אבל אי אמר ואי לא ואי לא קטלינ' לך כלומר ומחיינא ליה  גוונא אסור דאמר ליה קטליה לפלניא

 ''קטלינא לתרווייכו מותר דאין כאן דוחין נפש מפני נפש כיון דבין כך ובן כך חבירו אינו ניצול
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)וכן פסקו במאירי בחיבור התשובה מאמר א פ''ז מדרגה יב, בשם קצת מפרשים, וכן בשער אפרים 

 (. 197הבושם לרבי אברהם בן עזריאל, ח''ג עמ' סי' עב מד. ד''ה אבל, ובערוגת 
הביאו ראי' מדתנן במסכת תרומות הני סיעה של בני אדם שהיו עוד כתב שם במהר''ם חלאווה: ''

מהלכין בדרך אמרו להם גוים תנו לנו אחד מכם ונהרגהו ואם לאו הרי אנו הורגים כולכם אפילו 
ם כעין שבע בן בכרי מותר. פי' כשאמרו תנו לנו הורגים כלם אל ימסרו נפש אחת מישראל. יחדו לה

פלוני כעין שעשה יואב בבקשו שבע בן בכרי. ואיכא מאן דאמר דלא אמרו אלא דוקא כשנתחייב 
מיתה בדיני ישראל כעין שבע בן בכרי שהיה מורד במלכות וכדגרסינן עלה דהא בירושלמי אמר 

ומביאין  עכו"ם אסור וכל שכן בליסטים.ריש לקיש והוא שנתחייב מיתה כשבע בכרי אבל במלכות 
ראיה מדגרסינן בירושלמי עולה בר קישר הות תבעת ליה מלכותה ערק ללוד לגבי ר' יהושע בן לוי 
אתו וקא מקפץ מדינאתה אמרין אי לא יהביתון ליה קא מחרבינן כולה מדינתא על ר' יהושע בן 

תגלי לו צם כמה צומין לסוף אתגלי ליה לוי פייסיה ויהב לון. אליהו הוה רגיל דמתגלי ליה לא א
אמר ליה אמאי לא מתגלי לי מר אמר ליה ולמסור אנה מתגלי אמר לי' ולא משנה עשיתי יחדו 
להם כעין שבע בן בכרי אמר לי' וזו משנת חסידים היא אלמא בדיני עכו"ם אסור כדאמר ליה וכי 

חסידים היא והלא לכל אדם זו משנת חסידים היא. ואינה ראיה דא"כ מאי קאמר ליה משנת 
אסור אלא ש"מ דדוקא משום דהוה חסיד הוא דאמר לי' הא באינש דעלמא שרי. אי נמי משום 
דמסר ליה בידים שהיה לו לפתוח העיר והם יבואו ויקחהו. הלכך בכל שנתחייב מיתה בין בישראל 

איני יודע אם הוא  בין בעכו"ם שרי וה"מ במי שנכנס ערב לחבירו נפש תחת נפש אבל ערבות בממון
מותר. מיהו דוקא נתחייב אבל לסטים שעמדו עליהם לא דשמא יעש' להם נס וינצלו כולם שזה 

 .''מצוי שיעברו עליהם אנשים אבל בדין שלהם לא הדרי
זה שביארנו שכל שאין שם :( מוכח מדבריו ככסף משנה, שכתב: ''סנהדרין עב)מאירי ואמנם ב

אלא אף  ,לא סוף דבר באחרים שאין מצילין את זה בנפשו של זה ,רודף אין דוחין נפש מפני נפש
והוא שאמרו בשמיני של  ,ואפילו רבים בנפש יחיד ,רויבעצמו אסור לו להציל עצמו בנפש חב

יטמאו , לכםוואם לאו נטמא את כ ,נשים שאמרו להם גוים תנו לנו אחת מכם ונטמאנה :תרומות
 ,סיעת בני אדם מהלכין בדרך :עליה בתלמוד המערב ושנו .כולן ואל ימסרו נפש אחת מישראל

יהרגו  ,לכםוואם לאו הרי אנו הורגין את כ ,ופגעו בהם גוים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרגהו
אין דוחין  ,ואף יחיד בהצלת רבים ,למדת שאף בהצלת עצמו .לם ואל ימסרו נפש אחת מישראלוכ

שאם ייחדוהו להם כשבע בן  ,מ"מ אמרו שם .רנוואפי' קטן מפני גדול כמו שביא ,נפש מפני נפש
ימסרוהו להם כל שיש בו הצלת  ,לכםוכלומר תנו לנו את פלוני ונהרגהו ואם לאו נהרג את כ ,בכרי

ור'  .והוא שנתחייב מיתה כשבע בן בכרי ,אמר ריש לקיש :אלא שאמרו שם .שנים בשביל אחד
 ,שהרי כל שנחלקו שניהם הלכה כמותו ,יוחנןויראה כר'  .אף על פי שלא נתחייב מיתה ,יוחנן אמר

 ,כל שאמר תנהו לי ואם לאו הריני הורג אותך ,ומעתה אם לא נתחייב מיתה .וכ"ש בתלמוד שלו
או  ,לכםואבל אם אמר הריני הורג את כ .שאין לו לדחות את זה מפני עצמו ,יהרג ואל ימסרוהו

ימסרהו אף  ,אם בדיני ישראל ,ייב מיתהואם נתח .לםוימסרהו ואל יהרגו שניהם או כ ,אתה והוא
 .הרי הוא כישראל בעלמא ,ואם אינו חייב בדיני ישראל .ויראה לי אף להצלת אחר ,להצלת עצמו

. הואיל וייחדוהו מותר ,או שנתחייב ולא בדיננו ,אפילו לא נתחייב מיתה ,הא כל להצלת רבים
הפקיע מעליו  ,וכל שממהר בכך ,ששמדת חסידות לעכב וליתן מתון בדבר עד דכדוכה של נפ אלא

 ,ערק ללוד גבי ר' יהושע בן לוי ,עילא בר קיסר תבעתיה מלכותא :והוא שאמרו שם .מדת חסידות
סלק גביה ר' יהושע בן .אנן מחרבין מדינתא  ,אמרין אין לית אתון יהבין לן ,אתון אקפון מדינתא

 ,צם כמה צומין .ולא איתגלי ,י ליההוה אליהו זכור לטוב יליף מתגל .פייסיה ויהביה לון ,לוי
וכי  :אמר ליה ?ולאו משנה שלימה עשיתי :אמר ליה ?ולמסור אנא מתגלי :אמר ליה .אתגלי ליה

ולא המתין עד שיראה  ,שלא אמרה אלא על שמיהר את הדבר ,ויראה לי ?משנת חסידים היא זו
אלא מן  ,ה מתרעם עליושלא על מדת חסידות לבד הי ,ומ"מ י"מ .אם יחריבו את העיר אם לאו

ומכאן פסקו כריש לקיש שאמר והוא שמחוייב  .וממה שלא היה חייב מיתה בדיני ישראל ,הדין
והדברים ברורים כדעת  .שיהא מחוייב מיתה בדיני ישראל ,ופירשו בו .מיתה כשבע בן בכרי

ה לפלניא ולפי דרכך למדת במה שאמרו מאי חזית דדמא דידך וכו' דוקא כשאמר לו קטלי .ראשון
ואי לא קטילנא לך אבל אם אמר לו קטליה לפלניא ואי לא קטילנא לדידיה ולדידך מותר לו 

רגו ופר או יתחרט עליו אבל להוסרו לו שמא יקח ממנו כוומ"מ יראה שלא הותר אלא למ להרגו
הרי שכתב המאירי להלכה שכדי למנוע את הריגת שניהם, מותר למסור חבירו  ''.בידים לא

, אבל בהריגה ממש אסור גם כשלא שייך הסברא, וכדברי ולא אמרינן בזה 'מאי חזית' להריגה,
הכס''מ, ודלא כרמ''ך. אמנם קשה לי, שהרי המאירי פוסק כרבי יוחנן, שדיבר על שבע בן בכרי, 
והרי בשבע בן בכרי לא רק מסרו אותו, אלא ערפו את ראשו, וזרקו מחוץ לחומה? וצ''ל כדכתב 

( ששבע בן בכרי נהרג ע''י גוי. וצ''ע שהרי אין 198)לרבי אברהם בן עזריאל ח''ג עמ' בערוגת הבושם 
 כתב שפירוש תמוה הוא(. 11רמז לזה במקרא )ואכן שם בהערה 
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ואמנם הגאון רבי  הכל זה הדם שלו עצמו ולכן יהיה מותר לעבור על האיסור ולאבד עצמו לדעת.
שפרש''י שנמצא דם נשפך 116אסור כי גם בזה שייך מה  לענ''דאדיר אוירבך שליט''א, כתב לי: 

זה מלבד מה שנכתב בהערה , וועבירה נעשית, כלומר שאם יהיה בשב ואל תעשה, לא תהיה עבירה
שבכל אופן אסור שפיכות דמים, ולכן אם ננקוט שמאע''ל  ''מ קבלה היתה לחז''לסשלפי הכ 115

 סימן יא שער בלקמן ב)ואמנם לפי מה שהבאתי   שווה לכל לא תרצח, לנ''ל ייצא שאסור גם בנד''ד
בשם מו''ר הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט''א, שלשיטת ר' אליעזר שהובא בשטמ'''ק כתובות לג: 
יהיה מותר לרצוח את חבירו כדי להציל את עצמו מיסורין קשים, א''כ כל שכן שיהיה מותר לאבד 

טה זו נדחתה מכל הראשונים, ולכן אינה את עצמו כדי להנצל מיסורין קשים, ועיי''ש ששי
 להלכה(.

 
 
 

 אסורה -המתת חסד ע"י גוי  -שיטה אחרת 
 

על הפס' הנ"ל בפר' שפירש דלא כשיטת האג"מ הנ"ל,  'הכתב והקבלה'ואמנם מצאתי בפי'  לו(
כפל לשון אדם ואיש, גם חבר אליו : "(ה )ט, .ומיד האדם מיד איש אחיו..."ואך את דמכם..נח "

חיו. נ"ל כי יש שני אופני רציחה. אם לרעת הנרצח לנקום נקמתו ממנו, או לקחת ממונו מלת א
וכדומה, אם לטובת הנרצח כשהוא משוקע בצער גדול ויבחר מות מחיים, כאבימלך שאמר לנער 

( על , טב א-מואל( וכשאול לעמלקי עמד נא עלי ומותתני )ש, נדשלוף חרבך ומותתני )שופטים ט
כתוב, על ההורג לרעת הנרצח, הנעשה רק מפחותי בני אדם יאמר, ומיד האדם, שני אלה דיבר ה

כמו שקרא לאנשי דור הפלגה לפחיתותם אשר בנו בני האדם, כמ"ש רש"י שם, ואל השני הנעשה 
לרצון הנרצח ולטובתו אשר גם איש המעולה במדרגה וגם כשהוא מאוהבי הנרצח ידמה כי מצוה 

ו מצער, ע"ז אמר מיד איש אחיו, שהוא איש, עומד במדרגת הוא עושה להמיתו כדי להשקיט
מעלות נפשיות, וגם הוא אחד מאוהביו. כי לשון אח תשמש גם על האוהב את חבירו אף שהוא 

יג( ויזהיר קרא בין לשופך דם האדם  ,ט א-לכיםרחוק ממשפחתו, כי חירם קרא לשלמה אחי )מ
 ודלא כאג"מ. ני נח, אסר גם המתת חסד,' שאסר לבלשנאתו בין לאהבתו" וא"כ מפורש שהפס

 
 
 

 לקלצטונירי?רבי חנינא בן תרדיון לשיטה זו, חוזרת השאלה מה ההבדל בין 
 

התיר לגוי לא רק להסיר את שרבי חנינא בן תרדיון לפי הגירסא שלנו בגמ' קשה וא"כ  לז(
סד, א"כ חוזרת שגם לגוי אסור המתת ח 'הכתב והקבלה'הספוגין אלא גם להרבות בשלהבת, ולפי 

כלומר אם מותר המתת חסד  הקלצטונירי,לבין רבי חנינא בן תרדיון השאלה מה ההבדל בין 
 שיהיה אסור גם לקלצטונירי? ,, ואם אסורלרבי חנינא בן תרדיוןשיהיה מותר גם 

 
 
 

 יש לומר, שכיון שעבר כבר באיסור רציחה לא מוסיף איסור בהגברת השלהבת

שמי שהתחייב מיתה למלכות ויכול  ,בספר משנת פקו''נ )סי' ח ס''ק ב(ותשובה לזאת, עיין  לח(
אבל יקח יותר זמן עד קשים,  ןיפה שהיא ביסורילבחור או מיתה בסייף שהיא יותר קלה או שר

ואף שמצווה ] נראה שפשוט שמותר לו לבחור בסייף ואין עובר שום איסור שמקרב מיתתו שימות,
קשים וכדכתב באג''מ ן לא מחויב לסבול עבור לאוים בתורה יסוריבכ''ז  ,'תיכםוב'ונשמרתם לנפש

ורק איבוד עצמו לדעת שנחשב לרציחת עצמו, שאסור  בתחילת ענף ד(, יו''ד ח''ב סי' קעד,)
, ועיין לעיל סי' ו במשנת פקו''נ , ונתבאר שםןבחומרת 'יהרג ואל יעבור', חייב אף לסבול יסורי

י מדורות אחת קטנה אם יש לפניו שת כוכמו" ,בתחילת פ''א 19 לעיל בהערה עוד ועיין סעיף לה,
נראה שמותר לו לבחור שימות בה מהר ונותנים לו לבחור, ויסבול הרבה עד שימות ואחת גדולה 

שמכשיל את המוציא  מצדואין לאסור , )''שהרי אין בבקשתו מעשה מיתה נוסף''( במדורה הגדולה

                                                      
''כלומר: כלום באתה  -''מאי חזית דדמא דידך סומק'' שפי': כוונתו לרשי בפסחים )כה:( 116

ומדת בפני פיקוח נפש, וסבור אתה שאף זו לישאל על כך אלא מפני שאתה יודע שאין מצוה ע
תדחה מפני פיקוח נפשך, אין זו דומה לשאר עבירות, דמכל מקום יש כאן אבוד נפש, והתורה לא 
התירה לדחות את המצוה אלא מפני חיבת נפשו של ישראל, וכאן עבירה נעשית, ונפש אבודה, מי 

ונמצא עבירה ה חביבה טפי עליו, יאמר שנפשך חביבה לפני המקום יותר משל זה, דילמא של ז
 ''.נעשית ונפש אבודה
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עבור ברציחה, אבל אם יבחר במדורה הגדולה יכשיל בכך שאם יבחר במדורה הקטנה ילהורג 
אותו גם ברציחה וגם שלקח לו את החיי שעה שיכל לחיות עוד קצת אם היה מת במדורה הקטנה, 

, ''ודומה הדבר לאדם שבא להרוג את רעהו, דאם אחת של רציחההרוצח עובר על עבירה עכ"פ כי 
ם דעי''ז שמקדים להורגו היום יש כאן חיי הורגו היום אינו חמור טפי מאשר אם הורגו מחר, הג

ואמנם הוסיף ש''ודאי דאם לאחר שסקלוהו עדיין הוא חי ומפרפר אסור לו לבקש להורגו ) שעה''
 לכאורה לפי זה, אפשר להוסיף ולומר .(בסייף, דאז הוה מעשה מיתה נוסף בפני עצמו לקרב מותו''

רציחה של רבי חנינא בן תרדיון, ועכשיו  הקלצטונירי הדליק את האש ועבר באיסורש ,גם בנד"ד
הריגה, וא"כ אף 117כי הכל מעשה אחד של  ,לא עובר עוד איסור נוסף ,שמרבה את השלהבת

שאסור לעשות 'המתת חסד' כאן מותר להגיד לקלצטונירי להרבות בשלהבת כי כבר עבר באיסור 
אים להורג שאחד היה זה )ולפי זה אם היה כאן שני מוצי שום איסור עכשיו118רציחה ולא מוסיף 
והקלצטונירי השני היה מרבה השלהבת, היה באמת אסור לקלצטונירי השני,  ,שהדליק את האש

בדין שנפסק בחו''מ  סימן תיח סעיף י: ''עשה אחד האש, ובא נידונים ה לגבי בסי' יד שער בעיין ב
ייב. ואם לאו, אחר והוסיף, אם יש במה שעשה הראשון כדי שתגיע למקום שהלכה, הראשון ח

  (.הראשון פטור והאחרון חייב''
לפני שיפגע ם והולך לקראת הריגת מישהו, ושמתקדמי שזרק חץ ש, בס''ק ו(119)שם  דבריוב ע''עו

השני עבר עוד איסור?  ת החץזריקהחץ זורק חץ יותר מהיר מהחץ הראשון שיפגע ויהרוג, האם ב
עוד איסור 120ולא הוסיף  ,ל רציחההכל הוא מעשה אחד שמסתבר שלא, כי לכאורה וכתב ש

 בזריקת החץ השני.

                                                      
כלומר, שאפשר לומר שיהיה מותר לא רק באופן שהביא המשנת פיקו''נ שם בתחילת ס''ק ג,  117

והנה בהריגתו דרבי חנינא בן תרדיון נראה דאין תיאור המעשה שבברייתא כפי הסדר שכתב: ''
שהציתו בו את האור, וגם לא נראה דיכול שהיה, דלא מסתבר שהביאו הספוגין של צמר לאחר 

היה העכו"ם לשוב ולהוציא את הספוגין שהרי היה נכווה, אלא דתחילה שמו ספוגין של צמר על 
לבו וקודם שהציתו בו את האש ביקש מהקוסטינר להוציא הספוגין ולהגדיל השלהבת, ונמצא 

יקש שיעשו באופן זה, ומותר שלא היה כאן מעשה מחודש נוסף בפנ"ע לקרב מותו, אלא מתחילה ב
אלא  ,''לאדם לבקש שימיתוהו באופן שהוא פחות ביסורין, הגם שעי"ז ימות מהרה, וכמשנ"ת

 יהיה מותר גם שהדליק את האש הקטנה ושוב אח''כ מגביר את האש לגדולה, וכפי שהמשיך שם: 
הו לאחר זמן, ויתכן דגם אם נפרש דהברייתא אזלא כסדרה יש לדון דכיון דסו"ס האש תהרג''

ומה דמבקש להסיר הספוגין אלא דעי"ז שיש ספוגין על ליבו והיא קטנה תשרפהו לאט לאט, 
שהרי , ולכן לא היה בזה איסורא דמאבד עצמו, ולהגדיל האש אין בכך שום מעשה הריגה מחודש

, ומשא"כ בחולה שיש לו יסורים אסור לו לבקש מעכו"ם שיהרגהו אין כאן שום תוספת מיתה
ועובר בקרא דאך את דמכם לנפשותיכם , י מעשה הריגה מחודש זה הוא מסובב לעצמושהר

שעמד במעשה דרחב"ת היאך ביקש  (,יו"ד ח"ב סימן קע"ד ענף ג)אדרוש, שו"ר באגרות משה 
ואולי באותה המיתה שממיתין אותו בני אדם רשאין לעשות שתהיה המיתה 'לקרב מותו, וכתב 

 ''., ואפשר דהן הן הדברים וכמשנ"ת'ועדיין צ"ע בהעובדאבקלות אף שהוא קירוב זמן, 
וכתב לפי זה: ''מה שאין כן בחולה שיש לו יסורין אסור לו לבקש מגוי שיהרגהו, שהרי מעשה  118

 הריגה מחודש זה, הוא מסובב לעצמו ועובר בקרא דאך את דמכם לנפשותיכם אדרוש''.
119

ם כלל לדון משום לפני עור דגורם לעכו"ם והנה במעשה דרחב"ת נראה דאין מקווז''ל שם: '' 
איסור רציחה, שהרי הקוסטינר בלא"ה קעביד איסור רציחה בזה שהלך להרוג לרחב"ת, וא"כ 
בזה שמרבה השלהבת ומסיר הספוגין לא קעביד עי"ז שום איסור נוסף, ודומה הדבר לזורק חץ 

שום נפקמ"נ אם הוא רוצח  להרוג חבירו ואח"כ זורק חץ נוסף שיקדים לחץ הראשון, דאין בזה
''. ומפליא שעד כדי כך היה למשנת משום החץ הראשון או השני, וצ"ע על האגר"מ דלא נחית להכי

פקו''נ סברא זו פשוטא, שנשאר בצ''ע על האג''מ שלא תירץ זאת, ואמנם עיין בהערה הבאה מה 
 , וצ''ע. שיש לפקפק טובא בהאי סברא של זריקת חץ שני, שיקדים לפני החץ הראשון

ואמנם יש לחלק, ולומר שאף שבהגברת האש נחשב למעשה אחד בכ''ז בזריקת החץ, השני   120
עשה את כל ההריגה, ואגלאי מילתא למפרע שהחץ הראשון כאילו 'החטיא את המטרה' ולא עשה 

, שפטור ממון מדין קלב''מ יהיה רק בחץ השני ממוןכלום, ונפק''מ באופן שהחצים בדרך הזיקו ל
בראשון )פטור קים ליה בדרבה מינה, מבואר בב''ק כב:, וכתובות ל:(. וכן כתב לי הגאון רבי  ולא

אדיר אוירבך שליט''א: ''הדוגמא של חץ כפי הנראה אינו כן, אלא נחשב מעשה רציחה חדש, ע''פ 
ש , אבל בשלהבת הוא נכון, אמנם דעת הקצוה''ח שהרא''ש חולק, ולפי זה עדיין י(יז:)תוס' בב''ק 

שעשה  רציחהפעולות  שני  לגבי . בהסבר דבריו וכן בנידוןלדון, ודעת החזו''א שאין הרא''ש חולק''
, שני בנ"א שעשו מעשה רציחה באחד מי חייבוכן ב, באיזה אופן נחשבים למעשה אחד הרוצח

 , סימן יד.     שער ב, עיין בהרחבה לקמן בביאור החילוק בין הריגת טריפה להריגת גוססו
 



74 

 

  

 פרק ב
 ההסברים לפרשת מיתת שאול והמסתעף

 
 

 ונשאר עוד להבין איך הותר לשאול להרוג עצמו ממש בידיו? (א
 
 

 הסברים: שמונה בזה ונאמרו
 

 
 ןיסורימחשש  -שאול תר הי

לא הגיעו( כפשוטו של שעדיין  לו)ואפי ןמפני יסורי לאבד עצמו לדעת יש היתר –הסבר ראשון 
( ג"ע ז"דכ, ענין ההספד -שער הסוף , האדם בתורת) ן"רמבועיין ב הפס' וכפשוטו של המדרש.

כגון שאול מלך  ,וכן מצינו בגדול שאיבד עצמו לדעת מפני האונס שמספידין אותו''...: תבשכ
ך את דמכם אלא שהיה אבודו מותר לו, כדאמרינן בבראשית רבה )פל"ד( א ,שאבד עצמו ,ישראל

לנפשותיכם אדרוש מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם, יכול אפילו נרדף כשאול ת"ל אך, לפיכך לא 
( ויאמר :היה בכלל מאבד עצמו לדעת ונענשו עליו כשלא הספידוהו כראוי, כדאמרינן ביבמות )עח

והיה  .(דצ' סי ק"דמ ג"פ) ש"הרא כ"וכ. ''ה' על שאול ועל בית הדמים. על שאול שלא נספד כהלכה
של  בנוו עד מוות ובא זקן באופן שברור שימשיך להכותשנאצי ימ"ש הכה  121רחמנא ליצלןמקרה 

ואח"כ שאל הבן  והנאצי ימ"ש הסכים.הזקן ושיחד בשעון זהב לנאצי שיהרגו בירייה ולא יסבול. 
 לוהזה בשאול אז אפי ההסבראם צריך לעשות תשובה על זה שקירב מיתתו של אביו. והנה לפי 

)וצריך  כדי לא לסבול וכ"ש שמותר ע"י הנאצי ימ"ש. לאבד עצמו לדעתלזקן עצמו היה מותר 
החמיר על שלא רצה לפתוח פיו כדי שימות יותר מהר ולא יסבול, לומר שרבי חנניא בן תרדיון 

מוטב שיטלנה מי שנתנה משיחבול "שאפשר לפרש את דבריו ש בפרק א סעי' ז, עצמו, עיין לעיל
 (., וכן כתב בשו''ת ממעמקים ח''א סי' ו''מוטב'' מתפרש כחומרא, ולא כעיקר הדיןש ,"בעצמו

 
 
 
 להסבר הנ"ל ראיה מהשו"ע

 

"קטן המאבד  כתב: (,סי' שמה סעי' ג)ולכאורה נראה שבשו"ע פסק כהסבר זה, שהרי ביו"ד  ב(
אין 123, אנוס כשאול המלך122עצמו לדעת חשוב כשלא לדעת. וכן גדול המאבד עצמו לדעת והוא 

)וכן  לדין של קטן המאבד עצמו לדעת ,מונעין ממנו כל דבר" ורואים שהשווה דין של שאול124

                                                      
בסימן טו, שנידון  שער בובעניין גופא דעובדא של הריגת הזקן וצדדי ההלכה בזה, עיין לקמן ב 121

 (.חילוק בקירוב מיתה בין מת בידי אדם למת בידי שמיםבהרחבה )וכן מבואר שם ה
וראה בלשונו של הקיצור שולחן ערוך )סימן רא סעיף ג( ''קטן המאבד את עצמו חשוב שלא  122

נראה שעשה הדבר מחמת רוח רעה או שגעון וכדומה הוי שלא לדעת, וכן אם לדעת, וכן גדול אם 
, כמו שאול שהיה מתירא שמא יעשו בו מחמת אונס שהיה מתירא מעינויים קשיםעשה את הדבר 

 .הפלשתים כרצונם, הרי הוא כשאר מת ואין מונעין ממנו שום דבר''
 באחד ששאל מה וז''ל: ת חובותיו.כך כ' בשו"ת האלף לך שלמה יו"ד סי' שא על מאע"ל מחמ 123

 עצמו מאבד בכלל דאינו ברור זה דין...בצוארו וחתך סכין ונטל הרבה חובות עליו השהי
 שנאמר דינים בשני כנידון נחשב נושים עליו שיש מי כל ל"ואחז ,ח"בע עליו השהי כיון...לדעת

 מי הזה בזמן גם ,מיתות' כב ונחשב ממיתה גרע זה כ"וא ,ובמים באש באנו לראשנו אנוש הרכבת
 ,מקרא ולמדו מכולם קשה דשבי )בב''ב ח:( ל"אחז וכבר ,במאסר אותו מושיבין לשלם לו שאין

 המלך כשאול אנוס שהוא דמי (,ג סעיף ה"שמ' סיביו''ד ) ש"וכמ לדעת עצמו מאבד אינו זה כ"וא
 ...''.לדעת עצמו מאבד אינו

תר לכתחילה, או שאסור, ואם אסור, האם , אם מוהמאבד עצמו מחמת צרות ויסוריןולגבי 
 , סימן טז.שער במחמירים עליו כמו בכל מאבד עצמו לדעת, עיין בהרחבה, לקמן, ב

 דעת השו"ע בנידון האם מותר לאע"ל מחמת יסורין                            124
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ציין בביאור הגר"א בס"ק  –. והנה המקור של השו"ע לגבי קטן השווה הרמב''ן בתורת האדם שם(
 ד' למעשים שהובאו במסכת שמחות.

מעשה בבנו של גוריון " -ה( -ב, ד )הביא את המעשים ממסכת שמחות הלכות שמחות סי' פטוב
בלוד שברח מבית הספר והראה לו אביו באזנו ונתיירא מאביו והלך ואיבד את עצמו בבור, ושאלו 
לר' טרפון ואמר אין מונעין ממנו כל דבר, מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששיבר צלוחית והראה לו 

ממנו כל דבר". ומפורש שהקטן  אביו באזנו והלך ואיבד עצמו בבור, ושאלו לר"ע ואמר אין מונעין
ואת זה ובדיוק כמו החשש של שאול(  –)ואפי' שעוד לא הגיעו  ןאיבד עצמו בגלל שחשש מיסורי

 הואתר של שאול י"וכן", ומשמע שהסיבה לה -צירף השו"ע באותו סעיף עם שאול המלך. והדגיש
לעשות בידיים ממש  צא שמותר, זהו פשט הפסוקים, ולהסבר זה יווכאמור לעיל ןמחשש מיסורי

 המתת חסד.
 
 

 
 מחשש שלא יעמוד בניסיון -תר לשאול היה

 

ולא יוכל  הדת125שיעבירו אותו על  לשאול היה מותר להרוג את עצמו כי חשש – הסבר שני ג(
מי שאינו סומך על עצמו לעמוד בנסיון , וז''ל: ''ריקאנטי סימן סטה)כ''כ  בניסיון126לעמוד 

דוש כשאר מקדשי השם וראי' ממעשה שאול ובפרק הניזקין במעשה העכו"ם והורג עצמו נקרא ק
, ודעה זו הובא בב''י בבדק הבית בסי' קנז ביו''ד ב''ח בריש סי' קנז('', וכן איתא בדד' מאות ילדים

''וכתוב בארחות חיים )סי' ד הל' אהבת השם אות א( בבראשית רבה )פרשה לד אות יג(  וז''ל:
ה( אזהרה לחונק את נפשו יכול אפילו כחנניה  ,כם וגו' )בראשית טדורש ואך את דמכם לנפשותי

שבשעת השמד יכול למסור עצמו למיתה ולהרוג את עצמו  ,פירוש .מישאל ועזריה תלמוד לומר אך
ד( שאם ירא  ,א לא-יכול אפילו כשאול בן קיש )שמואל ,וכן .אם הוא ירא שלא יוכל לעמוד בניסיון

ים חשובות הכתובות באורחות וכאן חסר בב''י ארבע מיל) שמא יעשו לו יסורים קשים
:''שלא יוכל לעמוד בניסיון''( שיכול למסור עצמו למיתה תלמוד לומר אך. ומכאן מביאין חיים

שאינו  ,ויש אוסרים ומפרשים הך תלמוד לומר אך .התינוקות בשעת השמד127השוחטים  ראייה
 .אבל הם לא פגעו בעצמם ,ם ביד אחריםוחנניה מישאל ועזריה מסרו עצמ .יכול להרוג עצמו

                                                                                                                                                        
א שבכ''ז ואף שבשו''ע היינו יכולים להסביר שבאמת אסור לסובל יסורים לאבד עצמו לדעת, אל

עושים לו 'פשרה' שלא מונעין ממנו כל דבר, והשו''ע סובר שההיתר לשאול הוא משאר סיבות 
אחרות שהובאו לקמן, וכל מה שהביא את שאול המלך בסעיף זה, הוא לומר שאדם שסובל 
כשאול, אף שאסור לאע''ל בכ''ז לא מונעין וכו'...אלא שאין נראה שזה הפשט בשו''ע )מלבד 

את המדרש  כתב ה לעשות 'פשרה' בהרוג זה(, שהרי הבית הלל על סעיף זה בשו''עשהסברא קש
שלשאול הותר לגמרי, והוסיף שהשו''ע התכוון כמו שכתב בב''י, וז''ל הבית יוסף ''וכן גדול 
המאבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול וכו'. כן כתב הרמב"ן בתורת האדם )עמ' פד( ונתן טעם לפי 

כדאיתא בבראשית רבה )פל"ד אות יג( לפיכך לא היה בכלל מאבד עצמו  לושהיה איבוד מותר 
וכן כתב הרא"ש בסוף מועד קטן  ,לדעת ונענשו עליו שלא הספידוהו כראוי כדאיתא ביבמות )עח:(

כדאיתא  שאיבוד היה מותר לווכן כתב בפרישה ס''ק ג ''והוא אנוס כשאול המלך.  ,)סי' צד(''
''הותר לו''. -מד בדעת הטור ש''אין מונעים ממנו כל דבר'' שווה לומשמע של ,בבראשית רבה''

שכתבתי שנראה שסתימת השו''ע שאסור לאבד עצמו מחמת  פרק גבסוף  לקמן ואמנם עיין
סי' קכג(,  ח''ו, )יו''ד הנ''ל , וא''כ צריך לומר ''שאין מונעין ממנו'' הכוונה כדכתב המהרש''םןיסורי

 ש להתאבל עליו.שאף שאסור בכ''ז בכה''ג י
, ובחיוב קטנים למסור נפשם )ואם יש ראיה לגבי לאבד עצמו לדעת מחשש שלא יעמוד בניסיון 125

ילדים שנשבו בחורבן הבית, וקפצו לים, בגיטין נז:(,  ואם יש חילוק בין ניסיון  400ממעשה עם 
רג ואל ילבין יהלפנויה או נשואה, ובין אם החשש בקרקע עולם, או בחשש שיכשל במעשה, ובדין 

  , בסימן יז.שער בברבים, וכמה הם ''רבים'', יעוין בכל זה לקמן ב פני חבירו
ואולי לפי"ז מובן למה דוד הרג את הנער העמלקי. כי כיון שכבר אחזו השבץ וזה רגעים  126

אחרונים לחייו, במצב זה כבר לא יוכלו להכשילו בעבירות וא"כ כבר אין היתר. אבל קשה למה 
לנער העמלקי למותת אותו? וצ"ל כמו שפי' חלק מהמפרשים שהנער שיקר בזה לדוד,  שאול אמר

ובאמת שאול מת מעצמו כבסוף שמואל א'. והנער רצה רק למצוא חן בעיני דוד כאילו שהרג את 
 שאול שרדפו.

ועיין במנחת אשר פר' וארא סי' יא אות ד': "אך אפשר דלא נחלקו אלא לגבי הריגת התינוקות  127
ו"ע מודו דאם חושש על עצמו שלא יעמוד בניסיון דרשאי לשלוח יד בנפשו". וע"ע במאזנים אך כ

למשפט ח"ב סי' יב שג"כ חילק בין הורג עצמו לבין הורג אחרים )כדכתבתי לקמן בסוף ה'הסבר 
השני'( והוסיף שם: "...ואיך נמית את הקטנים האלה שאינם רודפים לעבוד ע"ז, ואינם בני 

שהם אנוסים, ואולי תבטל הגזירה, ואולי ישובו אל ה' בגדולתם? ולא באתי ח"ו  עונשים ובפרט
 .להכניס ראשי בין הרים... אלא תורה וללמוד אני צריך, ומי יתן וידעתי מקור להיתר זה"
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ושאול בן קיש שלא ברצון חכמים עשה. ומעשה ברב אחד ששחט תינוקות הרבה בשעת השמד 
ואמר הרב  .והוא לא חש לדבריו .שירא שיעבירום על דת והיה עמו רב אחר וכעס עליו וקראו רוצח

גוים והיו פושטים עורו ונותנין וכן היה שתפשוהו  .יהרג אותו רב במיתה משונה ,אם כדברי ,המונע
ואם לא שחט אותם אפשר שהיו ניצולים ולא היו  ,ואח"כ נתבטלה הגזרה .חול בין העור והבשר

ה( , ט ''ת )בראשיתוככל דברי האורחות חיים הנ''ל כן איתא בדעת זקנים עה .הורגים אותם''
ר בשאול היא מחשש י דעות אלו גם הובאו בש''ך שם. וא''כ לפי הדעה הראשונה ההסבתוש128

  שיעבירו אותו על הדת ומפחד שלא יעמוד בניסיון.

                                                      
וביש"ש )בב"ק פח( אסר לשחוט בניו, דמסתמא יזכו ויחזרו, ועכשיו הן אנוסים ופטורים  128

"והם  -רים, ועל המתירים לשחוט הילדים בגזרות כ' הריטב"א בע"ז יח. לגמרי, ורוב האנוסים חוז
דברים שצריכים תלמוד ועיון גדול אלא שכבר הורה זקן, ושמענו בשם גדולי צרפת שהתירו כן 
הלכה למעשה". וכמו כן כ' בפסקי תוס' בגיטין אות רטו, וכ"כ בס' האגודה. ועיין בקינות לתשעה 

ור המפורש מבוא תולדות הפייטנים על רבינו יו"ט מבעלי התוס' שהוא כב, כט, ובמחז -באב קינה
עצמו שחט שישים אנשים ואח"כ שחט עצמו. ובס' שם הגדולים )אות י, יז( כתב בשם היוחסין )דף 
ל"ב דפוס אמשטרדם( שבזמן צרה הרגו עצמם רבינו יהודה )בן הרא"ש( ואשתו וחמותו אשת 

, בשעת הגזרה דיראו שלא יוכלו לעמוד בניסיון )ואמנם מה רבינו יעקב בעל הטורים בטוליטולה
שהוסיף: ''ושם הביא ספר יוחסין משם מרדכי דהיכא דירא שאינו יכול לעמוד בנסיון וכו'. וכתב 
שיש לו ראיה חזקה ע"ז מההוא כובס שהפיל עצמו מהגג על שלא זכה להזדמן באשכבתיה דרבי 

' הנושא'' ממש לא מובן, שבאיזה ניסיון היה צריך ויצאת בת קול שמזומן לחיי העה"ב כמ"ש פ
 .הכובס לעמוד?!(

בעניין ההיתר לשחוט את הילדים מחשש שילכו לשמד, יש להבין, הכיצד הותר לא תרצח, כדי 
להנצל מע''ז, ומאי חזית להעדיף האי מהאי, ועוד דע''ז יעברו באונס, ולא תרצח עוברים ברצון? 

ן בוחן, פינה א, אות קח(, שדן במי שמוכרח לעבור או על ע''ז, או על ועיין ביעב''ץ )מגדל עוז, אב
רציחה, היי מינייהו חמיר )ולכאורה יש לעיין גם ברציחה גופא לדעות שהובאו בתחילת פרק א 

, שמאבד עצמו לדעת עובר משום לא תרצח, א''כ איזה איסור חמיר טפי, לרצוח עצמו או 19הערה 
וכיח דע''ז חמיר טפי משפיכות דמים, הוי ניחא מעשה שחיטת הילדים, לרצוח חבירו(. די''ל דאם נ

)בקידושין  וכמו כן אם נוכיח דג''ע חמיר טפי משפיכות דמים, הוי ניחא מה שרב כהנא קפץ מהגג
)סוף פר' אחרי רמב"ן , כדי לא להכשל בג''ע, והנה אכן יש להוכיח את הנ''ל, מדברי קדשו של המ.(

והטעם בהיות העונשין הגדולים כמיתת בית דין והכרת בעניני הבעילה, ''... , כט(, שכתב:יחמות, 
מפני שגילוי העריות דבר נמאס מאד אצל התורה, כנזכר בזאת הפרשה ובמקומות רבים בכתוב, 

יזכירו אותה אחר עבודה זרה וחכמים מזכירין לעולם עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים, 
( אלהיהם של אלו שונא זמה הוא. ויש לענין סוד .שאמרו )סנהדרין קו , וכמווקודם שפיכות דמים

ולכ' מתכוון שע''ז הכי חמור, ואח''כ ג''ע, ואילו ש''ד הכי קל מבינהן, וניחא  .''גדול בסוד היצירה
כן סדר (, שכתב: ''...יג ,כ )בפי' על עשרת הדיברות בפר' יתרורמב"ן לנ''ל. אלא שמאידך מצינו ב

ואחר כך הזהיר  ן ועונשן כך הוא, אחר ע"ז שפיכות דמים, ואחרי כן גלוי עריותהמצות בחומר
...'', וכאן הרמב''ן כותב מפורש שסדר זה תלוי ברמת החומרא, ולכן גנבת נפש ועדות שקר וגזל

צריך לומר שבפר' אחרי מות, לא התכוון הרמב''ן לחומרת העבירות, אלא הסדר של חז''ל, שונה 
כי התורה כדברי הרמב''ן בפר' יתרו מסדרת לפי החומרא, וחז''ל מסדרים  מהסדר של התורה,

כדברי הרמב''ן באחרי מות לפי מה שראו חכמים שצריך לחזק אצל האנשים, בדבר שיותר נכשלין 
בו, ולכן הקדימו את ג''ע קרוב לע''ז, כדי להדגיש כמה הקב''ה שונא זימה וניאוף, ולהרחיק את 

אשה חמת מלא  ,תנא.(: ''שבת קנב, שאנשים זונים אחריה, וכדברי הגמ' )האדם מעבירה מצויה זו
'', ולפי זה, כיון דהסדר האמיתי הוא: ע''ז, ש''ד, ג''ע )וכן והכל רצין אחריה -צואה, ופיה מלא דם 

מוכח גם מהעונש בתורה, כמבואר בסנהדרין מט: שהרי על ע''ז מקבלים סקילה, ובש''ד מקבלים 
ד''כ המצוי הוא עבירת אשת איש, וזה באמת בעונש היותר קל שהוא בחנק, ואכן סייף, ובג''ע שב

כך פי' בתכלת מרדכי יפה על הרמב''ן, וכמו כן ביעב''ץ שם כתב שיעבור בג''ע קודם שיעבור בש''ד, 
והוסיף טעם, שש''ד אין לה כפרה, כברמב''ם פ''ד הל' ט מהל' רוצח, ואמנם טעם זה בלבד לא 

''כ אז גם חמיר טפי מע''ז, כדמוכח מהסלקא דעתיה של אהרן במעשה העגל מספיק, שהרי א
מדוע אהרן לא עשה חשבון יותר )ושמעתי מאבי מורי שליט''א להקשות  ז. כמבואר בסנהדרין

ואילו בע''ז המון והרי אין שליח לדבר עבירה,  ,רק אחד יעבורפשוט, שאם ישראל יעברו ברצח הרי 
, א''כ ניחא לן מעשה שחיטת הילדים, אבל לא התיישב לפי זה קרה( יכולים להכשל, וכפי שאכן

מעשה קפיצתו של רב כהנא מהגג )ואמנם בלא''ה קשה על כל הנ''ל, שהרי המאירי שם ז. הסכים 
עם ''החשבון'' של אהרן, ובכ''ז כתב שאין לעשות חשבונות כאלו בעניני איסורין, דלא עסקינן 

ייך כאלו פשרות, אבל במצוות ה', צריך לבצע את פקודת ה' בלי ששם ש ,ת בין בעלי דיניםובפשר
שום חשבונות, אלא א''כ קיבלנו כללים מפורשים, וכגון ''הקל הקל תחילה'', או ''עשה דוחה לא 
תעשה'', וכד'..., וידועים דברי רבי חיים זוננפלד, שזמרי בן סלוא לא היה סתם בעל תאוה, אלא 

ת בנות מואב, כדי שבנ''י לא יכשלו גם בע''ז וגם בג''ע, ולכן הלך בא עם חשבון, שעדיף שנתיר א
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שרצה  (פא:), לגבי המעשה דרבי חייא בר אשי בקידושין (דסי' עו, ס''ק )מצינו במשנת פקו''נ וכן 
להמית עצמו משום דנכשל בחטא, שכתב: ''עוד יש לבאר למעשה דרבי חייא בר אשי, דמאחר 

קרת הרי ודאי דלא תעזבהו ותחזור לפתותו, והכיר בעצמו שלא דכבר עבר ונכשל עם ההיא מופ
יוכל לעמוד כנגדה ויחזור ויחטא, וקיי"ל דבגילוי עריות יהרג ואל יעבור, ולכן רצה רבי חייא בר 
אשי להמית עצמו שלא יעבור בגילוי עריות, וכבר מצינו כיוצב"ז במלחמות לרמב"ן בסוף פרק בן 

א והפיל עצמו מהגג הגם שהיה בזה פקו"נ, כדי שלא לעבור בגילוי סורר ומורה דמה"ט הלך רב כהנ
)ואין להביא לרמב''ן ראיה מתוס' בע''ז יח. ד''ה 'ואל יחבול', שהרי  עריות עם ההיא מטרוניתא

                                                                                                                                                        
בדווקא לעיני משה לפני אהל מועד, ועל זה גילתה לנו התורה, כמה מאוס בעיני ה' חשבונות כאלו, 

 ולכן ''פנחס...השיב את חמתי...'', שהראה לכולם מהי השקפת התורה הנכונה''(.
שאלו הראשונים שהתירו לשחוט את הילדים, אחזו כדברי וכאמור, לפי הנ''ל, לכאורה יש לומר 

הרמב''ן הנ''ל, שע''ז חמיר טפי ]ואין להקשות ממה שאין היתר להרוג את ''הרודף'' אחר ע''ז, 
כבסנהדרין עד. )כלומר שהולך בדרכו ללכת לעבוד ע''ז(, מכיון דהלעיטהו לרשע וימות, ורק 

סה, צריך להרוג את הרודף, והרי גם בנערה כשנצרך להציל את הנרדף או את הנערה המאור
המאורסה שמזנה איתו ברצון לא הורגים את הבועל )ויש לעיין במי שמבקש מרוצח שיהרגהו, 
האם יש דין להרוג את הרוצח הרודף, או שמא תלוי בשיטות שהובאו בפרק ג, אם יש להציל את 

ת חסד' לחולה שנמאס לו מחייו מי שמאבד עצמו לדעת(, והדבר מצוי ברופא שבדרכו לעשות 'המת
ומבקש מהרופא שירצח אותו[, ואמנם עדיין קשה, דאף שאחזו שע''ז חמיר, והרי אין אומרים 
לאדם חטא באיסור קל )של רציחה(, להציל חברך מאיסור חמור )של ע''ז(.  וע''ע בשו''ת 'טוב טעם 

ג' עבירות -ו אפי' כדי להנצל מודעת' ח''א סי' קצב, ד''ה והנה, דאין חיוב להאדם להמית את עצמ
 החמורות )כלומר אין חיוב, אבל רשאי אם רוצה, ודלא כב''י בבדק הבית הנ''ל שאסר(.

ולשון האורחות חיים שהובא בב''י היא לשחוט 'תינוקות' )ודלא כריטב''א בע''ז יח. שכתב 
רי לב )לרבי רפאל ''נערים''(, וא''כ אין ההיתר מצד שהקטנים מצווים על קידוש ה' ]כשיטת החק

יוסף חזן, יו''ד ח''ג סו''ס קמה(, נמוקי מהרא''י )הובא ברמב''ם פרנקל פ''ה מיסודי התורה, 
בליקוטים(, דרכי תשובה סי' קנז, דברי אפרים בקונטרס בעמק הבכא סי' ה, ואף שמסתבר לומר 

כתב במועדים  שגם שיטות אלו מסכימים רק שהקטן מקיים קידוש ה', אבל לא שחייב ממש, בכ''ז
וזמנים, ח''ח סי' קעז, שהקטן חייב ממש, אבל באיסור להתרפאות שאין בזה קידוש ה', אלא רק 
אסור לגדול מצד חומר ג' העבירות, בזה קטן אינו מצווה, ובכ''ז מותר לו להחמיר כמו הגדול 

''ג שאסור להתרפאות )ויש סברא להיפך שמצווה דווקא באיסור מתרפאין, שהרי האור שמח פ
והבאת  13מאיסורי ביאה, חידש ע''פ החת''ס יו''ד סי' קפד, שבגוי אין דין ''בר מצווה'' בגיל 

סימנים, אלא כל שכבר מבין העניין, יש לו דין גדול, וקטן ישראל עד שיגדיל מחויב כמו גוי בשבע 
י נח חייבים ג' עבירות, ולפי השיטות שבנ-מצוות בני נח, ולפי זה קטן שמבין חייב מעיקר הדין ב

, אז גם הקטן יהיה חייב, אלא שהעיקר שגוי לא 43בקידוש ה', כמובא בפרק א סעי' יא הערה 
מצווה, ובכ''ז הביא רע''א בשם הפמ''ג שמא רק באונס לא חייבים במסירות נפש, אבל במתרפאין 

ך סי' יז חייבים, ולפי זה גם קטן יתחייב למסור את נפשו ולא להתרפאות(, ועיין בספר בכל נפש
ס''ק ה האם יש חילוק בכל הנ''ל בין קטן שהגיע לחינוך או שלא הגיע )ועיי'ש בחלק הבירורים סי' 
סו ס''ק ו, שלא שייך חינוך להרגילו במצוות, שהרי אם ימסור את הנפש, שוב לא יוכל לקיים 

חרי שנטמא מצוות בגדלותו, ומצד שני אם לא ימסור נפשו, יש חשש, שכשיגדל, לא יהיה מחונך, א
בעבירות החמורות, ויסוד מצוות חינוך, שלא יהיה אנשים לא מחונכים בעולם, ולפי טעם זה י''ל 
שאין הבדל בין שאונסין אותו לעבירה לבין מתרפאין בעבירה(, ועוד האם יש חילוק בין אונסים 

משומד אותו לעבור פעמים בודדות, לבין שכוונת האנס להעבירו על דת לגמרי, והחשש שישאר 
כשיגדיל )עיי''ש בחלק הבירורים ס''ק ט, שכתב: ''עוד נראה דאפילו שהקטן אינו חייב למסור 
נפשו ומותר לו לעבור כדי להציל את נפשו, מ''מ אסור לגדול להכשילו בידיים כדי להצילו, משום 

קטן איסור ספיה דילפינן בגמ' יבמות קיד. מקרא דלא תאכילום, ולפי זה אסור לגדול להכניס 
למנזר או לבית ע''ז כדי להצילו(, ועיי'ש בסי' יז בס''ק ד, מה שכתב להוכיח משבעת בניה של חנה, 
ומבואר במדרש איכה )פ''א נ(, שהקטן שבהם ינק משדי אימו, וגילו היה שנתיים וחצי[,  אלא 
ההיתר לשחוט את הקטנים הוא רק מדין להצילם מע''ז. וצריך להבין מאי שנא, ממה שהובא 
לעיל, שאין היתר להרוג את ההולך לעבוד ע''ז? וי''ל כנ''ל שדווקא ברשע שהולך לעבוד ע''ז, 
אמרינן הלעיטהו לרשע וימות, אבל התינוקות שאינן רשעים, אלא אנוסים, מותר להצילם מע''ז 
ע''י הריגתם, ואמנם אין ללמוד מכאן להתיר להרוג, את מי שהאנס כופה אותו לעבוד ע''ז, וידוע 

לא יעמוד בנסיון, שיהיה מותר להצילו ולהורגו, דהרי אע''פ שנאנס, כיון שהדין שחייב למסור ש
את נפשו, אם לא יעמוד בנסיון נחשב לרשע, וממילא הלעיטהו וכנ''ל, ואף שהרמב''ם פ''ה ה''ד 
כתב שאין מענישין אותו, בכ''ז רשע הוא, ואמנם יש לדון לשיטת רבי אליעזר שהובא בשטמ''ק 

)וכן כתב  בות לג:, שבאונסין אותו לעבוד ע''ז ע''י יסורין קשים שאין להם קצבה, שמותר לוכתו
, האם יהיה היתר להורגו לפני שילך ויעבוד ע''ז, שהרי אינו רשע לשיטת רבי ביעב''ץ שם בכתובות(

 אליעזר, וא''כ מאי שנא מהני תינוקות?
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תיר רק בגרמא, וכגון פתיחת פיו, שיכנס שם האש, או כגון הילדים וילדות שקפצו לים, התוס' ה
, שבפרק א, סעיף ח 30, כבהערה סוף לא נחשב כממית עצמו בידייםלהם שהרי הנופל למים שאין 

, וגם אם נימא דבמעשה דרבי ואילו הרמב''ן מיירי שקופץ מהגג, שודאי נחשב מעשה הריגה ממש(
חייא בר אשי לא היה בודאי שיחזור ויכשל עימה, הנה כבר הביא בגליון רע"א בשו"ע יו"ד סימן 

 עד:( בסנהדרין)יהרג ואל יעבור, אמנם בחידושי רבינו יונה קנ"ז מהפמ"ג דגם בספק אשת איש 
חולק על הרמב"ן וכתב דיהרג ואל יעבור שכזה שיהרוג האדם לעצמו כדי שלא יחטא לא שמענו 
בשום מקום, ורבי צדוק ורב כהנא סמכו על הנס או שלא היה סכנה שימותו, ובשלטי גבורים 

, ולכאורה אפשר לומר שמח' רבינו יונה ''א מתכויןכוין לברוח ונפל מהגג בלהוסיף דרב כהנא נת
א, אם איסור לאבד עצמו הוי ממש  ש פרקישבר 19והרמב''ן תהיה תלויה במח' שהובא בהערה 

''לא תרצח'', או רק איסור בפני עצמו שנלמד מ''ואך את נפשותיכם מידכם אדרוש'', כי אם הוי 
ל לא תרצח כדי להנצל מגילוי עריות, אלא עובר על ''לא תרצח'', מאי חזית רב כהנא לעבור ע

ואילו רבינו  '',לא תרצח'', נלמד מהפס' הנ''ל בפר' נח, ולא משהרמב''ן למד שאיסור לאבד עצמו
יונה הבין שכמו שאסור לבקש מחברך שיהרוג אותך, כדי שתנצל מג''ע, כמו כן אסור שתהרוג את 

פורש שגמ' בשבועות יח. מה מוכח כך, שלכאורה וע''ע בקובץ הערות סי' מח עצמך בשביל זה,
 , ומדוע נחשב לאנוס, והרי בידו להרוג את עצמו?,מהנדה באבר מת, גם למ''ד שגם באבר מת חייב

 ג' עבירות החמורות-אחת מאלא דאינו חייב להמית עצמו או לחתוך אברים שלו, כדי להנצל מ
שכתב בטעם שאין להרוג את עצמו, שגם בדעת הרמב''ן עצמו מצינו )וע''ע בקובץ הערות סי' נח, 

מכיון שאין הדבר תלוי בו, ואם היה דין להרוג את שאין צריך למסור את הנפש בקרקע עולם, 
עצמו כדי להנצל מהעבירה, א''כ גם בקרקע עולם עדיין יש אפשרות להנצל )ודוחק להעמיד 

בחלק פר בכל נפשך , וראיתי בסדההיתר של ק''ע נאמר רק באופן שאין אפשרות לאבד את עצמו(
, שאצל רב כהנא ורב צדוק מיירי שחששו שיכשלו שחילקהבירורים סי' ס בעמ' שי בהערה לט, 

ולכן חייבים לשלוח יד בנפשם, במזיד, שהרי כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו כדבקידושין פא. 
זכרון שמואל סי' סה )וע''ע ב וכגון בק''ע, אין צריך להמית את עצמו מיירי שיעבור באונסשואילו כ

, הכוונה שיתן שיפילו אותו לכבשן ...''שיפילולפי זה במעשה תמר, צ''ל ''שנוח לו לאדם  .ס''ק לב(
האש, אבל שבעצמו יקפוץ, וכמו שאכן היה אמור להיות עם תמר שנא' ''הוציאוה ותשרף'', כלומר 

עוד בס''ק  שם והוסיף  .שאם לא היתה מגלה למי החותמת וכו'... היתה נופלת ע''י אחרים לאש
והנה נראה ברור דאדם שיודע שהוא פרוץ בעריות ולא כובש ליצרו דאין לו שום היתר להרוג ה: ''

לעצמו ואם עושה כן הוה מאבד עצמו לדעת, דכיון שיכול לכבוש ליצרו הרי חייב לעשות כן, ומה 
עדיף לו לשים קץ לחייו, שהורג לעצמו היינו שאין לו הרצון להצטער להלחם ולהתגבר על יצרו ו

והרי זה מאבד עצמו לדעת ככל מאבד עצמו מחמת צער זה או אחר, ואינו דומה להא דהביא בב"י 
ביו"ד סימן קנ"ז דיש שכתבו דמותר לאדם להרוג עצמו אם חושש שלא יוכל לעמוד בנסיון, דהתם 

ר אדם על דעתו, מיירי כשרוצים העכו"ם לעשות לו יסורים שהם קשים ממיתה, שיכולים להעבי
אבל משום יצרא דעריות אין רשאי אדם לאבד עצמו אלא חייב לכבוש ליצרו, ושאני מעשה דרבי 
חייא בר אשי שהיצה"ר התגרה בו טובא וא"א היה בדרך הטבע לעמוד כנגדו, וכדי שלא יחטא אין 

לעצמו  לו שום דרך אלא שילך וישב בתנור להמית עצמו, ]אמנם יש להעיר דאם מה שהלך והמית
היה רק כדי שלא יחזור ויכשל בעריות, א"כ היה צריך לחבול בגופו באופן שלא יהא ראוי לביאה, 
ולא היה צורך באבוד נפשו, ויש לישב דעדיין חשש שיכשל באביזרייהו דעריות, עיין בסנהדרין סוף 

סימן מ"ד פרק בן סורר ומורה, והבן[, שו"ר בשו"ת אבן שהם )לאב"ד הילדסוס נדפס בשנת ת"ס( 
 :(נז)דאדם שמתיירא מן העבירה שיצרו תוקפו מותר לו לאבד עצמו, כדכתבו התוס' בגיטין 

והביא חלק מדבריו בפתחי תשובה יו"ד סימן שמ"ה אות )במתיירא שמא יעבור משום היסורים, 
ואפשר דכוונתו כשהיצר תוקפו ואונסו דומיא דהמעשים הנזכרים בש"ס, וכמשנ"ת, ולא  (,ב

דעלמא שעליו לכבוש ליצרו, וכאמור שם בדבריו דהנידון היה באדם שהיה ידוע לצדיק ביצה"ר 
 ''.וחסיד

 
 

 
 

 שרפת ס"ת להצילו מביזיון
 

שו"ת שבות יעקב )חלק ג סימן י(, לשרוף ס''ת כדי להצילו מביזיון, ב שהתיר ועיין במה ד(
ת גדולות והעמידו החביות שנשאל על מציאות ''...שנתנו הכתבי קודש לפני איזה שנים תוך חביו

בזיון גדול עד שהיו מקנחין בהם אם 129בבית הקברות ונגנבו כולם או רובם ע"י עכו"ם ובאו לידי 

                                                      
ד''ה אמנם(, שבקונטרס  824ל יא אות יא עמ'  וכעין זה עיין בשדי חמד )ח''ב, מערכת המ''ם כל 129

''זכר עשה'' כתוב  בראובן שהיה בספינה וס''ת עמו, ובאו ליסטים לשלול שללה, וידוע שאם הספר 
תורה ינהגו בה מנהג הפקר וביזיון...אם מותר לו להשליך את ס''ת לים, או שב ואל תעשה עדיף, 

י' ג( שההולך בדרך וירא מפני ליסטים, מותר להניח ואין להביא ראיה מהשו''ע )יו''ד סי' רפב סע
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מותר לשרפם או לא'', וכתב בתשובתו: ''...וגדולה מזו מצינו שהתירו לאבד את עצמו לדעת בכה"ג 
פן יבואו הערלים האלה כדכתיב בשמואל ל"א ויאמר שאול לנושא כליו שלף חרבך ודקרני בה 

ודקרני והתעללו בי ע"כ הרי אף דמאבד עצמו לדעת הוא מן העבירות החמורות דאין להם חלק 
לעה"ב ואין מספידין עליהם אפ"ה התירו אפילו על הספק כמשמעות לשון המקרא פן יבואו 

לחיי שעה, הערלים וגו' והתעללו בי וכן הסכמת כל הפוסקים כמבואר ביו"ד סי' שמ"ה ולא חיישי 
וזה דומה לס"ת שנשרף כדאי' בש"ס דשבת פ' האורג ובפ' אלו מגלחין העומד בשעת יציאת הנפש 

שנשרף ופירש"י דאין לך ריק שבישראל שאין בו 130חייב לקרוע הא למה זה דומה לרואה ס"ת 
תורה ומצות. ונ"ל דמה"ט אמרינן כל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות כי זה הוא מדה 

נגד מדה שגופו דומה ממש לס"ת וא"כ כיון שהתירו לאדם לאבד גופו בידים כדי שלא יבא לידי כ
, )וע''ע באוצר המלך יסודי התורה פרק בזיון היותר גדול כמו שמצינו בשאול ה"ה בס"ת ממש...''

ואסר לשרוף  השבות יעקב, , חלק עלסי' לז חזקאל )קאצנלנבוגן(כנסת יואמנם ב ו' שהתיר זאת(,
 שההיתר הנלמד משאולשם וכתב  (סי' יא ח''ג יעקב131בשבות  ו דבריו)והובא תבי הקודש הנ''ל,כ

                                                                                                                                                        
את הס''ת בכלי מעור ולרכוב על גבי הס''ת, כי שאני התם שיש רק ביזיון, אבל בלהשליך לים 
ונמחקים שמות הקודש, יש איסור דאורייתא, ודן שם על מחיקת השם בגרמא, דאיתא בשבת קכ. 

 שגרמא שרי.
מאמרו של הגאון רבי אשר וייס שליט''א בספרו 'מנחת  ודרך אגב ראיתי לנכון להביא פה את 130

שיחות' על פרשת וילך )ע''מ שצז( לאחר שהביא שבנפש החיים שער ד' פרק יא' כתוב: -אשר
בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראו ראשית ולכן אמרו )שבת קה:( 

דומה לרואה ס''ת שנשרף, שקדושת העומד על המת בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה 
נשמת כל אחד מישראל היא היא קדושת ס''ת ממש. ובספר קדושת לוי פרשת במדבר דהנה השם 
יתברך נתן התורה לישראל, ונשמת ישראל הם גוף התורה, כי ישראל הם ס' רבוא אותיות לתורה, 

שוע קידושין )ל.( לפי נמצא ישראל הם התורה, כי כל אחד מישראל הוא אות מהתורה, ובפני יהו
שמצאנו בספרים קדמונים ואחרונים שמספר כל אותיות שבתורה הם ששים רבוא, ועל זה רומז 
ישראל י'ש ש'שים ר'בוא א'ותיות ל'תורה,.. ונזכר בזוהר ובשל''ה ובמקומות הרבה. ובהקדמה 

האותיות  דגופן של ישראל קדוש כקדושת הגוילין של ס''ת והנשמות הן הן-לשו''ת בית הלוי
''ומעולם חשבתי בזה פשר השמחה שאנו עדים לה בכל הכנסת -שבס''ת. הוסיף במנחת אשר

ס''ת... וכי שמחה זו מה היא עושה, הלא לרוב יש כבר ס''ת בארון הקודש, ומאז היו כל בני 
הקהילה קוראין בס''ת כתיקון חז''ל..אלא שמתוך חביונו של נפש מתעוררת כמיהה בנשמת 

ק באותיות שבס''ת. וכך ראינו בינו שנות דור ודור, כל רשעי האומות שזממו להשמיד ישראל להדב
להרוג ולאבד את כלל ישראל, ראשית זממם שפכו חמתם על ספרי התורה, בזזו והשפילו בלעו ולא 
חמלו... כי נשמת העם בס''ת קשורה והא בהא תליין. 'ישראל ואוריתא' כרוכים ירדו מן השמים, 

-גם בסערה השמימה, כבמעשה בע''ז יח. עם רבי חנינא בן תרדיון, ובתו''ס שם כתבו ולעיתים עלו
שהיה לו לראות שום דבר תימה או מלאכים או דבר אחר, אי נמי בשביל שהיו -''מה אתה רואה

שומעין קול האותיות הפורחות ולא היו יודעים מהו'' ואפשר דשאלת התלמידים היתה על ראיית 
הימים היו ימי עברה וזעם ימי ציה וצלמות של גזירות קשות ואבדון ואין לך עיני השכל והלב, ד

יום שאין קללתה מרובה משל חברתה, והנה גדול הדור אשר אמרנו בצלו נחיה עולה בסערה 
השמימה, וזעקת היאוש בקעה מתוך לבם השבור ''רבי מה אתה רואה'' היש תקווה לאחריתנו, 

רועה נשארים אנו. וענה רבי חנינא בן תרדיון אל יפול רוחכם,  היש שכר לפעולתנו הלא כצאן בלי
ואל ירך לבבכם יש תקווה לאחריתך ויש שכר לפעולתך ''גוילין נשרפין'', מלכות הרשע יכולה 
לשרוף ולכלות את גופינו המשול לגויל של ס''ת, אך נשמת האומה הישראלית אינה בת כיליון 

שורות לאותיות התורה פורחות באוויר ובעת שיעלה רצון ''ואותיות פורחות'' נשמות ישראל הק
לפניו ית''ש יחזרו האותיות ויקבע במקומם ושוב יקהילו קהילות ברבים שכבר הבטיח הקב''ה כי 
לא תשכח מפי זרעו. ודווקא הנהגה זו למעלה מן הטבע ומן השכל במסי''נ הביאה לחורבן רומי 

''מעשה מרכבה'' ד''במעשה דרבי חנינא בן תרדיון נגזר והצלת ישראל כמבואר בתו''ס ע''ז ב: בשם 
על רומי חורבן גדול'' והדברים נפלאים. ונראה עוד דכשאמר ''אותיות פורחות'' כוונה כפולה היתה 
לו, לעת הזאת האותיות פורחות באוויר, ובעת שיעלה רצון לפניו ית''ש הם עתידין לפרוח מחדש 

 צחית לעולם ולעולמי עולמים'' עד כאן דבריו המרטיטים !וליתן פרי עץ חיים בבנין התורה הנ
וז''ל: ''שאלה בענין כתבי קדש אשר מר הסכים לשרפם כנותר קדשים ולא כן דעתי השפלה  131

ומר הביא ראיה משאול מלך ישראל שמסר את עצמו והאביד את עצמו לדעת, תמהני, הלא כל רז 
ב"ק סי' נ"ט(, וז"ל אולי שאול ע"ה כיון וכו' לא נעלם ממכ"ת מ"ש מהרש"ל בים של שלמה )פ"ח ד

שסבר אם יפול חי בידם יתעללו בו ויענו אותו מסתמא בני ישראל לא יחשו בשמעם בצרות המלך 
ולא יעמדו על נפשם מלנקום נקם להצילו ויפלו רבבות מישראל והוא ידע שכבר נגזר הגזירה שלא 

יי שעה אף ספק התעלל לא חש וזה שאמר פן ימלט מהם עכ"ל וגם שאול ידע ודאי שיהרג ומפני ח
יתעללו בי, אמנם בכתבי קודש שספק אם ישרפו וגם ספק התעלל, פשיטא שאין לשרפם, ותרתי 
בעינן ודאי ההרג וספק התעלל, אמנם בחסר חד אין רשאי לאבד את עצמו לדעת ולכן רבי חנינא בן 

אי אמנם לא היה ספק התעלל, וק"ל תרדיון לא רצה לפתוח פיו למות מהרה כי אף שההרג היה וד
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 ולכן דוד המלך כעס על הנער העמלקי, וא''כ תר להרוג מישהו אחר,יה לאלהרוג את עצמו זה 
ולכן אסור לשרוף ס''ת להצילו מביזיון, ועוד שהרי במה ששאול  להריגת אחר,פת ס''ת דומה ישר

עם ישראל )עיין הסבר שישי יש פירוש אחר, כמו שכתב היש''ש, שחשש שיהרגו רבים מ אעצ''ל
לקמן(, וראיה לחילוק שההורג את עצמו יותר קל מלהרוג אחר, כתב: "דמאבד עצמו לדעת 

כל דהו מספידין אותו משא"כ ח"ו למוסרו, ועיין בתוס' גיטין נז: דרש להם הגדול... כתבו בסברא 
צמן לדעת כי ידעו שיענו אותם אף דהעבירה עצמה יעבור ואל יהרג אלא על התוס' הא דאבדו ע

ולכן יכלו להחמיר על עצמם ולקפוץ לים אף כלומר לעצמו יותר קל, כרחך חילוק כנ"ל..." 
שהחשש רק לעבירה שדינה 'יעבור ואל יהרג', אבל להרוג אחר אין שום היתר ולכן אסור לשרוף 

אף לאחר שראה את תשובת הכנסת יחזקאל וון יותר גדול. כתבי הקודש כדי להצילם מביזי
 ()דרוש יגוע''ע בפרשת דרכים להתיר.  סי' יב,ב132, ועדיין כתב שם שבו''ילאסור, בכ''ז לא חזר בו ה

וז''ל: ''...וזהו כונת שאול  .נושא כליו למות ע"יטפי ולכן שאול העדיף 134אחר קיל 133דאדרבה ע''י 
לפי שיש בידי עון דשפיכות דמים. וכי תימא כיון דלא אתרו ביה אף  באומרו עמד נא עלי ומותתני,

שהיה מזיד הכתנת מכפר, לזה אמר כי אחזני השבץ, כלומר אני חטאתי במכפר, דהיינו בכתנת 
דאין לו כפרה  שהרגתי הכהנים, ומשום הכי אין לי כפרה בבגדי כהונה, דומיא דהורג כהן גדול

נראה ליישב, והוא דיש לדקדק דמאי איכפת ליה לשאול לומר  אך כפי דרכנולעולם וכדכתיבנא. 
ונראה שכונת ו לומר אלא עמד נא עלי ומותתני. לנער הטעם שבשבילו נגזר עליו, שימות לא היה ל

שאול היתה לרמוז לנער הטעם שרוצה ליהרג ע"י אחר ולא רצה הוא להרוג את עצמו, והוא 
מים וכדכתיב ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, שהדבר ידוע שההורג את עצמו חייב מיתה לש

והנה אין ספק דכשם דבדיני אדם קיימא לן דאין רז"ל שהוא אזהרה להורג את עצמו. ודרשו 
הכי נמי בדיני שמים יש הפרש בין הורג את עצמו בידיו לאומר לאחרים שליח לדבר עבירה, 

שלח לדבר עבירה, מכל מקום הא , דאף דבדיני שמים אמרינן בקדושין שיש עונש על המשיהרגוהו
דינא רבא ודינא זוטא איכא בינייהו, ופירש רש"י דלרבנן אף דבדיני  )מג.( אמרינן התם בקדושין

שמים מענישים את המשלח לדבר עבירה, מכל מקום אין מענישים אותו כולי האי כאילו עשה 
מים, מכל מקום הוא העבירה בעצמו. וא"כ גם ההורג את עצמו אף שמענישים אותו מן הש

והנה שאול אף שהוכרח להרוג את והו אין מענישים אותו כולי האי. כשאומר לאחרים שיהרג
עצמו כדי שלא יתעללו בו פלשתים, מכל מקום כל הבא מידו להקל מעליו מהעונש עשה, ומשום 

י וחילוק זה שיש בין עושה העבירה בעצמו לעושה ע" הכי לא נהרג ע"י עצמו כי אם ע"י אחרים.

                                                                                                                                                        
עוד זה מדבר מר מסתייע משאול המלך ולא מדוד המלך ע"ה שהרג נער המבשר שא"ל איך לא 
יראת לשלוח ידך לשחת משיח ה' אף שהנער הגיד לו דברי שאול פן יתעללו, עיין ברש"י ורד"ק, 

ולא להרגו, וכ"כ  אלא ע"כ שהן רשאין ולא אתה דלאבד את עצמו שאין עושה משום כעס מותר
הפוסקי' גבי מאבד את עצמו לדעת אין מספידין, אם יש לו איזה אמתלא מספידין ע"ש, משא"כ 
ח"ו להורגו, ועיין קצת ברלב"ג שם ובהניזקין דף נ"ז בד' מאות ילדים וכו' דרש להן הגדול וכו' 

ים מיסורין וכו' א"כ קפצו הילדים וכו' וכתבו תוס' הא דאמרינן מוטב שיטלנה מי שנתנה וכו' וירא
ע"כ היו מענין אותם ולא היו הורגים אותם עכ"ל, ש"מ כדבריו שהוא בעצמו רשאי לאבד את 
עצמו ולא אחרים דהא התם זנות פנויה שיעבור ואל יהרג ע"ש, וכיון דיציאת נשמה כנשרף ס"ת 

ת גזירת כמ"ש מר ג"כ אין רשאין לשרוף ס"ת בידים, והא דפסקו חכמי צרפת לשחוט ילדים בע
השמד? התם טעמי דבריהם כיון שיצאו מן הדת ואז יהיה מן המורידין ולא מעלין ודו"ק אף על זה 

 צווח מהרש"ל ע"ש...''
וז''ל: ''תשובתו הרמה קבלתי, ואף דטרידנא טובא כעת לא יכולתי להתאפק מלהשיב בבל  132

א ספק אם ילכו תאחר הנה בוודאי מה שכתב מכ"ת לחלק בין איבוד נפש לכתבי קודש שהו
לאיבוד ידעתי גם ידעתי שישנן מקומות לבע"ד לחלוק ולדחוק בכמה חילוקים בענין זה...ומה 
שמעלת כבוד תורתו מדמה ממש לאיבוד נפש זה אינו דהא בגמרא לא קאמר רק הא למה זה דומה 

ילו וכו' ופירש"י שם משמע דודאי איבוד נפש חמיר משריפת ס"ת וספק פיקוח נפש דוחה שבת אפ
מלאכה גמורה משא"כ להצלת ס"ת אסור לכבות הדליקה בשבת כמבואר בסימן של"ד רק הצלה 
מותר, וגם שריפת שאר ספרים אינו דומה לס"ת ממש כמ"ש הבאר שבע בעצמו וז"ל שיש בהם 
סרך קדושת ס"ת והוי דבר הדומה לדומה בדמיון רחוק ואין להחמיר כולי האי ועי"ז אתי לידי 

ש יותר ע"כ ראוי ונכון לקיים מנהג ראשונים ולא לדחותם בשתי ידים כי מאיבוד זלזול כתבי קוד
נפשות יש ללמוד היתר לשרוף אלו קונטריסן מכח כ"ש אבל לא ללמוד איסור כי אינו דומה כלל 

 ודו"ק''. 
ושמא בזה יש הסבר נוסף, למה רבי חנינא בן תרדיון לא רצה לקרב בעצמו את מיתתו, והסכים  133

 תתו ע''י אחר. וע''ע לקמן בהסבר השביעי למיתת שאול, בפרק ב סעי' כה.לקרב מי
וכמו כן מצינו בספר חסידים )סימן תרעט(: ''ויפול הגורל על יונה וכתיב )שם שם י"ב( שאוני  134

ועוד והטילני אל הים ולמה לא אמרו לו ליונה תשליך עצמך אל הים אלא לא רצה להשליך עצמו, 
.'', ואמנם יש לחלק בין אופן המותר שאז אין חילוק ..טב שישליכוהו הםגוים היו בספינה ומו

בינו לבין אחרים, לבין אופן שאסור ואז ע''י אחרים קיל טפי, וכדכתבתי לעיל פרק א סעי' ב 
 .22בהערה 
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שליח הוא משום דדרשינן גבי שחוטי חוץ ודרשינן הוא ולא שולחיו ומניה ילפינן לכל התורה כולה 
דאין שליח לדבר עבירה באם אינו ענין וכמו שכתבנו, וכבר כתבנו לעיל דדואג לא הוה דריש הוא 
ומש"ה אמר לו שאחימלך היה חייב מיתה מדין מורד במלכות במה ששאל לדוד באורים ותומים 

שום דס"ל דאין נשאלין למי שצורך הצבור וכפי סברת דואג דלא דרשינן הוא יש שליח לדבר מ
עבירה דגמרינן ממעילה וטביחה ומכירה וחשיב כאילו אותה הפעולה נעשית ע"י המשלח. וכבר 

 ידוע מה שאמרו רז"ל הביא דבריהם רד"ק שזה הנער שהרג את שאול היה דואג. 
נא עלי ומותתני וכ"ת למה אין אני נהרג ע"י עצמי אלא אני רוצה  ובזה יובן כוונת הכתוב עמוד

שתעשה הפעולה הזאת ע"י שליח משום דאחזני השבץ דהיינו עון נוב עיר הכהנים נמצא שטעיתי 
בדין במה שהרגתי אותה לפי שלא היו חייבים מיתה לפי שלא היו מורדים במלכות לפי שהדין הוא 

מי שצורך הצבור בו וא"כ על כרחין דרשינן הוא לרבות סתם דכשם שנשאלין למלך כך נשאלים ל
מלך ואייתר לן קרא דוכל ישראל אתו לרבות מי שצורך הצבור בו וכיון דדרשינן הוא א"כ שמעינן 
דאין שליח לדבר עבירה משום דדרשינן דם שפך האיש ההוא הוא ולא שולחיו ומש"ה עמד נא עלי 

ו ע"י שליח ולא ע"י עצמי כדי להקל מהעונש ומותתני שאני רוצה שתעשה הפעולה הלז
 וכדכתיבנא...''

ומלבד כל דבריו הנפלאים של המשנה למלך בדבריו ב'פרשת דרכים' הנ"ל, נמצינו למדים שאיבוד 
עצמו לדעת ע"י אחר פחות חמור מאשר יעשה בעצמו. ודלא ככנסת יחזקאל הנ"ל. ואמנם צריך 

יח משאול שביקש מהנער להורגו, והכנסת יחזקאל להבין מה הויכוח, שהרי הפרשת דרכים הוכ
שאול המלך או כמו  הוכיח מדוד שכעס על הנער? ואולי זה גופא נחלקו האחרונים איך לפסוק כמו

דן על חומרת הריגת אחר, והפרשת דרכים דן על אמנם יותר נראה שהכנסת יחזקאל דוד המלך. ו
 שבזה על ידי אחר קיל טפי. חומרת הריגת עצמו

 
 

 
 שודאי ימות כי ידע מנבואת שמואל -היתר לשאול ה

 .ל שודאי ימותמואנבואה משבשלשאול היה מותר לאבד עצמו לדעת כי ידע  - הסבר שלישי ה(
ב, וז''ל:  אותהגב''י אות כא והובא בהגהות והערות בטור שירת דבורה  "גודעה זו היא בשיירי כנה

שאול בן קיש שלא ברצון חכמים עבד, אינו "מה שכתב בספר "בדק הבית" בשם "ארחות חיים" ד
נח לי, דשאול בחיר ה', שאמר לו הקדוש ברוך הוא ע"י שמואל: "מחר אתה ובניך עמי", היינו 

, שכבר היה יודע שלא יחיה עוד, ראייהבמחיצתי, יפגע עצמו שלא כדין?! ולכן נראה דמשאול ליכא 
עצמו ולא יתעללו בו פלשתים, אבל מי  שאמר לו שמואל: "מחר אתה ובניך עמי", ומוטב שיהרוג

בריו כתב גם ''היפה תואר'' על וכד .שהוא ספק שאם לא יהרוג עצמו אולי ינצל, אין לפגוע בעצמו"
רבי של ההיתר ולפי''ז יש להוסיף ש .א לא, ד(-וכן ברד''ק ובאברבנאל )בפי' בשמואל, דרשהמ

ל את ידע מר' ישמע"שגם רחב ,הואלעשות לו המתת חסד  קלצטונירילומר ל חנינא בן תרדיון
על עונש מכירת יוסף, לכן בגמ' שם אמר  .ששמע מאחורי הפרגוד שימותו כל עשרה הרוגי מלכות

והרי חכם עדיף  ,: ''תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ס''ת באש''רבי חנינא בן תרדיוןר' יוסי ל
האם  לפי"ז ןיויש לעי .משמואל וכמו ששאול ידע135ימות,  בלא"הוידע מזה ש ,(.ב יבבב''מנביא )

האם נחשב ג''כ כידיעה שימות ויהיה מותר מרופא שנשאר לאדם כך וכך זמן לחיות  ידיעה136גם 

                                                      
וצריך לדעת שדברי שמואל במעשה עם בעלת האוב, היה בגדר נבואה ממש כשם שהיה בחייו,  135

שאלת ממני ידידי אודיעך דעתי על , שכתב: ''"ז חלק ג סימן תרמב )אלף סז(שו"ת רדבכדמצינו ב
ענין בעלת אוב שהעלתה את שמואל הנביא אעפ"י שאמרו בתלמוד תוך שנים עשר חדש היה מ"מ 
קשיא לך איך יש כח ביד בעלת אוב להעלות נפש הצדיק בתוך הגוף ולהורידה ממחיצתה אפילו 

עלה ממחיצת המלאכים איך שיהא קשה עלי לקבל דבר זה עד בתוך י"ב חדש והלא מחיצתה למ
כאשר שאל שאול לבעלת אוב להעלות את ...תשובה כל ימי הייתי מצטער על דבר זה. שתאיר עיני

שמואל והיא עשתה פעולותיה וקסמיה וקטרתיה והשבעותיה להכניס בגופו של שמואל הנביא כח 
היא וראה הקדוש ברוך הוא שהיה מזומן הכח מכחות הטומאה כפי הכח והסגולה שיש בפעולה ה

ההוא להכנס בגוף הטהור והנקי לטמאו רמז לנשמתו של שמואל הנביא שתכנס לגוף כאשר 
בתחלה לא בכח הבעלת אוב ח"ו אלא במצות הקדוש ברוך הוא כי אמר מוטב שתטרח ותתרגז 

אול למה הרגזתני וזהו שאמר לו שמואל לש...נשמת הצדיק ממה שיכנס במשכן הטהרה דבר טמא
ואפילו זה לא היה אפשר אלא בתוך י"ב חדש שעדיין הנשמה יש לה קצת יחוס ...להעלות אותי

'' ושייכות עם הגוף אבל לאחר י"ב חדש לא אפשר שכבר נכנסה למחיצתה ועוד שכבר הגוף כלה
ק מה )והובא תשובה זו בהגהות הרד''ל ס''ק עד, בפרקי דר''א פרק לג, והוסיף שזה מה שמדוי

 (.קאמר התם בפרקי דר"א "דשמואל נתנבא בחייו ולאחר מותו"ד
חכמה בגוים וצריך לדעת שע''פ שכתוב באיכה רבה )פרשה ב, פס' ט( ''אם יאמר לך אדם יש  136

...'', בכ''ז כל ''ידיעתם'', מבוססת על 'סטיסטיקות', והם עשו זאת על גויים, אבל לא בדקו תאמין
יים, ולא עשו על יהודים שקיבלו ברכה מרב גדול והרבו בתפילות, 'סטיסטיקות' על יהודים דת

 וכו'...



82 

 

  

ועיין בשלטי גיבורים בסוף פרק בן סורר )הסבר הנ''ל לאבד עצמו כשעובר יסורים קשים. הלפי 
כי הרבה נידון למיתה בעיני  ומורה: ''...ואינו ברור שימות בשביל זה, ואפי' אמרו מן הרופאים,

 הרופאים ורפואתן קרובה''(.
 
 

 
 בנה במחלוקת דוד ושאולהה

 

בברכות )דף י( שישעיהו  'מפ הג"של דוד ושאול ע המחלוקתונראה לפי הסבר זה להסביר את  ו(
כך מקובלני מבית אבי  ,כלה נבואתך וצא ,בן אמוץ ,גזרה עליך גזרה, א''ליהו ...''כבר נזקאמר לח

פרש''י נגזרה ו .אל ימנע עצמו מן הרחמים'' ,אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם ,אבא
שראה את המלאך וחרבו שלופה בידו בסוף ספר  ,זה דוד - גזרה שתמות, ומקובלני מבית אבי אבא

וכן מצינו שדוד המלך כאשר בנו )מבת שבע( חלה אנושות צם  .שמואל ולא מנע עצמו מן הרחמים''
פלל עד שמת הילד. ואעפ"י שהנביא כבר אמר לו שהבן הילוד ימות, לא התייאש והוסיף בכה והת

וא''כ דוד  להתפלל ולצום אף שנגזרה גזירה, כי בודאי חשב שהצום והתפלה יעבירו רוע הגזירה,
חרב חדה וכו'... ולכן לשיטתו  ילושימות שאפתר לאבד עצמו גם כשיש נבואה ישאין ה סברהמלך 

כישעיהו  סבראבל שאול ולכן העניש את הנער שעזר לו בזה.  אול להרוג עצמואסור היה לש
קנו, וכיון בזה 138שו''ת משנה הלכות חלק ט סי' וכן מצאתי ב מוחלט.גזירה שימות זה 137שכשיש 

                                                                                                                                                        
בשנת שש מאות שנה לחיי נח בחדש השני בשבעה עשר יום לחדש : ''יב(-ועיין בפרשת נח )ז, יא 

ויהי הגשם על הארץ ארבעים יום , ביום הזה נבקעו כל מעינת תהום רבה וארבת השמים נפתחו
ולהלן הוא אומר )פסוק יז( ויהי המבול, אלא  -''ויהי הגשם על הארץ  -, ופרש"י ''וארבעים לילה

כשהורידן, הורידן ברחמים שאם יחזרו יהיו גשמי ברכה, וכשלא חזרו היו למבול''. והדבר מדהים, 
''ידוע כי החיות  -שנה שיחזרו בתשובה )כדכתב הרמב"ן ו, יט 120שאפילו שהקב''ה חיכה להם 

לם מאכל אשר יאכל ומאד כפילים וכראמים וזולתם...וכאשר תאסוף לכרבות מאד, ומהן גדולות 
לשנה תמימה, לא תכיל אותם התיבה הזאת, ולא עשר כיוצא בה. אבל הוא נס, החזיק מועט את 
המרובה. ואם תאמר יעשנה קטנה ויסמך על הנס הזה ? ראה השם יתברך לעשותה גדולה כדי 

עליה וידברו בענין המבול וכנוס הבהמה והחיה והעוף שיראו אותה בני דורו ויתמהו בה ויספרו 
(, והם צחקו על נח, והנה הגיע השנה הסופית שהקב''ה כתב בר''ה, אולי יעשו תשובה''לתוכה, 

וחתם ביו''כ, וניתנו הפתקים בהו''ר, והגיע כבר יז בחשון, וכבר התחיל המכה, ועדיין הקב''ה 
וחיה, ונותן להם עוד הזדמנות, שאם יחזרו -מדרכו אומר כי לא אחפוץ במות המת, כי אם בשובו

בתשובה שלמה, לא רק שלא יקבלו את המבול, אלא יהפך לגשמי ברכה... וזאת יש לומר לכל 
חולה שהרופאים מייאשים אותו, שהמסכנים האלו אמנם למדו הרבה באוניברסיטה, אבל פירוש 

ב''ה בכל כוחותיו, כמ"ש המשורר רשב"ג רש''י בחיידר, לא למדו... ואסור להתייאש, ויש לשוב לק
", וכן ברמב"ם על המשנה בראש השנה אברח ממך אליךז"ל ב"כתר מלכות": "אם לעוני תבקש 

)פרק ד משנה ז( ''...תפלה והכנעה לפני ה' ויראה ממנו וניסה אליו ותשובה ותחנה ובקשת 
תיו, וירבה בצדקה )מעבר למה מחילה..'', ויד ה' לא תקצר, ויכול לעצור את מחלתו, ולהשיב כוחו

שמחויב במעשר כספים(, ויבכה בתפילה ובתחנונים, דכוחם רב מאוד, ושמעתי מידידי הרה''ג רבי 
יעקב גוטסמן שליט''א שמצינו ברש"י פרשת האזינו )לב, מח( עה''פ ''וידבר ה' אל משה בעצם 

ז, יג( בעצם היום הזה בא ''בשלשה מקומות נאמר בעצם היום הזה, נאמר בנח )שם  -היום הזה'' 
נח וגו', במראית אורו של יום, לפי שהיו בני דורו אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין בו אין אנו 
מניחין אותו ליכנס בתיבה, ולא עוד אלא אנו נוטלין כשילין וקרדומות ומבקעין את התיבה. אמר 

למחות יבא וימחה. במצרים הקדוש ברוך הוא הריני מכניסו בחצי היום, וכל מי שיש בידו כח 
נאמר )שמות יב, נא( בעצם היום הזה הוציא ה', לפי שהיו מצרים אומרים בכך וכך אם אנו 
מרגישין בהם אין אנו מניחים אותם לצאת, ולא עוד אלא אנו נוטלין סייפות וכלי זיין והורגין 

חות יבא וימחה. אף בהם. אמר הקדוש ברוך הוא הריני מוציאן בחצי היום וכל מי שיש בו כח למ
כאן במיתתו של משה נאמר בעצם היום הזה, לפי שהיו ישראל אומרים בכך וכך אם אנו מרגישין 
בו אין אנו מניחין אותו, אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו 

מר הקדוש ברוך הוא את השליו והעלה לנו את הבאר ונתן לנו את התורה אין אנו מניחין אותו. א
הריני מכניסו בחצי היום וכו..'', ולא מובן, מילא בני דורו של נח מובן מה שחשבו שיוכלו למנוע 
ממנו להכנס לתיבה, והמצרים חשבו שיוכלו למנוע מעמ''י לצאת ממצרים, אבל במיתתו של משה, 

ה של תפילה, ואף אם וכי איך חשבו ישראל שיוכלו, למנוע מיתתו של משה ?! אלא שידעו מהי כוח
נגזר עליו למות, עדיין יכולים להרבות כ''כ בתפילה וכביכול להכריח את הקב''ה שלא לקחת את 
משה מהם...אלא שבכ''ז הקב''ה אמר שפה לא יתן. וכמו שאמר למשה רבינו בפרשת ואתחנן ''אל 

 תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה''.
תב: ''...ודע והבן כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה (, שכ, ידטולך לך וכעין זה עיין ברמב"ן )137

להריגה לא ינקה הליסטים ההורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו, הוא רשע בעונו ימות ודמו 
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ברמב"ם 140 אמנםו .)עיין בלשונם שהובאו בהערות( קכג139סי' מהרש"ם ח"ו שו"ת למה שכתב ב
יב להסביר שנבואה לרעה יכולה שלא להתקיים, כגון נינווה רואים כשיטת דוד המלך כי הרח

שנבואת שמואל היא  ,ושמא שאול סבר .ורק מנבואה לטובה הקב"ה לא חוזר בו ,שחזרו בתשובה
אחרי  ובייחודכי בשרו שמחר יהיה עמו במחצתו בגן עדן. וזה בשורה טובה לשאול,  ,נבואה טובה

כמבואר בגמ' )ברכות  ,מואל התחדש לו שנתכפר לובנבואת שו ,שהיו לו חששות מעבירות שעשה
ומתבייש בה מוחלין לו. ועל כן זה נבואה טובה שאין הקב"ה יחזור ולכן יב:( שכל העושה עבירה 

  .יכול לאבד את עצמו
 
 
 

 כי היה טריפה -ההיתר לשאול 
 

מה שפגעו בו, כמו שכ' "ותכבד המלח 142טריפה מהחיצים141ששאול היה כבר  - עייהסבר רב ז(
ל זה באופן לשאוההיתר וא"כ  .וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאוד מהמרים"אל שאול 

 ורק אז יכול לעשות המתת חסד. ןיסורימי"ב חודש( וסובל  144דשעה )ע143ו הם רק חיי ישחי

                                                                                                                                                        
כי אם שמע , יש בעושה אותה דינים, אבל כאשר תצא הגזירה על פי נביאמיד הרוצח יבוקש, 

 ,, כאשר אמר ביהוא )מ"ב יא אבל יש לו זכות בואותה ורצה לעשות רצון בוראו כנגזר אין עליו חט
ל( יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בנים רבעים ישבו לך 
על כסא ישראל. אבל אם שמע המצוה והרג אותו לשנאה או לשלול אותו, יש עליו העונש כי הוא 

היא דבר מוחלט, שהרי אם לא כן, איך אמר  לחטא נתכוון, ועבירה הוא לו'' ומשמע שגזרת הנביא
הרמב''ן שיש זכות להרוג, והרי אולי עוד יתהפך הגזרה. ועוד למדנו שיש היתר להרוג כדבר 

 הנבואה.
וז''ל: ''...עוד עלה בדעתי הרהורי דברים דשמא מי שכבר מוזמן ליהרג לא שייך בי' דין דחובל  138

דמכם אבל מי שכבר ממילא מוזמן למות לא שייך  כלל דרק מי שעתיד לחיות אמרינן בי' רק את
בי' לאו דחובל, ועיין תוס' כתובות ל"ח ע"א ד"ה הא מני שכתבו דסימא את עינו והרגו בדבר אחר 
לא חשיב עין ונפש אלא נפש גרידא דמה שסימא את עינו בשעת הריגה לא חשיב כלום דבלא"ה הי' 

דבשאול כתיב פגע בי  במחלוקת דוד ושאול המלךואולי יהיה תלוי מת אלא שהמיתו בצער מרובה. 
ואיבד עצמו ואמרו ז"ל שעשה כן שלא יתעללו בו עכו"ם וא"כ כיון דממילא ימיתוהו היה מותר 
וע"ד שאמרו ברור לו מיתה יפה אמנם בחזקיהו המלך מצינו שאמר לישעיהו הנביא כלה נבואתך 

צוארו אל ימנע עצמו מן הרחמים  וצא כך מקובלני מפי בית אבי אפילו חרב חדה מונחת על
ולכאורה למה דוקא דוד ולמה לא אמר סתם כך מקובלני ולהנ"ל י"ל דדוד ושאול ופרש"י אבי דוד 

שהי' בבית הגיתי ועוד כמה פעמים שהי' חרב מונחת עליו ולא מנע עצמו מן הרחמים  פליגי בזה
 וצ"ע...''ומיהו ממעשה דר' חנינא בן תרדיון ע"ז י"ח לא משמע הכי וי"ל 

וז''ל: ''וע"ד שאלתו במה שאירע במחניכם כמה מקרים באנשים רמי המעלה אשר בכדי  139
להפטר מצער ויסורים ועוני ובזיון איבדו א"ע לדעת ר"ל, אם דינם לכל דבר כמתו על מטתם ואין 

 מונעים מהם כל דבר. 
ר שהביא רו"מ, וגם והנה כבר האריך בזה בשו"ת בית אפרים יור"ד סי' ע"ו והביא מדברי בש"

העיר בהראי' מגיטין פ' הניזקין מאשה ושבעה בני' שהביא רו"מ ועוד מכמ"ק, והביא בשם 
הרמב"ן שכתב כד' הש"ך סי' שמ"ה ס"ק ו' דשאול ידע מפי הנביא שיהרגוהו, והוסיף ביאור דאי 

שב קו' בשביל חיי שעה, ע"ז סמך להנצל מהיסורים שבודאי יצערוהו הפלשתים, ובזה ביאר ליי
שהרי ישעי' לא ידע מזה רו"מ מהא דחיי שעה, ומה דהקשה רו"מ עוד מהא דחזקי' וישעי', לק"מ 

אלא חזקי' קיבל כן מבית דוד וא"כ י"ל דגם שאול לא ידע מזה שאפשר לבטל הגזירה עוד, מ"מ 
וכמבואר כה"ג בתוס' מו"ק דף  כיון שהנביא א"ל שימות כבר נחשב כמת וגברא קטילא קטיל,

א ע"א ד"ה דאלת"ה וכו' דשמא הואיל והנביא אמר לו מות ימות הרי הוא כמת ונהג אבילות כ"
'' )ועוד מתשובה זו של המהרש''ם הובא ...אף על פי שהתפלל עליה, והביאו ראיה מהירושלמי ע"ש

 סימן טז(. שער בלקמן ב
מר כגון שיאמר ברמב"ם הלכות יסודי התורה )פרק י הלכה ד(: ''דברי הפורענות שהנביא או 140

פלוני ימות או שנה פלונית רעב או מלחמה וכיוצא בדברים אלו אם לא עמדו דבריו אין בזה 
הכחשה לנבואתו, ואין אומרים הנה דבר ולא בא, שהקב"ה ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה 

לך ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאנשי נינוה, או שתלה להם כחזקיה''. ועיין בספר עבודת המ
שכתב על דבריו: ''...עי' יומא ע"ג ב' ואף על פי שגזירת נביא חוזרת ועי' פרש"י כגון של יונה בן 
אמיתי ועי' ירושלמי תענית פ"ב וכן הוא במדרש רבה בראשית פנ"ג בשעה שהקב"ה גוזר להביא 

הוא טובה לעולם לא איש אל ויכזב ובשעה שהוא גוזר להביא רעה ההוא אמר ולא יעשה וכו' וכן 
בתנחומא וירא. ועיין פרקי דר"א פ"י פעם שניה שלחו לירושלים להחריבה כיון שעשו תשובה 

 הקדוש ברוך הוא עשה כרוב חסדיו ונחם על הרעה...''
                                     , סימן יח.שער בבהגדרתו של טריפה, ובדיניו, עיין לקמן ב 141
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 ןהרוג חולה סופני המתייסר ביסוריהתיר לראיה מהגמ' ל
 

עולא במיסקיה לארעא דישראל  :שם מסופרש הרא"ש במסכת נדרים כב. לפי הסבר זה יובןו ח(
איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה, קם חד שחטיה לחבריה, אמר ליה לעולא: יאות עבדי? אמר 

א אמר ופירש הרא"ש שבני חוזאי היו יהודים, והסיבה שעול ליה: אין, ופרע ליה בית השחיטה.
"מחמת מורא החזיק ידיו  שהיא הרא"ש שם את בית השחיטה כתב לרוצח שימשיך ויפרע לחבירו

והמילה "וגם" ברא"ש מראה שיש שני סיבות שכל אחת מהם מספיקה  .וגם כדי שימהר למות"
תר לעזור לפצוע האנוש שודאי היה כבר טריפה יתר למה שאמר עולא. וא"כ כתוב כאן שיש הילה

עולא לשחוט  התיר 145זה, ובוכמובן שסובל מאודקצת זמן לחיות, ורק נשאר לו  ,אחרי שנשחט
בידיים ולקחת לו את חיי השעה הבודדים שנשארו לו כדי שלא יסבול. וזה מתאים להסבר בשאול 

 קשים. ןביסוריהנ"ל שמותרת המתת חסד לטריפה המיוסר 
 

 
 

 חולה שיחיה חיי עולם יפה להצלתניתוק מכשיר הנשמה מחולה טר
 

וההיתר של עולא  לפצוע למות, באמת אסור לעזורול הזה, וואם לא נאמר את החידוש הגד ט(
שהיה מותר לעולא להציל את חיי  ,חידוש עוד יותר גדול לפי הרא"שמכאן יצא היה בגלל סכנתו, 

ועוד הוסיף לעודדו להמשיך ולחתוך בו והכל כדי להציל ע"י שחיזק את דברי הרוצח 146עולם שלו 

                                                                                                                                                        
שבזי( ועיין בשו"ת רב פעלים )ח"ג יו''ד סי' כט( שמלבד מה  כן כתב בס' חמדת הימים )להרר''ש142

שנודע לשאול ע"י שמואל שמחר ימות, הנה כבר ירו בו מהחיצים וידע שלא נשאר בו, תקוה 
 לחיות, וע"ע בפי' מהר"י קרא ע"פ תרגום יונתן.

למושג  ודע שהמושג ההלכתי של ''חיי שעה'', שמוזכר בגמ' ע''ז כז:, ובפוסקים, אינו קשור 143
טריפה, וע''כ אף אם אין לאדם דין טריפה )שההורגו, אין נהרג עליו(, בכ''ז כשהוא במצב שידוע 
שכ''כ חולה שע''פ דעת הרופאים לא יוכל לחיות חיי עולם )ראה בהערה הבאה(, יש לו דין של חיי 

ה, יהיו שייכים, שעה, וא''כ כל הנידונים שיובאו לקמן וכגון לגבי עדיפות הצלת חיי עולם, מחיי שע
 אף כשאינו בגדר 'טריפה' )כן שמעתי מהגאון רבי שלמה גוטפריד שליט''א(.

עיין בציץ אליעזר חלק יז סי' עב, וז"ל: ''המכוון של חיי שעה איננו מוגבל למי שיכול לחיות רק  144
חודש, כך מביא  12-מספר ימים כי אם אפילו למי שיכול לחיות מספר חודשים ורק לא יותר מ

דרכי תשובה סי' קנה ס"ק ו' בשם הגרש"ק וכן ראיתי לגרח"ע באחיעזר יו"ד סי' טז אות ו' וכן ה
בחכמת שלמה יו"ד קנה ואין לדייק מרש"י בע"ז כז: ד"ה חיי שעה שכתב "ושמא יום או יומיים 

 יחיה".
 בריו.כן כתב הגר"ש קלוגר בספרו נדרי זירוזין שם ועיין בציץ אליעזר חלק יד סי' קד שדחה ד 145
ע"ע במשנת פקו"נ סי' עא ס''ק ד, שכתב: ''צריך לעיין היאך קעביד עולא הכי והרי אסור לקרב  146

רבים )עיין בשו"ע יו"ד סימן של"ט(, וקשה טובא לחדש ולומר  ןמותו של גוסס הגם שיש לו יסורי
 ןולכ דלאחר שנשחטו הסימנים מיגרע גרע מגוסס כיון שע"כ ימות ול"ש כלל חיים בצורה שכזאת

מותר לקרב מיתתו ]וכבר עמד בזה בספר נדרי זירוזין, עיי"ש[, ואולי יש ליישב דשאני הכא 
דבלא"ה ההוא חוזאה עשה למעשה הרציחה, ובזה שיחזור ויפרע לבית השחיטה אינו מוסיף כלום 
באיסורא דרציחה דקעביד, ולכן מותר היה לעולא לומר לו שיקרב מותו ויפרע לו בית השחיטה 

שלא יתייסר, ואנן סהדי דודאי דניחא ליה לנשחט בהכי ושליחותיה קעביד עולא, ]ולעיל כדי 
בסימן ח' אות ח' נתבאר כיוצב"ז בהא דביקש רבי חנינא בן תרדיון לקרב מותו[, אבל בעלמא 
אסור לקרב מותו דאדם בעל יסורין הגם שרוצה בהכי וזה טובתו, משום דאיכא בזה איסורא דלא 

ם עצמו מוזהר ארציחה דנפשיה, ורק מותר שלא לעשות מידי כדי להאריך לחייו, תרצח, וגם האד
והא דחשש עולא דהחזיק ידי עוברי עבירה היינו אהא דקאמר  -וכדהארכנו בזה לעיל בסימן ו', 

ליה דיאות קעביד, אבל זיל ופרע לבית השחיטה עשה כן לטובתו כדי שלא יתייסר בפרכוס עד 
, בחילוק בין מעשה הגברת השלהבת, לזריקת 120תי בסוף פרק א בהערה שימות". ועיין מה שכתב

ואמנם צריך להבין מה ההבדל בין מה שכתב המשנת פקו''נ כאן  חץ נוסף לפני שפגע החץ הראשון.
בסי' עא שההוא חוזאה עשה מעשה רציחה ובמה שממשיך לחתוך בו, אין זה מעשה חדש, לבין מה 

וזה ודאי דאם לאחר שסקלוהו עדיין הוא חי ומפרפר אסור לו '...שכתב במשנת פקו''נ בסי' ח: '
לבקש להורגו בסייף, דאז הוה מעשה מיתה נוסף בפנ"ע לקרב מותו, וזה מיתסר משום מאבד נפשו 

'', שהרי אם מיירי שרוצח סקל אותו, וודאי ימות עוד מעט מסקילה זו, ועכשיו הרוצח יזרוק לדעת
שער לקמן בסיף דקירות של ההוא חוזאה, וצריך לומר כפי שכתבתי בו עוד אבן, מה זה שונה מלהו
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לקחת בידיים חיי שעה של ז לכאורה יהיה מותר "ולפי בו.147מהרוצח, שיראה שעולא תומך עצמו 
תק מכשיר הנשמה מחולה טריפה טריפה כדי להציל חיי עולם של בריא. ולמשל יהיה מותר לנ

 כול לחיות חיי עולם.חולה שיבשביל 
 
 
 

 אפילו כשהטריפה רוצה לוותר לאסורהציץ אליעזר דעת 

שהטריפה עצמו כ לור אפיזו מכל וכל, ואס149דחה דעה  )חלק יז סי' עב(148 עזריהציץ אל אמנם י(
התיר שם לא  אמנםעולם. ו ילחולה שיחיה חי ליתנורוצה לוותר על המכשיר שמחובר אליו כדי 150

                                                                                                                                                        
(, שבהרחבת הפצע השותת דם אין עושה שום מעשה הריגה חדש, כי מאותו פצע כבר , סימן ידב

היה מאבד כל דמו ומת, אבל כשנסקל ימות משבירת מפרקתו, וא''כ כשדוקרו בסייף, נחשב 
 כמעשה בפני עצמו.

דבריו של עולא בגמ' זו, כתב במשנת פקו''נ סוף סי' עא )ס''ק ו(: ''יש  ולסיכום השיטות בהסבר 147
. שלא היה כאן באמת קירוב מיתתו, ואמר עולא כן רק בדרך מליצה א -לומר בזה ד' פירושים

. שביקש עולא לעשות כן לטובת הנשחט לקרב מיתתו שלא יסבול בלהחזיק ידו על מה שעשה. 
עולא דרק כאשר יאמר לו כהאי לישנא יהא ניחא ליה ולא . שראה גבפרכוס דיציאת נשמתו. 

יהרגהו, והיה אנוס משום פקו"נ לומר כן, ומותר להציל נפשו בנפש טריפה דדם דידיה סמיק טפי. 
. שראה עולא שרוצה החוזאה משום כעסו הרב להמשיך ולהרוג, וע"י שיפרע לבית השחיטה ד

ט כי הוא הקניטו והכעיסו, והרי הוא כרודף, ולכן יינצל הימנו, והגורם לכעסו דהחוזאה היה הנשח
ובהערה שם הביא הסבר נוסף:  מותר היה לעולא להציל נפשו בנפש הגורם לכל האי סכנה''.

''ויעוין בפמ''ג במשבצ"ז סי' שכ"ט ס"ק א' 'יש להסתפק באמר שלטון הרוג לפלוני ואם לא 
ודאי ופלוני ספק', ולפ"ז יש לדון דגם  קטילנא לך, פלוני ספק עכו"ם, דל"ש כאן מאי חזית דהוא

בספק חי הוה כמו"כ, ובמעשה דחוזאה דשחט לפלוני הרי היה גוסס וכל רגע אפשר שימות, ושפיר 
היה מותר לומר שיפרע לו בית השחיטה דאפשר שימות בינתיים, ואיהו ודאי ופלוני ספק, ולדברי 

ש ספק אם התינוק חי או מת מותר הפמ"ג יש לדון דתינוק שהוציא ראשו ואמו בסכנה דכל שי
לחותכו להציל לאמו, אמנם דברי הפמ"ג מחודשין טובא וצריכים עיון רב, ואכמ"ל, ]אכן במקום 
שרוב צדדין שהתינוק מת י"ל דמותר לחותכו, ובכגון דא ל"א דלא אזלינן בפקו"נ אחר הרוב, כיון 

כיוצב"ז[''. ואמנם בהוספות שהנידון הוא כנגד חיי האם, ועיין בסימן מ"ט אות ט' מילתא 
החדשות לסי' עא, סוף ס''ק א כתב לחלק בין ההיתר של הפמ''ג להרוג ספק גוי, לבין המקרה של 

 עולא: ''דשאני בספק מת, דאיכא חזקת חיים, וגרע מספק עכו''ם''.
 ועיי''ש עוד.תשובה ארוכה זו מקיפה מאוד בנושאי נד''ד,  148
היא בתפא"י הנ"ל )יומא פ"ח בבועז אות ג'( שלמד מהרא"ש בציץ אליעזר כתב שם, שדעה זו  149

שאע"ג דחיישינן לחיי שעה היינו באין חיי קיום כנגדו, אבל ביש חיי קיום כנגדו אזי ודאי דדם חיי 
קיום שלו סומק טפי מדם חיי שעה של חבירו שאינו סומק כל כך, ואפילו ספק חיי קיום עדיף 

צמו בו, ועל פי זה מוסיף עוד וכותב דאפשר דאפילו בהיה צריך מודאי חיי שעה, ויכול להציל את ע
עולא לעשות מעשה בעצמו הוי שרי מה"ט, וכ"ש בדיבור שאינו רק גרמא בעלמא. וראיתי לכמה 
שנתפסו בדברי התפא"י ללמוד מדבריו הלכה למעשה שמותר להציל אדם לחיי עולם בדמו של 

בלבד, ואפילו בספק אם יצילו אותו על ידי כן. אדם שאין לו סיכוים לחיות כי אם לחיי שעה 
ולדעתי נראה דאין בשום פנים ללמוד בכזאת למעשה עפ"י דברי התפא"י, שכותבם בעצמו בלשון 
"אפשר", כמסתפק ובא, ועצם דבריו לענ"ד נדחים מהלכה, דגם מהרא"ש אין ללמוד היתר כי אם 

שני המה מאוד מועטים וכרוכים רק כאשר ישנם לפנינו נימוק נוסף באשר חיי השעה של ה
ביסורים נוראים, ואחרי כל זאת ההיתר רק בדיבור, ומה ששואל התפא"י שאפילו אם זה רק 
בדיבור מ"מ באומר לחבירו שיהרוג המשלח חייב מיתה ביד"ש לכו"ע, כברמב"ם פ"ב מרוצח, 

וכר להרוג, וא"כ כמו שהותר בדיבור מותר גם במעשה, יש להשיב דברמב"ם כתב הדין היכי שש
  שער בקמן באבל באמירה בעלמא לא מצינו שג"כ יהיה חייב ביד"ש )עיין באריכות בעניין זה ל

שם, שכתב בשם  בסי' יג(,  וכ"כ המשנה למלך שם בשם הריטב"א )עיין בש''ך שהובא סימן יג
הריטב''א להיפך(, ובכל מקרה אין ללמוד מהגמ' שם, דהמאירי פי' שאותו האיש כבר מת, 

שטמ"ק הביא שהם היו גויים. וכשיטת הציץ אליעזר, מצינו  בשו"ת אגרות משה )חושן משפט וב
חלק ב סימן סט(, שכתב: ''וגם פשוט שהוא בדין יהרג ואל יעבור כשאונסין לשלם להרוג את 

 פה''.יהטר
פה פחות אדום מדם של הבריא, מצינו במאירי )סנהדרין יואמנם כשיטת התפא''י, שהדם של הטר

(, שכתב ''יראה לי שאם היתה סיעה של נשים והיתה , בד''ה יראה לי, ובד''ה ובתלמודעב:דף 
ביניהם זונה ידועה עומדת על מנהגה אפילו לא ייחד אלא שאמרו תנו לנו אחת ונטמאנה ימסרו 

ואין צריך לומר בסיעה של בני אדם והיה ביניהם טריפה שימסרוהו ואל את הזונה ואל יטמאו 
היה עובר ממקום למקום וככרות  ,ממה שראיתי בשמיני של תרומות ,ההורגו פטוריהרגו שהרי 

 ,של תרומה בידו ואמר לו נכרי תן לי אחת ואטמאנה ר"ל לאכלה ואם לאו הרי אני מטמא את כלן
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 ,ושנו עליה בירושלמי לא מסתברא כן אם היתה שם כבר טמאה ,ר' אליעזר אומר יטמא את כלן

ומ"מ לענין תרומה מיהא  ,אלא שיש לפקפק שמא הרהרה תשובה בלבה ויראה לי שאף בזונה כן
הלכה כר' יהושע שאמר לשם יניח אחת מהם על הסלע'', וכמו כן מצינו במנחת חינוך )מצוה רצו 
ס''ק ג ד''ה עוד מבואר(, שכתב: ''והנה נ"ל דבדין זה אף אם לא יחדו מ"מ אם היה טריפה ביניהם 

נפש כלל א"כ מותר למסרו ולהציל עצמם דל"ש הסברא דמאי חזית  כיון דכבר כתבתי דלא איקרי
]וגם  וכו' דודאי דמיה סומק טפי וגם הקבלה ביד חז"ל, מ"מ זה לא מיקרי שפיכות דמים כנ"ל''

למנח''ח, כל ההיתר דווקא באנסהו הגוי, ולא בבא להתרפאות כדביאר בזכרון שמואל )סי' פג אות 
רבינו יונה שיהרג ואל ילבין פני חבירו, כי הלבנת פנים הוי אברייהו יד(, ודע עוד אם נשלב את דעת 

דשפיכות דמים, ייצא דבר מוזר, שלהלבין את הטריפה שרק בגדר אבזריהו, יהרג ואל יעבור, ואילו 
ובכל אופן דעת הנוב''י )תנינא, חו''מ סי' נט(,  ,על רציחה ממש של הטריפה, יעבור ואל יהרג?!

, ונראה ב סי' סט סוף אות א(, דלא כמנח''ח, אלא יהרג ואל יהרוג את הטריפהוהאג''מ )חו''מ ח''
כן שייך כאן קבלת חז''ל שהביא הכס''מ בפרק ה שהסיבה שהם חולקים על המנח''ח, כי סוברים ש

הל' ה, מהל' יסודי התורה, שאסור לרצוח גם במקום שלא שייכת הסברא )ועיין בפרק א סוף סעי' 
, ולכן גם הנוב''י והאג''מ מסכימים שדם הבריא אדום יותר מדם (הכס''מ, שיש חולקים על ח

וכמו כן נראה כשיכול הטריפה, ונפק''מ שיכול להציל רק אחד מהם, יעדיף להציל את הבריא, 
להציל את ראובן ממוות, או את שמעון מהלבנת פנים, יעדיף להציל את ראובן, כי במוות נשפך 

 [.יותר דם מאשר בהלבנת פנים
ועיין עוד בשו"ת מנחת שלמה )תניינא סימן פו, ס''ק ג(, כתב: ''נכון הדבר שספק חי נדחה מפני 
הודאי ]כמ"ש השטמ"ק בערכין דף ז'[, וכן טריפה מפני שלם ]כמ"ש המנ"ח במצוה רצ"ו[, אך כל 

ים והם תלויים זה בזה אפילו בדליכא שום דין של רודף, וכמו כן יזה דוקא כשיש קשר בין השנ
.( כב)פה ימותו שניהם, או כהעובדא דעולא במס' נדרים יבכה"ג שאם לא יהרגו את הספק או הטר

שמותר לקרב מותו של נוטה למות כדי להציל עצמו שלא יהרג, אבל לא להמית טריפה או ספק 
גוסס בקום ועשה עבור הארכת חיים של איש אחר, וכמו שאין להעלות על הדעת שיהא מותר 

רו גם בע"כ של בעל ית חייו במיתת טריפה אף להמתירים להציל עצמו בממון חבלחולה להאריך א
הממון. לכן אף אם החולה עצמו נתן רשות וציוה בחייו להוציא ממנו איבריו בעודנו ספק חי כדי 
להציל אחרים, אין שומעין לו, דאע"ג שמותר לאדם לסכן את עצמו להציל מי שטובע בים, אפי"ה 

הוא על חייו, ואפילו להספר חסידים שכתב באויבים שבאו להרוג אחד משנים  נלענ"ד דלאו בעלים
שמצוה על ההדיוט לבקש שיהרגו אותו ולא את הת"ח, היינו כששניהם היו באותה סכנה והוא 

אפשר שגם הס"ח אינו  ,מוסר את נפשו עבורו, אבל לא כשמפקיר סתם את חייו עבור כל אדם
כן דשמא אם היינו יכולים לשאול אותו ברגע האחרון אפשר מתיר, ובפרט שבנדון שלפנינו ית

שהיה חוזר מדבריו הקודמים ולא היה רוצה בכך''. כלומר דעת המנחת שלמה שאע''פ שדם 
פה פחות אדום מדם הבריא, בכ''ז דין זה מוגבל רק לאופן שאנסוהו להרוג או למסור את יהטר
אבריו כדי להציל את עצמו ודאי שאסור, פה, אבל סתם להרוג טריפה ברחוב כי צריך את יהטר

טו, שיש חילוק בין אנוס -ו''זה דבר שלא יעלה על הדעת'', וכן כתב בזכרון שמואל סי' פג ס''ק יד
ויש להוסיף בהסבר הלכה זו, ע''פ מה שכתבתי  פה.ילהרוג טריפה, לבין להציל עצמו בנפש הטר

מב''ם הל' יסודי התורה פרק ה, שכשאנוס , סימן יא שיש חילוק בין הלכה ד להלכה ו, ברשער בב
ג' עבירות, אבל כשחולה ורוצה לשפר מצבו, חייב אם יעבור -ומפחד מהגוי, פטור אם יעבור על ה

על ג' עבירות, וכעין זה בדידן, שהגוי מאיים עליו שיהרוג את הטריפה, נחשב אנוס, אבל שסתם 
אסור להרוג את הטריפה. אמנם עדיין רוצה להיות בריא, ולרפא את מחלתו, אין נחשב אנוס, ו

''זה דבר שלא יעלה על צריך להבין למה לא מותר להרוג את הטריפה כדי להציל את חייו, שאכן 
, אבל מצוות ''וחי בהם'' תדחה גם את הקושיא הזו ''שלא עולה על דעת'', כלומר קיימ''ל הדעת''

ל ביו''כ, וחמץ בפסח וכו'... אלא שאת ש''וחי בהם'' מתיר לעשות עבירות, וכגון לחלל שבת, לאכו
ג' עבירות אין וחי בהם מתיר, והסיבה שלא מתיר את עבירת רצח, כי ''מאי חזית'', וא''כ ממ''נ, 
אם החלטנו שבטריפה אין את הסברא של מאי חזית, וכשהוא נאנס מהגוי, מותר להרוג את 

ריפה ככל איסורי התורה, וכמו הטריפה כדי להציל את עצמו, א''כ חזר להיות איסור רציחת הט
ש''וחי בהם'', מתיר לכתחילה להתרפאות בחילול שבת, כך שיתיר לכתחילה להרוג את הטריפה, 
ואם נאמר כשיטת הכס''מ )פ''ה הל' ה, מיסודי התורה, ודלא כרמ''ך שהביא שם, והובא לעיל סוף 

שיאסר להרוג את הטריפה סעיף ח, שבפרק א(, שגם כשאין את הסברא, אסור לשפוך דמים, א''כ 
לפי מה שייסד סימן יז, ש שער בגם כשגוי מאנסו, וצ''ע, אלא שיש ליישב ע''פ מה שכתבתי ב

בשו''ת הרשב''א על דברי הגמ' בב''ק ס: לגבי מציל עצמו בממון חבירו, שמה שאינו מחויב לתת 
חייב לוותר על אברו  שכמו שהרדב''ז פסק שאין, ויצא לפי''ז לשני כמו כן אינו יכול לקחת לשני

בשביל להציל חיי חבירו, כמו כן אם גוי יאיים על ראובן שאם לא יחתוך את אברו של שמעון, אז 
הגוי יהרוג את ראובן, יהיה הדין שאסור לראובן לחתוך את אברו של שמעון, ואפילו שפיקו''נ 

גם אין זה אבזריהו ג' עבירות )ומסתבר ש-דוחה את כל התורה, שהרי חבלה בחבירו זה לא אחד מ
בכ''ז אסור עיי''ש, כמו כן בנד''ד, יהיה אסור לרפאות עצמו במיתת הטריפה,  של שפיכות דמים(,

 אע''פ שלא שייכת סברת ''מאי חזית''.
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אם עכשיו לו אפיו ,חיי עולם הפה אם מצוי הדבר שיגיע חולה שיחיילחבר את המכשיר לחולה טר
כיון  ,אם כל זאת, ם המכשיר להאריך את חיי שעה שלוענוכל ו ,פהיאלא הטראין כאן שום חולה 

ונשמור אותו לחולה שאולי יגיע בהמשך ואותו נציל לחיי  ,נחבר אותו151לא שזה המכשיר האחרון, 
 עולם. 

 
 
 

 ניתוחי מתים בענייןמחלוקת החזו"א עם הנודע ביהודה 
 

                                                                                                                                                        
ונראה להוסיף כי לא יועיל בזה להתיר המתת הטריפה או מי ...: ")ס''ק יב( כ' הצי"א שם 150

פילו אם תבוא על כך הסכמת הטריפה או מי שחייו חיי שחייו חיי שעה כדי להציל את הבריא א
"מ אם חיי השעה שלו הוא למספר ימים או שעות או רגעים בלבד, כי גם הוא קשעה בלבד, ואין נפ

לכה ו'' וכפי שמצינו להרדב"ז ז"ל על הרמב"ם בפי"ח מה' סנהדרין ה בעצמו איננו בעלים על חייו
ואפי' ''... :, ואמנם עיין מש"כ שם הצי"א בסוף ס"ק כ(יאבענין זה ע"ע בס' מעשה איש ח"ד עמ' ר)

הוא בעצמו יתכן שיכול ג"כ לוותר לנתינת הטיפול לחיי עולם ואין כאן ענין של חייך קודמין מכיון 
וניתן איפוא לומר ...שהם רק לחיי שעה, ומתבטלים המה כלפי ההצלה של זה שהמה לחיי עולם

ההצלה ינצל לחיי עולם, אבל היכי שע"י הצלה דידיה ג"כ לא  שר"ע פליג רק היכי שהוא ספק, וע"י
ינצל כי אם רק לחיי שעה בלבד בכה"ג י"ל שגם ר"ע יודה שיש לו לתת לחבירו אשר לא רק שעי"כ 

, סי' כה שער בבהובא לקמן סוף '', וימותו שניהם, כי אם כשעי"כ ינצל חבירו בודאות לחיי עולם
תר על חייו, ודלא כדכתב בס''ק יב? אלא החילוק ה, כן יכול לוווא''כ מדברים אלו למדנו שהטריפ

הוא, שבס''ק יב מיירי שעושה פעולה שממיתה אותו לטובת חבירו, וזה אסור, וכגון מה שכתב שם 
או שנותן הסכמתו למות במקום חבירו, אבל בס''ק כ לנתק מכשיר הנשמה ממנו לטובת חבירו, 

הגורמת למיתתו, וכגון  י שעושה שום פעולה 'אקטיבית'מדבר על לוותר על מניעת הצלתו, בל
על  מותר לטריפה לוותרלפי זה גם שמוותר על המים שלו, שבזה לא יהיה לו הצלה, אלא לחבירו, ו

 מכשיר הנשמה אבל דווקא שעדיין לא חובר אליו, וכנ''ל.
שודאי יחיה, אינו אמנם פשוט שמה שכתב בס''ק יט ש''ספק יחיה'' אינו רשאי לוותר על חייו למי 

סותר לדבריו בס''ק כ, כי בס''ק כ מדבר על טריפה שחייו הם רק חיי שעה, ולכן יכול לוותר להציל 
את מי שיחיה חיי עולם. לפי חשבון זה, יש לעיין מה הדין, אם הוא יחיה בודאות חיי שעה, ויכול 

ריפה יחשב בעדיפות לוותר למי שספק יחיה חיי עולם, ולכאורה צ''ל שמותר לו, כי תמיד ט
תחתונה, שהרי ההורג טריפה פטור )סנהדרין פא(, ואילו ההורג גוסס חייב )ואפי' שרוב גוססים 

סי' יד(, וכ''ש שהורג מי שאין רוב סיכויים שימות, אלא ספק שקול  שער בלמיתה, עיין לקמן 
 שיחיה חיי עולם.

שם את החולה שלדעתם הוא רק לחיי  וזה דלא כאג"מ )חו"מ ח"ב סי' עג(: "...ואם כבר הכניסו 151
שעה אין מוציאין אותו משם, בין שהכניסוהו כדין מחמת שעדיין לא היה שם חולה השני, ובין 
שעשו שלא כדין, בין שוגגין או מזידין אין מוציאין אותו משם... כי החולה עצמו ליכא חיוב להציל 

ר זכה בהמקום, לא מיבעיא כשהוא נפש אחרים בנפשו, וכיון שהכניסוהו להיחידה לרפאותו כב
משלם בעד הזמן שנמצא בבית החולים, בין שאינו משלם שמרפאין שם בחנם, ואף אם רק לעניים 
בחנם והוא עני מ"מ כבר קנה במה שהובא שם להיות שם הזמן שצריך להיות שם... ואינו מחוייב 

א ראשון אף כשהחולה ואולי גם אסור שיתן את זכותו... וממילא יש להם להכניס את מי שב
, ובמנחת שלמה )ח''ב סי' פב ס''ק ב(, כתב דהסיבה שאם דסוברין שא"א לרפאותו בא תחילה..."

התחיל להתעסק ברפואתו של הספק לא יעזוב להצלת השני שאמור להיות עדיף, כי הצלתו ודאית, 
חידושי , ועיין בדהוי כעין שמצינו שעוסק במצוה פטור מן המצוה, אף שהמצוה השניה יותר גדולה

מצוה אחרת י"ל דהא קמ"ל דאפילו בעי להניח מצוה זו לעשות .(, שכתב: ''...סוכה כה)הריטב"א 
אין הרשות בידו סד"א איפטורי הוא דמיפטר מינה אבל אי בעי למשבק הא  גדולה הימנה

שות קמ"ל דכיון דפטור מן האחרת הרי היא אצלו עכשיו כדבר של רולמיעבד אידך הרשות בידו, 
'', וא''כ הסיבה שאסור לעזוב את המצוה מפני דבר שהוא של רשות ואסור להניח מצותו

הראשונה, כי הוי זלזול במצוה שעוסק בה, ולכאורה לפי דבריו יתחדש שהתחיל להציל אחד, ויכול 
לעוזבו ולהציל שניים, יהיה אסור לעוזבו, ואמנם קשה למה ''וחי בהם'' כשם שדוחה לכל התורה, 

דחה את הזלזול שעוזב את המצוה הראשונה ועובר למצוה יותר גדולה להציל שני אנשים, כך י
ומילא אם היה אומר המנח''ש שכשטעה והתחיל לטפל בלוי במקום להקדים לטפל בכהן, שכיון 

ניחא, כי ס''ס אין כאן יותר הצלת נפשות, אבל -שעוסק עכשיו בטיפול בלוי אין לו רשות לעוזבו
באחד ויכול לעזוב לטפל בשניים, יש כאן מצות הצלת נפשות, ואולי גם כשהתחיל כשהתחיל לטפל 

להתעסק בחולה שחייו חיי שעה, יצטרך לעוזבו ולטפל במי שיכול לחיות חיי עולם, ומשום מצות 
 הצלת נפשות, וכדאמרן. וע''ע בתשובות והנהגות ח''א סי' תתנח.
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סי'  בפ"ת'' ק לב( שכתב:''על החזו"א באהלות )סי' כב סהסתמך והציץ אליעזר בתשובתו  יא(
משום  למת וולונהנודע ביהודה והחת"ס דאם יש חולה קמן מותר לבשם כתב 152ק ה' ''שס"ג ס

החילוק בין איתא קמן לליתא קמן, אלא אם 153אין חולה קמן אסור, ואין  אם אבל ,פקוח נפש
אע"ג דשכיח בזמן מן הזמנים  ...ומיהו בשעת שלום לא חשבינן ליה פיקוח נפש,מצוי הדבר

לא  אשלום דא"כ בטלת כל המצות, אל154ת בשעת כמו שאין עושים כלי זיין בשב ,שיצטרכו לזה
ן להם כל זכר, ובאמת שאין אנו בקיאים יבדברים עתידים שבהוה א פשניקוח מיקרי ספק פ

פך לרועץ והלכך אין דנים בשביל עתידות רחוקות הבעתידות ופעמים שמה שחשבונם להצלה מת
...'' 

                                                      
ק ה(: ''...ובתשו' נו"ב תניינא חי"ד סי' ר"י וזה לשון הפתחי תשובה )יורה דעה סימן שסג ס"152

נשאל באחד שחלה בחולי אבן ר"ל והרופאים חתכו כדרכם ולא הועיל ומת אם מותר לישראל 
לחתוך בגוף המת כדי לראות שורש המכה ויבא מזה הצלת נפשות והשיב דאם יש לפנינו חולה 

"ו כתב דאי הוי לפנינו חולה שיש אחר בחולי זה מותר ואם לאו אסור ע"ש ]גם בתשו' ח"ס סי' של
לו מכה כיוצא בה ורוצה לנתח המת הלז לרפואתו של זה קרוב לודאי דמותר וכתב עוד בנדון מי 
שרוצה למכור עצמו בחיותו לרופאים שינתחוהו אחר מותו ללמוד ממנו הלכות הרופאים הנה זה 

יסור הנאה וגם משום ניוול אם איננו נכנס בגדר פ"נ כלל וכלל וכיון שאין כאן פ"נ איכא משום א
על ניוול של עצמו לא חס וכל שלא חס על כבוד קונו כו' ע"ש''. ועיין בדברי הנודע ביהודה בעצמו 

יורה דעה סימן רי(: ''...את כל אלה כתבתי לפי דבריכם שאתם קורים זה  -)מהדורא תניינא 
ת נפשות א"כ למה לכם כל פיקוח והצלת נפש. אבל אני תמה הלא אם זה יקרא אפילו ספק הצל

הפלפול והלא זה הוא דין ערוך ומפורש שאפילו ספק דוחה שבת החמורה ומשנה מפורשת ביומא 
דף פ"ג וכל ספק נפשות דוחה שבת ושם דף פ"ד ע"ב ולא ספק שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת 

מס' חולין שם גבי ע"ש. ואמנם כ"ז ביש ספק סכנת נפשות לפנינו כגון חולה או נפילת גל, וכן ב
רוצח הפיקוח נפש לפנינו וכן אפילו לענין ממון שם במס' ב"ב ההיזק לפנינו אבל בנדון דידן אין 
כאן שום חולה הצריך לזה רק שרוצים ללמוד חכמה זו אולי יזדמן חולה שיהיה צריך לזה ודאי 

תה קורא דלא דחינן משום חששא קלה זו שום איסור תורה או אפילו איסור דרבנן שאם א
לחששא זו ספק נפשות א"כ יהיה כל מלאכת הרפואות שחיקת ובישול סמנים והכנת כלי איזמל 

ולחלק בין חששא לזמן להקזה מותר בשבת שמא יזדמן היום או בלילה חולה שיהיה צורך לזה 
. וחלילה להתיר דבר זה ואפילו רופאי האומות אינן עושים קרוב לחששא לזמן רחוק קשה לחלק

בחכמת הניתוח ע"י שום מת כי אם בהרוגים ע"פ משפט או במי שהסכים בעצמו בחייו לכך נסיון 
ואם אנו ח"ו מקילים בדבר זה א"כ ינתחו כל המתים כדי ללמוד סידור אברים הפנימים ומהותן 
כדי שידעו לעשות רפואות להחיים. ולכן האריכות בזה הוא ללא צורך ואין בזה שום צד להתיר. 

יצאה מלפני כבוד מעלתו שמיהר להשיב להקל. ואני הנלע"ד כתבתי''. וכתב שם ולדעתי שגגה 
חתנו המגיה: ''נלפע"ד לצדד בזכות המקיל מגמ' נדה כד: תניא אבא שאול אומר קובר מתים 
הייתי והייתי מסתכל בעצמות של מתים, ופשטות הגמרא נראה שהי' חותך הבשר מעל העצם כדי 

דע מענין השתי'. וי"ל דאבא שאול עמד על ענין השתי' ע"י ליקוט לבדוק העצם האיך הוא כדי לי
עצמות, דאם הי' קובר מתים, הי' גם מלקט עצמות''. )לגבי היתר לעשות ניתוחי מתים באדם רשע, 

 (.שער בשב ,והאם בכלל צריך לקוברו, עיין בסימן ט
אדיר אוירבך מלשון זה משמע לכאורה שבא החזו''א לחלוק עליהם, אמנם מהגאון רבי  153

שגם הם התכוונו לכך, ואין כאן מחלוקת. שיתכן שליט''א שמעתי שאפשר שבא החזו''א להגיד 
ולענ''ד יש לדייק מלשון החתם סופר )חלק ב ,יורה דעה,סימן שלו(, שהביא הפ''ת: ''ולפ"ז אי היה 

'', אי דמותרקרוב לודלפנינו חולה שיש לו מכה כיוצא בה ורוצים לנתח המת הלז לרפואתו של זה 
ומשמע שאף בחולה שכבר נמצא אף שהתיר, בכ''ז לא היה כ''כ פשוט, ומשמע כשהחולה לא 

, וכן מוכח מלשון החזו''א בספר פאר הדור ח''ג עמ' קפו, שכתב שדעת הנוב''י לפנינו, יאסור
 והחת''ס לאסור ניתוחי מתים ''אלא אם כן החולה מסוכן מזומן ועומד באותה שעה''.

ן כגון בימינו שאין שלום עם המחבלים ימ''ש המקיפים את ארץ הקודש, ופעם בכמה יש לדו 154
שנים נפתחת מערכה של זריקת טילים לכיוונינו, וברור לנו שהם הולכים ומתחמשים, ומחכים 
להזדמנות הבאה רח''ל שיוכלו להפציץ, האם יהיה מותר למפתחי ''כיפת ברזל'', לעבוד על 

ין אנו במצב ''שלום'', ומצד שני, עדיין הדבר נחשב לכאורה ''כעתידות הפיתוח גם בשבת, שהרי א
רחוקות'', כי אין המערכה הזו עם המחבלים עומדת להגיע ממש בקרוב. ומהגאון רבי אדיר 
אוירבך שליט''א שמעתי שיש עוד סיבה לאסור, כי דבר התלוי בחכמה, כגון רעיון חדש שיחשבו 

כמעשה של הצלת נפשות, שאף שההסתברות אומרת שככל שיעבדו עליו תוך כדי פיתוח, אין נחשב 
יותר זמן על הפיתוח, יגיעו לדבר שיציל נפשות יותר מהר, עדיין אין זה כבונה לבנה אחר לבנה, 
שההתקדמות בשבת תסייע בזירוז ההצלה, אלא כדבר רחוק שדווקא בהתקדמות העבודה בשבת 

בי שלמה גוטפריד שמעתי שאם אכן סוברים המומחים יגיעו יותר להצלה. וצ''ע. ואמנם מהגאון ר
שבעבודה מתמדת תקדים את פיתוח הדבר שיביא להצלת נפשות, מותר גם בשבת, אף בזמן שאין 
מלחמה בפועל, כיון שיודעים שהמחבלים מחכים להזדמנות, אף שיכול להיות שתקרה רק עוד 

 כמה שנים.
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מתירים לעשות איסור 155נו ובזה שיש חולה ממש לפניכדרגות, אפשרות ראשונה  וא"כ יש שלוש
ביהודה  כדי להציל חיים. ויש דרגה שאין חולה לפנינו אבל מצוי שיכול להגיע, ובזה הנודע

                                                      
כשיש חולה לפנינו )ועיין מה שכתב בזה  קעא( אסר גם-ואמנם הבנין ציון )קמא סי' קע 155

(. ועל דברי הבנין ציון הוסיף סימן יז שער ב, ומה שכתבתי עוד בבמהר''ם שיק יו''ד סי' שמז
בשו"ת מנחת אלעזר )חלק ד סימן כח(: ''...עוד י"ל בזה דבאמת לא מיבעיא כפי' שכ' הנו"ב 

דאסור לנוול המת כנז' אלא גם דמשום זה שיתלמדו למק"א כשאין חולה כזה לפנינו, פשיטא 
בעובדא שכ' הבנין ציון שיש כבר חולה כזה לפנינו עודנו חי ואומרים הרופאים שרוצים להתלמד 
מזה המת בנתיחתו כדי לרפאות את השני החי אמנם אנחנו יודעים כי אינו בכלל ס' פק"נ להצילו 

נות והיקשות שעושים לאשר שקר בימינם והמה רופאי אליל וכל דבריהם רק השערות ודמיו
הגדולים שבהם ותלמידיהם הרופאים שבעיירות גם זה לא יבינו, והנתוח שעושין להמתים רובן 
ככולם המה מתעסק בעלמא לבלי תכלית הנרצה יען שעפ"י החוק צריכין לנתוח לכל מת שנהרג או 

ן שום ספק נמצא גם במקום שלא יגיע נ"מ ולא נודע הרוצח כלל או שראו כולם שהוא הרגו ואי
מ"מ ינתחוהו וינוולו המת וכל רוח דעת והגה אמת קשה להוציא מפיהם ולא יוכלו להכיר 
ולהוציא מחודש ושום שכל בגוית המת הלז מה לרפאות עי"ז את החולים אך הנתוח הוא אצלם 
לחוק כנ"ל ומעשי תעתועים, אצלם כשעשועים, כיון שאינו נגד רצונם לעשות זאת יען שרובם 

"כ היהודים שבהם לא יאמינו כלל בהשארת הנפש ובפרט בדחז"ל ע"כ גוית המת הוא ככולם ג
אצלם כנבלת בהמה או עוף וטוב שברופאים לגיהנם כדחז"ל בסוף קידושין, ובאמת מה יוכלו 
לדעת גם אם יש עוד חולה כזה לפניו באותו עיר )לפי דבריו( ואיך ידע אם הוא באמת אותו חולי כי 

ין תוצאו"ת ר"ל כשאחז"ל ולמיניהם שונים גם באותו המין ואם יחפוץ לדון חולאים רבים כמנ
מהמת הלז לאותו חולה אולי עוד יזיק יען שיתן לו הסמים הצריכים לחולי שמצא בהמת ובאמת 
בהחי הלז אין בו חולי הנז' רק הדומה לה והסמים האלו המה יזיקו לו. וגם מי יודע אם יוכל לדעת 

יתה בה החולי. ואם יוכל לדעת מגוית המת להבין המחלה )הגם שהוא כלל מגוית המת מה ה
רחוק( האיך יוכל לדעת איזו רפואה הי' מועיל לו ואח"כ יש עוד ספיקות כי אולי לחבירו יזיק זה 
הרפואה כי לא כל האצבעות וגופים שוים והטבעיים שונים הרבה וכהנה וכהנה ספיקות רבות 

רא דדינא פירכא ומי יודע אם לא יזיק עוד יותר כנ"ל ע"כ שוא"ת ועצומות ושינויים שונים ומעיק
עדיף ולא נתיר ניול המת בקום ועשה ח"ו והוא עון גדול עד שמצינו בגמ' )ערכין ז.( כנ"ל שציוו 
חכז"ל להכות כנגד בית הריון כדי שימות הולד תחלה )דכיון שנהרגה בידי בנ"א לא מת הולד 

ן( והגם דהוי עובר ירך אמו )ועיי' מ"ש שם בארי' דבי עילאי( וגם תחלה כדאמרי' שם בגמ' עירובי
לא כלו לו חדשיו בסתם וא"כ הוי נפל )כמ"ש בבית מאיר שם( מ"מ לעשות מעשה לכתחלה להרוג 
לעובר שבמעי' הוא דבר זר מאוד עכ"ז הוא קל יותר )לד' חז"ל( אפי' מספק ניוול המת היינו שמא 

וול לה כנז' )הגם שלא ינוולוה בידים רק אולי יצא הולד בעצמו כנז'( יצא הולד בעצמו חי ויהי' ני
מכ"ש ודאי ניוול המת שעושין בידים שהוא עון פלילי. ע"כ בודאי מצוה וחיובא להשתדל )בכל 
צרה שלא תבוא ח"ו( להציל מניתוח וניוול של הרופאים האלו ושהוא בכפירתם מעשי תעתועים, 

ר חמור כנז'. ועיי' ש"ס חולין )דף צ"ב( דקחשיב ג' מצוות דמקיימי ולבלי תועלת. ובאמת הוא איסו
ב"נ וא' מהם שאין שוקלין בשר המת במקולין פירש"י בשר המת של אדם, במקולין באיטלז שאין 
אוכלין אותו בפרהסיא כל כך עכל"ה, ונראה גם משום כבוד המתים נהגו עכ"פ ברגש נפש בנ"א 

עכ"פ במקצת, ובימינו הרופאי אליל וגם מבנ"י )ואפיקורוס  שאין מבזין בשר המת כ"כ וליזהר
ישראל כ"ש דפקיר טפי כנודע מדחז"ל( כשצריכין להתלמד לתחבולותם וחכמתם כנ"ל ינתחוהו 
לאברים ויתנו ביד כל תלמיד אבר בפ"ע ואח"כ כשנסרח הבשר זורקין אותו לבית הכסא...והנה 

בשר המת מרגיש באיזמל )ופרכי'( איני והאמר ר'  י"ל ראי' גדולה מש"ס שבת )דף י"ג ע"ב( אין
יצחק קשה רימה למת כמחט בבשר החי שנא' אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל )ומתרצי'( 
אימא אין בשר המת שבחי מרגיש באיזמל, וקשה דל"ל להש"ס לדחוקי להמימרא ולהוציא 

כפירש"י( הא הוו"ל לשנויי דמיירי מפשוטי' דמיירי בחי )בבשר המת הגדל בו מחמת כוי' או מכה ו
בבשר המת ממש רק לא קשיא מעיקרא איזמל "ארימה" די"ל דברימה באמת מרגיש המת כיון 
שכן נגזר מאת השמים שיתעכל בשרו ע"י רימה וזהו בדיוק עונשיו של חטאיו שמרגיש ברמה אשר 

נים ז"ל ספרי מוסר( תאכלנו וכמבואר בדרז"ל )באבות( מרבה בשר מרבה רמה )ובכל ספרי הראשו
משא"כ באיזמל שיחתוך החי בו )לאיזה צורך כדי להתלמד לרפואה במק"א וכיוצא( זהו איננו 
מרגיש כלל כיון דסוף כל סוף הרי גוף מת הוא כבר בעצמותו. וא"כ לק"מ, ולמה לא מתרץ הש"ס 

כגון  כנז'. א"ו דפשיטא לי' להש"ס דגם בחתיכת איזמל מרגיש המת מה שעושין בו החיים
הרופאים בנתוחם אחרי מותם כיון דזהו בזיונו וזהו היסורים שלו ואסור לבזות דיוקנו של מקום 
ית"ש וגם כיון שעשה בהגוף תורה ומצות מעשיות וה"ז תיק לספר או כתשמישי קדושה שבלו 
דנגנזין מדינא ולא לחתוך בהם בפרט לבזותם כל דהו אדרבא צריכין לנהוג כבוד ביותר בגניזתו 
היינו קבורתו טהרתו והלוייתו. כמשפט התורה וכדחז"ל. וע"כ משני הש"ס בע"כ לחלק דזהו 
מיירי רק בחי בבשר המת מחמת מכה שבו וכו' וכנ"ל ע"כ בודאי מצוה וחיובא למחות כל מה 

 דאפשר ולהציל מניוול המתים ר"ל''.



90 

 

  

לא מצוי שיגיע חולה אלא זה הגיוני מתיר. ויש דרגה שלישית ש156חזו"א והחת"ס אוסרים, וה
וסר. וכגון מאד שיגיע "בזמן מן הזמנים" ונחשב כ"עתידות רחוקות" שבזה גם החזו"א א

שיהיה מותר  נאמרשהולכים לבנות בית חולים בעיר מסוימת, ויקח כמה שנים לבנות אותו. ואולי 
לבנות גם בשבת ואז נרויח שהבית חולים יהיה בנוי הרבה יותר מוקדם מהמתוכנן, וברור שזה גם 

נראה  בזה ואעפ"כיציל חיים שיהיה כאן בית חולים יותר קרוב מאשר יצטרכו ליסוע לעיר אחרת. 
)וכן שמעתי  נינו ונחשב כעתידות רחוקות.כולם אוסרים לחלל שבת, כי אין כאן חולה לפש פשוט

שכולם יודו שמותר  ,למה שגם נראה פשוט ,ואין זה סותר מהגאון רבי שלמה גוטפריד שליט''א(.
שאם  על דבר שברור שיציל אותו לאחר הרבה זמן, וכגון חולה במחלה הנוראה, ,לחלל שבת היום

היום, יציל אותו ממוות שע''פ הנראה יגיע לאחר זמן, כי  יחלל שבת לצורך לקיחת כימותרפיה
 כשיש את החולה המסוים לפנינו, מותר.

                                                                                                                                                        
.בדברינו נמצא דמה שדנו ג סימן שסט(, שכתב בסוף התשובה: ''.. חלקוע''ע בתשובות והנהגות ) 

הפוסקים להתיר ניתוח מתים במקום שפיקוח נפש לפנינו, עדיין יש לספוקי אי שרי להחזיק 
איברים שלא יגיעו לעולם לקבורה וכמו שמצוי בזמננו שלא ברשותו, ואף במקום פיקוח נפש 

 ואכמ"ל''.
''...שכל שבידו לבטל שהובא דברי הריב"ש )בשו"ת סימן שפז(:  , סימן יאשער בלקמן עיין  156

אנסו בנקלה, ואינו מבטל, אינו אנוס אלא מזיד. ולא עוד, אלא אפילו לא היה יכול לבטל אנסו, 
אלא ע"י ממון הרבה, שיצטער בנתינתו, נראה לנו, שחייב לתת, ולא יעבור על מצות לא תעשה. 

', ושאלתי את שלא מצינו בשום מקום, היתר לעבור על מצות לא תעשה, מחמת הפסד ממון...'
מו''ר הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט''א האם ע''פ החזו''א שמה שעשוי להגיע נחשב כאילו 
כבר הגיע, א''כ באופן שגוי מאיים על יהודי שיאכל חזיר ואם לא הוא יהרוג אותו, וליהודי יש 

, ולפי הריב''ש אפשרות לשחד את המאיים ע''י שיתן לו כל ממונו, והגוי יוותר על אכילת החזיר
הנ''ל חייב לתת לגוי כל ממונו, אבל מה יהיה הדין אם כשיתן לו כל ממונו והגוי ילך לו לדרכו, 
אבל עשוי להגיע בקרוב גוי אחר ששוב יאיים עליו לאכול את החזיר, האם ע''פ החזו''א הנ''ל נתיר 

ז לא נחשב שיכול להציל לאכול את החזיר כבר בגוי הראשון, שהרי כיון שעשוי להגיע גוי אחר, א
את עצמו ע''י ממונו? וענה לי מו''ר שאין לדמות לדברי החזו''א מכיון שהחזו''א דיבר על היתר 
מיוחד להצלת נפשות, וכמו שגם ספק פיקו''נ דוחה איסורים, כך גם מה 'שעשוי להגיע' מתיר 

אכילת החזיר, וע''כ מותר איסורים. אבל בכל אופן הדין נכון, כי סוף סוף נחשב שלא יכול להנצל מ
כבר בגוי הראשון לאכול את החזיר. כי למעשה נחשב אנוס על אכילה זו, וכמו שאותו גוי יאמר 
ליהודי, שאם תיתן לי את כל כספך אני ירשה לך לחכות כמה דקות ורק אז להכריח אותך לאכול 

בנידון הביאור הלכה  את החזיר. וידידי הגאון רבי גלעד חסיד שליט''א, אמר לי שדין זה תלוי
סימן שדמ, סעי' א ד''ה 'מצמצמת', שכתב: ''ונוכל ללמוד מזה לענין איש הצבא שהוצרך לו מטעם 
הממשלה הרוממה לעשות איזו מלאכה דאורייתא ויוכל לעשות זה בעש"ק ובודאי מחוייב לעשות 

פנאי בכל היום כן כדי שלא יצטרך למחר לחלל שבת וכמו שביררנו בשער הציון אך שלא היה לו 
עד ביה"ש שמוטב לו לעשות המלאכה למחר אף שאז הוא יום שבת בודאי שאז הוא מוכרח לזה 
ואין עליו איסור משא"כ עתה הוא מחלל שבת ברצונו בספק ויש לדחות דבעניננו הוא שני ימים 
משא"כ הכא דהוא יום אחד מה נ"מ בין תחלת המעל"ע של שבת לאמצע המעל"ע מוטב יותר 

ים דאפשר שינצל עי"ז מחילול שבת וצ"ע'', וכן דן בזה בשו''ת דובב מישרים, וע''ע בדברי שיקד
הנצי''ב בהעמק דבר בפר' קרח )יז, יב(, שכתב: ''...טוב לעשות איסור חמור כשיגיע לידי פקו''נ 
מלעשות איסור קל בשעה שיכול להיות שאין כאן פקו''נ...'' )עיי''ש שלכן אהרן לא הקטיר את 

טורת בתוך המשכן אלא רק כשהגיע לעם וראה שהחל הנגף בעם(, והוסיף שם בהרחב דבר ס''ק הק
א: ''מזה יש ללמוד ביו''ט שחל בערב שבת, ובשבת יהיה עניין סכנת נפשות, ונצרך לעשות מלאכה 
ביו''ט או בשבת משום פקו''נ, אם ברור שתהיה הסכנה בשבת, יותר טוב להקדים המלאכה ביו''ט 

שבת, ואם אין הדבר ברור, יותר טוב להשהות, וכשתבוא הסכנה אז יחללו שבת קודש מפני דקיל מ
פקוח נפש'', וא''כ ודאי שבאותה שבת, אם יכול לדחות את האונס לשלב יותר מאוחר, מחויב בכך. 
ואילו באג''מ )או''ח ח''ג סי' סט( כתב שאין לעשות את המלאכה ביו''ט ואף שיו''ט יותר קל 

''ז כיון שעכשיו איןן מצב של פקו''נ יש להמתין עד הזמן שיהיה חייב. וכן הורה משבת, בכ
הגריש''א בהערות במסכת יומא )פד:(. וע''ע בחוט שני ח''ד פרק צד ס''ק ב, כתב לגבי חולה 
שבודאי יצטרכו לעשות מלאכות במשך השבת, אפשר לחלל כבר עכשיו אף שעדיין לא הגיע הזמן 

ו. ובאופן שכעת אין סכנה לחולה, אלא עתיד להגיע בהמשך השבת כתב של עשיית מלאכות אל
באג''מ )או''ח ח''ג סי' סט( שאין לחלל כעת את השבת. ועיין בספר קול סופר )בסוף הספר עמ' 
קיד( שהסתפק לגבי חולה שיש בו סכנה שאם נתיר לו לאכול בליל יו''כ פחות מהשיעור יוכל 

כול שיעור שלם בבת אחת, אבל אם ימתין ויצום עד לבוקר, להשלים את הצום מבלי שיצטרך לא
יצטרך לאכול יותר מהשיעור, ובאג''מ או''ח ח''ד סי' קכא כתב שיש להאכילו כבר מבלילה, פחות 
מכשיעור. ואילו הגריש''א בספר הערות על מסכת יומא פד: פסק שיש להמתין עד שיצטרך לאכול, 

תענות עד למחר וכל שעה שמתענה מקיים מצוות עינוי, אף שיהיה שיעור שלם, שכיון שיכול לה
 אסור לו לאכול עד שעת ההיתר.
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פה ימותר לא לחבר את הטר 157סמך הציץ אליעזר על החזו"א וא"כ גם בנדו"ד יהיהועכ"פ חזינן ש
ויש לעיין אם הגדר ] ולם ע"י מכשיר זהלמכשיר אם זה מצוי שיכול להגיע חולה אחר שיחיה חיי ע

, סעי' יא( בשם יורה דעה סימן רנא)בית יוסף ב צוי שיכול להגיע'', שווה לגדר שהובאשל ''מ
וכן נמי מסתברא דאפילו בכהאי גוונא אם בא לפנינו מת ברעב : ''...ח.(בבא בתרא )ביטב"א הר

מיהו אם הוא ודאי שיחסר  ,ח"כאאף על פי שהוא ספק אם יחסר לתלמיד חכם  ,חייב להחיותו
'', כלומר מה לתלמיד חכם אין נותנין לעולם לעם הארץ כדקיימא לן דתלמיד חכם קודם לכל דבר

לא זה רק שיגיע הת''ח שיצטרך לצדקה זו, אמצוי לא הגדר שם ש''יחסר אחר כך'', האם הכוונה ש
שעומד להגיע ת''ח באופן שמצוי בגדר ''עתידות רחוקות'', ולכן יש להחיות את הע''ה, או שמא גם 

, שבסעי' 178, ועיין לקמן בפרק ב הערה שיצטרך זאת, בכ''ז יש להביא לע''ה שהגיע ראשון, וצ''ע
 .כ[

של הגר''י זילברשטיין שליט''א, שהובא ואמנם יש הרבה אופנים שהגבול, לא ברור, וכגון בשאלה 
שנסע בכביש חשוך בלילה, ראה מכונית רופא בספר 'וחי אחיך עמך' )פרק א ענף ז, עמ' ל(: ''

הפגר היה מושלך על הכביש והווה סכנה לכל הנוסעים בכביש  ,והרגה אותו ,שפגעה בחמור
התעוררה שאלה במה  ,היה שם גם פצוע שהיה זקוק לחבישה .בחשכת הלילה שלא יתקלו בו

הפגר ויתריע על או שמא יעמוד ליד  ,יעסוק הרופא האם יגיש תחלה עזרה לפצוע כדי שלא ימות
הרופא הגיש  .וגם יטלפן למשטרה שתגיע ותטפל בהסרת הפגר ,המפגע על ידי הצבת משולש זוהר

 ,אבל תוך כדי כך עברה שם מכונית ולא שמה לב לפגר ,תחילה עזרה לפצוע והציל את חייו
  ?האם נהג הרופא כדין .המכונית התהפכה ונהרגו כמה נפשות מישראל

דחיוב הצלה הנובע ממצות השבת  ,א שהציל תחילה את הפצוע שלפנינותשובה: יפה עשה הרופ
אין  ,אבל אדם בריא שיפגע כעבור זמן בתאונה ,אבידה חל רק בשעה שהחולה בא ממש לפנינו

אמנם מידת  .ועליו לא נאמר ממש "לא תעמוד על דם רעך" ,עלינו כעת ממש מצות השבת אבידה
אולם  ,ת שכל אדם יעמוד ליד הפגר ויתריע על המכשולומצות "ואהבת לרעך כמוך" מחייב ,החסד

והוא  ,כל ישראל מצווים להצילו ,ואילו הפצוע העומד לפנינו ומשווע לעזרה ,חיוב ממש להציל אין
משום שעליו נצטוינו "והשבותו לו" ואותם  .כבר כעת מוטל עלינו ולכן יש להציל אותו תחילה

ש להצילם, אלא אם כן הסכנה של התהפכות מכונית פצועים שעלולים לבא לא נתחייבנו כעת ממ
 הוא כל כך ודאית וברורה מאד שזה יקרה שאז מסתבר שהצלת הרבים קודמת, וצ"ע." 

ומה שהביא )שם עמ' לג(, שכשהפצוע זועק ומתחנן, אולי הדין שונה, הוי תמוה מאוד, וכמו שהביא 
 שם שהעיר זאת הגאון רבי משה שטרנבוך שליט''א.
 
 
 

 ת ר"ע ובן פטוראמחלוק
 

ר על המכשיר בשביל פה עצמו אסור לוותיועל עצם הסברא שאומר הציץ אליעזר שלטר יב(
שניים שהיו מהלכין בדרך איתא "בגמ' בבא מציעא דף סב. ד ,יש לעיין החולה שיתרפא חיי עולם,

ב. דרש מגיע לישו -מתים, ואם שותה אחד מהן  -וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם 
בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו. עד שבא רבי 

רו יכר"ע מחב 159וידוע שהלכה .קודמים לחיי חברך"158חייך  -עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך 

                                                      
ואמנם בשבט הלוי ח"ו סי' רמב כתב שפשיטא להיפך וז"ל: "..אבל שנפסוק שיחושו בבי"ח  157

שאפשר שיבוא חיי עולם שאינו עדיין לפנינו משא"כ הטרפה שהוא חיי שעה לפנינו ואפשר להאריך 
לי יסורים גדולים( בזה לכאורה פשיטא דחיי שעה קודם, דעל חולה שהוא לפנינו ימיו ושעותיו )ב

חל הדין דלא תעמוד על דם רעך, אבל מה שעדיין אינו לפנינו אע"פ שלפי המציאות עלול שיבא 
מכ"מ פשיטא דלא חל ע"ז דין דלא תעמוד". והגאון רבי אדיר אוירבך כתב לי ''שדברי השבט הלוי 

ל את המת וופי החזו''א, ואינו חולק אלא על הציץ אליעזר, כי החזו''א התיר לניש להם מקום גם ל
לצורך הצלת חיים, אבל עדיין אין זה אומר שמותר לעבור על לאו של 'לא תעמוד על דם רעך', 
ולוותר על חיי שעה של הטריפה''. וא''כ לפי דבריו לא היה לציץ אליעזר להביא ראיה מהחזו''א, 

ול המת לאיסור וקרים. ולענ''ד ראייתו של הצי''א, אינה מהשוואת האיסור של ניכי לא דומים המ
של 'לא תעמוד', אלא שמהחזו''א למדנו את העקרון שהמבט הנכון הוא שדבר שעשוי להגיע 
בקרוב, נחשב כאילו כבר נמצא ממש לפנינו, וא''כ כמו שפשוט שאם היו ממש לפנינו חולה טריפה 

בים לתת את המכשיר לחולה הרגיל שיחיה חיי עולם, כמו כן כשהחולה לה רגיל, היינו חייווח
ולאחר כל זאת, שוב כתב לי  הרגיל עוד לא לפנינו ורק עשוי להגיע נשמור את המכשיר למתי שיגיע.

הגר''א אוירבך: ''נכון הדבר שיש יסוד מדברי החזו''א לדעת הצי''א, אבל עדיין יתכנו דברי שבט 
מו שכתבתי. ויש להוסיף שאם ננקוט שאין דעת הנוב''י והחת''ס כהחזו''א הלוי גם לחזו''א, וכ

 (, יש תוספת חיזוק לדעת שבט הלוי''.153)עיין לעיל בהערה 
וגם ר''ע מודה שמפס' זה לומדים דמחויב אדם מישראל להשתדל על חיות חבירו בכל כוחו,  158

ח. צוה הקדוש ברוך הוא בהר סיני מו( ''להחיות א -כדאיתא בספר יראים )סימן קנה, דפוס ישן 
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אם זה "ם ובשו"ע(. ויש לעיין לדעת ר"ע מה הדין הובא הלכה זו ברמב שלאהוא  160)ואמנם פלא
באופן  יש לעיין ודאי יחיה, וכן162רו ירו, חביאבל אם יתן לחב ,יחיה 161המים רק ספק שיש לו את

                                                                                                                                                        
וחי אחיך עמך ומכלל וחי אחיך למדנו לפדותו מן השבי ולהלבישו בקרה להאכילו ברעבון 

 ולהשקותו בצמאון''. אלא שחידש שבכ''ז חייך קודמין.
)אע''פ שברא''ש הביא  פסקי הרא"שבקיצור כן כתבו הריטב"א ו –וא"כ גם כאן הלכה כר"ע  159

יראים סי' מ, ובטור יו"ד סי' רנא בשם רבינו סעדיה, ובבאור הגר"א ס"ג, , ובאת שתי הדעות(
והעמק שאלה )שאילתא קמז  .על סעי' כ( 180)הובא לקמן בהערה  ראשון לציון יו"ד סי' רמז, א

ס''ק ג(, מנח''ח מצוה רצו, שבט מיהודה שער א פ''ח )ועיין שם עוד, שגם אין רשאי לוותר לחבירו, 
דלא כבשו''ת משפט כהן סי' קמד אות טו, ובקובץ יד שאול עמ' שצא, ובהערות ו אף שרוצה בכך,

 בעמ' שצג שאם החמיר על עצמו קדוש וחסיד יאמר לו(. 
וע''ע . (, וכן בקרן אורה )נדרים פ:(סי' טז אות ה ח''ב יו"ד)וכן נשאר בצ"ע בשו"ת אחיעזר  160

מה מצא מקור לדין זה בדברי , ואמנם באג"מ יו"ד ח"א סי' קבשו''ת משפט כהן סי' קמד
הרמב"ם. וע''ע בנצי''ב )פר' ראה, שאילתא קמז ס''ק ד( שביאר מחלוקת בן פטורא ור''ע ע''פ 
הירושלמי )סוף פרק ח מתרומות(, דחייב להכניס עצמו בספק סכנה כדי להציל חבירו מודאי 

רא סובר דכיוון שאין סכנה. ומובא בהגהות מיימוניות ובכסף משנה )סוף פרק א מרוצח(. דבן פטו
מיתתו של בעל המים לפנינו, אלא רק שבעתיד יסתכן, חשיב דמיתתו ספק, דשמא יזדמן לו מים 
בהמשך, ולכן חייב להכנס לספק מיתה, כדי להציל חבירו מודאי מיתה, וכדברי הירושלמי. ור''ע 

א שימות בהם', סובר שגם בכה''ג חייך קודמין, כי ספק חיותו קודם כביומא פה: 'וחי בהם ול
ודריש מכאן שאפילו ספק סכנת נפשות דוחה כל המצוות, דוחי משמע ודאי שלא יבוא בשום עניין 
לידי סכנה, וה''נ דכתיב וחי אחיך עמך שדרשינן חייך קודמין, כלומר ודאי חייך קודמין, וידוע 

לא הביא את  בסיבה שהרמב''םעוד דהלכה כר''ע, ומה''ט לא פסקו הפוסקים כהירושלמי הנ''ל. 
שהרמב"ם היה (, שלאחר שכתב סימן קעה)שו"ת בנין ציון בההכרעה במח' התנאים הזו, עיין 

( בד"ה אין נג:והנה בחדושי ליבמות כתבתי שממה שכתבו התוספ' שם ), הוסיף: ''מסופק בדין זה
י' דר"ע אונס וז"ל ואין מצו' להציל חבירו בגופו דאדרבא חייו קודמין עכ"ל לכאורה נראה דאליב
 חר עיוןכתבו כן ופסקו כוותי' דלדעת בן פטורא לא מותר להניח עצמו לזרוק על התנוק אבל א

כן דהנה יש להסתפק לב"פ אם בעל המים עוד  ותכתבו התוספ דבן פטוראנראה שי"ל דגם אליב' 
לא שתה כלל וחבירו כבר שתה אבל לא כל צרכו ואם ישתה עוד מעט יחי' חבירו ששתה עתה כל 

כו והוא ימות ואם ישתה הוא כל המים שבידו יספיק לו לחיות על ידם אבל חבירו ימות איך צר
הדין בזה שבזה לא שייך סברת ב"פ דאל יראה א' במיתת חבירו דממנ"פ האחד רואה במיתת 

ונ"ל דבזה גם בן פטורא מודה דישתה הוא דחייו קודמין ולכן בנדון  ,חבירו בכל אופן שיעשו
ממנ"פ האחד ימות דאם נזרק התינוק מת והוא חי ואם לא מניח לזרוק הוא דג"כ  ותדהתוספ

ובזה א"ש דלא יקשה בן פטורא  ,מודה דחייו קודמין ן פטוראבזה י"ל דגם ב ,נהרג והתינוק חי
האי עמך מאי עביד לי' דלפ"ז י"ל דגם הוא דרש עמך בכה"ג רק דפליג אר"ע דדרש לי' גם לענין 

וע"פ זה כל שכן שא"ש למה לא  ,כן העלתי בחדושי ,ה במיתת חבירוהיכי שאפשר שאין א' רוא
הביא הרמב"ם עכ"פ דעת ב"פ כיון דהוא ג"כ צריך דרשה דעמך וא"כ ר' אלעזר דדרש וחי אחיך 

ואם שע"כ מסברא אמרינן  ,לא לדר"ע ולא לב"פ ,דרשה הלית לי )שם, סא:( עמך לרבית קצוצה
גיא והרי ידוע שהרמב"ם לא מביא רק מה שמבואר כחד מינייהו מכ"מ אין הכרע מתוך הסו

לפי הסברו קשה על דברי הגריש''א זצ''ל, שהובאו בספר ולענ''ד  .''בגמרא. כנלענ"ד, הקטן יעקב
, לפי בן פטורא צריך ענף כ ס''ק ז בעמ' פא, שאם השניים במדבר הם גדול וקטן'וחי אחיך עמך' 

טורא, מכיון שראובן חייב לתת לשמעון, ואח''כ לתת לקטן לשתות את הכל, שהרי טעמו של בן פ
, וחוזר חלילה, אבל כשאחד קטן, נשאר אצל הקטן, שאינו מחויב להחזיר שמעון ליתן לראובן

, ומותר גדול לא צריך לוותר על חייו בשביל הקטן', שדברי התוסשנא מלגדול, ולכאורה מאי 
כי מאי חזית שהקטן תן לו את המים, להניח שיזרקהו על הקטן, וא''כ כ''ש שלא יהיה חייב לי

מתים, עדיף שאל יראה אחד במיתתו של יחיה ולא הוא, וכל סברת בן פטורא היא שאם שניהם 
, וכגון בזרקהו על התינוק, חוזר הדין של חייך חבירו, אבל כבכל מקרה אחד יראה במיתת חבירו

אחד יראה במיתת חבירו, אין קודמין, וממילא גם בנידון הגריש''א, צריך להיות שכיון שודאי 
 הגדול חייב ליתן המים לקטן, כדי שהקטן יחיה ויראה במיתת הגדול.

לגבי להכנס לספק סכנה כדי להציל חבירו )וכן לתת אברו להצלת חבירו(, ובדין הקדמת הצלה ו 161
בר לודאי מאשר לספק, וכן בדין רודף בגוזל מכונת הנשמה מחולה אחד לשני, וכן בגוזל מימיו במד

)ואם חייב להחזיר לו את השתן(, ולגבי ספינה שטבעה ויש מס' סירות הצלה בודדות, ובדין 
 סי' כה. שער בתרומת כליה בתנאי שיחזיר, ובחלות הקניין על מכירת כליה, עיין בכל זה ב

עיין בספר המהר''י בן לב )ח''ב סי' מ( שאין ספק מוציא מידי ודאי )והובא בש''ך סי' קסג ס''ק  162
ח(, וכתב על דבריו בספר ''טל אורות'' )לרבי יוסף ג'וייא(, בדרוש לפורים, ''נקטינן מדברי הרב י

ז''ל, דעד כאן לא אמרו סברא זאת דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי, אלא כשזה ודאי וזה ודאי, 
אבל כשזה ודאי וזה ספק, אדרבא אמרינן דמא דודאי סומק מדמא דספק. וכן נראה מדברי רש"י 
על פסוק ויאמר יהודה שלחה הנער אתי, ונחיה ולא נמות גם אנחנו וגו', שכתב וז"ל, בנימין ספק 
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רו יצילו לחיי עולם. האם גם באופנים יפה שיחיה רק חיי שעה, ואם יתן לחבישבעל המים הוא טר
 ר"ע סובר שחייך קודמין לחיי חברך?163אלו 

לאחד מים ולפניו שני צמאים ונראה דאם יש החזו"א בהל' עכו"ם )סי' סט ס"ק ב( כתב: " דהנה
שניהם דהא אף אם יתן לאחד יתחייב לחלוק  ודלבן פטורא נותן לשניהם וימות ,נמי תלוי בפלוגתא

לאחד שירצה ואע"ג דלהנותן ליכא משום חייך קודמין מ"מ כיון שזה  164רו, ולר"ע יתןיעם חב
כיון דבשביל חייך קודמין שיזכה יציל עצמו כדין רשאי הנותן ליתן לו, ונראה דחייב ליתן לאחד 

וא"כ החזו"א למד שהתחדש בחייך  .אמרה תורה דחיי עולם שלו קודם לחיי שעה של שניים"
ולכן אמר ר"ע שבעל  ,יותר חשובים מחיי שעה של שניים165קודמין לר"ע שחיי עולם של אחד 

של אחד אדם שלישי יעדיף להציל חיי עולם  םהמים ישתה הכל ויציל עצמו, והוסיף החזו"א שג
לפי החזו"א ש'חייך קודמין' זה לאו דווקא חייך, אלא סברא . וקשה, מאשר חיי שעה של שניים

רו יפה וחבישחיי עולם קודם, למה לא אמר החזו"א חידוש יותר גדול שאם בעל המים הוא טר
רו כי חיי עולם עדיף על חיי שעה? ואולי יפה לתת את המים שלו לחביאדם בריא, יהיה מחויב הטר

לא הביא דוגמא מחודשת  בדווקא. ובאמת יותר נראה שהחזו"א יהא הדיןכך באמת לפי החזו"א 
 –זו. כי באמת סובר שיש בחייך קודמין שני חידושים, שקודם כל אין המקרא יוצא מידי פשוטו 

פה והם בריאים. וחוץ מזה התחדש יאפי' שהוא טר וחיי האדם לעצמו קודמין לכל חיי אחרים
לם קודם לחיי שעה, לכן באדם שלישי אמר החזו"א שיתן לאחד. אבל איפה ששני שסתם חיי עו

אז  ,רו בריאיפה, וחביהנ"ל שבעל המים הוא הטר מאהחידושים 'מתנגשים' זה בזה וכגון הדוג
, החזו"א כמו כן ייצא לפי זה בדעתפה, ויפשט הפס' מכריע שחיי בעל המים קודמין גם כשהוא טר

, ויש לאחד קיתון של מים שודאי לא יספיק לו, אלא יעזור לו לחיות שבשניים הולכים במדבר
ולחבירו שאין טיפת מים, ימות מיד, שאין צריך בעל המים במדבר עוד כמה ימים בודדים, 

ה חיי עולם, ייום אחד, כי אף שגם בעל המים לא יחלהתחלק עם חבירו, כדי ששניהם יחיו עוד 
ואפילו  כמה ימים בודדים, קודמין לחיי עוד יום של חבירושל  חייםעוד בכ''ז ''חייך קודמין'', ש

חבירו יוכל לחיות חיי לחיי עולם של חבירו, כלומר, גם אם המציאות היא שכשיתן את המים, 
ולכן פסק   .עולם, בעל המים ישתה בעצמו, ויקיים בזה ''חייך קודמין לחיי חבריך'', וכדאמרן לעיל

רו אף ימו לוותר על המכשיר המחובר אליו בשביל להציל את חבעצ הפיהציץ אליעזר שאסור לטר
תר להיות שומר ירו יחיה חיי עולם. )ועיין לקמן בהסבר השישי במעשה שאול מה שהבאנו בהישחב

שגם בחיי שעה שלו, מול חיי  ומהדברים הנ''ל .ראש, וכן בקופץ על הרימון כדי להציל את חבריו(
ין, וא''כ כ''ש מול חיי שעה של חבירו, עיין באילת השחר בב''מ עולם של חבירו אומרים חייך קודמ

אלא דמצאתי דבר פלא במשנת פקו''נ סי' עח  סב. ובדברות משה בב''מ הערה יז, שאכן פסקו כך,
הובא לקמן בפרק ב, בסעי' יט בהערה ש, )בפי' על המדרש קהלת פרשה יא ס''ק ז בשם הרד''ל

, מיירי שיגיע לישוב ויחיה חיי עולם, ואם ברור שרק ירויח חיי , שכל דברי ר''ע שחייך קודמין(176
, פר' חיי שרה עקידת יצחקבגליון מהרש''א ב''מ סב. בשם ה )וכ''כ שעה, צריך להתחלק אם חבירו

, והביא ודייק שם שכך יוצא הדין מדברי החזו''א שהבאתי לעיל, בד''ה ואברהם זקן( פרק כב
חייב לוותר לחבירו, אם מיירי שחבירו יוכל לחיות חיי עולם, שפסק הגרח''ק שליט''א, שיתכן ש

 ואילו לבעל המים יועילו רק לחיי שעה, וצ''ע.
 
 

                                                                                                                                                        
נתפס ספק לא נתפס, ואנו כולנו מתים ברעב ודאי אם לא נלך, מוטב שתניח את הספק ולהציל את 
הודאי. ואין לומר דשאני התם שהיו רבים, וגם שהיו בודאי, לכן אמרו לו מוטב שתניח את הספק 
ותתפוס את הודאי, אבל יחיד עם יחיד מנ"ל. הא ליתא, דלגבי פיקוח נפש אין לחלק בין יחיד 
לרבים, לקטן מפני גדול. וכמו שנראה מרברי רש"י ז"ל )בסנהדרין ע"ב:( בהא דפ"ז דאהלות משנה 
ו', אמתניתין האשה שהיא מקשה לילד, מחתכין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים, 

שחייה קודמין לחייו, יצא רובו אין נוגעין בו, שאין דוחין נפש מפני נפש. והקשה רש"י מפני 
)בסנהדרין ע"ב:(, ואין דוחין נפש מפני נפש, וא"ת מעשה דשבע בן בכרי, הנה ראשו מושלך אליך, 
דדחו נפש מפני נפש. התם משום דאפילו לא מסרוהו היה נהרג בעיר כשיתפסנה יואב, והן נהרגין 

אבל אם הוא היה ניצול, אע"פ שהן נהרגין, לא היו רשאים למוסרו כדי להציל את עצמן.  עמו,
 יע"ש. הרי בהדיא דלגבי פיקוח נפש אין לחלק כלל, כדאמרן".

 ., שלא ישתו שניהם, אלא שרק חבירו ישתהבמקרים אלו יאמרויכול להיות שגם בן פטורא  163
, ולכאורה גם ר שבכה"ג הדר דינא של בן פטוראואמנם בחי' הרי"ם פר' בהר חולק על זה וסוב 164

החזו''א עצמו כתב כך בגיליונתיו לחי' רבינו חיים הלוי בסוף הל' יסודי התורה, וצ''ע בסתירה 
  בדבריו.

ולפי זה בדעת בן פטורא צ''ל שמיירי שיש קצת תקוה שבשתיית שניהם יחיו לחיי שעה )וכן  165
תנאים ואמוראים'' בערך 'בן פטורא': ''...ושמא יעשה  , וכן כתב בספר ''יחוסיכתב בעיון יעקב

(, אבל שיש ממש קצת מים, גם בן פטורא יודה שאין צריך ליתן לחבירו, להם נס ויזדמן להם מים''
כי אם יתחלק בקצת מים עם חבירו, ימות בעל המים מיד, יודה בן פטורא דאמרינן ''מאי חזית 

 שכתב בזה בספר 'וחי אחיך עמך' )פרק א סעי' ג, עמ' יב(. דדמא דחברך סומק טפי''. ועיין עוד במה
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 מחשש לחילול ה' -תר לשאול יהה

 

שמתעללים בבחיר ה', וכך  -כדי להציל מחילול ה'  איבד עצמו לדעתשאול  - הסבר חמישי יג(
וגם אפשר משום כבוד מלך משוח ה', שאין ..כתב היש"ש )במסכת בב"ק פרק ח' בפי' השני(: "

  .חילול ה' בדת אמונתנו..."166ראוי שימות בידי הערלים ויעשו בו מיתת עינוי ובזיון, והוא 
: (ו - ישן דפוס) שצריך למסור את נפשו ולא לחלל שמו ית', בספר יראים סי' שמוכעין שמצינו ]
' פ ביומא כדתניא עבירות משאר יותר רובהמ עונשו מצינו לאו אלא עליו נאמר שלא פי על ואף''

 לא כח אין השם חילול בידו שיש מי אבל כפרה להן יש עבירות שכל כפרה חלוקי בארבע כ"יוה
 ומיתה תולין כולן אלא למרק ביסורים ולא לכפר הכפורים ביום ולא לתלות בתשובה
 מזיד ואחד שוגג אחד ויבגל ממנו נפרעין בסתר שמים שם המחלל( ד"פ) אבות' במס ותנן...ממרקת
 לא שנאמר ממשמע כ"בתו כדתניא שמים שם יחלל ולא אדם שיהרג הבורא והיוצ. השם בחילול

(, נג סימן) ד"הרי ת"שו, וכן ב''שמי וקדש עצמך מסור ונקדשתי נאמר למה כ"א קודש אמור תחלל
 ולא, מזה ולגד שמים חילול לך אין נשבעים הם לשקר כי להם ידוע הדבר אם אבלשכתב: ''...

וכן מצינו  ,...''אסור הוא נפשות הצלת עסקי על אפילו אלא אסור שהוא ממון עיסקי על מבעיא
ואמנם בנימוקי  ,והביא לדבריו בספר תורת היולדת פרק כג ,בספר נחל אשכול הלכות מילה אות ט

חייבין  יוסף בסנהדרין סוף פרק בן סורר, משמע שמעיקר הדין חנניא, מישאל ועזריה, לא היו
 למסור נפשן, אף שהיה חילול ד', וע''ע בש''ך יו''ד סי' רלט ס''ק יא, וסי' רלב ס''ק לה, וע''ע לעיל

 .[בהסבר הס''ח למעשה בההוא גונח שבב''ק פ., 81פרק א סעי' כד סוף הערה 
 
 

 מות שמשון
 

מצב של  של שמשון שהרג את עצמו יחד עם פלשתים, כי זה היה 167תריואולי זה היה גם הה יד(
תר אחר כי נחשב לשעת יזיון נורא. ואמנם שם י"ל שיש הול ה' איך ששמו את שופט ישראל בבחיל

 מלחמה עם פלשתים, ובשעת מלחמה הגדרים אחרים ומותר בכל אופן.
 
 
 

 התאבדות מצדה
 

זיון " שהרי גם במצדה הם חשבו שזה בשםואמנם צריך לדעת שלא כל דבר זה "חילול ה טו(
, ובחז"ל לא התייחסו למקרה איבדו עצמם לדעתו עבדים ומושפלים לרומאים, וע"כ שיהודים יהי

)גדולי לאסור בכה''ג דעת תורה  שגם , ופשוטראה זאת בעין רעה פון רואים כמהיוביוס168הזה, 
 הרבנים(.169

                                                      
 .וכן פירש במתנות כהונה, פי' מהרז"ו שבמדרש, וכך משמע מפי' "ידי משה" 166
משנת פקו"נ סי' ט ס"ק ב'. וע"ש בסוף ס"ק א' מה שלמד מס' חסידים סי' שטו לגבי החילוק  167

לאחרים, ולכן הרג דוד לנער שרק לשאול היה מותר מה"ט שלא יתחלל שם שמים, אבל לא 
)ואמנם במשנת פקו''נ בהוספות לסימן ט ס''ק א, חזר בו, וכתב שלהיתר של חילול ה',  העמלקי

יהיה גם לאחרים, והסיבה שדוד הרג את הנער, כי אמר לו טעם אחר שהרגו, שאמר לו שמפני 
יתר של רחב''ת היסורין קירב מיתתו, וזה באמת אסור(. ובס''ק ג, הביא שזה גם ההסבר בה

והנה הדבר ידוע בכל הדורות שכאשר מלכות הרשעה תפסה ליהודי אשר שמר לקלצטנורי, וז''ל: ''
על התורה כנגד גזירתם היו מוציאים אותו להורג בפרסום רב, והיו עושים בזה טקס שלם 
ומביאים לכומריהם להטיף את אמונתם ומכריחים גם לעם ה' לבוא ולהשתתף בזה כדי לשמוח 

השפלתם וגם להכניס מורך בלבבם ולקבל דתם, ובודאי שכן עשו בהריגת עשרה הרוגי מלכות, ב
והרי מה שכרכוהו לרבי חנינא בן תרדיון עם הס"ת לא עשו כן אלא כדי לבזות התורה, וע"כ שעשו 
כן במעמד רבים ולא בדד בחדרו, וכמובן, ונמצא דהיה בדבר זה חלול השם רבתי, וכדי למנוע זאת 

רחב"ת לקרב מיתתו במהרה שלא יספיקו הרשעים לבצע זממם ולחגוג כפי תוכניתם, ולמנוע רצה 
'', ואמנם נדחק שם חלול ה' מותר לאדם להקדים ולחבול בעצמו, וכאמור בישש"ל במעשה דשאול

 טובא, להסביר שאם כך מדוע לא רצה לקרב מיתתו בעצמו ע''י שיפתח פיו. 
ם ספר ז סוף פרק ח' שהביא דברי אלעזר: "הוי אנשים גיבורי עיין שם בתולדות מלחמת היהודי 168

החיל, הן מני אז קבלנו עלינו לבלתי עבוד את הרומאים, וגם לא אדונים אחרים, זולתי את 
אלוקים לבדו, כי רק הוא מושל האדם באמת ובצדק, והנה הגיעה השעה המצוה עלינו להשלים 

לון עלינו ואחרי אשר בחלה נפשנו בעבדות שאין בפועל את משאת נפשנו ואל נעטה בשעה הזאת ק



95 

 

  

במשנת פקו''נ סי' עו, ס''ק ובכ''ז יש דברים שנחשבים לחילול ה' שיתיר לאבד עצמו לדעת כדמצינו 
, משום דנכשל בחטא [ שרצה להמית עצמו:מעשה דרבי חייא בר אשי ]בקידושין פאלגבי ה, ג-א

וצריך פירוש מעשה דרבי חייא בר אשי היאך ישב בתנור להמית עצמו, ובשו"ת זרע אמת '' שכתב:
ח"א סימן פ"ט )דף צ"ה ע"ג( כתב דמשום בהלת עוונו ועגמת נפשו לא דיקדק בזה, ובאמת עשה 

ויתכן בזה דהנה אותה אשה שחשב רבי  וזה תמוה לומר כן על חד מאמוראי, וצ"ע. -שלא כדין, 
חייא בר אשי שנכשל עמה היתה "זונה ניכרת בעיר" ]לשון רש"י[, ומסתברא שהיתה מתפארת 
שהצליחה להפיל במצודתה לגברא רבה דיהודאי, וכדרך הפוקרות שמתגאות ביכולתן להיות עם 

יא בר אשי לחלול ה' הגדול שבזה שבארזים נפלה שלהבת, והנה כבר אנשים חשובים, וחשש רבי חי
ובזה שימית עצמו שוב לא יהא . נתבאר בכמה דוכתי דמותר לאדם להרוג עצמו משום חלול ה'

האי חלול ה' כאשר יראו ויחרדו מתוקף קדושתו ויראתו שהמית עצמו על שנכשל בחטא, ויבינו 
יה באופן שלא היה יכול לעמוד בזה ]ועיי"ש בגמ' כמה כולם דע"כ גם מה שנכשל היינו משום שה

ומעתה גם במעשה דרבי ...עובדא כיוצב"ז שיכול השטן להכריח האדם להתאוות לדבר עבירה[
חייא בר אשי כאשר תשמע אותו מופקרת האסון הגדול שגרמה וכמה שנצטער ממנה, תתחרט 

איש שנכשל בעבירה, ונמצא דרבי ותבוש במעשיה ולא תספר הדבר לחברותיה, ולא יודע הדבר ל
 ...חייא בר אשי רצה להמית עצמו למנוע לחלול ה', וכל כהאי מילתא שריא למסור נפשו

איתא דרב כהנא תבעתיה ההוא מטרוניתא לדבר עבירה והלך והפיל עצמו מהגג  .(מ)ובקידושין 
ר ומורה דהטעם לקרקע ואתא אליהו הנביא והצילו, ויעוין במאירי בסנהדרין סוף פרק בן סור

והן הן הדברים דכאשר גברא רבה כרב  -דרצה רבי כהנא להמית עצמו הוא משום חלול השם, 
כהנא ישמע למטרוניתא יתפרסם הדבר ויהיה חלול ה' כי יחשבו שנתכוין לצורכו ולא משום שהיה 

 .''אנוס בהכי
 
 
 

 
 רבים מישראל תללהצ -ההיתר לשאול 

 כי ידע שבמותו יציל חיי יהודים אחרים. לדעת איבד עצמושאול  - הסבר שישי טז(
...ומ"מ אם מתיירא שלא יענו אותו על יהודים כך הסביר היש"ש הנ"ל בפי' הראשון, וז"ל: "

אחרים. ויאבדו ח"ו כמה נפשות מישראל. כמו שיש מקצת מושלים על דבר שקר, שמענין יהודי 
ו, ואולי שאול ע"ה כיון על זה שנפל על אחד על הכלל. ואחד יאבד בעו"ה הרבה, מותר להרוג בעצמ

חרבו, שסבר אם יפול חי בידם יתעללו בו, ויענו אותו. ומסתמא בני ישראל לא יכולים לראות 
ולשמוע בצרת המלך, ולא יעמדו על נפשם מלנקום נקמתו ולהצילו. ויפלו כמה רבבות מישראל. 

אמר קרא פן יבואו הערלים ודקרוני, והוא כבר ידע שנגזרה עליו הגזירה, שלא ימלט מהם. ועל זה 
כלומר, שבסוף ידקרוני וממיתים אותי, ויתעללו בי קודם מיתה, ולפקוח נפש אחרים מותר לחבול 

 בעצמו".
 
 
 

 תר להיות 'שומר ראש'יהה
 

די להציל חיים של מישהו אחר, או להיות 'שומר ראש' שמוסר נפשו כההיתר ולכאורה מכאן  יז(
אף שיכל להציל את עצמו ולברוח לפני  רימון כדי להציל חיי חבריו,מקרה שאחד קפץ על הכ170

                                                                                                                                                        
בה סכנה לא נבחר לנו הפעם חיי עבדות עם שפטים נוראים... והנה אני חושב כי צדקה עשה איתנו 
אלוקים בתתו בידנו למות מות גיבורים בני חורין... ומות נמות בטרם נהיה עבדים לשונאינו, ובני 

נו, נשינו ובנינו, ככה צוו עלינו חוקי תורתנו ...והיא חורין נשאר בעזבינו את ארצות החיים, אנח
 העצה היעודה על אף הרומאים ועל חמתם"

ועיי"ש בתחילת פרק ט' שמתאר איך בפועל שחטו את הנשים והילדים ואח"כ איבדו עצמם לדעת, 
"ובכ"ז נסתתרו מפניהם אשה זקנה אחת ואשה אחרת למשפחת אלעזר, אשר נפלאה מיתר הנשים 

ובלימודים בהשכלתה, ואתן יחד עוד חמשה ילדים כי התחבאו בצינורות המוליכים את בתבונה 
המים אל העיר, בעת אשר יתר האנשים שמו את לבם לשחוט את קרוביהם... הדבר הנורא נעשה 

 בחמשה עשר לניסן..."
 כך שמעתי ממו''ר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט''א וכן מעוד מרבנים חשובים. 169
ואמנם יש חילוק גדול בין להיות שומר ראש, לבין לקפוץ על הרימון, מכיוון שיש היתר לעבוד  170

במלאכה שכרוכה בסכנה, כבבבא מציעא )דף קיב.( ''כדתניא: ואליו הוא נשא את נפשו, מפני מה 
לא על שכרו?'', וכן ברש"י )דברים כד, טו(  - ומסר את עצמו למיתהעלה זה בכבש ונתלה באילן 

, עלה בכבש ונתלהל נושא את נפשו למות''אל השכר הזה הוא  -אליו הוא נושא את נפשו'' ''ו
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שהרימון יתפוצץ, ולהתריע לכולם לא היה זמן, ונותר לו זמן להחליט או שמיד בורח ומציל עצמו 
או שיקפוץ על הרימון וכל הפיצוץ יעצר בגופו, והוא ימות וחבריו ינצלו. וביש"ש  וכל חבריו ימותו

 רוג עצמו בשביל להציל אחרים.תר להיה171הנ"ל רואים 
 
 
 

 תר לרודף להרוג את עצמויהה
 

ואמנם אם ההסבר ביש"ש הוא ששאול נהיה ל'רודף' )ועיין לקמן איך יכול להיות רודף שלא  יח(
תר להיות שומר ראש, ילה ראייהלכל היהודים שימותו בגללו, אז אין מכאן מתכוון בכלל לרדוף( 

 172נוכל ללמוד שלרודף מותר להרוג את עצמו, וא"כ יונה הנביא ולקפוץ על הרימון, אבל בכל זאת
 יכל לקפוץ בעצמו לים, והסיבה שאמר 'שאוני והטילוני לים' כי רצה להרויח עוד רגע של חיים.

                                                                                                                                                        
יורה דעה סימן י(, לגבי הסכנה שבצידת  -באילן'', ועיין בשו"ת נודע ביהודה )מהדורא תניינא 

חיות ''...ולדרכנו יובן דזה המהלך במקום סכנה הוא עובר על דברי תורה דכתיב ונשמרתם מאוד 
יכם וגם מזכירין עונותיו וממילא הקדוש ברוך הוא מתמלא עליו עברה דאילו בשאר לנפשות

איסור שאדם עושה לא בשביל עבירה זו יתמלא הקדוש ברוך הוא עברה עליו אבל זה שגורם 
והנה במי שמוכרח לזה מחמת פרנסתו הורו להזכיר כל עונותיו הקדוש ברוך הוא מלא עליו עברה. 

אבל מי שעושה כן בשאט נפש איך תקובל תפלתו, ולכן יש  יתפלל על עצמולו חכמינו ז"ל תפלה ש
בדבר זה מדה מגונה דהיינו אכזריות וגם איסורא וסכנתא וגם הזכרת עונותיו ולכן השומע לי 

 ישכון בטח השקט ושאנן בביתו ולא יאבד זמנו בדברים כאלה..''. 
ואמנם למשנת פיקוח נפש היה הדבר וראה לקמן שהדבר לא פשוט בכלל וע''ע לעיל סעי' יב  171

פשוט בעיניו שכתב בסי' סו ס''ק ז' לגבי ספינה שעומדת לישקוע אלא א"כ יטילו חלק מהנמצאים 
בה, שכתב: "...והנה זה בודאי שאם יש אנשים שמוכנים להתנדב וליקפוץ מותר להם הדבר ומצוה 

דימים מותם בכמה שעות מותר גדולה עשו, דלמה שימותו כולם בלא צורך, וגם באופן שעי"ז מק
למסור עצמו לחיי שעה כדי להציל האחרים לחיי עולם". ועדיין יש לחלק שרק בספינה שכולם 
הולכים למות, מותר ליחידים להקדים מיתתם, כדי להציל את האחרים, ועוד שקופץ למים אין 

רת יעקב(, אבל שבפרק א סעי' ח בשם התפא 30זה הכרח שימות, )עיין מה שכתבתי לעיל בהערה 
 ברימון, שיש אפשרות להנצל, אולי אסור לו להקריב עצמו.

ואמנם בס' חסידים סי' תרע"ט כתב "שיונה לא רצה להשליך עצמו, ועוד שגוים היו בספינה  172
"וע"ע בס' חסידים סי' תשא שאין להטיל גורלות ולהפיל לים כאשר עשו  ומוטב שישליכוהו הם.

א לעניין ממון וכ"ש לעניין נפשות )ואין סתירה בין שני הס"ח ליונה דהשתא אסמכתא לא קני
הנ"ל כמו שהקשה הכנה"ג חו"מ סי' קעג הגב"י אות ג וכן בסי' רז הגה"ט אות צו כדביאר בשו"ת 
בנין ציון החדשות סי' קע"ג כי בסימן תרע"ט מדובר ששאר ספינות עוברות בשלום ומוכח 

לכו ונפילה גורלות רואים היו שאר  -ש"י )יונה א, ז( שבשבילו נעשה הסער כמו ביונה וכן כ' ר
ספינות הולכות בים בשלום ושלהם משתברת אמרו בשביל אחד ממנו הוא כן מצינו בפרקי דר' 

וכן מובא בשדי חמד בפאת השדה כללים  -אליעזר )פרק י( ולכן מותר לזורקו לים שהוא כמו רודף 
תלפיות )ערך גורל( וכן הוא בס' יעלזו חסידים וע"ע  מערכת ג' סי' יד, וכן במהר"א כהן בס' מדרש

בזה בשו"ת ציץ אליעזר חלק יח סי' מח(, וע"ע בפ"ת יו"ד סי' קנז סוף ס"ק יג בשם התפארת 
למשה )יו''ד קנז ס''א( "שמותר למסור אחד מהם ע"פ גורל כעובדא דיונה והגבעונים )ביבמות 

תשובה ס''ק נד( הקשה שמצאנו 'כל דאלים גבר'  עט.(, וסרח בת אשר , ובחדרי דעה )הובא בדרכי
אבל לא מצינו גורל בכה''ג וכן החזו"א )יו"ד סי' סט( חלק עליו, וא"כ למה "יהרגו כולם", הוה ליה 
למיתני שיעשו גורל וימסרו את זה שיצא בגורל, אלא שביונה הגורל גרם להם לדעת בשל מי 

ע"פ הנבואה עשה דוד. אמנם  -' ביבמות עט. הרעש, ויונה מעצמו אמר להם להטילו בים, והגמ
החזו"א לא תירץ את הדוגמא הנוספת שהביא התפארת למשה והיא מסרח בת אשר שאמרה 
שיואב מבקש אלף איש להורגם, ונתרצו ליתן עד שאמרה שאינו מבקש אלא אחד והוא שבע בן 

' ד' סוף ס"ק ב' תירץ את בכרי. ובע"כ שע"י גורל רצו למוסרם, אלא שבס' יביע אומר ח"ו חו"מ סי
המקרה הזה. וכדעת החזו"א מצינו במשכנות הרועים מע' ג' אות ח', שהוכיח כן מסנהדרין עט: 
לגבי שהתערב רוצח באחרים וכו' לא הציעו חז"ל פתרון של גורל, וצ"ל שבגורל שעשו בין רשב"ג 

עיין במדרש עשרה הרוגי  -לר"י כה"ג את מי יהרגו ראשון, י"ל שידעו בבירור שנגזר עליהם למות 
מלכות איכה ב, ד. ועיין בספר שושנת העמקים להגר"י זילברשטיין עמ' קה שהביא דברי החזו"א 
וכתב דמחלוקתו עם התפארת למשה היא רק לענין גורל למסור בידיים דזה לא מהני, אבל לעשות 

שיכול לטפל בחולה  גורל למניעת ריפוי אה"נ דמהני, וכתב שם דנפק"מ באופן שיש רק רופא אחד
אחד, ויש שני חולים לפנינו, שמותר לעשות גורל כי נחשב רק מניעת ריפוי )ואף שהחולה מסוכן( 
ובחשוקי חמד סנהדרין עט: הביא ראיה לזה מהש"ך בחו"מ סי' קסג ס"ק יח שיכול להשתדל על 

שבודאי  איזה אנשים בסתם )שהמלך לא פירט דווקא אותם( שרוצה שלא יהיו בכלל הגזרה אף
יכנסו אחרים והביא ראיה ממפיבושת שהתפלל דוד עליו שלא יקלטנו הארון ובהכרח שההיתר 
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הנ''ל שהסיבה היא ששאול נעשה לרודף, שהרי אם כך, מדוע היה  ואמנם דוחק להסביר ביש''ש
 לא את הרודף צריך להרוג, גם כשרודף אחר יהודי אחד.צריך לומר שימותו רבים מעם ישראל, ה
להרוג בעצמו, ואולי שאול ע"ה כיון על זה שנפל על  מותרועוד קשה שהרי דייק היש''ש הנ''ל: ''...

 , ואם היה לשאול דין רודף היה צריך להיות חייב להרוג את עצמו, ולא רק ''מותר''.''חרבו
את 'ק כב, שהביא 'מו, עיין במשנת פקו''נ סי' קג ענף ג סובעניין זה ששייך שרודף יהרוג את עצ

המעשה הידוע שהובא בספר זכרון למשה, במדור מכתבי תהילה איגרת יד אות ח, דהיה מעשה 
והגוי נחלה מאוד, והגויים העלילו על היהודים, והחת''ס ברב קהילה שקיבל גוי לגיור, ומלו אותו, 

וחייבם למסור נפשם עבור הכלל, ויקחו עגלה ת אדם גדול, גער ברב ובמוהל שמלו בלי נסיון במיל
ובדרך יפלו לנהר ויטבעו, ואז הגויים ויסעו הרב, המוהל והגוי, ויאמרו שנוסעים לרופא מומחה, 

ושלא יאמרו יחשבו באמת שהיתה יכולה להיות רפואה מהרופא מומחה, וקרתה תאונת דרכים, 
המוהל ימותו, ודווקא שניהם, כדי שלא יחשדו הגויים שבכוונה הטביעו את הגוי, צריך שגם הרב ו

ועוד הסביר והסביר שם בס''ק כג, שפסק החת''ס מתאים לדברי היש''ש הנ''ל, שהיה פה ערמה, 
ע''פ המנח''ש ח''ב סי' פב אות יב, דנסיונות רפואיים בבני אדם, למצוא רפואה למחלות קשות, 

ודמיא למלחמת מצוה שחייב כל אחד להסתכן אמץ, הגם שיש סכנה, בכ''ז כולם חייבים לסייע במ
לטובת הכלל, ולמדנו מדבריו שמלחמת מצוה היא לא דווקא ע''י צבא, וע''כ במעשה עם החת''ס, 

חייב כל אחד למסור נפשו להציל את הציבור, ואף בלי שהיה לרב שהיה סכנה לכלל הציבור, 
 יהם יותר מאחרים להסיר את הסכנה.ולמוהל דין ''רודף'', כיון שהם גרמו לסכנה, מוטל על

הרב והמוהל נחשבים כרודפים, שהרי פשוט שהרודף גמר את ולענ''ד בלאו הכי אי אפשר לומר ש
מעשה רדיפתו, אין שום היתר להורגו, בין שכבר מת הנרדף, ובין שסתם החליט להפסיק ולרדוף, 

זה שיהיה שבוי אצל הפלשתים,  וא''כ הרב והמוהל כבר ''הפסיקו לרדוף'', ולא דמי לשאול, שעצם
אין בעצם  לויגרם למיתת יהודים אחרים, נחשב שכל רגע שהוא חי ממשיך לרדוף, אבל ברב והמוה

וכמעשה בהרוגי לוד, שיש עצה במיתתם להציל אחרים,  לא רק, אזה שהם חיים מעשה רדיפה
)הובא גם בבאר היטב  ד לכן קשה לי על הגהות בית הלל בשו''ע יו''ד סי' רסז סעי'שיובא לקמן. ו

, ומי שעבר ומל , שאין מגיירים גרים במקום שאסרה זאת המלכות דהוה סכנהסי' קנז ס''ק י(
וגרם עי''ז סכנה לקהל מותר למוסרו לגויים כי נחשב לרודף וכדין מי שעוסק בזיופים שדינו 

ל שממשיך אלא שיש לומר שבבית הלל מיירי במוה מבואר בסי' שפח סעי' יא שחשיב לרודף,
במילת גרים, ולכן ממשיך להיות רודף, וכדוג' שהביא במי שפרנסתו בזיופים,  לעסוק לפרנסתו

אבל י''ל שמי שזייף פעם אחת ויחידה ואין כוונתו להמשיך לזייף, וכן ברב ובמוהל הנ''ל שעשו 
לומר  טעות חד פעמית, אין דינם כרודף, דלא גרע מרודף ממש, שהפסיק את רדיפתו, וע''כ צריך

, שהבריא הגוי, ואמר בסיפור עם החת''ס הסברים אחרים וכנ''ל, ועוד שבלאו הכי בסוף קרה נס
החת''ס דידע דכן יהיה, אבל היו צריכים למסור נפשם כדי לזכות לנס, ועיין שם סוף ס''ק כד, 

ד לא שכיון שעדיין לא הטבילו אותו )שהרי עושל החת''ס להרוג את הגוי,  שכתב לגבי ''ההיתר''
אין דינו כיהודי, ומותר להרוג (, , ואין מטבילין לפני, כמבואר ביו''ד סי' רסח, בהתרפא מהמילה

  סימן יז(. שער ב)כמובא ב גוי כדי להציל יהודי
עדיין יש לומר שבכל אופן יש לרב ולמוהל דין רודף, ע''פ מה שנתבאר בספר משנת פקו''נ אמנם 

שכתב דבזרק חץ, ויכול הזורק לרוץ ולעצור החץ בידיו, , (א אות לסעי' חובהוספות , סי' נב סעי' ח)
כי צריך להרג ולא לעבור על , חייב לעשות כן, , ואף אם ימותאלא שיקטעו ידיו, דחייב לעשות כן

ו וכמו כן אם מסר חבירו למלכות למיתה, ויכול לומר ששיקר, ובזה ימיתו אותשפיכות דמים, 
 של חבירו אבריםהביא שבזרק חץ ופגע בשם, ג -ב אותיותוב, במקום הנמסר, דחייב לעשות זאת

יך נרצח, שאין צרויכול להמית את עצמו שיקחו אבריו להצלת ה, והולך למות מהנזק שנגרם בהם
לעשות זאת, ולא דמי לזורק חץ ולמוסר הנ''ל, מכיון שבהם עדיין לא נעשה מעשה ההריגה, וחייב 

נעשה מעשה הרציחה, ולכן מחיר, אבל שהחץ כבר פגע, לעצור את עבירת שפיכות הדמים, בכל 
ולכאורה לפי דבריו יהיה הבדל בין זורק חץ שעדיין לא פגע, לבין זורק את האדם  כבר לא חייב.

לא יצטרך לעשות זאת, וזה מראש הגג, שבזה אף שיוכל מהר לקפוץ לפניו ולהצילו, והזורק ימות, 
ולענ''ד דוחק גדול  יד, סימן שער בכו: ונידון באריכות בלפי מה שנתבאר בסוגיא בב''ק יז:, תלוי 

לא  עדיין, ויכול הרוצח להצילו, לומר שכבר נעשה מעשה הרציחה, שהרי כל עוד הנרצח לא מת
, (19, עיין ביד רמה ובהל' קטנות בריש פרק א הערה )אלא א''כ נעשה טריפה ''לא תרצחעבר על ''

מסור נפשו, צ''ל שה''ה שכבר כן פגע ויכול להצילו, שחייב ואם הדין בזורק חץ ולא פגע, שצריך ל

                                                                                                                                                        
הוא מכיון שמעשהו זה מעשה הצלה, ורק ממילא יפול אחר תחתיו. ואמנם צ"ע ראייתו, ומה 
הקשר בין הדין שם שמותר לעשות פעולת הצלה אף שמסכן בזה אחרים )עיין לקמן בפרק ג(, לבין 

לא מצינו גורל בכה"ג, ואף אם עשו גורל, יטען המפסיד שהגורל לא תפס והוי אסמכתא הדין ש
כמו שהובא לעיל מהספר חסידים סי' תשא. אבל אם הנידון שצריך לנתק מכשיר הנשמה מאחד 

( שה"ה יש לדון 138החולים, לחזו"א אין לעשות גורל, וכתב בספר עלי זבח )פרק יא, בהערה 
ית השבי ושניהם שוים, דהרי גם כאן אין מסירה במעשה אלא רק מניעה לעשות גורל להציל מב

בשב ואל תעשה ושרי לעשות גורל, וה"ה דיש לדון ג"כ לענין שניים שהולכים במדבר וביד אדם 
 שלישי קיתון של מים, האם יש לעשות גורל, שהרי גם בזה אין הריגה בידיים אלא מניעת הצלה.
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)שנידון באריכות בתחילת  למסור נפשו, אמנם נראה כדבריו ולא מטעמו, אלא ע''פ דברי החזו''א
שיש הבדל בין ''מעשה אכזריות'' לבין ''מעשה הצלה''  בהטיית החץ לצורך הצלת רבים,  פרק ג(

ולא פגע, או במסר אדם למלכות, וכן בזרק אדם מראש הגג, עיי''ש, וכמו כן בנד''ד, שזרק חץ 
פעולתו, כפעולת הצלה, ולכן מחויב בזה, אף ועכשיו ימסור נפשו להצלת הנרצח, יש לראות את 

אבל כאמור אין זה מדין 'רודף', וא''כ יש לדון שהוי רק 'היתר' , שימות בעקבות פעולת הצלה זו
שוב חייב לעשות זאת כדי להציל עצמו מעבירה חמורה,  ולא חיוב, ואמנם אחרי שיש לו 'היתר'

ועדיין יש לדון אם ההיתר יהיה גם לאחרים, כלומר שאף שאין לו דין רודף, שהרי כבר פסקה 
וכנ''ל, יוכלו אחרים ''לכפות'' אותו לקיים חובתו, ובעל  כיון שהוא חייבפעולת הרדיפה, בכ''ז 

 . כרחו יזרקהו על החץ
שחידש החזו''א  ''פעולת ההצלה''מההיתר של שמותר להם לזרוק אותו אין לומר ופשוט ש

יהיה מותר גם לאחרים לזרוק את זורק החץ, על החץ שיעצור בגופו את החץ בהטיית החץ, וא''כ 
מאי שנא מדברי החזו''א  וא''תכפעולה אכזרית, כי ברור שזה נחשב , שהולך לפגוע בנרדפים

שזריקת אדם על החץ  , י''לזורקים את האדם שבצד על החץשזורקים החץ על האדם שבצד, או ש
מעשה אכזריות, היא  הגדרתשבפרק ג ס''ס א שהתבאר היטב  לקמןעיין מעשה אכזריות, היא 

בשביל להציל  בכוונה לתפוס אותו, ולהזיק לו, , וגם כאן מתכווןיזוקבכוונתו הראשונית לרעת הנ
''א, שאין למסיט החץ שום תועלת ועניין שיפגע הטיית החץ שדיבר החזול דמי ולא את הרבים,

במטוס שהולך להתרסק על מגדלי התאומים, ונוכל לשים ברזל ענק באמצע דרכו,  אמנם, ובניזק
פעולה אכזרית שיגרום שיתקע המטוס בברזל ויתפוצץ, שאין זה נחשב כמעשה הריגת החטופים ב

 היתר לאחרים לזורקו על החץאין ש כמו כן פשוט, ואלא כפעולת הצלה שמותרת לפי החזו''א
לזרוק על החץ גם היה גם מותר , דאם היה זה פעולת הצלה, היה צריך שימטעם החזו''א הנ''ל

סתם אדם תמים שהזדמן פה, וזה לא מסתבר כלל, ולא דמי לאדם התמים שהולך ברחוב ואנחנו 
, וכנ''ל וא עומד שםמטים עליו את החץ, כי שם אנחנו בכלל לא מתעסקים איתו, וממש במקרה ה

 .אין הוא מת במקרה אלא בכוונה לצורך הצלת רבים, ואסוראבל בלקחת אותו ולזורקו על החץ 
אבל כשפגע החץ באברים של חבירו, ועכשיו רוצה להרוג את עצמו לצורך הצלת הנרצח, מעשה 

רבים הריגת עצמו הוי כפעולה אכזרית, וכמו שאין היתר לעשות פעולה אכזרית לצורך הצלת 
הרג למפרע, כי כעת אומרים מצא שרג על מנת שלא יההבנידון החזו''א הנ''ל, כמו כן אין היתר ל

להרוג את עצמו כדי להציל את חבירו, ורק במה שיוגדר כפעולת הצלה לא נאמר  ''מאי חזית''
זה יש כמו שבנידון החזו''א לא אומרים ''מאי חזית'' כשמיירי בפעולת הצלה, ולפי ''מאי חזית'', 

לומר בהאי מעשה של הרב והמוהל, שכאמור לעיל, אכן אין להם דין רודף, שהרי כבר נגמר מעשה 
הנ''ל, ובכ''ז הנלע''ד  סי' נב היה מקום להתיר מהסיבה שהביא במשנת פקו''נ הרדיפה, ובכ''ז

 לת הטביעה במים, נחשבת כפעולת אכזרית, אמרינןבנד''ד, מכיון שפעוכן כתבתי, שאין הדין 
 ''מאי חזית'', ואמנם עדיין י''ל שכיון שהגויים איימו על כל היהודים שם ובכללם הרב והמוהל

ושוב חוזר הדין  הרמ''ך שהובא בפרק א סוף סעי' ח,, אין סברת ''מאי חזית'', לשיטת )וכ''ש הם(
שהרב והמוהל יוכלו להמית עצמם, גם במעשה אכזריות, ולשיטת הכ''מ שהובא שם, שבכל אופן 
אמרינן ''מאי חזית'' גם כשלא שייכת הסברא, כי קבלה היתה בידם לכך, א''כ צריך להסביר 

, מדברי המנח''ש בנסיונות רפואיים כהסברים האחרים שהובאו לעיל ,בפסק החת''ס לרב ולמוהל
 וכו'...

לנו ראובן שהשליך לשמעון לגוב האריות כדי שיאכשכתב: '' (סי' קטו ס''ק ג)שו''ר במשנת פקו''נ 
לראובן יוכל שמעון לברוח  האריה, מותר להשליך לראובן יותר קרוב לאריה, ועד שיאכל האריה

לאחר שכבר הושלך שמעון לגוב האריות, , ולפי מה שכתבתי בנ''ל, אין נראין דבריו, שהרי חוצה''
אין היתר לזרוק את ראובן לאריה, אף אם היה בזה הצלת רבים, שהרי , וראובן כבר לא רודף

  עשה אכזריות לא הותר בחידושו של החזו''א.מ
 
 
 

 הרוגי לוד
 

לכאורה יש ו ,להיות שומר ראש, או לקפוץ על הרימון ההיתר ונחזור לעניין ששאלנו, מניין יט(
לאך ובריה יכולה כמו שכ' רש"י בתענית יח: "..הרוגי לוד אין כל מ ,מ'הרוגי לוד' זאת ללמוד

ויש אומרים שנהרגו על בתו של מלך שנמצאת הרוגה, ואמרו  ב"ב י:(,) בגן עדן לעמוד במחיצתן
היהודים הרגוה, וגזרו גזרה... ועמדו אלו ופדו את ישראל ואמרו אנו הרגנוה, והרג המלך לאלו 

ולולינוס( אמרו על עצמם שקר שהם הרגו את בת המלך 174פפוס 173בלבד". וא"כ הרוגי לוד )

                                                      
מוזכר בגמ'  בברכות )סא:(: ''תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות לדעת הגר''א זה אותו פפוס ה173

הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות 
ברבים ועוסק בתורה. אמר ליה: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו: אמשול לך משל, 

הנהר, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום,  לשועל שהיה מהלך על גב -למה הדבר דומה 
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בותא שמסרו עצמן למיתה, אלא ודאי שהם מה הר דאל"כ ומשמע שהם לא היו בכלל הגזירה
 מסרו עצמן למיתה להציל אחרים, והרי דמותר לעשות כן.

כי  ראייהבישועות יעקב )יו"ד סי' קנז ס"ק א( ובאג"מ )יו"ד ח"ב סי' קעד ענף ד( דחו את ה ואמנם
, וממילא נפשו177יתר למסור ה176ישראל, אבל להציל אדם יחיד אין 175בהצלת  בהרוגי לוד מדובר

 שנאמר ששאול היה רודף אין ראייה להיתר להיות שומר ראש. אם לולג

                                                                                                                                                        
אמר להם: מפני מה אתם בורחים? אמרו לו: מפני רשתות שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם: 
רצונכם שתעלו ליבשה, ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם? אמרו לו: אתה הוא 

במקום חיותנו אנו מתיראין,  שאומרים עליך פקח שבחיות? לא פקח אתה, אלא טפש אתה! ומה
במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה! אף אנחנו, עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה 

על אחת כמה וכמה. אמרו: לא  -כך, אם אנו הולכים ומבטלים ממנה  -כי הוא חייך וארך ימיך 
ו לפפוס בן יהודה היו ימים מועטים עד שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית האסורים, ותפס

וחבשוהו אצלו. אמר לו: פפוס! מי הביאך לכאן? אמר ליה: אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי 
תורה, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים...'', ויתכן שלאחר שנדהם לראות שגם 'שומר חוק' 

רוצה לזכות כמוהו נכנס לבית האסורים, והתחרט מאוד של עסק בתורה כר''ע, החליט שגם הוא 
 למות על קידוש ה' כמו שזכה ר''ע, ולכן מסר נפשו. 

לכאורה קשה, למה היו צריכים שניהם להודות שהרגוה, והרי לחינם גורמים שאחד מהם  174
ימות, והרי יכל רק אחד מהם להודות שהרגה? ושמא באופן שנמצאה ההרוגה, ניכר שלא שייך 

 ששניים יודו שהרגוה. שאחד לבד יכל לעשות זאת, וע''כ היו חייבים
בחזו''א יו''ד סי' סט למד מפפוס ולולינוס, התר להטות את החץ שבדרך להרוג רבים, אף שיפגע 175

ביחיד, כי נחשב למעשה הצלת רבים, וא''כ למד שיש ללמוד מהרוגי לוד, היתר, לאו דווקא להצלת 
ל ישראל לבין הצלת יחידים, ''כלל ישראל'', אלא לכל ''רבים'',  ואמנם מצינו חילוק בין הצלת כל

בפתחי תשובה )אבן העזר סימן ו סוף ס"ק יא( שכתב: ''...עיין בתשובת נו"ב תניינא חי"ד סימן 
קס"א אחר שהביא שם דברי מהרי"ק המובא בב"ש סימן קע"ח סק"ד כתב וז"ל ומ"מ גוף דין זה 

עיני מה שראיתי באיזה שיהיה מותר לא"א לזנות ברצון כדי להציל נפשות אינו תורה ולא ישר ב
תשובה וכדומה שהיא ת' בית יעקב באנשים ונשים שהלכו בדרך כו' ופסק בתשובה ההיא ששפיר 
עבדה ומצוה רבה עבדה ששדלתו לזה להציל נפשות רק שאעפ"כ נאסרה על בעלה והביא ראיה 

תר שאני ואסמאסתר ואני אומר כשם שאין מתרפאין בגילוי עריות כך אין מצילין בה נפשות כו' 
והיה בהוראת מרדכי ובית דינו ואולי ברוח הקודש ע"ש'', ואמנם אין  שהיה להצלת כלל ישראל

כן דעת השבות יעקב )חלק ב סימן קיז(, שכתב: ''שאלה מעשה שהיה כך היה סיעה של בני אדם 
שהלכו בדרך ואחד מהם אשתו עמו ויהי לעת ערב והלכו למלון אחד סמוך ליער ומצאו שם אנשי 

ליעל רוצחנים שהמה מועדים להרוג נפשות על עסקי ממון וכאשר ראה שצרתן צרה שעמדו ב
עליהם להרוג אותם ולא שמעו בהתחננו עליהם על נפשותם אז הפקירה עצמה האשה ברצון בעלה 
ישראל וע"י כן הצילה אותם ועכשיו בא בעלה לשאול אי אשתו מותרת לו כיון שנעשת מצד אונס 

 ת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה או יקבל שכר על הפרישה וכיצד יתנהג עמה. רציחה ברצונה ואש
תשובה: הנה לכאורה דין זה פשוט וערוך לפנינו בתשובת מהרי"ק סי' קס"ז שכתב וז"ל דאפילו 
היכא שאין כאן נדנוד עבירה בבעילתה כדי להציל כל ישראל כמו יעל אשת חבר הקני ואסתר 

שעה שלא היה תובעה כדי שיתאווה לה ויהא נח להתפתות שהמציאה את עצמה לאחשורוש ב
לעשות לה בקשתה אפילו הכי נאסרה על מרדכי בעלה עכ"ל הרי להדיא דהיא אסורה לבעלה 
ישראל והא דאמרינן עד השתא באונס נ"ל הכוונה לפי שלא היתה מתרצת עד שתבעה אחשורוש 

מת הבעילה רק גזירה אחרת עליה בפה ומפני אימת מלכות הלכה אצלו משא"כ בשאין האימה מח
אף ע"ג דשפיר עבדה להצלת עצמה ועל רבים והיא מתרצת מרצונה הטוב לבעילה משום הצלה 

מ"מ כיון והרבים ומקרי אנוסה לענין זה דלא מיענשא עליה כיון דעשתה לשמה כמו יעל ואסתר 
כן הצלתה מצויה דבעילתה היתה ברצונה נאסרה על בעלה... משא"כ אם ביאתה ברצון רק שע"י 

מ"מ יש לאסרה לבעלה ישראל ואף שבתשובת בית יעקב סי' ל"ט האריך לסתור  אף דשפיר עבדה
דברי מהרי"ק ולצדד היתרא בנדון כזו ובאמ' גרם לו שלא עיין בגוף תשובת מהרי"ק וראיותיו 

אסורה שהם ברורים ואלו ראה וידע לא היה חולק כי דברי מהרי"ק מוכרחים...לכן נ"ל דאשה זו 
מ"מ נאסרה לבעלה כמו יעל ואסתר...'',  אף שאין כאן נדנוד עבירה שעשתה להצלת רביםלבעלה 

. ובדעת הנוב''י הנ''ל, יש להבין מה החילוק בין הצלת יחידים לבין והובא בבאר היטב )שם ס''ק כ(
את הצלת כלל ישראל, שהרי התורה אמרה יהרג ואל יעבור, ולא חילקה שרבים שאני, ותירץ ז

ושאלתי זאת לפני רבות בשנים להגר"י הוטנר זצ"ל ואמר במשנת פקו''נ סי' סג סעי' ב(, שכתב: ''
שעליו להתישב בדבר, לימים כאשר השתחרר מהשבי בממלכת ירדן לאחר שהיה כלוא במטוס 
החטוף כתב לי שהיה לו אז זמן לחשוב בזה והביאור הוא דהריגת כל עם ישראל הוא בגדר חלול 

תיב בקרא ]במדבר י"ד[ והמתה את העם הזה כאיש אחד ואמרו הגויים מבלתי יכולת ה' ה' וכדכ
וגו', ולמנוע חלול ה' מותר לעבור אפילו בגילוי עריות, ודבריו היו אצלי חידוש רב, שוב לאחר זמן 
ראיתי שכבר מובא כן מפי השמועה מאת מרן החזו"א ז"ל ]בפאר הדור ח"ג עמוד קפ"ה[ דחלול 

שביקש דוד לעבוד ע"ז לבל  .וחה אף לג' העבירות החמורות, דשנינו בסנהדרין קזשם שמים ד
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יתחלל שם שמים כאשר יהרגנו בנו אבשלום, שיהיו בנ"י מתרעמין על מידותיו של הקב"ה היאך 
חסיד שכמותו נענש כ"כ שהרגו בנו, ולכן מוטב שאעבוד ע"ז ואז יאמרו שהגיע לי זאת, ]אמנם 

ושו אין ראיה מהתם, ובשו"ת בית הלוי ח"ב דרוש י"ג כתב דדוד רצה רק יעו"ש במהרש"א ולפיר
ובחזו"א בסנהדרין סימן כ"ד אות ב' פירש דגם למ"ד דהוה ע"ז מ"מ  -לעשות שיחשבו שעובד ע"ז, 

איסורו נדחה משום חלול ה', ואזיל החזו"א לשיטתיה[, ומצינו דחלול השם דוחה שפיכות דמים 
אול כדי לפייס את הגבעונים שהתנהג עמהם שאול שלא כדין, ומקשינן שהרגו לבני ש .ביבמות עט

בגמרא והא כתיב ובנים לא יומתו על אבותם, ומשני א"ר יוחנן מוטב תעקר אות אחת בתורה ואל 
יתחלל שם שמים בפרהסיא, הרי דהרגו לבני שאול הגם דלא היו חייבים מיתה כדי שלא יתחלל 

סתר שמסרה עצמה לאחשורוש כדי להציל את ישראל הגם שם שמים, וגילוי עריות מצינו בא
דגילוי עריות בקום עשה הוא מהעבירות דיהרג ואל יעבור, כיון דאם כל ישראל יאבדו הוה חלול 

'' )ובהוספות לסימן סג אות ב, הביא ע"כ מדברי החזו"א והן הן הדברים שאמר הגר"י הוטנר -ה', 
ים את הגבעונים, אף שעברו בלאו, כדי להמנע מחילול ראיה לזה מגיטין מו. בתוס' שהשאירו בחי

ושמעתי דמעשה שהיה במלשין ובוגד שידע '' והוסיף עוד בס''ק ג: .השם, שלא יעמדו בשבועתם(
סודות צבא ורצה למסור אותם לאויבי ישראל וכבר התחיל במעשיו, ולא מצאו דרך ללוכדו כי אם 

ור היה לעשות כן דל"ה סכנה על כל ישראל אלא בפתוי לעריות, והנה להאמור בנודע ביהודה אס
רק בארץ אחת, ועוד דגם אם יגלה הסודות אין הדבר ודאי שעי"ז תהא סיבה שינצחו במלחמה 
אלא שיש בזה סיכון רב אבל ל"ה מילתא דבודאי, וכמובן, והגם דפקו"נ דוחה לכל התורה אפילו 

"נ ורק בהצלת כלל ישראל מותרים בספק ספיקא, שאני הכא דגילוי עריות לא נדחה משום פקו
לעבור בגילוי עריות, אבל בספק לא שמענו, ול"ש כאן דינא דספק נפשות להקל שהרי גלוי עריות 
לא נדחה משום פקו"נ, ]ובגליון רע"א ביו"ד ריש סימן קנ"ז ציין לדברי הפמ"ג דבספק גילוי עריות 

''ע שם מס''ק ד ועד סוף הסי' לגבי יעל וע .''יהרג ואל יעבור ול"ש בזה הכללא דספק נפשות להקל[
אשת חבר הקיני, אם נאסרה על בעלה, בבעילתה לסיסרא, ואם היתה מחויבת או רק מותרת 

ב, שהסיבה שאסתר גילתה -לעשות את ''העברה לשמה'' )נזיר כג:(. ועיין בהוספות לסי' סג, ס''ק א
יון שחששו מרדכי ואסתר, שבגתן לאחשורוש על בגתן ותרש, אע''פ שגורמת שימשך בעילותיו, מכ

ותרש יעלילו שאסתר הרעילה את אחשורוש, ומה שלא גילתה מולדתה, יחזק החשדות נגדה. 
והוסיף: ''והדבר דומה לאשה שהיא קרקע עולם, ובידה לברוח מהבועל, אבל יש בדרך סכנה 

כתב: ''עוד י''ל דחיות רעות, דחשיב דאין בידה לברוח, וכן הוה במעשה דאסתר''. ובס''ק ג שם, 
מדינות, הוה הצלה ליהודים מעלילות וגזירות, ויש  127בזה דעצם הדבר שיש לישראל מלכה על 

בזה צורך דפקו''נ להשאיר את אחשורוש, ושאסתר תמשיך למלוך, ואין זה כעתידות רחוקות, 
פרק יא הל' ג, דלא הוי בגדר דפקו''נ, אלא הוי כעתידות שמצוי להיות, ויעוין בכסף משנה הל' ע''ז 

 והן הן הדברים''.  
אמנם עיין בלשונו של האגרות משה שם )יורה דעה חלק ב סימן קעד, סוף ענף ד(, שכתב:  176

''...וא"כ כשהוא להיפוך שנגזר על פלניא ליהרג ולמות והוא רוצה להצילו בסכנה ודאית שהוא 
שיכול להצילו בחייו הוא ע"ה ימות ויהרג תחתיו אף שזה שנגזר עליו הוא ת"ח ובעל מעשים והוא 

אסור לו להציל בחייו דהרי רואה דעתה דמא דחבריה לא סומק לענין זה ודמא דידיה סומק שלכן 
אסור להצילו בסכנה ודאית של עצמו. וזה שפפוס ולוליינוס אחים שאמרו על עצמם שקר שהם 

אף  (,רש"י ב"ב דף יוכן ב ,כדאיתא בתענית דף יח ברש"י)הרגו בת המלך כדי להציל את ישראל 
שמשמע שהם לא היו בכלל הגזירה מדחזינן שעשו דבר היותר גדול שהרי בשביל מצוה זו אין בריה 

ומשמע שדוקא אם  ,יכולה לעמוד במחיצתן כדאיתא בגמ' שם הוא משום דהצלת ישראל שאני...''
ייצא להריגה,  נגזרה מיתה על חבירו אז אסור למסור נפש תחתיו אבל כשלא גזרו על מי משניהם

מותר לו למסור נפשו כדי להציל חבירו, ולפי"ז בקיתון של מים דעדיין לא נגזרה גזירה על מי 
, שכתב בשו"ת מחנה חיים )ח"ג יו"ד סי' סה( ן מצינוימות יודה האג"מ שמותר למסור עצמו, וכ

האג''מ , שלא יסכים . ועדיין אפשר לומרשבמחילת המים לחבירו לא נחשב שאיבד עצמו לדעת
שיש להולך במדבר את המים כלומר ההצלה שלו בידו ממש, האג''מ לדברי המחנה חיים, ובאופן 

ועוד נראה שכיון שהל' כר''ע, וכהסבר החזו''א שחידש ר''ע שחיי עולם של  יודה שאסור לתת לשני.
ירו, אחד חשובים יותר מחיי שעה של שניים, א''כ גם אם בעל המים ירצה לוותר ולהתחלק עם חב

גם המחנה חיים יודה שאסור, וכל מה שהתיר הוא שחבירו יחיה לחיי עולם, והוא וימותו שניהם, 
 ימות, אבל לא שאף אחד לא ינצל. 

מעשה בספינה אחת גדולה מפרשת , אות א(, שכתב: ''קהלת רבה פרשה יאבמדרש )ומה שמצינו 
שראו שצרתן צרה, אמרו באו לים הגדול נטלה הרוח והוליכה למקום שאין בו מים מהלכין, כ

ונשתטפינון באיצטרכיא שלנו, אם נמות נמות כולנו, אם נחיה נחיה כולנו, האיר המקום עיניהם 
ונטלו גדי אחד וצלו אותו, ותלוהו במערבה של ספינה באה חיה גדולה לריחו והתחילה גוררת בה 

ובדא לר' אליעזר ור' יהושע עד שהשליכה למים המהלכין והלכו, כיון שהגיע ונכנסו לרומי תנון ע
מדרש זה משבח את החלטתם כי סובר כבן '', י''ל או שוקרון עליהון שלח לחמך על פני המים

פטורא, או שבכה''ג שבאמת יש סיכוי שכולם יחיו, גם ר''ע יודה שמותר להתחלק, וזכות הרבים, 
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ולא נתפרש בדבריו מ"ט הצלת ישראל שאני, וכתב על זה במשנת פקו''נ )סי' מט ס''ק י(: ''
ולכאורה הטעם הוא דאז הוה בגדר מלחמה להציל מיד צר, ובמלחמה גדרי פקו"נ משתנים, דהרי 

לענין  'ישראל'ויש לעיין מהו השעור ד: ''לשאול והוסיף .''כל מי שיוצא למלחמה מסכן את עצמו
 '', וצ''ע.האי מילתא האם דוקא בגזירה על ארץ אחת או עיר אחת, או אפשר דגם על ציבור אחד

 
''שנים  :שכתב (,סימן תרצח)תר מספר חסידים יהיש ללמוד יתכן שובכל אופן נראה ש כ(

תלמיד חכם והשני הדיוט מצוה להדיוט לומר  שיושבים ובקשו אויבים להרוג אחד מהם אם אחד
 .הרגוני ולא חבירי''

תר ליחיד למסור יפתח שיש ה178תר זה רק בלהציל ת"ח בכ"ז רואים מכאן יואף שיש לחלק שה
האם 'חייך קודמין' זה חיוב,  -ר"ע הנ"ל שיטת וצ"ע בזה )דיש לדון ב ,אחר179ת יחיד נפשו להצל

 .תר בלבד(יאו ה180

                                                                                                                                                        
ותו, ואילו אם אחד להתחלק במים, מיירי שקרוב לודאי ששניהם ימתעמוד להם, וכל מה שאסור 

 ישתה קרוב לודאי שיצליח לחיות.
ולכאורה אפילו לספק סכנה אסור להכניס את עצמו כדי להציל את חבירו, כדמצינו ברדב''ז  177

, שכתב: ''...ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה דספיקא סימן יא שער בלקמן בשהובא 
לסכן את עצמו בשביל להציל את חבירו, וום אבר דידיה עדיף מוודאי דחבריה'', וע''כ אסור לתר

סימן  )יו''ד,פתחי תשובה וע''ע ב אמנם עדיין י'ל שאף שנחשב כחסיד שוטה, אין זה איסור גמור.
עיין בתשובת יד אליהו סי' מ"ג אם מחוייב אדם להכניס עצמו בספק סכנת (, שכתב: ''רנב ס"ק א

ב אבל עכ"פ רשאי לעשות כן אם רוצה ממדת נפשות כדי להציל חבירו בודאי או אינו מחויי
חסידות או מאהבת חבירו או אינו רשאי לסכן עצמו והשיב דהב"י בח"מ סי' תכ"ו כתב בשם 
הגהות מיימון דצריך לסכן עצמו בשביל חבירו דזה ספק וזה ודאי אך יש לפקפק ולדון ע"ז והעלה 

מציל ת"ח והניצל ע"ה אינו רשאי דאם שניהם שוים במעלה כגון שניהם ת"ח או ע"ה ומכ"ש אם ה
להכניס עצמו אפילו בספק והצלה ודאי אך אם המציל אינו ת"ח כמו הניצל אז מותר להכניס 

 ,תרכ"ז ירצה ע"ש ועיין בהרדב"ז ח"ג סי' עצמו אבל אין מחויב אם לא ממדת חסידות אם
 ''.הבאתיו לעיל סי' קנ"ז ס"ק ט"ז ועיין בחות יאיר בהשמטות לדף קל"ד

אליהו  )לרבי , ובתשובת יד אליהו(סי' קנז ס''ב נא)ס''ח הנ''ל הובא בכנ"ה ובדרכי תשובה ה 178
וכתב שבאמת אדם צריך  ,ין שם לסוגיאי, וצ(, הובא בפ''ת שהובא בהערה הקודמתמלובלין ס' מג

 )בפי' שם טוב, בפתיחה(, להכניס עצמו בסכנה להציל הקודם במעלה, והביא דברי 'המורה נבוכים'
ב 'אבחר מוות אלף אלפים סכלים בשביל הצלת איש מעולה', ודייק בפסקי תשובה סי' רנו שכת

מסכת הוריות, לא יצטרך  המשנה בסוף בהערה דלפי היד אליהו יצא שכל הקודם במעלות של
ועיין עוד בספר משנת פקו''נ סי' קב ס''ק טו,  להכניס עצמו בסכנה להציל הפחות ממנו, וחלק עליו.

ק, שדברי הס''ח הם דין מיוחד להצלת תלמיד חכם, אבל אין מצוה על הלוי למסור בשם הגרח''
נפשו שיהרגהו במקום את הכהן, ובס''ק טז, כתב בשם הגריש''א )בקובץ תשובות ח''ג סי' קנט(, 
שדווקא ע''ה אחד יכול לוותר על חייו עבור ת''ח, אבל שני ע''ה, לא יכולים לוותר על חייהם עבור 

רי המורה נבוכים הנ''ל, היינו דהראוי שהיה כן, אבל מ''מ אסור לעשות שימותו רבים ת''ח, ודב
 סי' כ. שער בכדי להציל ת''ח אחד,  וע''ע לקמן 

כעין זה, יש לעיין מה הדין למסור את החיי שעה שלו בשביל חיי שעה של חבירו, ומצינו במדרש  179
מי יהרג תחלה? ענה רשב"ג אני נשיא בן  איכה )ב,ד( לגבי עשרה הרוגי מלכות "אמר להם הקיסר

נשיא מזרעו של דוד המלך ע"ה אני אהרג תחלה. ענה ר' ישמעאל אני כהן גדול בן כה"ג מזרעו של 
אהרן הכהן אני אהרג תחלה ואל אראה במיתת חברי, אמר הקיסר הפילו גורלות" ואמנם נראה 

ומותר לאדם להקדים ולזרז לקיים שאין להביא מכאן ראייה כי שם מדובר שימותו על קידוש ה' 
( שבדרך שהלך רבי 1099מצווה זו, וכמו שמצינו בספר 'הגאון' על הגר"א מוילנא )חלק ג' עמ' 

אברהם גר הצדק למוקד כשעבר תחת חלון ביתו של הגר"א פתח הגר"א את החלון וקרא לעברו: 
לכתי האם ע"פ דין תורה שהיה לו ספק ה -"ר' אברהם לך בזריזות", ונתבארו הדברים באופן זה 

הוא חייב להאט את צעדיו כדי להציל עצמו ל'חיי שעה', ולהרויח עוד כמה דקות של חיים, או 
שמא מחייבת מצות קידוש ה' דווקא להזדרז ולמהר, משום 'זריזים' מקדימים למצוות' ובכך 

לקדש ש"ש  להגדיל גם את מעשה קידוש ה'. יצא הגר"א והכריע כי מוטב שיאיץ את צעדיו כדי
אמנם בהוספות לסימן י' בהוצאה חדשה לספר משנת פקו''נ בס''ק ב ויפה שעה אחת קודם". 

חילק בין מעשה זה שהיה קידוש ה' גדול, לבין שאר כל מסירות נפש דעלמא, שעדיף להתעכב כמה 
כן שאפשר משום חיי שעה נוספים )ולפי זה נראה שגם בעקידת יצחק היה קידוש ה' גדול כידוע, ול

ואילו בספר 'בכל נפשך'  אברהם אבינו הזדרז, ולא חש לחיי שעה, שיכל להרויח, ועיי''ש ס''ק ה(.
)סי' יח בהערה ו בעמ' קיז(, כתב: ''יש שאמרו שיתכן שטעמו של הגר''א שהורה להזדרז לא היה 

, אלא כדי למעט בנסיון משום שכל רגע נוסף שעובר אפשר להתחרט משום זריזין מקדימין
 ג, וא''כ, אז אין לחלק בין הולך להררתע מפחד המיתה ולהכשל בעבירה ח''ו ולכן ראוי להזדרזולה

ובחלק הבירורים סוף סי' נט, כתב ''שהיש שאמרו'',  משום קידוש ה' או משום חומר האיסור'',
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באופן שאחר והוסיף שם )עמ' שח(: ''נפק''מ בין הטעמים, הוא הגר''י זילברשטיין שליט''א, 

ב בתחילה לעבירה, שוב אין נותנים לו אפשרות להתחרט, וכעת מובילים אותו למיתה, וגם שסיר
אם יחזור בו וירצה להשמע לאנסים, לא יועיל לו, דלפי הטעם דזריזין מקדימין, יתכן מאוד דגם 
בכה''ג ראוי שיזדרז, דס''ס הולך לקיים מצות קידוש ה', אבל לפי הטעם דשמא יחזור בו, הכא לא 

 וא''כ עדיף טפי שימתין מה שאפשר כדי להרויח חיי שעה''.טעם זה, שהרי לא יועיל לו,  שייך
שיש בכל אופן לא יהיה עניין להזדרז באופן ונראה להוסיף, שלפי שני הטעמים בהוראת הגר''א,  

הגויים, ועכשיו גזרו עליו ג' עבירות, ומחויב למות, ולא להתרפאות, -חולה שיכול להתרפאות מ
שהרי להזדרז ולהכנס לחדר,  סגור בחדר אחד עם התרופה האסורה הזאת, שאין שום עניין להיות

גם הטעם שהביא בספר 'בכל נפשך', יודה בזה, שאדרבה, מכניס עצמו לנסיון, וע''כ עדיף שמה 
 שיוכל יתעכב, וירויח עוד רגעים של חיים.

כח מהשל''ה בשער האותיות סוף הוסיף טעם בזה, דכיון שמושבס''ק ג ע''ע במשנת פקו''נ שם ו 
אות א, שברגע שהסכים למסור נפשו על קדושת שמו ית', כבר קיים את המצוה )ולכן יכול לברך 
'לקדש שמו ברבים', ולא חיישינין לברכה לבטלה, שאולי יתחרטו הצוררים(, א''כ אין שום סיבה 

 שיזדרז כי 'זריזין מקדימין', שהרי כבר יצא יד''ח.
שעוד לא יצא ידי חובת המצוה, צריך להזדרז, וכעין מה שנזדרז משה רבינו  ולפי זה בדבר

אף על פי ששמע שמיתתו תלויה בדבר עשה בשמחה (: ''ג ,במדבר לא)רש"י במלחמת מדין, דכתב 
'', ומשמע שאף שיכל לאחר, בכ''ז העדיף להזדרז לעשות רצון ה'. וכן מצינו במדרש ולא איחר

נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף , אות ב(: ''שה כבבמדבר רבה )פרשת מטות פר
שאמר לו הקדוש ברוך  אילו היה רוצה משה לחיות כמה שנים היה חיאל עמך רבי יהודה אומר 

אלא להודיעך שבחו של משה אמר בשביל הוא נקם ואחר תאסף תלה הכתוב מיתתו במדין 
משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים מיד )במדבר לא( וידבר  ,שאחיה יעכב נקמת ישראל

(: פרשת מטות פיסקא קנז)ספרי '', ו''החלצו'', הכוונה תזדרזו, כדמצינו בלצבא אנשים צדיקים
אחר תאסף אל עמיך, מגיד שמיתתו של משה מעכבת למלחמת מדין ואף על פי כן הלך משה ''

 ו אלא איזדריזואין החלצועשה בשמחה שנאמר וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם 
 .''שנאמר חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל )דברים ג יח(

והאור החיים הק' בספרו ראשון לציון יו"ד סי' רמז ס"א הסתפק בזה, והכריע שרשאי למסור  180
, ואילו היעב"ץ במגדל על סעי' יב( 159)ע''ע לעיל בהערה  את עצמו, ולתת את המים שלו לחבירו

רו, ודוקא יה( שאדם רשאי למסור עצמו להריגה כדי להציל חבכאות  ,פנה א אבן בוחן,) עוז
כשיודע שחבירו תלמיד חכם כשר וצדיק יותר ממנו, או בשביל אביו ורבו, דאי לאו הכי, ודאי 
אמרינן מאי חזית דדמי דידיה סמיק טפי מדידך. ולפיכך אפילו את בנו יחידו אשר אהב אינו יכול 

ן זה. אם לא שהאב זקן שאי אפשר לו לקיים עוד פרו ורבו, בזה נראה להקל, כשהבן להציל באופ
ולכאורה :(: ''סנהדרין עד)חשוקי חמד וכתב על דבריו ב לפחות אדם כשר, אפילו אינו גדול כמותו.

הדברים צריכים ביאור, מאחר ואסור לאדם למסור נפשו למען הצלת חבירו, אם כן מדוע מותר 
ען הצלת בנו כשהאב זקן ואי אפשר לו לקיים עוד מצות פרו ורבו? ואולי כשהאב למסור עצמו למ

אינו מסוגל כבר להעמיד דורות, וכשיציל את הבן יוליד עוד בנים, אם כן דומה האב ליחיד המוסר 
עצמו למען רבים שמותר, כשם שמסרה עצמה אסתר למיתה למען הצלת עם ישראל. וגם דומה 

שמסרו נפשם להצלת אנשי לודקיא כשביקש טוריינוס להרגם, וכמבואר ללולינוס ופפוס אחיו, 
 (.:במסכת תענית )יח

ומצאנו קצת סמך לדברי המגדל עוז מהקדמת השער אפרים, בו מספר הגאון בן המחבר, 
שבצעירותו נפגע ונדבק במגיפה שהיתה בעיר, ואביו בעל השער אפרים, בראותו את מצב בנו, 

יתן מותי תחת בני" מיד הבריא הבן, והאב חלה את מחלתו ועלתה התפלל להשי"ת ואמר "מי 
ולענ''ד חידוש גדול להסביר  .''נשמתו למרומים, יעו"ש. אמנם אפשר לחלק בין תפילה למעשה

שההיתר הוא מצד שהבן שיכול להוליד נחשב כרבים מול האב הזקן, כי אם נימא הכי ביעב''ץ 
אי חזית אין הבדל בין רבים ליחיד, כי ס''ס אין יודע ייצא חידוש גדול, שאף שברציחה בסברת מ

או של היחיד, זה דווקא לגבי סברא באיסור לקום ולרצוח, אבל איזה דם יותר חשוב של הרבים 
לגבי הצלת נפשות, וכגון מהשבי, קיימ''ל שיש דין קדימה, וכהן קודם ללוי וכו'..., ומעולם לא 

קום אדם זקן, שהרי הצעיר נחשב ''כרבים'', ואילו שמענו חידוש שיחויב להציל אדם צעיר במ
לפי זה היינו גם אומרים שלוי צעיר, קודם לכהן זקן, ואפילו נקדים הזקן נאבך, נחשב רק כיחיד, ו

ושוב ראיתי שכתב טעם זה במשנת פקו''נ בהוספות לסי' עח להציל אשה צעירה מאשר איש זקן, 
לא בגלל שבנו שיכול להוליד 'ד הפשט בדברי היעב''ץ הוא, ולענ'ס''ק ה, וצע''ג על שני גדולים אלו, 

נחשב כרבים, אלא כראשית דבריו, וכמו שחידש שאפשר לוותר על חייו כדי להרויח שיהיה יותר 
שהרי ממ''נ אחד ימות, ומותר לוותר לשני, אם יש תועלת מצוה בדבר, וכגון לת''ח מצוות בעולם, 

מרויח מצות כיבוד אב, כלומר כיון שבלא''ה אחד ימות,  וכשמוותר לאביו,שירבה תורה בעולם, 
מותר שיעשה באופן שיוסיף מצוות בעולם, וכמו כן כשבנו יכול להוליד בנו ירבה יותר מצוות 
ממנו, וא''כ לא מהסברא שצעיר נחשב כרבים, שאם היה כך, אז ברור שתמיד בדיני קדימה צריך 

אלא יחיד'', וכאמור לא שמענו שצעיר קודם לזקן, להציל את ''הרבים'', לפני שמצילים את ''ה
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של הס"ח הוא רק באופן שגם הע"ה היה בתוך הבקשה של ההיתר כל ואין לחלק ולומר ש
יהיה אסור, מכיון שמפורש שם בס"ח שראייתו  הסכנהבכלל לא האויבים, אבל אדם שלישי ש

 מהמדרש שר' ראובן איצטרובלי בקש שיהרגוהו ולא את ר"ע כי רבים היו צריכים לר"ע.
חייו לטובת הת''ח, כמו כן לגוי, על אף  תשם שנלמד מהס''ח שהדיוט יכול למסור אולכאורה כ

)ומה שגוי יכול  שאסור באיבוד עצמו לדעת, בכ''ז יוכל למסור חייו לטובת ישראל וכ''ש לת''ח
, קטיעה בר שלום(למסור את נפשו לטובת כלל ישראל, פשוט שמותר כדאיתא בע''ז י: במעשה עם 

טורנוסרופוס הרשע את ההיכל נגזרה  תניא: כשחרב'' :(.כטגמרא בתענית )בוראיה לזה, מצינו 
גזרה על רבן גמליאל להריגה. בא אותו הגמון ועמד בבית המדרש, ואמר: בעל החוטם מתבקש, 
בעל החוטם מתבקש. שמע רבן גמליאל, אזל טשא מינייהו. אזל לגביה בצנעא. אמר ליה: אי 

לי. אשתבע ליה. סליק  אמר ליה: אשתבע -אמר ליה: הן.  -מצילנא לך מייתית לי לעלמא דאתי? 
מבטלי לגזרתייהו. יצתה בת קול  -לאיגרא נפיל ומית. וגמירי, דכי גזרי גזירתא ומית חד מינייהו 

 :(, הוסיף טעם בזה:עד סנהדרין)חשוקי חמד בו. ''ואמרה: אותו הגמון מזומן לחיי העולם הבא
אל, הדבר מותר, דהמציל נפש כשעושה כן להציל ישר...ודישראל לגבי נכרי, כיחיד לגבי רבים דמי''

 .''אחד מישראל כאילו הציל עולם מלא, והוי כמסירת יחיד למעל הצלת רבים, שהדבר מותר
, ע''פ להיתר לקפוץ על הרימון ולהיות שומר ראשועדיין יש לדחות שאין ראיה מהספר חסידים 

אם החולה עצמו נתן אף , שכתב: '', אות ג, בעמ' רסג(ג סימן פו -תניינא ב )מנחת שלמה דברי ה
רשות וציוה בחייו להוציא ממנו איבריו בעודנו ספק חי כדי להציל אחרים, אין שומעין לו, דאע"ג 
שמותר לאדם לסכן את עצמו להציל מי שטובע בים, אפי"ה נלענ"ד דלאו בעלים הוא על חייו, 

לבקש  ואפילו להספר חסידים שכתב באויבים שבאו להרוג אחד משנים שמצוה על ההדיוט
שיהרגו אותו ולא את הת"ח, היינו כששניהם היו באותה סכנה והוא מוסר את נפשו עבורו, אבל 

ולפי זה, דווקא  ,''לא כשמפקיר סתם את חייו עבור כל אדם אפשר שגם הס"ח אינו מתיר
כשהקופץ על הרימון ג''כ היה באותה סכנה כמו חבריו, יהיה מותר לו לקפוץ, אבל כשלא היה 

 ה, ובא והתקרב כדי להציל את חבריו, יהיה אסור.בכלל סכנ
ובפרט שבנדון שלפנינו יתכן דשמא אם היינו '' דברי המנח''ש, י''ל אחרת, כי כתב: המשךואמנם מ

וכן  '',יכולים לשאול אותו ברגע האחרון אפשר שהיה חוזר מדבריו הקודמים ולא היה רוצה בכך
יוה על כך בחייו חושבני דאף שמותר לאדם לסכן ואפילו אם החולה צ''... בהמשך התשובה כתב:

עצמו להצלת אחרים ממות, מ"מ רק הוא עצמו מותר לו לעשות כן אבל לא שהרופא יעקור עכשיו 
, שהרי בנידון של שומר ראש, ובקופץ על הרימון כים, לא שייאלום מיוכמובן שטע ...'', איברים

 .טובת האחרהם במתכוון, ובצלילות הדעת, רוצים למסור נפשם ל
 
 

 כוונה ללארודף 
 

יה רודף אף שאין לו שום כוונה להיות רודף, הדבר נלמד ולגבי עצם הסברא ששאול נה כא(
לפי שאין דוחין נפש "יצא ראשו אין נוגעין בו לגבי עובר המסכן את אימו,  (עב:)מהגמ' בסנהדרין 
רודף אף  נחשבהתינוק ד ןוחזינשאני התם דמשמיא קא רדפי לה"  ? רודף הואמפני נפש, ואמאי

ט( שהורגים את  לפני שהוציא ראשו פוסק הרמב"ם )הל' רוצח א,, ומתכוון להיות רודף 181שאינו

                                                                                                                                                        
אבל בדיני קדימה של הצלה הדבר בגלל מספר המצוות שהבן יקיים יותר לכן רשאי לוותר לו, 

קיים יותר מצוות, שהרי כהן קודם ללוי, לא בגלל שבדקו במניין המודד מי יותר חשוב, ולא מי י
יחוסו הקודם בחשיבות, ואף שאיש קודם המצוות שכהן יכול לקיים יותר מצוות, אלא בגלל 

לאשה, בגלל שחייב גם במצוות עשה שהזמן גרמא, אין זה בגלל שלמעשה מקיים יותר, אלא בגלל 
שזה גילוי מילתא שמעלתו קודמת, וכן ת''ח קודם להצלה לע''ה, לא בגלל שיקיים יותר מצוות, 

א יהיו שוים בדרגתם, ששניהם שהרי הע''ה יכול ללמוד אותם שעות שלומד הת''ח, ובעולם הב
שו''ע, על ת''ח, ולא עמלו בכל כוחם, ובכ''ז ת''ח קודם בחשיבותו, שהרי הרבה דינם מפוזרים ב

מדדו בכמות השעות שלומד תורה, אלא בעצם הדבר שיודע בכל מקום ששואלים אותו וכו'..., 
לעניין זה, אלא רווח ודברי היעב''ץ כאמור לא קשורים  גם להצלה. ובזה יחוסו ומעלתו קודם

ואם תשאר והרי גם כמוותר לחבירו, , על האיסור שיש בד''כ לוותר על חייו לחבירו, המצוה גובר
מרויח רווח של מצוות חסד, י''ל כעין משל, שכמו שאין מצות חסד דוחה מצוות לא תעשה, אלא 

חייך מצוות ''מסוימת מתרי''ג המצוות, כמו כן לנד''ד, מצוות חסד לא דוחה את רק מצוה 
   ''.קודמין

ואף שלכאורה היה אפשר לומר שרודף באונס לא נחשב לרודף, וכמו שזורקים אותו על תינוק,  181 
שאין צריך למסור נפשו, ומותר להניח לגוי לזורקו )כדכתבו התוס' ביומא פב.(, וא''כ כ''ש כשרודף 

'ק עד, מסוגיא דעובר, שנחשב רודף בלי כוונה שלא יחשב לרודף, ובכ''ז הוכיח הגר''א בסי' שפח ס'
גם כשאנוס )וכן מוכח בב''ק קיז:, שהתיר רבה להשליך למים את החמור שסיכן את הספינה, 
משום שנחשב כרודף(, וכן דעת המנחת חינוך מצוה רצו ס''ק כו, ד''ה 'ונראה לי דגבי שפיכות' 

עבר והרג ובשעת מעשה הזיק אם אנסוהו להרוג את חבירו ו פיכות דמיםונ"ל דגבי ששכתב: ''...
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אף אם הוא  ה פשוטכי ז ,חיוב מיתה כלל באונס א שייךממון חבירו פטור לכ"ע אף אם נאמר דל

אונס מ"מ ניתן להצילו בנפשו וכל ישראל הרואה ויכול להציל את חבירו בנפשו מחויב להציל 
שהרג הוי רודף ואפי' מיתה על ההריגה היינו לאחר שהרג אבל קודם  ינו חייבולהרוג אותו אף שא

קטן הרודף את הגדול אף על פי שהוא אונס ניתן להצילו בנפשו ומכ"ש להנרדף בעצמו בודאי 
''. א"כ כיון דהוי רודף פטור מתשלומין דרודף ששיבר את הכלים פטור א"כ פטור כאן ,מותר דמו

שבאמת כתב וצריך להבין מאי שנא באמת מדברי התוס' שמותר לתת שיזרקהו על התינוק? אלא 
באבי עזרי בהלכות רוצח דגם בזורקים אדם על תינוק הגם שאין כאן מעשה רציחה אלא כל 
המעשה עושה הזורק, מ"מ יש לו דין רודף שהרי סוף סוף על ידו יהרג התינוק, אלא שאין חייב 
הנזרק למסור עצמו דמאי חזית דדמא דתינוק סמיק טפי דלמא דמא דידיה סמיק טפי, וממילא 

]וע''פ האבי עזרי הנ''ל כתב במשנת פקו''נ )סי' מח  ריך למסור עצמו כיון שאין עושה מעשהלא צ
תאונת דרכים שנמחץ הרכב לגמרי, והאיש שישב במושב האחורי נמצא שוכב ס''ק א(, במקרה של 

על הנהג, והשוכב למעלה עדיין חי אבל כולו מרוצץ ומרוטש ואם נטלטלו ימות לאלתר, והוא 
, מותר להזיז העליון כדי להציל התחתון, שהולך וחונק את התחתון ומקשה על נשימתו בכובד גופו
דהעליון חשיב רודף דמותר להורגו, והגם דלאו מידי , מכיון דאין דוחין נפש מפני נפשולא נאמר 

, ואמנם קעביד, ולא נשכב מדעתו על התחתון אלא נזרק לשם בעל כורחו בהתהפכות המכונית
שדווקא לתחתון מותר להזיז את העליון, ולא לשאר המחלצים )שאינם רופאים(, בס''ק ב, חילק 

ובהסופות לסי' מח ס''ק ג, חילק שבאופן שהעליון לא חונק לתחתון, אלא רק מונע את הגישה 
לתחתון, שאין העליון נחשב לרודף, דאף שכתב המהרשד''ם בחו''מ סי' שד''מ שהמונע הצלה 

כשאין המעשה, נעשה בידעתו, לא הוי רודף. ובמקרה שזרקו אדם על  מחבירו, נחשב כרודף, בכ''ז
תינוק, שנתבאר לעיל שדינו רודף רק כלפי התינוק, ולאדם אחר אסור להורגו, שאלתי את מו''ר 
הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט''א, אם מותר לאדם מהצד לפגוע באבר של הנזרק, ובזה 

שאדם לא צריך למסור אברו מעצמו להציל חברו, כך אין רשות יציל את התינוק, וענה לי שכשם 
לקחת אבר מראובן כדי להציל את שמעון, גם באופן שראובן בגדר ''רודף בהיתר'', כגון שזורקים 
אותו, וכן רק לזמרי היה רשות להרוג את פנחס, אבל לאנשים אחרים היה אסור גם לפגוע באבר 

סימן כ. וע''פ זה י''ל, שבתאונה הנ''ל,  שער ב, וב187הערה של פנחס, עיין לקמן פ''ב סעי' כד ב
שהעליון חונק את התחתון, וע''י שנזיז את העליון אמנם נציל את התחתון, אבל יגרום לקטיעת 
אבר של העליון, וכגון שכף רגלו נתקעה בברזלי האוטו, ואין דרך אחרת להורידו מהתחתון, רק 

ו היא ''בהיתר'', אין רשות להפסיד לו אבר כדי להציל את ע''י חיתוך כף רגלו, שכיון שרדיפת
 נרדף.

]ודרך אגב ראיתי לעורר פה, כמה צריכים להיות בקיאים בהל' חמורות אלו, שהרי לצערינו מצוי  
תאונות דרכים ופיגועים, ואף מי שלא רופא או חובש, אם יזדמן ליד תאונה, וכגון בנ''ל, התחתון 

מעליו את העליון שהולך וחונק אותו, והנה צריך להחליט מיד בדיני  יבקש ממנו שבסך הכל יזיז
נפשות, שסנהדרין היתה מתיישבת ימים ולילות, בכל העומק של זקני וגדולי הדיינים לפני שיפסקו 
בדיני נפשות, והנה הוא בדרכו חזרה מהמכולת, צריך להחליט, ורק הוא נמצא כאן ברגעים 

שמגיע האמבולנס, והחלטה של שב ואל תעשה, פירושה, גזר דין קריטיים אלו, כי לוקח זמן עד 
מוות על התחתון, ואם יוריד את העליון, גורם מיד למותו, ורצחו בידיו, ואם היה צריך להזיזו 
והוא לא יזיז, יעבור על 'לא תעמוד על דם רעך', ואם כן צריך להזיזו, הציל נפש אחת של התחתון, 

דיני ...כיצד מאיימין את העדים על עדי נפשותד, ה(:  ''סנהדרין )נה משוכאילו קיים עולם מלא, כב
נפשות דמו ודם זרעיותיו תלוין בו עד סוף העולם שכן מצינו בקין שהרג את אחיו שנאמר 

לפיכך ...)בראשית ד( דמי אחיך צועקים אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם זרעיותיו
נפש אחד מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא  נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד

לפיכך כל אחד ואחד ...וכל המקיים נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא
חייב לומר בשבילי נברא העולם ושמא תאמרו מה לנו ולצרה הזאת והלא כבר נאמר )ויקרא ה( 

יו למעשה שאלות אלו, ובכ''ז כדאי להיות בקי ...'', ויה''ר שלא יהוהוא עד או ראה או ידע
 בהלכותיהן, ויגדיל תורה ויאדיר[.

, והזהירוהוהרודף את חבירו להרגו, , שכתב: ''שולחן ערוך חושן משפט סימן תכה סעיף אעיין עוד 
'', ולכאורה ממה שצריך הרי אלו הורגים אותו...אפילו היה הרודף קטןוהרי הוא רודף אחריו, 

ו משמע שדווקא כשהוא מזיד, ואילו מהמשך דבריו, שאפי' היה הרודף קטן, משמע להזהיר אות
סמ"ע סימן שאין צריך להיות מזיד, שהרי קטן לאו בר התראה הוא. ואכן יישב את הסתירה ב

ובדיעבד אפילו לא אמרו לו אפילו זה, אפ"ה מצילין הנרדף בנפשו של -והזהירוהו, שכתב: ''ס"ק ג
 ''.רודף דאינו בר הבחנת האזהרה הוא, וקאמר ג"כ הורגין אותו להציל ממנורודף, וראיה מקטן ש

, כתב על דברי הסמ''ע: ''...אבל מדברי הב''ח , ס"ק כ(טבפתחי חושן )נזיקין פרק יב הל' ואמנם 
נראה שדווקא גבי קטן אין צריך התראה, אבל בגדול צריך לכה''פ אזהרה, והמשנה למלך פ''ח 

ב שהנרדף עצמו א''צ להתרות בו אפי' לכתחילה, וכ''כ הריב''ש סי' מהל' חובל הל' ח כת
תלח...ולכ' היה נראה שרודף בשוגג אין לו דין רודף, ואע''פ שלגבי חמור )המסכן את הספינה 
להטביעה בב''ק קיז:(, דנים בו דין רודף, וכן גבי עובר, אפשר דשאני התם שאינו בר דעת כלל 
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 כי שהוציא ראשו, כל הסיבה שאינו רודף, )וגם אחרי אחריה להורגה"העובר "מפני שהוא כרודף 
שיהיה סיכון  כלומר יש סברא מיחודת בלידת תינוק שכך קבע הקב''השמיא קא רדפו ליה, מ

וכך טבע ליולדת בכל לידת תינוק, ולכן מחללין שבת בכל לידה ולידה, כי תמיד נחשב כפקו''נ, 
טבע תמיד, אבל הקב''ה בעולמו, אבל כאמור, דבר זה הוא מצתמצם אך ורק לדבר שמוכרח ב

והסברא  (,, אף שאין לו שום כוונה להיות רודףבשאר מקרים, גם תינוק בן יום יכול להחשב כרודף
ואמנם  אלא הריגתו היא בשביל להציל את הנרדף.בזה היא שהריגת הרודף אינה "עונש" לרודף, 

ביאר לגמרא דמשמיא קא רדפו לה היינו שהקטן אין לו כוונה רק  (סימן מה)בשו"ת גאוני בתראי 
ת דע)וכן  , ומשמע שדין רודף תלוי בכוונהלצאת ולהיות נולד ע"פ הטבע ואין כוונתו לרדיפה

כלומר  ,הגמ' 'משמיא קא רדפו ליה' ', שהבין שזה גופא תיאהלות פ"ז מ"וב התפארת ישראל
שהסיבה שבלידה אין לתינוק דין רודף, היא אך ורק כי התינוק לא מתכוון לרדוף, מה שאין כן 

הסביר בכל הסוגיות שרודף הדחק ול, וא''כ לשיטתו צריך ל, נידון כרודףהרוגקטן אחר שמתכוון ל
זה, שהרי באמת אין , ואכן יש דוחק גדול בוכגון מזייף מטבעות אך ורק שכוונתו להרוג,הוא 

אלו אף שאין מתכוונים נידונים כגון ולכן הסביר התפא''י שאכן ב למזייף שום כוונה לרדוף,
ולכן  אחרים, נתמסכפעולתם פסיק רישא שו הנעשים ברצון ובכוונה הרעים כרודפים כי מעשיהם

 דוחק לחלק בין כוונה להרוג בקטן, אבל עדיין ,סכן אחריםפים אף שלא מתכוונים לנידונים כרוד
כלומר שיש קטן שיש לו כוונה רעה להרוג, נחשב כרודף, ואם אין לו כוונה להרוג אלא רק משחק 

, לא יחשב כרודף, אע''פ שודאי שאם יפול ונהנה לראות את העציץ הכבד נופל מקומה שלישית
נחשב אצלינו כשוטה  , הקטן,תמידשהרי והסיבה שזה דחוק, את העומד שם,  העציץ למטה יהרוג

וצריך לומר שמה שהורגים  לכן ו שאין לו דעת, ופה התפארת ישראל מחלק בכוונת הקטן, וצ''ע(,
וגם אחרי שהוציא ] את הולד לפני שהוציא ראשו, הסיבה היא כדפי' רש''י, שעדיין לא נחשב לנפש

נראה בעובר שיצא ראשו אם (: ''סי' מח ס''ק ד) ודף, בכ''ז חידש במשנת פקו''נלו דין רראשו, ואין 
ע"י שנקטע לו אבר נציל לאמו דעבדינן הכי, דבמשנה בפ"ז דאהלות שנינו לפי שאין דוחין "נפש" 
מפני נפש, אבל אבר דעובר דחינן מפני נפש, דגם עובר הוה רודף, וטעמא דמשמיא קא רדפו לה 

 רגים לעובר, או משום דתרוייהו רדפי אהדדי וכדכתב באגר"מ ע"פ הירושלמימהני רק שאין הו
, ולכ' '', אבל אם מהני שיחתכו לעובר אבר נמצא דרק העובר הוה רודף(ביו"ד ח"ב סימן ס' ענף ב)

'', א''כ גם באופן שאפשר לחתוך אבר של האם )וכגון את אהדדי תרוייהו רדפייש להוסיף שאם ''
, ויש לעיין באופן שיש לנו את שני ותר ללדת לעולם(, שניהם ינצלו, נחתוך זאתרחמה, ולא תוכל י

האפשרויות, כלומר אפשר להציל את שניהם, או ע''י חיתוך אבר של התינוק, או ע''י חיתוך אבר 
שמשמיא קא רדפו לאבר של האם, או דנימא מאי חזית, רק בד''כ של האם, האם יחזור הדין 

שצריך להיות בשב ואל תעשה, אבל כאן בשב ואל תעשה ימותו שניהם, בסברת מאי חזית יוצא 
 וחייבים להחליט למי לחתוך אבר, וצ''ע.

 
 

 יושביוהתינוק שבכה במחבוא וסיכן את 
 

והיה  ,והיה תינוק שבכה ,שהיתה ר"ל בשואה שהתחבאו מהנאצים ימ"ש 182השאלה הוידוע כב(
האם מותר להרוג את התינוק כי הוא ולם, עו את מקום המחבוא ויהרגו כחשש שע"י הרעש ישמ

 'רודף' לכל המתחבאים.

                                                                                                                                                        
דעת בשוגג, וכ''ש אנוס, אינו חייב מיתה...אמנם מדברי הפוסקים ומשום כך הוא רודף, אבל בר 

שכתבו שגם רודף בגרמא יש לו דין רודף, נראה שגם רודף בשוגג מותר להורגו, דסו''ס אנו מצוים 
להציל את הנרדף''. )עיי''ש עוד בס''ק כא, לגבי הקטן הרודף, ולגבי רודף בגרמא(. לגבי מה שכתב 

, עיין באג''מ )יו''ד ח''ב, סי' ס, ענף ג( שהגביל ף בגרמא יש לו דין רודףשגם רודמדברי הפוסקים 
שרק שיודע שהוא רודף, יש לו דין רודף גם בגרמא, ואילו בשו''ת גאוני בתראי )סי' מה(, שלא 
מספיק שיודע שהוא רודף, אלא צריך שגם יתכוון להיות רודף, ובהוספות למשנת פקו''נ )סי' נ, 

הקשה, שהרי לולא הטעם של משמיא קא רדפו ליה, היה לתינוק דין רודף, הגם אות ז, ס''ק ב(, 
שאינו יודע שמסכן את אימו, ותירץ )בס''ק ג(, שכשרודף ממש בגופו, אין צריך כוונה )ובס''ק ה 
הוסיף שבעוסק בזיופים שדינו כרודף, כבסי' שפח סעי' יב צ''ל לדעת האג''מ, שמיירי שיודע 

, וגם לא קשה מעוסק בזיופים על שו''ת גאוני בתראי הנ''ל, מכיון שמסכן אחרים במעשיו
שהדגישו שכל שעושה דבר שמותר לו לעשותו, רק שיתכוון לרדוף נחשב לרודף, וא''כ כיון שאסור 

 לעסוק בזיופים, נחשב לרודף אף שאין מתכוון(.
ודן באריכות בסוגיא  , שהביא שאלה זו,(סי' א, )לרב שמעון אפרתי בשו"ת 'מגיא ההריגה' עיין 182

של שבע בן בכרי, ומח' ר''י ור''ל, ואח''כ דן בהיתר מצד שדינו כרודף )אף שהתינוק אנוס(, והביא 
נפק''מ מהיכן לומדים את ההיתר להרוג את התינוק, כי אם ההיתר מצד סוגיא דשבע בן בכרי, 

יתר מצד שיש לתינוק הרי שאין זה היתר לכתחילה, ויש מידת חסידות להמנע מזה, ואילו אם הה
 . ב שם( סי'דין רודף, אז גם לכתחילה יכולים להורגו )ועוד האריך בנפק''מ זו ב
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''שאלה. מעשה מחריד אירע בימי השואה, כאשר  , כתב::)בחשוקי חמד )סנהדרין דף עבע''ע 

התחבאה קבוצת אנשים בבונקר והרגישו שהנאצים באים לחפשם. כל האנשים עצרו את נשימתם 
שהנאצים לא יגלו אותם. לפתע פרץ תינוק בבכי. אביו סתם את פיו בכרית. לאחר שהסתלקו כדי 

הצוררים, ראה האב שהתינוק ללא רוח חיים, ושואל האם הוא צריך כפרה וגלות על הריגת בנו 
 כהורג נפש בשגגה?

א. הנה לעיל הבאנו שדעת התפארת ישראל, שרודף נחשב רק אם נתקיימו בו ב' תנאים  :תשובה
שהוא גורם מעשה ברצונו, ומתכוון למעשה שהוא עושה, ב. כאשר הוא עושה דבר שלא כדין. והכא 
התינוק הבוכה, אינו עושה מעשה רדיפה ברצונו ובכוונה, וגם אינו עושה דבר שלא כדין. ואפילו 
לפי פירוש הרמב"ם שהרודף עושה מעשה שהוא בטבעו של עולם, אף שעל ידי זה מסכן אחרים 

 להרגו, הרי גם בכי של תינוק הוא טבעו של עולם, ולכן אין התינוק 'רודף'. אסור
 דעת הפוסקים שמותר להרוג חיי שעה כדי להציל חיי עולם

אלא נחלקו הפוסקים כאשר התינוק בין כך ימות, האם מותר להרוג אותו כדי להציל חיי אחרים, 
המשנה אהלות פ"ז מ"ו( כתב שיולדת  שבשו"ת פנים מאירות )ח"ג סימן ח ציינו רע"א בגליון על

המקשה לילד, ואם לא יהרגו את הולד שניהם ימותו, אף על פי שכבר יצא ראשו הורגין אותו, 
צ"ל שהעובר המסכן את '' באתו עמ', שכתב לפני זה:)א.ה עיין בחשוקי חמד  ודוחין נפש מפני נפש

כן כתב התפארת ישראל )שם בסוף . ו, ולכן מותר להציל את אמו בנפשו''(אמו הוה כמו יחדוהו
דבריו( שתינוק המסכן את אמו, ואם לא יהרגוהו ימותו שניהם, יהרגו את התינוק כדי שתנצל 
לפחות האם. והוא סברא שדוחין חיי שעה של התינוק, משום חיי העולם של האמא, כמו כן 

ן שהנאצים יהרגוהו, בבונקר, מותר להרוג את התינוק הבוכה שבבכייתו הרי הוא חי חיי שעה, כיו
 כדי להציל לפחות את שאר המסתתרים בבונקר, אחרת יהרגו כולם.

 דעת הפוסקים שאסור להרוג חיי שעה כדי להציל חיי עולם
מאידך במאירי )הביאו הכנה"ג יו"ד סימן קנז ב"י אות לח( כתב הא דאמרינן מאי חזית דדמך 

טלינא לך, אבל אם אמר קטלינא לך דידך סומק טפי, היינו בדאמר קטיל לפלוני ואי לא ק
ולדידיה, מותר למסרו, אבל לא להרגו בידים. מפורש בדברי המאירי שאפילו במקרה שאם לא 

 יהרגנו יהרגו כולם, מותר רק למסרו לנכרים, אך לא להרגו בידים.
וכן כתב החסדי דוד על הא דאמרינן בתוספתא )תרומות פ"ז הכ"ג( שנכרים המבקשים מתושבי 

יתנו להם אחד כדי להרגו, ואם לאו יהרגו את כולם, יהרגו כולם ולא יסגירו. ונחלקו תנאים עיר ש
רבי יהודה סובר שאמרה להם, בין כך יהרגו כולם  ,איך סרח בת אשר הסגירה את שבע בן בכרי

וגם שבע בן בכרי עמהם, כלומר שאסור להסגיר רק כשלא ברור שאותו אדם שהנכרים מבקשים 
ם כולם, אלא יתכן שיתחבא או יברח וינצל. רבי שמעון אומר שאמרה להם שהוא יהרג בהכרח ע

חייב מיתה, ולכן מותר למסרו, וחידש החסדי דוד שאין מחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון, 
שרבי יהודה מיירי שבאופן שכולם יהרגו מותר למסרו, אבל לא לעשות מעשה להרגו בידים, 

את שבע בן בכרי בידים, כיון שהיה חייב מיתה. ולדבריו בעניננו גם  והוסיף רבי שמעון שלכן הרגו
אך יתכן שיש לחלק שדברי ) אם התינוק יהרג עם כולם, אסור להרגו בידים, ורק היה מותר למסרו

החסדי דוד אמורים רק בשבע בן בכרי, שיואב לא ביקש אלא תנו אותה לבדו, ולמה היה צריכים 
ן סובר רבי שמעון שהיה מותר להורגו בידים כיון שהיה חייב מיתה, לעשות עוד איסור להרגו ולכ

 .(אבל באופן כזה שאי אפשר להציל אלא על ידי שיהרגנו אולי גם החסדי דוד מודה שמותר
ליקוטים סימן כ לדף סב ע"א( שלא מצינו שמותר לעשות מעשה חו''מ כמו כן כתב החזון איש )

 ציל חיי עולם של אחרים.בקירוב קץ חיי שעה של חבירו, כדי לה
 לעשות פעולת הצלה שהיא גם הורגת

ואולי גם לשיטות אלו שאסור להרוג החי חיי שעה בידים כדי להציל חיי עולם שלא אחרים בעניננו 
מותר, וזאת לדעת החזו"א )חו"מ סנהדרין סימן כה( הסובר שפעולה שהיא בעיקרה פעולת הצלה, 

ד, צריכה להיות מותרת, אולי גם הנחת הכר על פיו של כגון הטיית חץ מצד הרבים לצד היחי
וכמו כן כתב גם  '' עכ''ל של החשוקי חמד.התינוק נחשבת בעיקרה כפעולת הצלה והשתקת הקול

ואמנם לפי מה שכתבתי לקמן בס''ס א שבפרק ג, פשוט שאין הנחת הכר בחשוקי חמד בב''ק קיז:, 
ת, כי כוונתו לעשות רע לתינוק כדי להציל את נחשבת כמעשה הצלה, אלא נידונת כמעשה אכזריו

אף שמקצר חייו, האחרים, ולא דמי לחידושו של הגר''י זילברשטיין שמותר לתת מורפיום לחולה 
, עיי''ש בתחילת פרק ג, כי דווקא שם מובן, כי באמת כל כוונתו לטובת החולה הניזק מפעולתו

שיש גם סיכוי להציל את התינוק אם התכוון  ואמנם דבריו יובנו, אבל כאן מתכוון לרעת התינוק.
, דאם מהנאצים, ואין זה פסיק רישא שיחנק מהכרית, והחונק רוצה לטובת התינוק שגם הוא ינצל

כשודאי ימות, הדבר תמוה כדכתבתי, ולענ''ד לא גרע, ממה  הגר''י זילברשטיין התכוון להתיר גם
ם אותו והורגים אותו, וכך כולם ינצלו כי מוצאי ושהיה מוציא אותו מהמחבוא, ומיד הנאצים הי

והרי זה ממש מוסר אחד לגויים שכתב החזו''א הנאצים יחשבו שבמקרה שכחו אותו מרוב בהלה, 
שהוי מעשה אכזריות, וכאמור לא מובן לי מה ההבדל בין לזרוק את התינוק מהחלון, לבין לחנוק 

א מתכוון להורגו, אלא רק להשתיק אותו, וקשה מאוד להבין שהחילוק הוא שבחניקה, החונק ל
 את הרעש, ואילו בזריקה מהחלון מתכוון להורגו, וצ''ע.
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בדין הנ"ל שהוציא ראשו אין לתינוק דין רודף כי משמיא קא רדפו שאסור, ד לומר סבראיש והנה 
וזהו טבעו  ,שאין דוחין נפש מפני נפש ,ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בוכתב הרמב"ם שם: " ,לה

או שאין זה  ,נוק בוכה זהו טבעו של עולם ואז אין לו דין רודףיש לדון האם כשתישל עולם" ו
יש לתינוק דין רודף, ואין  וממילא ,הכרח שיבכה עכשיו ועל זה לא נאמר "זהו טבעו של עולם"

שהסכנה היא מצד הטבע בעולם כגון בכל לידת כהיתר של ''טבעו של עולם'', כי זה נאמר רק 
נד''ד שהסכנה באה מדבר צדדי, אין בבכי של התינוק היתר סיכון ליולדת, אבל בבזה  יששתינוק 

שאין הבדל בדברי רננה סי' נח, מפורש ש מצאתי ואמנם לפוטרו מדין רודף.של 'טבעו של עולם' 
וצריך לדקדק למה '' וז''ל: בין 'טבעו של עולם' בלידת תינוק, לבין 'טבעו של עולם' בבכי התינוק,

עולם ולא קאמר טעמא האמור בגמרא משמיא קא רדפו, הן ליה להרמב"ם טעמא דזהו טבעו של 
אמת שבכסף משנה כתב להאי טעמא בגמרא משמיא קא רדפו להו וזהו שכתב רבינו דזה טבעו של 
עולם, כלומר דטבעו של עולם היינו משמיא קא רדפו, מ"מ הו"ל להרמב"ם לומר לישנא דגמרא, 

לרודפו ולהמיתו אלא שהוא ע"פ הטבע, וכמו  אלא ודאי כוונתו לאשמעינן דכל היכא שאין מכוין
בנידון דידן שהבכיה של תינוק הוא ע"פ הטבע דרבייתו כך הוא שרוצה התינוק לינוק לא מיקרי 

היתה על אופן כתב תשובתו השאלה שעליה אמנם מה שיש להעיר על הדברי רננה, שהרי  ''.רודף
שהבכי של התינוק הוא כמו  השהאשה שפחדה שיתפסו אותה, הרגה את התינוק, ועל זה ענ

שגם שכתב  רדפו ליה'', ואסור להורגו, אלא שהתעלם הדברי רננה משיטת המאירי ''משמיא קא
לאשה עצמה מותר  זונחשב כמשמיא קא רדפו ליה, ואין רשאים להורגו, בכ'' ,כשהוציא ראשו

רוג את וא"כ בנדו"ד המתחבאים שהם הנרדפים עצמם יהיו מותרים לה, להרוג את התינוק
 .(ואות כ ,בספר זכרון שמואל בסימן פ"ג אות ב)וע''ע  התינוק

ונראה עוד שבחידושי ''... (, שכתב:ג סימן שסד חלק)תשובות והנהגות עוד סברא להתיר, הביא ב
הגר"ח מבריסק זצ"ל מפרש, שברודף ההיתר להורגו מפני שני טעמים, ראשית להציל הנרדף, וגם 

דפו ליה מפקיע דין עונש, אבל נשאר דין הצלה, רק לזה אמרינן נפש כעונש לרודף, ומשמיא קא ר
האמא עדיף, אבל ביצא ראשו גם בגדר הצלה אין מצילין בנפש מול נפש, ומאי אולמא דהאי 
מהאי, וע"כ שב ואל תעשה, אבל בנידון דידן אין חיוב מטעם הצלה, שבלאו הכי הוא ימות ועוד 

 .''גו כי הוא רודף ואין בזה דין הצלההצלה דרבים עדיפא, וע"כ מותר להור
 
 
 

 רודפים בטעות אלו את אלו
 

שהם  יםשבוכי ח ,לכיוון יהודים אחרים יםרווחיילים יהודים י ,טעות בזיהוי ובמקרה של כג(
האם יכול או 184השאלה כוח שלישי שרואה הכל מהצד 183אלו על אלו. נשאלת  יםרואויבים, וכך י

  ם?אולי חייב להציל את אחד הצדדי

                                                      
באילת השחר )לגראי''ל שטיינמן שליט''א, סנהדרין עב:, עמ' פח, ד''ה וכמדומני(, כתב:  183

''וכמדומני ראיתי מסתפקים בשנים שהתחילו כל אחד לרדוף את השני אם יש לכל אחד דין רודף 
ע''ע באג''מ אבן העזר סי'  מותר להרוג את כל מי שיבחר, או דאין כלל דין רודף אז".ואיש אחר 

לט בד''ה 'וטעם', וביד רמה סנהדרין עב. ד''ה אמר רבא, שתלוי מי ''התחיל'' לרדוף, דכיון שהבא 
 במחתרת 'התחיל', אין רשאי הגנב להרוג את בעל הבית שבא להורגו.

 עומד להפציץ בטעות פלוגה יהודית, האם מותר להפילוטייס ה                      184
עיין בחשוקי חמד )סנהדרין עב:(, שכתב בעניין זה: ''שאלה. מעשה בטייס שנשלח להפציץ פלוגת 
אויב, ובטעות מפקדו הורה לו להפציץ את הפלוגה העומדת במקום פלוני, בחושבו שהוא פלוגת 

וגת היהודים, הטייס התחיל להנמיך כדי האויב. אך באמת הפלוגה שהורה להפציץ היא פל
להפציצם כפי שהורה לו מפקדו. פלוגה שעמדה בסמוך, הבינו מה שהולך לקרות כאן, והסתפקו 
האם מותר להם לירות טיל לעבר המטוס ולהפיל את המטוס, כדי שלא יפציץ את הפלוגה, וכך 

 תעשה עדיף, ולא יתערבו? אמנם יהרג טייס אחד, אך יצילו בזה הרבה יהודים, או שמא שב ואל
תשובה. שנינו בסנהדרין דף עב ע"ב יצא ראשו אין נוגעין בו, לפי שאין דוחין נפש בפני נפש. ]אשה 
המקשה לילד, והעובר מסכן את חייה, מותר להרוג את הולד, כדי להציל את האם, משום שעדיין 

אין נוגעים בו משום שאין לא נחשב נפש, ולכן חיי האם קודמים. ואם הוציא העובר את ראשו, 
דוחים נפש מפני נפש[, ומקשה הגמרא ואמאי רודף הוא? ]מדוע לא נהרוג את העובר מדין רודף, 

 שהרי רודף אחרי אמו להורגה[ ומשני, משמיא קא רדפו לה.
וכתב הרמב"ם )פ"א מהלכות רוצח ה"ט( העוברה שהיא מקשה לילד, משהוציא ראשו, אין נוגעים 

נפש מפני נפש, וזהו טבעו של עולם, עכ"ד. פירוש העובר אינו עושה זאת מכוחו,  בו, שאין דוחין
 אלא מכח טבעו של עולם, ולכן אינו נחשב לרודף.

 דעת התפארת ישראל שרודף הוא רק במתכוון למעשה
אולם התפארת ישראל )אהלות פ"ז מ"ו( כתב שלכן אסור להרוג את הנולד, משום שהוא לא 

ם, והוסיף וכתב אף על פי ששבע בן בכרי לא נתכוון להרוג את יושבי העיר, נתכוון להמית את הא
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תר להרוג רודף וא"כ יכי אם שניהם 'רודפים' הרי שכל אחד רוצה בה -'גלגל' 185 ולכאורה יש כאן
 .שוב אינם רודפים, ואם אינם רודפים, א"כ שוב כל אחד שרוצה להרוג הוא רודף

                                                                                                                                                        
וגם הבא במחתרת אינו מתכוון להרוג את בעל הבית, אבל כיון שבמעשה שהם עושים, יש בזה 
פסיק רישא שיהרגו, הרי זה חשיב כמתכוון, ואף על פי שגם הולד הוא פסיק רישא שיהרוג, מ"מ 

, אף על פי שהם אינם מתכוונים, גרמו ברצונם את המעשה שהוא שבע בן בכרי, והבא במחתרת
פסיק רישא לסכנה, משא"כ ולד לא גרם ברצונו, ועוד שהגרמא שהם עשו, הוא שלא כדין. ולכן 
המזייף מטבעות וגורם בזה סכנה לתושבי העיר נחשב לרודף כיון שהסכנה היא פסיק רישא, הרי 

ה שלא כדין, עכת"ד. לפי הבנת התפארת ישראל, לא הוא נחשב כרודף במתכוון, וגם הוא עוש
הותר דמו של הרודף כי אם לאחר שנתמלאו שני תנאים: א. כאשר הרודף גרם לסכנה מתוך רצון, 
ואפילו שאינו מתכוון להרוג, אלא שעשה מעשה ברצון, שעל ידי זה יש פסיק רישא שיהרוג. ב. 

 כשנהג שלא כדין.
 קרא רודףקטן המשחק עם אקדח טעון, האם נ

ונראה שהנפקא מינה בין פירוש הרמב"ם ובין פירוש התפארת ישראל, קטן המשתעשע באקדח 
טעון, ומכוונו כלפי חברו, ואינו יודע כלל שבמעשיו יהרוג את חברו, להבנת הרמב"ם מותר להרגו. 
 כמו שעובר שהוציא ראשו בשעת לידה ומסכן את אמו היה נהרג, לולא הסיבה "דמשמיא קא רדפו

לה", למרות שאינו יודע כלל שהורג את אמו. אבל להבנת התפארת ישראל, שצריך לעשות מעשה 
ברצונו שהוא גורם פסיק רישא, וקטן העושה מעשה, אינו נחשב לרצון, א"כ אי אפשר להרוג את 

 הקטן.
כמו כן בעניננו להבנת הרמב"ם מותר להרוג את הטייס, כיון שהוא כרגע נחשב לרודף, שרוצה 

וג יהודים חפים מפשע הגם שהוא עושה בטעות, ועל פי הוראת המפקד. אולם לפי שיטת להר
התפארת ישראל אין להרוג את הטייס, משום שהטייס לא גרם לסכנה מתוך "רצון". הטייס נהג 

 כהלכה, ושום אשמה לא מוטלת עליו, ולא היה לו לחשוש שמפקדו טעה.
 דעת מו"ח שהעוסק בהצלה אינו נחשב לרודף

ולם שמעתי ממו"ח מרן הגרי"ש אלישיב שאפילו אם לא נקבל את דברי התפארת ישראל, אלא א
נפרש את הסוגיא כפשוטה, שקטן הרודף אחר חברו נחשב כרודף משום שכל המסבב מיתה לחברו 
הותר דמו, זולת אם דוחפים אותו מהשמים, בכל זאת יתכן שאין להרוג את הטייס, משום שאי 

דף" בשעה שהוא בא להציל את אותם היהודים שלמעשה הורג, ואף מסכן את אפשר לקרוא לו "רו
חייו למענם. והוסיף עוד, שאפילו אם המציל אינו מסכן את חייו אולם מטרתו להציל, גם אז יתכן 
שאסור להרגו. וכגון אותו מעשה מעציב שאירע בימי החתם סופר )או"ח סימן קעז( במשרתת 

ך מים לפיה להשיב את נפשה, ומתוך הבהלה טעתה ושפכה לפיה שהתעלפה וגבירתה מיהרה לשפו
נפט. לו יצוייר שעומד אדם מרחוק ומבחין בטעות של הגבירה הבאה להציל ובפועל הורגת, גם 

 בזה יתכן שאסור להורגה, כיון שהיא עוסקת בהצלתה, וצ"ע''.
הרמ"א )חו"מ שפ וכתב שם בהערה יג ''ונראה להביא ראיה לשיטת התפארת ישראל, מהא דכתב 

ס"ד( הכניס חמור בספינה וקופץ בספינה ובקש לטבעו, ובא אחד והשליך החמור לנהר, אם דרך 
להכניס חמורים בספינה, אז המשליכו חייב לשלם, ואם לאו פטור, דאז החמור מקרי רודף. 

ל והקשה הט"ז שאם החמור הוא רודף, אז גם ברישא, שהכניסו בהיתר החמור נקרא רודף, אלא ע
כרחך שהחמור אינו רודף, אלא בעל החמור הוא הרודף, וכן כתב הש"ך סק"ח. מוכח מדבריהם 
שאפילו שהחמור מסכן את יושבי הספינה, כיון שהוא חמור ואינו מתכוון ואינו עושה ברצונו, לא 

בספר תורת אש )ח"א וע''ע ברש''י בב''ק קיז:, שבעל החמור הוא הרודף, ]ועיין  חשיב רודף''.
שדברי רש''י הם דלא כתוס' רי''ד שפי' שהחמור הוא הרודף, וכתב  ,(, אות קכדקין סי' ג ענף גנזי

שבכל אופן מותר לזרוק את החמור שמסכן אנשים, רק נפק''מ בינהם היא אם פטור לשלם את 
דמי החמור, דלדעת תוס' רי''ד, שהתחדש ששייך דין רודף על 'חפצים', ולכן בנד''ד החמור הוא 

ולכן הזורקו פטור על תשלומי נזקו, ולדעת רש''י דהחמור לא חשיב לרודף, א''כ יצטרך רודף, 
לשלם לבעל החמור שהכניסו בהיתר, כדין כל מציל עצמו בממון חבירו[, וקשה דאף אם נאמר 
שיש במעשה הכנסת החמור פעולת רדיפה לאנשי הספינה, ס''ס עכשיו שכבר החמור בפנים, 

עולה, מדוע יחשב לרודף, וכן הקשה באילת השחר, וכי מה יעזור שנהרוג והבעלים לא עושה שום פ
לבעל החמור, והרי אין בזה שום הצלה לאנשי הספינה. והקשה בספר מנחת פתים )לגר''מ אריק(, 

 וכן בבאר הגולה סי' שפ ס''ד, מאי שנא החמור מהעובר דחשיב לרודף?
ירושלמי )שבת פרק יד ה"ד( תירץ שלכן אסור כמו כן ב''וע''ע בחשוקי חמד שם בהערה יד, שכתב: 

להרוג את הולד שהוציא ראשו שאין אתה יודע מי הורג את מי. כלומר אין ידוע האם התינוק רודף 
אחר אמו או שהאם רודפת אחר בנה, שיתכן כי הגוף הצר שלה הוא הרודף אחר העובר שלא נותן 

ף, ואין כאן רדיפה מצד האם, היינו לו לצאת. נמצא שאילו היה ברור לנו שהעובר הוא הרוד
הורגים את העובר. לפי זה במקרה דידן שברור לנו שהרדיפה היא מכח הטייס בלבד, ואין כאן 

 .''רדיפה מצד החיילים אחר הטייס, מותר להרגו
שנסתפק לגבי ספינה שבים  ,, וע''ע בסי' סו ס"ק ז'72כ"כ במשנת פקו"נ סי' מה בהערה  185

: "הרי (בס''ק י)טילו חלק מהנמצאים תוכל להגיע למקום מבטחים, וכתב שנכנסה לסערה ואם י
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שהרי בצבא שנגדו נלחם יש גם קצת יהודים וכל להילחם בצבא נכר, ההיתר כמו כן יש לדון מה 
ובשו"ת : ''72וכתב במשנת פקו''נ סי' מה הערה  מחצה, ונמצא שהורג יהודי? קבוע כמחצה על

אבני שיש בהערות שבסוף הקונטרס נפש שלמה על פקו"נ, עמד בזה היאך מותר לילך בצבא הנכר 
והרי ידוע שיש מבחורי ישראל בכל הצבאות, וכתב דהוא משום סכנת הכלל, שאם לא ילכו 

ואמנם קשה לי על תירוץ זה, שהרי שפיכות דמים היא עבירה  ''.היהודים בצבא המלכות תרדפם
''שהמלכות תרדפם'', והרי סוף סוף כיון דכל קבוע כמחצה על שיש להרג ולא לעבור, וא''כ מה בכך 

מחצה, נחשב שהורג נפש יהודית, וא''כ שהמלכות תרדפם, ולא יהרגו נפש יהודית? ושמא י''ל 
, ד''ה 'וזאת עוד', שכתב: שיורי ברכה יורה דעה סימן קי)עיין  דכיון דכל קבוע כמחצה הוי מדרבנן

והר"ן בחידושיו שם מסיק דר' שמעון לית ליה כל קבוע כמחצא על מחצא דמי מדאורייתא, אלא ''
העמידו דבריהם במקום , לא (, בדעת התוס'קעג: ס''ק שיעורי ר' דוד יבמות עו, וכ''כ ב''מדרבנן

אם לא העמידו דבריהם, ונחשב שיש היתר לסמוך שהורג גוי, עדיין יש סכנה, וצ''ע, ועוד י''ל שאף 
 עיי''ש. סימן כא שער בב שכתבתי לקמןלעיין ע''פ מה 

 
 
 

 להתרסק על מגדלי התאומים ץ את המטוס שעמדילהפצ
 

האם מותר וס שטס להתרסק על מגדלי התאומים ועוד יש נידון של רודף בשוגג לגבי המט כד(
ת של חיי שעה המסכנים כמה דקו186רי לוקח ליהודים וה ,פציץ את המטוסכמה דקות קודם לה

                                                                                                                                                        
בספינה זאת כל אחד ואחד גורם בגופו שהספינה תטבע, ויטבעו כולם וממילא חשיבא דכולם 
רודפים אהדדי, ולכן יכולים בעלי הכח להשליך אחרים להציל עצמם. ואין הדבר דומה לעכו"ם 

לם ולא ימסרו. דהתם אין הם רודפים אהדדי אלא העכו"ם שביקשו למסור לאחד מהם דימותו כו
הוא הרודף. אכן לאחר העיון נראה דשאני בספינה דכל אחד ואחד הרי מסייע ומשתתף בהריגת 
עצמו ע"י שמכביד גם הוא את הספינה, ובכגון דא אין חבירו נחשב רודף, שהרי הנרדף עצמו 

מר שהכובד בספינה נחשב שכל אחד ואחד ונלע''ד שאף אם נאמסייע למעשה הרדיפה ודו"ק". 
עושה פעולת רדיפה, בכ''ז באופן שנמצאים מספר אנשים בחדר שאין בו מספיק אויר לנשימה, 
ואם ימשיכו לחכות עד שיחלצו אותם מהחדר, כולם ימותו מחנק, אבל אם יהרגו חלק מהאנשים, 

וץ, והנה בדוג' זו, אי אפשר יוכלו הנותרים להנצל, כלומר שיספיק להם האויר, עד שיגיע החיל
לומר שהנשימות של האנשים רודפת את כל האנשים שבחדר החנוק, אלא פשוט נושם, ו''מבזבז'', 
את האויר שנשאר, ובכה''ג אין את הסברא שכל אחד רודף לחבירו, ומצד שני גם אין את הסברא 

חנים, וכל אחד שהנרדף עצמו מסייע למעשה הרדיפה. ובאופן שהסתבך המצנחים של שני צנ
מפריע לחבירו לפתוח את המצנח שלו, ואם אחד מהם יזדרז ויחתוך את מצנח של חבירו, יציל את 
עצמו ויזרז מיתת חבירו, ואם לא יעשו שום פעולה שניהם ימותו, ודוג' זו דומה יותר לספינה 

''ל אם יש הנ''ל, כי גם בזה כל אחד ואחד, רודף את עצמו ואת השני, וא''כ יש לעיין בכל הנ
, שבתחילת סעי' כד, כלומר דשמא דווקא שם 183משמעות למי ''התחיל'' כמו שהובא לעיל הערה 

בטעות בזיהוי של החיילים, הראשון התחיל בפועל לרדוף, ולכן נחשב שהוא הרודף, אבל כשעלו 
לת לספינה, לא משנה מי עלה ראשון ומי אחרון, שהרי בשעה שעלה האחרון עוד לא היה שום פעו

רדיפה, אלא אח''כ לאחר זמן נוצר מצב שהכובד מכביד, ואף אם לא נוצר מצב, אלא נתברר 
למפרע שעלו יותר מדי, עדיין י''ל שהאחרון שעלה, לא עשה בשעת העליה לספינה פעולת רדיפה, 
שהרי בשעה שעלה הספינה היתה עדיין בחוף, ורק אח''כ ''גילו'' את הבעיה, וא''כ אין משמעות 

תחיל, ואמנם בצנחנים הנ''ל, י''ל שהראשון קפץ מהמטוס, ומיד קפץ השני אחריו והסתבך למי ה
בו, שנחשב שהשני ''התחיל'' ברדיפה, כי מיד שנסתבך בו חלה הסכנה, וצ''ע. ובאופן שלא נפל על 
הראשון, אלא הרוח העיפה אותו על מצנח חבירו, כתב בהוספות למשנת פקו''נ סי' סו ס''ק ג, שלא 

 187ב כרודף אלא משמיא קא רדפו ליה, ואמנם כיון שבאבי עזרי )שהובא לקמן הערה נחש
שבתחילת סעי' כד(, כתב שלתינוק מותר להרוג את מי שהעכו''ם זרקהו עליו, כמו כן מותר לצנחן 

 הראשון להרוג את השני, אף שעף מהרוח.
ם אביו: ''...כאשר יבוא בהקדמה לספר 'דמשק אליעזר' )לרבי אברהם צבי פרלמוטר(, כתב בש 186

איש על רעהו להורגו שהנה הדין שהבא להורגך השכם להורגו. ואם יקרה שכאשר יבוא זה הנרדף 
להציל עצמו ע"י הריגת רודפהו. לא יהיה באפשרות בלתי אם גם אדם אחר ]אשר הוא לא שונא לו 

ף הזה הוא רוצח דם ולא מבקש רעתו[ יהיה נלקה עם מיתת זה הרודף. לא ידובר בזה. מ"מ שהנרד
נקי. אם הלא חייו קודמים. והוא אינו הורג את זה בידים ובמכוון כי אך שע"י מיתת זה הרודף 
]שמיתתו ע"י הנרדף הזה הוא במשפט[ ממילא שיספה גם הוא. וכי לא יהיה אופן הצלת הנרדף 

את חוטפי המטוס , ונידון זה דומה למקרה דידן, כי הדרך להרוג את עצמו כי אם על אופן זה...''
הרודפים, היא רק ע''י שיפגעו גם חפים מפשע, כלומר הנידון הוא לא רק על הנרדף עצמו שהורג 
את הרודף ועי''ז ימות גם חף מפשע, אלא גם אדם מהצד שרואה שהדרך היחידה להרוג את הרודף 

אנשים  תהיה ע''י פגיעה באנשים חפים מפשע שסמוכים לו, ומצוי הדבר במחבל שבדרך להרוג
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לאסור לפוצץ אותם לפני הזמן . ולכאורה היה מקום להוכיח אנשי המגדליםכדי להציל את חיי 
מהתוספות במסכת יומא דף פב. ד''ה 'מה רוצח', שכתב: ''ורוצח גופיה דיהרג היינו משום דמאי 

' וה"מ היכא דעביד מעשה אבל אי לא עביד מעשה כגון שרוצים חזית דדמא דידך סומק טפי וכו
להפילו על התינוק כדי להורגו ואם יעכב על ידם יהרגוהו וכל כי האי גוונא אין לו ליהרג דאדרבה 
נימא מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי דילמא דמא דידי סומק טפי'', כלומר באופן שהאנסים 

ולמסור את נפשו כי בכ"ז הנזרק לא צריך להתנגד  ,ינוק ימותאותו על התינוק, והתרוצים לזרוק 
רק אותו על התינוק. וא"כ החוטפים את המטוס ואלא רק הגוי ז ,שה שום מעשה של הריגהולא ע

שהנזרק אינו צריך למסור  י התאומים, ומסתבר שכמודומים כמי שזורקים את הנוסעים על מגדל
יתכן ת. ואמנם זה לא עיה אסור להרוג אותם בטרם ויה ,לרודף188נחשב 187את נפשו כמו כן אינו 

                                                                                                                                                        
רבים, ואפשר לירות עליו מרחוק, אבל סביר להניח שיפגע בחפים מפשע, וצריך לדעת אם שייך 
כאן סברת 'מאי חזית' להציל את הרבים על חשבון היחיד, או ששייך סברת החזו''א של הטיית 

', החץ, וגם כאן אף שבפועל עוסק בפעולה של יריה לכיוון המחבל, ס''ס אין כאן ''פעולה אכזרית'
כמסירת המבוקש לעכו''ם, שאסר החזו''א, וצ''ע. ואמנם באופן שיפגעו החפים מפשע, לא ע''י 
היריות שלנו )וכעין הפצצה שלנו את המטוס הנ''ל(, אלא ידוע שהיריה שלנו תפגע במדויק במחבל, 
רק כיון שיש על גופו מטען חבלה, הוא יתפוצץ מוקדם ממה שזמם, ובמקום שהמחבל יתפוצץ 

ם צפוץ באנשים רבים, יתפוצץ רק ליד אנשים מועטים, בזה לכאורה נחשב לפעולת הצלה במקו
שהתיר החזו''א, שהרי הריגת המחבל היא פעולת הצלת הרבים, ורק ממילא מתו היחידים 

 שעכשיו קרובים לידו, ומיתתם לא היתה כרוכה בשום פעולה אכזרית של המציל. ועדיין צ''ע.
ד''ה אולם  ,הל' ט ,בהל' רוצח ושמירת הנפש פרק א, )באבי עזרי'ל זצ' הרב שךמרן ואמנם  187

נראה(, כתב: "כשרוצין לזרוק אדם על התינוק ויתמעך, אף שאין כאן מעשה רציחה מהנזרק, אלא 
כל המעשה עושה הזורק, מ"מ יש לו להנזרק דין רודף שהרי ס"ס על ידו יהרג התינוק, אלא מה 

שום דכיון שאין כאן רדיפה על מעשה רציחה, שהמעשה עושה שאין מחויב למסור נפשו, הוא מ
הזורק, אלא הרדיפה היא על פקו"נ של התינוק שיתמעך, הדין הוא מאי חזית...והרי יש גם פקו"נ 
שלו, וע"כ אין מחויב למסור עצמו...וכן גבי עובר כשהוציא ראשו, משמיא הוא דקרדפי לה וכמו 

ציחה מהעובר, ואף שעכ"פ רודף הוא על פיקוח נפשה של ואין שום מעשה רה שזורקין אותו עלי
 האם, אבל שוב חוזר הסברא מאי חזית".

וא''כ לפי דבריו הנזרק על התינוק נחשב לרודף ובכ''ז לא צריך למסור נפשו, ורשאי להניח לגוי 
בכ''ז , שאף שרשאי, (181)עיין לעיל בסעי' כא שבפרק ב הערה  להשליכו, ולכאורה נראה מדבריו

)תינוק זה לאו דווקא, ויכול להיות באדם  לתינוק עצמו יהיה מותר להורגו כדי שלא יפול עליו
, שהרי ס''ס הוא נרדף ממנו, ואף שאנשים אחרים העומדים בצד, גדול, רק שדיברו בהווה(

)ולפי''ז רק האנשים שעמדו על  אסורים להורגו, כי עושה כדין, אבל התינוק עצמו יהיה מותר
מם יכלו להפציץ את המטוס, ואמנם יש לחלק שאף שהתינוק רשאי להרוג את הנזרק, המגדל בעצ

בכ''ז לאנשי המגדלים אסור, כי האנשים במטוס לא רק שלא עושים מעשה, אלא גם לא יכולים 
למנוע את המעשה, ואילו הנזרק יכול למעשה למנוע את זריקתו, וכדכתב התוס' שהובא בפנים: 

, וכעין הדין שכתוב בגמ' סנהדרין דף פב. שאילו ''נהפך זמרי והרגו ''(גוהועל ידם יהרואם יעכב ''
אין נהרג עליו, שהרי רודף הוא'', כלומר שאף שלכל שאר האנשים אין היתר להרוג את  -לפנחס 

פנחס, שהרי כדין עושה, בכל אופן לזמרי שכעת נרדף יש היתר להרוג את פנחס שרודפו. וכך 
...שאף בשעת מעשה אם נהפך בועל והרג את הקנאי להציל עצמו אין מצאתי במאירי שכתב: ''

 נהרג עליו שהרי רודף הוא...ומ"מ אחר שבא והרג את הקנאי נהרג עליו שאין הקנאי רודף גמור''.
ובעניין זה שלנרדף מותר להרוג את הרודף ולא אחרים, ובעניין רודף באיסור, אחר גוי, וכן בשניים 

כן אם יש סדר קדימה בהריגת רודפים, ואם יש ענין שימותו כמה שיותר שנאנסים להרוג אחד, ו
רודפים, וכן לענין רודף אחר העובר, אם לאמו יש היתר להרוג את הרודף, וכן אם לרודף אחר 

 , סי' כ. שער באברו של חבירו, יכול הנרדף להרוג את רודפו, עיין בכל זה, לקמן ב
אנשים אחרים יהיה אסור לפוצץ את המטוס, ואילו אנשי הנ''ל, י''ל של האבי עזריוא''כ לפי 

המגדלים, שהמטוס הולך להורגם, יכולים להפציץ את המטוס, וכמו שהנזרק על התינוק, אחרים 
שביצא  האבי עזריאסורים להורגו, אבל התינוק יהיה רשאי. והדברים מתאימים עם המשך דברי 

, והסביר שנחשב :)א רדפו לאמו )סנהדרין עבראשו של העובר אין הורגין אותו משום דמשמיא ק
כאילו זורקין את התינוק על אמו להורגה, ומאי חזית וכו'... ולכן אין נוגעים בו, ולנ''ל י''ל שבאמת 
היולדת עצמה יכולה להרוג את התינוק. וכן באמת כתב במאירי שם, וז''ל: ''...אלא שחכמי 

ולה לחתכו שנרדף היא ונרדף מיהא במקום שאין הדורות שלפנינו כתבוה כן ר"ל שהאשה עצמה יכ
אחרים מחזיקין את הרודפו ברודף הוא עצמו רשאי''. ואמנם בזכרון שמואל )סי' פג אות ב ואות 
כ(, תמה שהרי ממ''נ אם העובר רודף, שיהיה מותר גם לאחרים להורגו, ואם אינו רודף אז שגם 

שטיינמן שליט''א(, שכתב על דברי המאירי שם, ליולדת יהיה אסור. וע''ע באילת השחר )לגראי''ל 
 ש''זה חידוש לומר שהיא מותרת להורגו''.

ועיין בחשוקי חמד סנהדרין עב: שדן על השאלה הנ''ל לגבי הפצצת המטוס שהולך להתרסק על 
מגדלי התאומים,  שכתב: ''...והנה כתב בשו"ת פנים מאירות )ח"ג סימן ח ציינו רע"א בגיליון על 
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ות האויב כמה אנשים מישראל וישימו אחד בכל מטוס ויפציצו בארצינו בלי הפרעות שיקחו מדינ
לחמה זה גדרים אחרים ולכן מותר להפציץ את המטוס עם החוטפים ואף אם אלא צ''ל שבמ189

ג סעי' ו, לגבי דברי החזו''א על רק מן פ)וע''ע לק מצוות מלחמה.ביב ייהיה תינוק במטוס שאינו ח
 'מעשה הצלה'(.

 שיש לפעול בכוח למנוע חטיפה גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף, ,וצריך לדון האם 'נוהל חניבעל'
או שבאמת יתר של 'שעת מלחמה', או שזה ה ,כי יש לחטוף דין 'רודף'ההיתר אם  הוי עפ"י ד"ת,

 אסור. 
 
 
 

 תר לאעצ"לילשאול ה לא היה
 

 דעת.אסור לאבד עצמו לדעת האוסרים, שבאמת לשאול היה  - הסבר שביעי כה(
עשה. וקשה על ם ששאול לא ברצון חכמים קנ"ז בשם האורחות חייסי' לעיל בב"י  הדעה זו הובא

לשאול רק  שהמדרש התיר ? וי"למאע"למפורש למעט את שאול מדין  במדרששיטתם שהרי 
שהנער לא היה גר צדק וממילא יש  סברואלו ה, והאוסרים ע"י הנער העמלקי שמסופר שמת באופן

ולכן  (,ובא לעיל )אג"מ חו"מ ח'ב ס'י ע"דשהתיר באג"מ שהלהמתת חסד ע"י גוי ההיתר את 
וכך באמת מדויק בדעת האוסרים,  הם מתו ע''י אחרים.יכי שנ המדרש השווה את שאול לחמו''ע

חמו''ע מסרו עצמם ול אך שאינו יכול להרוג עצמו. ''י: ''ויש אוסרים ומפרשים הך ת''זה לשון הבו
ברצון חכמים עשה'' וא''כ מפורש ההדגש  ם לא פגעו בעצמם ושאול בן קיש שלאביד אחרים אבל ה

לומר שרק מה שמסופר בסוף  התכוונוגם בשאול וא''כ  בין למות ע''י עצמו לבין למות ע''י אחרים,
אחרים כמו ן חכמים. ומה שהמד''ר התיר זה ע''י שהפיל עצמו על חרבו זה לא ברצו-שמואל א'

 שמסופר בתחילת שמואל ב'.

 

                                                                                                                                                        
הלות פ"ז מ"ו( שיולדת המקשה לילד, ושניהם ימותו, אף על פי שכבר יצא ראשו דוחין המשנה א

נפש מפני נפש, לפי מה שכתב רש"י בתירוץ הראשון שלכן מסרו את שבע בן בכרי, משום דאפילו 
אם לא ימסרוהו, היה נהרג בעיר כשיתפשנה יואב והן נהרגין עמו, אבל אם היה הוא ניצול אף על 

ין לא היו רשאין למסרו כדי להציל עצמן. וא"כ אם שניהם ימותו מותר להציל אחד פי שהן נהרג
מהן, וצ"ל שהעובר המסכן את אמו הוה כמו יחדוהו, ולכן מותר להציל את אמו בנפשו. וא"כ הוא 
הדין בעניננו לשיטת רבי יוחנן שביחדוהו ואינו יכול להנצל, מותר גם להפיל את המטוס, כיון 

ואינם יכולים להנצל, אבל לשיטת ריש לקיש כיון שאינן חייבין מיתה, אסור  שדינם כיחדוהו
להפיל את המטוס. ונראה שמדברי הפמ"א אפשר לפשוט את ספיקת החזון איש, שנסתפק אם 
מותר רק למסרו, או שמותר גם להרגו בידים, ולכאורה מבואר מהפמ"א שהכא בולד שכבר נולד, 

 .הרגו בידים...''כיון שמסכן את האמא, מותר אף ל
ואמנם יש לדון שאולי יש חילוק שאף שאסור להרוג את מי שמפילים אותו על התינוק כי אינו  188

נחשב רודף, בכ''ז בנד''ד המטוס הוא הרודף, וגם אם לא היה בו את המסכנים, הייתי מפוצץ את 
'א( והנוסעים המטוס, וממילא נחשב שאני עושה פעולת הצלה )כדיבואר לקמן בחידושו של החזו'

 האלו 'במקרה' נמצאים כאן ונפגעים.
הביא שהגרח''ק הסתפק בזה. כי בס''ק א, הביא בשמו לגבי השאלה  משנת פקו"נ סי' נ,אמנם ב 189

עם הפצצת המטוס שהולך להתרסק על מגדלי התאומים, והסתפק אם הפצצתו נחשבת כמעשה 
לכיוון יחידים, ובסוף ס''ק ב, כתב: הצלה, וכהיתר החזו''א בהטיית החץ שהולך לפגוע ברבים, 

והוספתי ושלחתי לרבנו הגרח"ק שליט"א השאילה במטוסי אויב שיתנו בתוכם לבני ישראל כדי ''
ולכאורה היה מסתבר לומר שמותר להפציץ  זה בכלל השאילה הקודמת".-לבוא עלינו, והשיב רבנו

תו בעוד מס' דקות, וחייהם את המטוס, שהולך לפגוע במגדלים, מכיון שהחטופים בין כך ימו
שבסעי' ז בהסבר הרביעי שבפרק  143מוגדרים כחיי שעה )אע''פ שאינם טריפה, עיין לעיל בהערה 

 149לעיל בהערה ב(, וא''כ לפי השיטות )מאירי, תפארת ישראל, מנח''ח, מנחת שלמה(, שהובאו 
''כ יהיה מותר להפציץ את שחיי שעה נדחים מפני חיי עולם, א בהסבר הרביעי שבפרק ב, ישבסעי' 

המטוס, ולקחת לחטופים את החיי שעה שלהם, כדי להציל את אנשי המגדלים שיחיו חיי עולם. 
ובנידון )שלצערינו לא קרה(, בהפצצת מחנה ההשמדה באושויץ, שע''י הפצצתו ימנע הריגתם של 

טרף שיקול זה יהודים רבים, אבל בשעת הפצצתו ימותו יהודים הנמצאים שם, ויש לדעת אם מצ
שחייהם של היהודים הנמצאים שם נחשבים רק לחיי שעה, או כיון שיש קצת ניצולים, לא נלך 
בנפשות אחרי הרוב, ואין להשתמש בהיתר הזה, אלא רק בהיתרים אחרים )שנחשב כמעשה 

 הצלה, או ששעת מלחמה שאני, וכו'...(.
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ובקצת '' -המד''ר הנ''ל בעץ יוסף בשם היפה תואר  'יע''פ מה שכ' בפונראה להוסיף  כו(
ו' 'עם  ולכאורה י''ל שאם נגרוס י''ז דריש מיעוט שני מתוספת 'ו'פנוסחאות מצאתי ת''ל 'ואך' ול

כול להפיל עצמו שימות ע''י אחרים, והשני שיש אחד שי -חידושים במד''ר אז הכוונה שיש שני 
גרוס כגרסתנו שלא דרשו את נ ,תר להרוג עצמו בידיים כשאול. אבל דעת האוסרים הנ''ליה אפילו

יסוד הוא והלחמו''ע, ההיתר של שאול וגם ההיתר ו' של ואך, וא''כ 'אך' מיעט, וממנו למדו גם 
ת ע''י אחרים. וא''כ שאול שהרג עשיש מצבים שמותר לאבד עצמו לד למדה חידוש אחד שנשז

 שלא ברצון חכמים עשה.  -עצמו בידיו כדבסוף שמואל א' 
 
 
 

 תר לשאול מפני כפרת עוונותיהה
 

 א, תחילת-שמואלסוף ) שמעוני בילקוט190שאול עשה זאת לכפרה, כדאיתא  - הסבר שמיני כז(
כפרה עליך 192ליפול בחרב תהא מיתתך 191ומע לעצתי רמז קמא( אמר שמואל לשאול אם אתה ש

 ויהא גורלך עמי ושמע שאול לעצתו. 

                                                      
 .וכן בפרקי דר' אליעזר פרק לג 190
: "..א"ל ואם אברח א"ל אם תברח תנצל ואם אתה מקבל עליך (כו, זמור )אע"ע במדרש ויק"ר  191

מדת הדין מחר אתה ובניך עמי... אמר הקב"ה ראו בריה שבראתי בעולמי זה יוצא למלחמה ויודע 
: "וראייה משאול שמסר עצמו למיתה... (, שכתבמצוה גבסמ''ק )שנהרג ונוטל את בניו". וע"ע 
יהודה חסיד שהזהיר לתלמידיו שלא לילך לחופה מפני ליסטים  שנתכון לש"ש. וראייה מרבינו

שבדרך והלכו ובטחו במה שידעו להזכיר את השם, הלכו והזכירו וניצלו, בחזרה אמר להם 
אבדתם העולם הבא אם לא תשובו בלא שום הזכרת השם ותמסרו נפשכם להריגה והלכו 

ולכאורה  מעשה עם רבי יהודה החסיד(.)ועיין במשנת פקו''נ סי' י שהאריך בהסבר ה ונהרגו..."
משמע מהסמ''ק שפשט בשאול הוא כהסבר שמיני הנ''ל, שהרי השווה לאיבוד נפשם של תלמידי 

ושאר מצות בצנעה יעבור ואל יהרג, אם ר''י החסיד, אמנם מתחילת דברי הסמ''ק, שכתב: ''...
יעבור ואל יהרוג אם יעבור ירצה. אבל מדת חסידות שלא יעבור. ואין לומר מאחר שאמרו חכמים 

וראיה משאול שמסר עצמו  ,פיהם גם דמו הנה נדרש, כי מאחר שכוונתו לשמים צדקה תחשב לו
...'', ומשמע שהפשט בשאול למיתה ואמר לנערו, פגע בי ואל יתעוללו בי הערלים, שנתכון לש"ש

בסמ''ק כאן, כתוב  בגלל ה''הסבר השני'', שהובא בתחילת הפרק לעיל, שחשש שיעבור על דת, אבל
לפי זה, חי' הרבה יותר גדול, שלא רק שמותר כשחושש שיעבור על ג' עבירות, אלא על כל מצוה 
ומצוה מותר לאבד עצמו, כדי להנצל ולא להכשל במצוה זו. ואם כך, צריך להבין מהיכי תיתי 

למא האי שיהיה מותר לעבור איסור של מאבד עצמו לדעת בשביל להנצל מאיסור אחר, ומאי או
מהאי? ומצאתי בספר 'בכל נפשך' )לרב יצחק אייזיק וינברג, סי' סא, עמ' שיח(, שכתב שצ''ל שאין 
איסור איבוד עצמו כשיש צורך גדול לשם שמים, וכתב שזה אתי שפיר רק למ''ד שאיסור איבוד 

 .19עצמו אינו נלמד מלא תרצח, אלא הוא איסור בפני עצמו, כדלעיל תחילת פרק א בהערה 
שבסוף סעי' ג בפרק ב(  128 ועיין בשם הגדולים, מערכת גדולים אות י ,יז )הובא לעיל בהערה 192

''..ומהרימ"ט בחידושיו לכתובות סוף פ' הנושא כתב דטעם ההוא קצרא שהפיל עצמו )כתובות 
קג:, באשכבתיה דרבי( היינו על שחילל שבת ונרצה לו. וכ"כ מהר"ר בצלאל בשיטה מקובצת שם 

כן שמע מפי רבינו קלונימוס בירושלם ע"ש, ומכאן קצת ראיה דשאני משום תשובה לכפר וכתב ש
עונותיו וכעובדא דיקים איש צרורות בב"ר ור' אלעזר בן דורדיא פ"ק דע"א אבל מהר"ש יפה ביפה 

"א דחה יתאר ב"ר פ' ס"ה כתב דאינו רשאי וכו' משום תשובה עש"ב והרב שבות יעקב ח"ב סי' ק
ומיהו אחד הרואה בעיניו יראה דיש מקום לסברת מהר"ש יפה ויש להליץ בעדו.  דבריו עש"ב.

ומ"מ נראה דאף לדעת מהר"ש יפה דהוא בכלל אך את דמכם היינו איסורא לחוד אבל אינו בכלל 
. ועוד בעניין המתת עצמו בשביל כפרה, עיין מאבד עצמו לדעת שאין מתאבלין עליו וכו' כנ"ל''

ודע, כי תקוני תשובה של הרוקח, וספר , אות פב(, שכתב: ''...ק נר מצוהמסכת יומא פר)של"ה ב
המדות, ותקונים דהאר"י ז"ל, אלו ואלו דברי אלהים חיים. כי יש כמה וכמה מיני מדריגות 

ואם יחשוב התשובה, זה על זה, והרוצה שתשובתו תגיע עד כסא הכבוד, צריך לצאת ידי שניהם. 
יביאוהו לידי חולי או לידי מיתה, אין בכך כלום. ואשריו שמת החוטא, שאולי אלו הסיגופים 

(, רבי חייא בר אשי הוי רגיל, כל עידן דהוה )פא:. וגדולה מזו מצינו במסכת קידושין מתוך תשובה
נפיל לאפיה, הוה אמר, הרחמן יצילנו מיצר הרע. יומא חד שמעתינהו דביתהו, אמרה, מכדי הא 

י טעמא קאמר הכי. יומא חדא הוה קא גריס בגינתיה, קשטה כמה שני דפריש ליה מינאי, מא
נפשה, חלפה ותנייה קמיה. אמר לה, מאן את. אמרה, אנא חרותא דהדרא מיומא. תבעה, אמרה 
ליה אייתי ניהלי להך רומנא דריש צוציתא, שוור, אזל אתייה ניהלה, כי אתא לביתיה, הוה קא 

אמרה ליה, מאי האי. אמר לה, הכי והכי הוה מעשה, שגרא דביתהו תנורא, סליק וקא יתיב בגויה, 
אמרה ליה, אנא הואי. לא אשגח בה, עד דיהבה ליה סימני. אמר לה, אנא מיהא לאיסורא איכווני. 
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 פרק ג
 פעולות הצלה המקצרות חיים

 
 
 

 תר לתת 'מורפיום'יהה
 

מורפיום אע"פ שזה עלול לקצר את חיי  193ן"א התיר לתת לחולה שסובל מיסוריזהגרש א(
, ק א''פ החזו"א )הל' עכו"ם סי' סט סזילברשטיין שליט"א ע" הגאון רבי יצחק 194החולה והסביר

ויכול  ,יש לעיין באחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים''( שכתב: וכן כ' בסנהדרין סי' כה
להטותו לצד אחר ויהרג רק אחד שבצד האחר, ואלו שבצד זה ינצלו, ואם לא יעשה כלום יהרגו 

                                                                                                                                                        
כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה עד שמת באותה מיתה. דתניא )נזיר כג א(, 'אישה הפרם וה' 

באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה, והיא לא יסלח לה' )במדבר ל, יג(, במה הכתוב מדבר, 
ידעה שהפר לה בעלה, והיתה שותה יין ומטמאה למתים, עד כאן. הרי שזה היה מופלג בתורה 

, עם כל זה המית עצמו בתשובהובחסידות, ולא היה חוטא לפי האמת, רק היה סובר שהוא חטא, 
. אם כן מה להמית את עצמובגויה', וכמו שאמרו שמת באותה מיתה. וכן כתב רש"י, 'קא יתיב 

'' )ע''ע במכתב מאליהו ח'א מאמר התשובה אות ב, יעשה חוטא ורב מרי, ועל זה ידוו כל הדווים
 .שהביא כן מדרשת התשובה של הגר''ח מוואלזין, וביאר שלא שייך ''וחי בהם'' על חיים עם חטא(

כפי ששמעתי המנהג פשוט להקל, ומי והנה '' , שכתב:עיין עוד בתשובות והנהגות ח"ג סי' שסא 193
יכול לעמוד ולראות החולה ר"ל מתפתל ביסורים קשים, ונימא שאסור לתת לו אמצעים להקל 
מעליו צערו, ונראה שביסורים כאלו חייו אינו חיים, ואינו יכול לחיות כבן אדם, דלהשקיט 

חיותו להגיע לדעת, היסורים הוי גם בכלל ההצלה וכדאי לעשות. וגם כן פעולת המורפיום לה
חיים אלא להרבות ימי החיים, ואף שבאופן בלתי ישיר מסתברא  והפעולה בעיקרו אינו לקצר
דחיי שעה בינתיים, התירה תורה כשברור  כיון שיסודו פעולת הצלהשבסופו של דבר יקצר חייו, 

ם שרינן גם שבלאו הכי אין לו אלא חיי שעה היינו עד י"ב חודש, וכשם שפעולה רחוקה לחיי עול
כשספק יועיל ואולי יפסיד חיי שעה, כשבלאו הכי אין לו אלא חיי שעה, וכמבואר בפתחי תשובה 
יו"ד ר"ס של"ט בשם ה"שבות יעקב", נראה שגם בחיי שעה גופא יכולים להחיותו תוך הזמן יותר 

ון כישיהיו חיים מתוקנים בדעתו ושכלו, אף שעלול עי"ז לקצר מספר ימיו על פני האדמה, 
לשוב לחיים תקינים כשאין לו אלא חיי שעה שרי, ומגדול אחד  שפעולתו יסודה לשם הצלה

שמעתי היתר בזה שפעמים רבות מחמת גודל היסורים הוא בסכנה על עצם חייו, ואזי להשקיט 
ויש לדון ע"פ דברינו להקל יותר מדעת היסורים הוא בכלל ההצלה, ובענין כזה ודאי אין לחשוש. )

ויערבך זצ"ל שלדבריו מתירין מורפיום רק אם בכמה זריקות יתקצרו חייו, אבל הגרש"ז א
, אבל בלאו הכי אי אפשר אף פעם כשבזריקה אחת עלולה לקצר מיד לא שרינן, ולדברינו ד"ז צ"ב

 לקבוע שבזריקה זאת יתקצר ולכן לא נדון בה(. 
רק כשמרגיש שחייו ומיהו נראה שאם באמת המורפיום מקצר ימים, על החולה להשתמש בו 

קשים מאד, והיסורים מפריעים לגמרי עד שנמאס לו ר"ל לחיות )גם בעבודת ה' בלבבו ואיבריו(, 
אבל כשמתפנק במעט יסורים, ויכול עוד לסבול רק בדוחק מעט הרי שחייו חיים, ולכן אין לו 

הללו ממרקים למהר ח"ו לטפל במורפיום כדי שירוח לו כיון שבזה מקצר ימיו, ובפרט שהיסורים 
פה וכמו יועוד נראה דדוקא כשהמדובר במחלה שנעשה על ידה טרעונותיו, והחי יתן אל לבו. 

, ולדברי הרופאים מתקלקל והולך, ועד י"ב חודש לא יחיה, ומתפתל בסרטן שהאבר מקולקל
 פה כלל אין ראוי לקצר חיים למעט סבל. יביסורים, מתירין לו, אבל כשאינו טר

סגולה שאין משתמשים באמצעי למעט היסורים, וכמו ששמעתי אצל הגאון וצדיק  ומיהו יש יחידי
רבי מרדכי פרוגמנסקי זצ"ל, חלה ר"ל ביסורים נוראים שאי אפשר לתאר, מסרטן שהתפשט בכל 
גופו, ונתעוור ורצו לתת לו מורפיום, שמעו פיו ממלמל "אני לא רוצה מורפיום, רק ירבה עלי 

עד שאשלם כל חוב שלי על עוונותי, ושמה אני רוצה לבוא נקי לגמרי" הקדוש ברוך הוא יסורים 
ע"כ, ולא כל הרוצה ליטול השם יבוא ויטול, ואשרנו מה טוב חלקנו עם צדיקים כאלו בתוכינו. 

 .''והשי"ת ישמרנו מכל נגע ומחלה וישלח רפו"ש לחולי עמו אכי"ר
 .בהערה ז ,עמ' ג ,בספר שולחן שלמה ערכי רפואה חלק ב 194
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גה דהתם המסירה הוא פעולה הרבים, והאחד יישאר בחיים, ואפשר דלא דמי למוסרים אחד להרי
האכזרית של הריגת נפש ובפעולת זה ליכא הצלת אחרים בטבע של הפעולה אלא המקרה גרם 

אבל הטיית  גם הצלת האחרים קשור במה שמוסרין להריגה נפש מישראל, עכשיו הצלה לאחרים
צד הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד שמ 196פעולת195 יקרההחץ מצד זה לצד אחר היא בע
צד זה יהרגו נפשות רבות, ובזה בצד אחר נפש מישראל ואחרי שבאחר, רק עכשיו במקרה נמצא 

וממשיך החזו''א להוכיח  '',למעט אבדת ישראל בכל מאי דאפשר אפשר דיש לנו להשתדל אחד,
כמה חשוב לעשות 'פעולות הצלה', שהרי: ''והלא לולינוס ופפוס נהרגו בשביל להציל את ישראל, 

רש''י בתענית יח: ד''ה בלודקין, ואמרו שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן'', ומסיים כמש''כ 
 אפשרהחזו''א: ''מיהו הכא גרע, דהורג בידיים, ולא מצינו אלא דמוסרין, אבל להרוג בידיים, 

, ועל לשון זו דאין הורגין, והא דהרגו את שבע בן בכרי, דמורד במלכות היה, ומיהו צ''ע בתוספות''
והנידון של החץ  ,''החזון איש השאיר חקירה זו בצ"ע:(, ''...הרי שיז בבא קמא)חשוקי חמד כתב ב

קרה באחד שאיבד את הבלמים על המכונית שהלכה לדרוס רבים ויכול להסיט הרכב לצד אחר 
)אף שכתוב בלשון 'אפשר'(, כי נחשב כפעולת  התיר החזו"א198 ולמעשה197שבה היה הורג רק אחד. 

 .הצלה199

                                                      
ג סימן שסה(: ''מה שמצדדים  חלקוראיה לחידושו של החזו''א הביא בתשובות והנהגות ) 195

בתוס' בסנהדרין )נט. ד"ה מי איכא מידי( שגם בעכו"ם שרינן להרוג עובר כדי להציל האם, אף 
שבעכו"ם חייבין מיתה על הריגת עובר ואין דוחין נפש בשביל נפש, והיינו משום שכאשר שכוונתו 

 לא נקרא רציחה''.להציל 
הגר''י זילברשטיין גם למד מהחזו"א זה לגבי בית שקרס וכדי לחלץ את הרבים שבקומות  196

התחתונות צריכים לפנות בטרקטורונים שיגרמו למיתה למועטים שבשכבות העליונות והביא עוד 
ר ראייה מהקדמת הפני יהושע שניצל ממפולת בחיים וכתב שם ורבים אשר המיתו ברמיסתם יות

מאשר בראשונה אף דלא הוי סגי בלאו הכי שכונתם להציל ולפנות הגל, וז''ל של הפנ''י: ''...שליו 
הייתי בביתי ורענן בהיכלי עם חבירים ותלמידים המקשיבים לקולי, ופתע פתאום היתה מעיר לגל 

ה אש הפוכה כמו רגע לא חלו בה ידים וקול זעווה לא שמענו כי אם קול הבערה יצאה לחלק, ומרא
הגדולה והמתלקחת אשר עלה בארמנותינו ובחלונינו ע"י כמה חביות גדולות ונוראות מלאים 
פולוויר שהיה לשריפת אש עד שנהרסו הבתים ממגורותם כמה בתים גדולים ובצורות חומה עד 
לשמים הושפלו עד לעפר ערו עד היסוד בהן ונהרגו כששה ושלשים נפשות קדושות מישראל. ובתוך 

ג"כ מגרי ביתי זו אשתי הראשונה נ"ע ואמה ואבי אמה, עד שהגיע ג"כ לצרת הבת בתי החללים 
הקטנה אחת היתה לאמה וחביבה עלי ביתר שאת. וגם אנכי הייתי מן הנפילים מאיגרא רמא 
לבירא עמיקתא ובאתי בעמקי מצולה בארץ התחתית ממש כבתוך המכבש מחמת כובד משא הגלי 

נו יותר מקורות בית הבד, ולא נתנוני השב רוחי, ידי ואיברי אינם גלים שנפלו עלי וקורות בתי
ברשותי, אמרתי נגזרתי בדמי ימי אלכה פקדתי יתר שנותי לא אביט אדם עוד עם יושבי חלד. 
ומתיירא הייתי שלא יעשה ביתי קברי לנסקלין ולנשרפין לנהרגין ונחנקין, עלי היו כולנה ארבעתן 

טלו ממני. זאת ועוד אחרת שקורות הבית רהיטיו ועציו ואבניו נדמו כאחת, ודין ארבע מיתות לא ב
עלי כעדים גמורים, אמרתי פן יפגעו בי להיות יד העדים בי בראשונה להמיתני. אמנם בחמלת ה' 
עלי לא נתנני אלקים להרע עמדי וכמו ערך שליש או רביע שעה אחר ששקט וסר מזעף קול המפלה, 

הרומסין על הגג ותבקע הארץ ון לאלפים ולרבבות הולך וסוער רק עדיין קול שפעת המולת המ
לקולם. ורבים אשר המיתו ברמיסתם יותר מאשר בראשונה, אף דלא הוי סגי בלאו הכי שכוונתם 

סוף דבר כבר יצאתי מכלל ודאי סכנת נפשות לידי ספק. אז אמרתי עודני  להציל ולפקוח הגל.
מן המקום הזה לשלום ויבנה לי בית נאמן להרבות  בתוך הגל, אם יהיה אלקים עמדי והוציאני

גבולי בתלמידים, לא אמנע עצמי מכותלי בית המדרש ולשקוד על דלתי העיון בסוגיית הש"ס 
ופוסקים וללון בעומקה של הלכה...אני טרם אכלה לדבר הדברים אל לבי, שמע ה' בקול עניי ונתן 

יצאתי בשלום בלי פגע, וחבל לא הוה בי. אז לי מהלכים בין העמודים כמין שביל ממש נעשה לי ו
ידעתי נאמנה כי מה' היה הדבר ממש במקום שאין מצילין, ומאז והלאה השמתי הדברים אל לבי 
שיהא עיקר לימודי בדבר הלכה בסוגיית הש"ס ופוסקים ושלא להעלות בכתב שום דבר בענייני 

א לעתים רחוקים. רק כל זמן הדרוש או שאר לימודים שהם רחוקים ממרכז לימוד האמת אם ל
שנתחדש לי שום דבר בסוגיית הגמרא או בפירש"י ותוס' והיה הדבר נוטה בעיני שהוא על צד דרך 
לימוד האמיתית לפי דרך קדמונינו ורבותינו, אותה אבחר ואקרב לכתוב בספר הזכרונות''. וע"ע 

 בזה במשנת פק"נ, סי' מט אות ז'.
ושמעתי שנשאל החזו"א בכהאי מעשה ואמר '' סוף ס''ק ז(, כתב:ואמנם במשנת פקו''נ סי' )מח  197

 ''.שהדבר צריך עיון
כשהרופא אינו שם, הסיק להתיר על סמך החזו''א, וכתב: ''...בבא קמא בחשוקי חמד וגם ב 198

הורג בידים, אלא מסיר אצבעו מפצוע בינוני, שהפך להיות פצוע קשה, ואם ישאיר אצבעו עליו 
לו יסיר את אצבעו ויניחנה על שני פצועים אחרים ודאי יצילם, באופן כזה ספק אם יצילו, ואי

מסתבר שמותר וראוי לעשות כך, כי אין כאן פעולה אכזרית של הריגת נפש, והסרת האצבע כדי 
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ייסוריו, א"כ  200ואנו נותנים לו 'מורפיום' כדי להקל על ןיסורילפי"ז כשיש חולה המתייסר בו
הרמב"ם  203לא קשור אלינו. וכמו שכ'202כפעולת רפואה ומה שאח"כ זה מקרב מיתתו זה 201נחשב 

                                                                                                                                                        
להניחה על נפגעים אחרים, היא בעיקרה פעולת הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד, ומסתבר 

 .''שיש לעשותה
לפי זה כשרואה אשה שטובעת בנהר יהיה חייב להצילה אף שיודע שיגרום לו הרהור  ולכאורה 199

אסור ויעבור על אביזרייהו דגילוי עריות, מכיוון שעוסק בפעולת הצלה, והחטא במקרה מגיע, ולא 
דמי לגמ' בסנהדרין )דף עה.( ''אמר רב יהודה אמר רב: מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת, 

ינא. ובאו ושאלו לרופאים, ואמרו: אין לו תקנה עד שתבעל. אמרו חכמים: ימות, והעלה לבו ט
תספר עמו מאחורי הגדר?  -ימות ואל תעמוד לפניו ערומה.  -תעמוד לפניו ערומה?  -ואל תבעל לו. 

ימות ולא תספר עמו מאחורי הגדר'' כי שם זה דומה לאמר לו הגוי תהרוג אחד ואם לא אני הורג  -
ר להרוג אחד, כי זה פעולת הריגה ולא הצלה, וכן בגמ' בסנהדרין מדובר שיעשה פעולת אלף, שאסו

ג''ע כדי להנצל ואסור, אבל בטובעת בנהר, באמת מתעסק בהצלה ולכ' לפי החזו''א יהיה מותר, 
ואמנם עיין באגרות משה )אבן העזר חלק א סימן נו( שהתיר זאת מסיבה אחרת וז''ל: ''...והנה על 

בלא מתכוין ליהנות אף שיבא מזה לידי הרהור והנאה יש ראיות מפורשות שנדחה מפני  הסתכלות
פיקוח נפש דהא הגמ' בסוטה דף כ"א שהוא חסיד שוטה ומבלי עולם בטבעה איתתא בנהרא ואמר 
לאו אורח ארעא לאיסתכולי בה ולאצולה, וברור שאף אם ברי לו שיבא לידי הרהור מחוייב 

וק בין אצולי נפשיה לאצולי אחרים, דבהג' דברים אסור לעבור אף בשביל לאצולה וברור שאין חל
אצולי אחרים, אלא ודאי שזה לא הוי מאיסורי ג"ע כיון שרק מדין הרהור הוא האיסור, ואף 
שמחוייב גם ליגע בה ולחבקה בידיו אף שהנגיעה בגופה הוא מלאו דקריבה שהוא לאו דג"ע, נראה 

בוק אינו משום חבה והאיסור דחבוק ונשוק וכל נגיעה הוא רק פשוט משום דעצם הנגיעה והח
כשעושה דרך תאוה, ואף שידע בנפשו שכשיגע בה ויחבקנה בידיו להוציאה מן הנהר יתכוין גם 
ליהנות ממנה, אין להחשיב איסור זה על מעשה הנגיעה והחבוק שעושה כיון שהמעשה ודאי אינו 

ה היה עושה זה והוי האיסור רק הנאה שבלב שיש לו דרך תאוה כיון דאף מי שאין לו שום תאו
מזה ממילא אין ע"ז איסור קריבה אלא איסור הרהור מקרא דונשמרת שזה נדחה מפני פיקוח 

 נפש''.
ועוד נראה לכאורה שבאופן שיהיה דין יהרג ואל יעבור בלהתכופף בפני ע''ז )וכגון מה שכתב בטור 

הך טעמא דחשדא אפילו ישראל הדר בעיר שיש בה אליל  יו''ד סימן קמט ''..וכתב הרשב"א ומשום
אסור לילך לרחוב שאליל שם אם אין אותו רחוב פתוח לשווקים אחרים דנראה כהולך שם כדי 
לעובדה וכל שכן שאסור ליכנס לעולם לחצר אליל ואפי' לדבר עם אחד מהם ואפשר אפילו על 

ינן גבי מעיין המושך מים לפני אליל שלא עסקי רבים ואפילו על פקוח נפש אסור ליכנס שם כדאמר
ישתה אפילו אי מאית אי לא שתי...וכן כתב בסי' קנ, ועיין בהג''ה על השו''ע סי' קנ סעי' ג מ'מקור 
מים חיים' שהביא ראיה לשיטה זו מגיטין נז: מהבן האחרון של חנה שלא רצה להתכופף להרים 

לדחות דמחמיר על עצמו היה אך לפי זה לא את הטבעת, ונהרג על קידוש ה', והוסיף ''ואפשר 
יספוק לשיטות הפוסקיםדסוברים דבכל מקום דאין צריך למסור עצמו, אסור לו למסור עצמו 
ובכלל איסורא הוא דאך את דמכם..ואפשר ליישב דההוא עובדא דשם שעת הגזרה היה ולכ''ע 

הגזרה, וע''ע בתוספות  יהרג ואל יעבור דהא אפי' על ערקתא דמסאני חייב למסור עצמו בשעת
בשבת דף עב: ד''ה 'רבא אמר' ''...וא"ת ולמאי דפטר רבא אמאי לא השתחוה מרדכי להמן וי"ל 
כדאמרינן במדרש ששתי צורות היו על לבו ועוד משום קידוש השם כדאשכחן בירושלמי במסכת 

ו מהם''( , ויהיה שביעית בפ"ד כגון פפוס ולולינוס אחיו שנתנו להם מים בזכוכית צבועה ולא קבל
תינוק שצריך להתכופף לשם להצילו, שיחשב כ''מעשה הצלה'' לפי החזו''א ויהיה מותר, ומו''ר 

 הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט''א אמר לי שצריך עיון בזה.
והדגיש הרב זילברשטיין שם שכל זה רק כשנותן המורפיום להשקטת כאבים ולא ח"ו  200

ח מתוך רחמים" וכן בנידון החזו"א אם האדם המטה את החץ מתכוון שהמטרה לקצר ימיו "רצ
להרוג את האחד מסתבר שעוון רציחה בידו. ונראה שאף שלא מתכוון להרוג, כל שיכל להטות לצד 
ימין שאין שם אף אחד, והטה לצד שמאל, ששם היה אדם שנהרג, שעוון ביד הנהג, ואמנם בחזו''א 

ה בפקו''נ בשבת, כתב שאף לדעת הרמ''א )סי' שכח סעי' יב( דאם יש ב( לגבי פעולת הצל או''ח )נט,
צריך להבין מאי שנא?  אורהושין ע''י נכרי, מ''מ אין איסור בדבר אם ישראל עושה. ולכע נכרי

ילה'' והאדם יקח את החמור, האם עבר איסור חובכלל יש לדון בכל הצלה שיש דין ''הקל הקל ת
איסור דרבנן שעבר על הדין קדימה ולא לקח להצלה את האיסור דאורייתא של מה שלקח, או רק 

הקל, וכן בצריך לאכול לפקו''נ ויש לו או היתר גמור או איסור, ויאכל את האיסור האם גם פה 
נגיד שאין איסור מהתורה, כי ס''ס התעסק בהצלה וקיים מצוות 'וחי בהם', רק עבר על דין 

 ת הדבר ההיתר ?קדימה שצריך לקחת למצוות 'וחי בהם' א
ואמנם היה מקום לחלק ולומר שבנידון החזו''א הפעולת הצלה לא מכריחה שמישהו ימות  201

שהרי היית צריך להסיט את ההגה לצד גם אם לא היה שם אף אחד, ועכשיו במקרה יש שם 
גם הרגעת -מישהו, אבל בנתינת מורפיום )במינון גבוה(, בפעולה זו תמיד מוכרח שיקרה שני דברים
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היסורין, וגם קיצור החיים, ואף שקיצור החיים לא יהיה בגדר פסיק רישיה, בכ''ז מנין לראות 

 בנתינת התרופה כפעולת הצלה, אם בהכרח היא גם פעולת הריגה, ולא דמי לחזו''א וכנ''ל.
חוסר כוונה  -ואמנם הגר"א נבנצל לא יכל להבין סברא זו שהרי בדיני נזיקין ואיסור רציחה  202

סיבה להיתר, וכתב "הלכך בעניי לא ידעתי להסביר דעת הגרשז"א אלא א"כ מתיר אף איננה 
 הריגה בידיים להקל סבל החולה... )ביצחק יקרא סי' נז(

ואמנם פשוט שהרמב''ם לא התכוון שמאכלים אלו הם ממש סם , פרק ד מהל' דעות הלכה ט 203
הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע  ועוד כלל אחר אמרו בבריאות, כתב: ''הלכה ידבהמוות, שהרי 

'', וא''כ ואפילו אוכל מאכלות הרעיםהרבה ואינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עליו וכחו מתחזק, 
ברור שיש להמנע ממאכלים רעים, אבל אין דנים אותו כמאבד עצמו לדעת, ומתאבלין עליו וכו'.., 

י דעתו היה צריך שיהיה מותר שהרי לפ וא''כ קשה לי על סברתו של הגר''י זילברשטיין שליט''א,
א יחשב כמאבד עצמו לדעת אם לאדם התאב לאכול בשר שידוע שהזריקו בו סם המוות ממש, ול

יאכל זאת, וזה לא יתכן, ואין לתרץ שאם יש בבשר רעל ממש, כיון שפסיק רישא שימות, לכן כן 
חזו''א התיר להסיט את החץ נחשב כמאבד עצמו לדעת, מכיוון שהרי מתבסס על החזו''א, והרי ה

אף בפסיק רישא שההוא בצד ימות, וא''כ לפי סברתו אין לאסור לאכול בשר הספוג ברעל כדי 
אף אם נלמד מהחזו''א את ההיתר למורפיום ושמא י''ל ש להשביע תאוותו, וכאמור זה לא יתכן.

נת מורפיום ואכילת דל בין הסטת החץ שדיבר החזו''א, לנתייש הבואכילת אוכל לא בריא, עדיין 
כלומר שבאמת החזו''א התיר להסיט את החץ אף בפסיק רישא שההוא ימות,  מאכלים הרעים,

'מעשה הריגה', ולא למעשה הצלה, וכן אם אבל במורפיום אם ודאי ימות, המעשה מראש נחשב ל
, 'שנעשה בצורה רצחהבשר ספוג ברעל ממש, אין אכילתו מתפרשת כמעשה אכילה אלא כמעשה 

ת פ''ר, כי אין אני יעימה', וא''כ בעיית הפ''ר משנה את מהות הפעולה, אבל בחזו''א אין בעינ
אבל מתעסק אם העומד בצד כלל, ומעשי בכלל לא מתייחסים אליו, כי רק במקרה הוא עובר שם, 

נתינת המורפיום כן מתייחסת לחולה, ואין הוא במקרה פה, ואם פ''ר שהמורפיום ממית, זה לא 
הרג דווקא את החולה, ולכן מתפרש המעשה זה כן , אלא 'במקרה' לא הרג את השכן שלובמקרה 

והיותר נראה שכוונת  תו, ופ''ר שימות מהרעל הנמצא בו.בתא תכרצח, וכן באוכל בשר להשקט
גם הרמב''ם לא התכוון שהאוכל מאכלים לא בריאים נחשב שאכל הגר''י זילברשטיין היא שודאי 

רתם מאוד לנפשותיכם'', ועל זה חידש שכיון רק עובר על חיובו ב''ונשמ סם המוות ממש, אלא
, כי מה שאח''כ נגרם קילקול שכוונתו להשקיט רעבונו, לא נחשב שעבר להדיא על ונשמרתם

 בבריאותו זה תוצאה נלוות.
, אבל ידוע שמאכל זה יזיק שברצונה לאכול מאכל מסויםוע''פ כל הנ''ל יש לעיין האם למעוברת 

ולד ועלול אף להמיתו, האם לפי סברת הגר''י זילברשטיין יהיה מותר כמו הטיית החץ של לו
רק רוצה לשבוע מהאוכל, ולא אכפת לה שהתינוק ימשיך לחיות כרגיל, החזו''א, כי גם כאן האשה 

אלא ואם בכ''ז הוא נפגע זה בגלל שבמקרה הוא נמצא פה, אבל לא היה פה מעשה אכזריות, 
עב שדומה למעשה הצלה, וכן ההצלה בנד''ד נעשית בטבע שנהיית שבעה הר תמעשה השקט

שתעשה זאת לא ובאשה נכרייה ולכאורה צריך להיות מותר אף אם פ''ר שהולד ימות,  מהמאכל.
להתיר למניקת לאכול כנ''ל, אף שיזיק יש וכמו כן  .יםנהרגנה כדין נכרי שמתחייב בהריגת עובר

שצריכות אף שיזיק לתינוק, וע''ע מעוברת ולמינקת לקחת תרופות ולכאורה כ''ש שיותר ל לתינוק.
מהל' אישות הל' יא, ובשו''ע אבן העזר סי' פ סעי' יב, ובח''מ ס''ק כב, ברמב''ם פרק כא  בכל זה

בספרו של הגר''י  , ובאחיעזר ח''ג סי' טז, וע''עובב''ש ס''ק טו, ובשו''ת בית אפרים אבהע''ז סי' סו
י -פרק ב ענף ג, ס''ק דת היולדת פרק ס הערה א, ובספר של חתנו 'וחי אחיך עמך' זילברשטיין, תור

 צח.-שבעמ' צו
השקטת הכאבים  שאכן דימהבכל דברי הגר''י זילברשטיין שליט''א התבוננתי שוב ואחרי כל זאת 

 ע''י מורפיום, והשקטת הרעב ע''י אוכל לא בריא, בדיוק לחץ של החזו''א, וכמו שהתיר החזו''א
מותר גם באלו בפ''ר, ובכ''ז אסור ליתן זריקת מורפיום שנועדה לרצח אף בפ''ר שההוא ימות, 

מתוך רחמים, ואכן גם אסור לאכול בשר שהוכנס בו רעל להשקטת רעבונו, ונסביר בס''ד היטב 
לטעות ולומר של הגר''י זילברשטיין, היה מקום לתת מורפיום בהסבר להיתר את הדברים. דהנה 

וונתו לדמות לחץ של החזו''א ממש, כי בהיתר של החזו''א יש באמת מעשה הצלת חיים, שאין כ
נתינת המורפיום יש רק הקלת כאב, וזה לא נחשב מעשה הצלה, שהרי פשוט שאין היתר ואצל 

הולך לפגוע ולגרום כאב לראובן, לכיוונו של שמעון, ואף שרק ספק אם יפגע החץ להסיט חץ ש
א''כ מה ההיתר לקחת מורפיום שמסיט את הכאבים מראובן, אבל אולי  ,בשמעון, בכ''ז אסור

הרב יפגע במותו של ראובן, וכאמור גם אם זה ספק יהרוג אותו עדיין ברור שאין היתר, אלא 
, ולמשל מי זילברשטיין רק למד את הרעיון שלימדנו החזו''א, שהגדרת מעשה הדבר תלוי בכוונתו

ל בבית הכנסת, וישאלו אותו מה ההיתר, והרי יש סיכוי של שרוצה ללכת ליסוע בכביש להתפל
אלא שמותר לו ליסוע בכ''ז כי כוונתו רק ללכת להתפלל,  אחוז אחד שיהיה בדרך תאונת דרכים,

ורק ממילא יש סכנה, אבל בציור שגוי אנס יתפוס אותו, ויגיד לו אם אתה רוצה שאני אשחרר 
נאי שתקח את האקדח הזה שיש בגלל הכדורים שלו אותך ללכת להתפלל בבית הכנסת, זה רק בת

כדורי יריה, אבל רק כדור אחד יש, ותקח סיכון של אחוז ותירה באקדח המכוון  100-מקום ל
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, ויהיה מחויב להתפלל ביחידות, כי נחשב שצריך לעשות לכיוון הראש שלך, ברור שאין היתר

י''ז, שהחזו''א לטעות שזו כוונת הגר מעשה מסוכן לצורך התפילה ואסור. וא''כ כאמור היה מקום
רק לימדנו שהגדרת פעולת האדם תלויה בכוונתו, וממילא שכוונתו במורפיום לרפואה או לשבוע 

מוגדר כפעולת היתר, ואף שיש בה סיכון, זה לא מפריע לנו, אלא א''כ זה  מהאוכל הלא בריא, 
יש פה הצלה. אבל כאמור לא זו  פ''ר, אבל בחזו''א מותר גם כשזה פ''ר שההוא ימות כי באמת

ובהקדם , אלא כאמור יש דמיון מדויק לחזו''א, הדרך ולא זו העיר בחידושו הגדול של הגרי''ז
שצריך להבין בדיוק על איזה נזק מדברים במתן המורפיום, כי אם כל היזקו הוא שגורם  נאמר

יש סיכון שאחת מהם  זריקות, 100נכנסים לחשש שאולי זריקה זו תמית אותו, כלומר מתוך ש
, ואפשר גם שלא יגרמו כל נזק, א''כ היה יכול להיות נכון, אבל כיון תתפס חזק מדי ותמית אותו

שאם כך הדוגמא של אכילת אוכל לא בריא, לא מתאימה, כי אם למשל ניקח מאכל הבורקס בתור 
כן דוחק להגיד  בורקסים אחד ימית אותו, וכמו 100אין הכוונה שמתוך דוגמא למאכל לא בריא, 

שלא התכוון בדיוק להשוות לחזו''א כי כאמור החזו''א דיבר גם בפ''ר שההוא ימות, ובמורפיום 
הנזק שאנחנו מדברים עליו במורפיום, הוא שברור לנו אסור כפ''ר שימות, וע''כ נראה לי ברור ש

שכל חייו  במאה אחוז שמי שנכנס לתהליך של קבלת מורפיום בודאות מקצר את חייו, וכן מי
אוכל בורקסים הרמב''ם מוכן להיות ערב לו שימות יותר מוקדם ממה שאם היה מקפיד לאכול 
אוכל בריא, וע''כ ההשוואה לחזו''א היא בדיוק, כלומר שאף שפ''ר שימות יותר מוקדם בלקיחת 

, אלא שכאמור נשאר לתרץ שאם כך אז למה באמת המורפיום,ובאכילת הבורקסים בכ''ז מותר
להשקיט רעבונו שמציק לו ע''י אכילת בשר שיש בו סם, רק לפני שנתרץ זאת, נוכיח שהיתר  אסור

בספר שולחן שלמה ערכי לקיחת מורפיום הוא כשהנתונים הם שבמאה אחוז יקצר חייו, דהנה 
כתב שם בעמ' ה ההיתר של הגרשז''א למתן מורפיום, ו ז, הביא את-עמ' דרפואה חלק ב 

ומשמע שזה מזיק בודאי, אמנם מהמשך '', אע''פ שזה מזיקקיט הכאבים שהמורפיום גורם ''להש
סיק רישא דלא ניחא לי, וכוונתי והוא כעין פ עלול לקרב קיצוכתב על המורפיום: ''...זה דבריו 

בפס''ר היא רק על דרך המליצה'', ומשמע כמו הדרך הראשונה שאמרנו, שבכל זריקה יש חשש 
ק אסור שיהיה פ''ר שזאת היא שתהרוג אותו וכמו שהסביר שם , רשהיא היא זאת שתהרוג אותו

ובעמ' ז כתב על המורפיום: ''וכל זה כשכל ''לא ניחא ליה'', בהערות בס''ק ו שברציחה לא יעזור 
, אלא מבין רבות מתקצרים חייוה אינה מקצרת בהכרח את חיי החולה מזריקה וזריקה בפני עצ

 יקה אחת של מורפיום עלולה להפסיק את נשמתו העצמיתאולם חולה השרוי במצב כזה שאפי' זר
ובהערה ז הובא הסברו של הגרי''ז אסור לתת לו את התרופה אפי' כשיש לו כאבים קשים'', 

על המורפיום: ''שהוא גורר בעקבותיו קיצור חיים'',  והשוואתו לחץ של החזו''א, וכתב שם מפורש
והנה מה שנראה לומר שאף ים חלקים מהגוף'', נהרסוכן בהמשך דבריו לגבי אוכל לא בריא: ''

שבמורפיום יש את שני הבעיות, כלומר גם חשש שמתוך הרבה זריקות, תהיה אחת שתמית, 
כמו שהובא לעיל שיש סיכוי שימות בנסיעה בכביש, בכ''ז יש במורפיום עוד בעיה )שאין כלומר 

טעם שיש חשש שאחד ימית, מורפיום מקצר חיים, ולאותה בכל מי שנוסע בכביש(, שבודאות 
אמת באמת לא היה צריך ללמוד מהחזו''א שמותר, כי זה טעם פשוט שמותר ליסוע בכביש ואף שב

גם זה לא פשוט כי צריך שתהיה כוונתו להגיע לבית הכנסת ולא סתם מי שירצה ליסוע כדי לקחת 
החץ של החזו''א, אלא  בכוונה סיכון, בכ''ז זה עדיין פשוט ולא צריך להגיע עד לחידוש הנורא של

בעמ' ו שדבר שנהוג עלמא לעשותו אמרינן ''שומר דבר פשוט הוא וכהטעם שכתב הגרשז''א שם 
, וכוונתו באמת לרפואה, אמרינן זאת, ומותר. פתאים השם'', וכיון שדרך החולים לקחת מורפיום

יקה אחת אבל עדיין נשאר קשה מה ההיתר לקחת מורפיום אם הנתון הוא שמלבד הסכנה שזר
יכולה לעשות לו ''תאונת דרכים בכביש'', אלא כאמור יש פה בעיה שאין בכביש והיא שבודאי 
יתקצרו ימיו, אלא שבכ''ז מותר כמו שהחזו''א התיר אף שפ''ר שההוא ימות. והראיה שהגרי''ז 

ופא בשאלת הר 401בסי' ר שבעמ' התיר גם באופן זה, דהנה בספרו 'שיעורי תורה לרופאים' ח''ג, 
: בגידול בשעותיו האחרונות( שם כתב )לאחר שתיאר שם את יסוריו המזויעים של החולה

...רופאיו שראו זאת נחרדו ורצו להושיט לו עזרה. הדבר היחיד שיכלו לעשות עבורו הוא מתן ''
ללא המורפיום הוא . לדוגמא אם וממילא ימות לפני זמנו...וע''י המורפיום ינשום פחות, מורפיום

ואולי  מסוגל לחיות עוד שמונה עד עשר שעות, הרי בנתינת המורפיום םיחיה חמש שעות יהיה
. יש גם לציין שעם מתן המורפיום עלול להתחיל הגסיסה. האם מותר לתת את המורפיום?'', פחות

שהשאלה היתה שהנתון ודאי שהמורפיום יקצר חייו, ובכ''ז ענה על זה הגרי''ז  הרי לן להדיא
נתינת מורפיום מוגדרת כפעולת הצלה בטעם הראשון: '' 403הדבר כתב בעמ' שמותר ובטעם 

כתב  396, וכן בשאלה דומה בסי' קצט בעמ' להשקטת כאבים ולא כמעשה מתועב של איבוד נפש''
וכתב  שתוצאות התמותה בקרב חולים מקבלי מורפיום היא הגבוהה ביותר'',ברור לי השואל: ''

שיש בדברי הגרשז''א שתי סיבות : 398א הנ''ל, וסיכם אותו בעמ' שם בתשובתו את דברי הגרשז''
הגרי''ז: ''ברצוני להתיר, גם שהיסורים עצמם מקצרים חיים, וגם טעם שומר פתאים ה', וכתב 

להוסיף עוד הסבר'', והביא שם את החזו''א עם החץ, והביא את הרמב''ם עם המאכלים, והדגיש 
להשקיט כאבים, אבל אם מתכוון לעשות רצח מתוך רחמים, שההיתר במורפיום הוא רק שכוונתו 

, שאף אם לא הדבר דומה לאדם שיטה את החץ כי מתכוון להרוג את האחד, שעוון רציחה בידו
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שהמאכלים הרעים הרי הם כמו סם המוות לגוף... ראוי לאדם שלא לאוכלם" וקשה שאם הם 
אלא שמי שאוכלם נחשב  ,סור לאוכלם, ולמה רק 'ראוי שלא לאוכלם'א הכסם המוות שיהי

ועפי"ז יש לפשוט את  שעושה 'מעשה אכילה', ומה שיש תופעות לוואי צדדיות זה לא קשור אלינו.
, האם מותר לאדם לעשות פעולה שאמנם מאריכה )פרק א סעי' ח( ספקו של המשנה הלכות לעיל

ג"כ מוגדר כמעשה הצלה ומותר, אא"כ נדחה שהמורפיום את חייו אבל תגרום למותו, שיתכן ש
, אלא שאם המקור לתת מורפיום הוא מהחזו''א הנ''ל, הרי שהחזו''א שלא ברור שימותכמותר רק 

שההוא בצד ימות, ולפי זה היה צריך להיות מותר גם  התיר להטות את החץ גם כשפסיק רישא

                                                                                                                                                        
וא''כ לסיכום הכוונה יתחייב מיתת בי''ד )כי ס'''ס הציל את הרבים(, בכ''ז לא ינוקה מדין שמים, 

בב מה היתה כוונת הרופא, אבל אם באמת כוונת של האדם מגדירה את מעשיו, וה' יראה לל
אבל כאן מגיע הנקודה החשובה ביותר, הרופא להשקיט כאביו, מותר אף שברור שיתקצרו חייו, 

דהנה גם בנידון החזו''א אם יהיה אדם באמת תמים שכוונתו לטוב, ושיראה חץ הולך לכיוון 
ם, ומדוע והרי כוונתו רק להציל את חברו, ויטה את החץ לכיון אנשים רבים, יחשב כרוצח הרבי

חברו, ואין לו שום עניין להרוג אותם, ולא אכפת לו שהם לא יהיו שם בכלל, בכ''ז יחשב כרוצח 
תר של החזו''א הוא בלהסיט את החץ מהרבים לכיוון היחיד, ואז נחשב כפעולת והסיבה שכל ההי

ל, יחשב כמאבד עצמו לדעת אף שיאכל בשר שיש רעהצלה בצירוף התנאים שהצריך, וכמו כן מי 
שבאמת ובתמים כל רצונו להשביע את רעבונו, כי אין לו כח לסבול עוד צער הרעב ומעדיף למות 
ולא לסבול, בכ''ז נחשב כרוצח את עצמו, כי אומרים לו תחכה עוד שעה יגיע אוכל רגיל ותחיה עד 

עת הרמב''ם הנ''ל, אבל אנחנו דברי הגרי''ז בד, אבל הוא אין לו סבלנות ורוצה להתבסס על 120
עונים לו כאן אסור, כי נחשב שאתה רוצה להסיט את החץ מאיש אחד לכיוון הרבים, כלומר אף 
שנכון שאתה רק רוצה לעשות מעשה אכילה להשקטת הרעב, אבל זה נחשב כהצלת יחיד, שאין 

ה מהרעל, אבל מי הצר שווה בנזק המלך, כי כעת גרמת ל''מיתת רבים' כלומר לזה שתמות עוד שע
 75שנה יחיה רק  90שאוכל כל חייו בורקסים וברור שזה סם המוות כלומר ברור שבמקום לחיות 

 תשנה, בכ''ז מותר לו, ואין נחשב כמאבד עצמו אלא רק ראוי שלא יאכל בורקסים, והסיבה שהסט
 השנ 90'ס אין נחשבת כהסטת החץ מהרבים ליחיד כי ס' 75-ה לכיון שנת 90-שנות ההחץ מכיון 

של ''סבל'' לאדם זה להתאמץ ולאכול רק מה שכתב הרמב''ם, ולהמנע מאכילת בורקסים, יותר 
אף שגרם בידיו לרצוח מחייו  75-שנה, ולכן היתרו לו להסיט את החץ לכיוון ה 90צער לו מלחיות 

יד שנה, וכנ''ל, אבל שעה לחכות ברעבון לא מספיק שיקול להחשב כהיתר של הסטת חץ מיח 15
לרבים, כי המשקל של לחיות הרבה שנים יותר כבד מהצער לסבול שעה, ואילו המשקל של לחיות 

שנה נעמים ולא מוגבלים במאכלו יותר כבדים )כלומר זה יותר נוח לו אבל ברור שהיותר טוב  75
)ופשוט שהיתר הנ''ל של  שנה של מוגבלות במאכלו 90-מזה לא כך, ולכן ראוי לאדם וכו'..(, 

. וכמו כן צריך לדעת בכל סימן ה( שער ב, לא יועיל להתיר עישון סיגריות, עיין בעשה אכילה''''מ
שאלה ושאלה בדיוק את הנתונים ולשאול שאלת רב כבדת משקל כי כאמור נוגע לפיקוח נפש 

שעות  10בסי' ר הנ''ל, שהעמדנו לשיקול מה יותר כבד האם לחיות ממש, וכגון השאלה לגרי''ז 
 5שעות, כי  5שעות לחיי  10שעות בלי סבל, והכריע שמותר להסיט את החץ מחיי  5 בסבל, או

שעות עם סבל, ואף שלכל רגע של חיים אין גבול למשקלו,  10-שעות בלי סבל יותר כבדים מ
שברגע אחד של הרהור תשובה יכול לזכות לכל חיי העוה''ב, וכל רגע של וכדהארכתי בהקדמה, 

שעות כי זה היותר טוב לו,  10-המון בעוה''ב, אכן ''ראוי לאדם'', לבחור ביסורין בעוה''ז מכפר 
, אבל בכ''ז אנחנו צריכים לשקול בבין אדם לחבירו את הנוח לו, וגם לו עצמו מותר לבחור בדרך זו

וכמו מי שבוחר לחיות בלי כל הרגלי האכילה של הרמב''ם, אבל כאמור הפסק ישתנה לפי הנתונים 
ריות אצלו זה או שיחיה עוד הרבה שנים אף שיסבול אין היתר לקחת מורפיום שאפשכלומר מי 

ולפי כל זה נראה שמה שעות, כי כל ההיתר של הגרי''ז היה באופן יחסי, וכנ''ל.  5שימית אותו תוך 
שהבאתי בספר כאן בהמשך סעי' א, בשם מו''ר הגר''ש רוזנברג שליט''א, שאסור לתת רעל להצילו 

שב למעשה אכזריות של הריגה, יודה הרב בציור, שהנאצי הרעיב את היהודיים מהנאצי, כי נח
ועכשיו אומר לרופא תעשה ניסוי ברעלים ע''י שתכניס את הרעל לבשר ותתן להם לאכול, ואם לא 

עכשיו, שפשוט שבזה מותר כי נחשב באמת למעשה הצלה  תתן להם הם כבר הולכים למות מרעב
נם ומה שאח''כ ימותו זה ממילא ומותר אף בפ''ר וכנ''ל, וכן בנידון מהרעב ומתכוון להשקיט רעבו

 שזורקו למים להצילו מהשריפה יש פה מעשה הצלה מהאש.
שיגרמו נזק ואולי אף מוות לעובר, כי הריגת עובר ולכן נראה שלמעוברת אסור לאכול מאכלים 

ותם, תסתכן או תסבול יותר ''כבדה'', מהשקטת רעבונה, אבל כשצריכה תרופות שאם לא תקח א
צריך ''לשקול'' מה יותר כבד, ולפי זה בצירוף התנאים שאין מעשה אכזריות וכו'.. יהיה  הרבה,
. וכמו כן אם נחליט שבדיני הצלה עדיף )כשיש לפני רק אחת משני אפשרויות( להציל שניים מותר

, וממילא ספק'' זאת אומרת ''ששניים בספק יותר כבדים מאחד בליבספק, מאשר אחד בודאי, 
וכן על זה יהיה מותר להסיט את החץ שהולך לפגוע בשניים בספק, לכיוונו של מי שימות בודאי. 

הדרך צריך ללמוד ''הל' משקל'', ואכן הסכים עימי מרן הגרח''ק שיש באמת אפשרות שלפי 
ה בשב רק שלמעשה אמר לי שיהיהחזו''א יהיה מותר להסיט את החץ מת''ח לע''ה, ומכהן ללוי, 

 ואל תעשה. 
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כדהביא בספר נשמת אברהם יו''ד  ימ''ל הכי,שימות מהמורפיום, וזה ברור שלא קי סיק רישאפשכ
 .ועיין לקמן סעי' ג סי' שלט אות ד, 
לגבי ספיקו של המשנה הלכות הנ''ל, שכתבתי להשוות היתר נתינת המורפיום  ובהרחבת העניין

להיתר נתינת רעל לצורך הארכת חיים, שהרי למה שיהיה הבדל, הסברו של הגר''י זילברשטיין, כ
כי במורפיום הוא מתכוון להצילו מהיסורין, א''כ וון לעזור ולהציל את חבירו, ובשניהם הוא מתכ

כ''ש בספקו של המשנה הלכות שנותן לו הרעל להצילו מהנאצי ימ''ש, או דוחפו למים, כדי להצילו 
ואף שיותר מובן הנפילה למים, מנתינת הרעל, כי כשכבר התחיל הדבר הממית שהיא  .מהאש

משא''כ בנתינת הרעל, שעדיין ת בנפילה למים ''מעשה הצלה'' מהאש, האש, אפשר יותר לראו
הנאצי לא עשה כלום, ולא דמי למורפיום שגם שם התחיל הדבר הגורם ליסורין, וא''כ נתינת הרעל 

הבין הגר''א אוירבך שם וכן  תחשב ''להרוג עם חשבונות'' שאסור, ולא כ''מעשה הצלה'' שמותר,
בכ''ז לקמן אנסה להסביר שיש אפשרות לדייק בחזו''א שגם נתינת  (,שבסעיף ח 31)בפרק א הערה 

הרעל להצילו מהנאצי יהיה מותר, אבל בטרם זאת, אגיד שגם להסבר כעת, נצטרך להודות שאם 
יהודי, שהולך הארס להמית אותו מיד, והרופא יכול לשים רעל יהיה ציור שהנאצי כבר שם רעל ב

רוג אותו לאחר כמה ימים, שבזה באמת נחשב למעשה הצלה, אחר שיעצור את הרעל הראשון, ויה
וכמו בהוראת הגראי''ל שטינמן שליט''א )שהובא שם בפרק א הערה כי כבר התחיל הדבר הממית, 

 ., שכבר היה מצב שנחלה, א''כ הוצאת ליבו לצורך ניתוחו, מותרת כי נחשבת כמעשה הצלה(32
''שהתחיל כבר דבר שלא הביא לסיבת ההיתר  לדקדק בדברי החזו''א, נשים לבנבוא כשוהנה 

הממית'', ואף שדיבר על חץ שכבר נורה, הרי קיימ''ל כתוס' בב''ק' יז:, שסברא פשוטה לחלק בין 
)וע''כ פשוט  ידסימן  שער בחץ שנורה לכיון הכלי, עיין באריכות בזה בזורק כלי מראש הגג, לבין 

ורה, והגוי עומד ללחוץ על הכפתור שיטיס את שהיתר החזו''א יהיה גם באופן שהחץ עוד לא נ
הטיל לפגוע במקום הומה אדם, והנה ראובן יכול להתגנב בשקט בלי שהגוי יראה, ולהזיז קצת את 

לא היו בכלל הסכנה, ועכשיו ימותו  ,ת הטיל, וממילא יפגעו קצת אנשים, אלא שהם לפני זהזוי
, אלא הנתונים היחידים צלה לרבים(פשוט שהחזו''א התיר זאת כי נחשב לפעולת הבגללו, 

יוותרו הגויים על זממם להרוג את  , ובזהאחד לגוייםיהודי שלמסור  ,חזו''א, הםשכתובים ב
זה פעולה שלא מצילה בטבעה )כלומר ההצלה מכיוון: א. זה פעולה אכזרית, ב.  ,אסורהרבים, 

: א. כי פעולת הטיית החץ . ואילו להטות את החץ, הסיבה שמותרתלויה בדעת הגויים המאיימים(
, כיון שיש לנו שני והנההצלה, ב. הטיית החץ מצילה בטבע. אינה מעשה אכזריות, אלא פעולת 

 4להלכה, היינו אומרים שיש  לספור כמה אפשרויות ישנםבאים אם היינו  נתונים לכל צד,
. פעולת בבע. פעולה אכזרית, שלא מצילה בט .א: שני המקרים לעיל, כלומר , והיינואפשרויות

. ד. פעולה אכזרית שמצילה בטבע. גהצלה שמצילה בטבע, והיינו מוסיפים עוד שני מקרים: 
והנה, כיון שהחזו''א חיבר את שני הנתונים לדבר אחד, נמצא פעולת הצלה שלא מצילה בטבע. 

מר, מה כוונתו להלכה. כלו החזו''אאפשר לדעת מאי  אורהולכשיש לנו רק שני אפשרויות להלכה, 
זה כאפשרות א ''א, שהסיבה שאסור למסור אחד לגויים היא מהסיבה שלהבין בחזולדייק ואפשר 

הנ''ל, שיש כאן פעולה אכזרית שלא מצילה בטבע, ולפי זה יש לדייק שבכל שלושת האפשרויות 
ד הנ''ל, שיש חד לריעותא -ב הנ''ל, אלא גם באפשרויות גהנותרות מותר, כלומר לא רק באפשרות 

ופן אחר אבא אסורה שיש בה תרתי לריעותא, ו אפשרות ד לטיבותא ג''כ יהיה מותר, שהרי רקוח
מותר, כלומר שכיון שיש תרתי  , שכוונתו שרק באפשרות ב הנ''לבחזו''א אפשר לומר בדעת

לכן מותר, אבל בכל שלושת המקרים  ,מצילה מטבעההיא פעולת הצלה וגם יש לטיבותא שגם 
והנה כאמור אין הוכחה  ד אסורים.-, אלא אף גא אסורמקרה שו בלבד האחרים, כלומר לא ז

ממה שהיה והיה נראה לומר, דכיון שהחזו''א התחיל ד הנ''ל. -מהחזו''א מה ההלכה במקרים ג
פשוט לאיסור, ובא וחידש ההיתר בהטיית החץ, א''כ אין לך בו אלא חידושו, וע''כ מותר רק 

וכן נראה שהבין מרן הגרח''ק שהובא בפרק א סעי' ח בהערה  ב הנ''ל, וכל השאר אסורים,האופן 
שאין ליתן את הסם להצילו מהנאצי, והרי נתינת הסם היא פעולת הצלה שמצילה שמסתבר  32

כאפשרות ד הנ''ל, וכבר הוכחתי מהחזו''א, שאם אפשרות ד , )כי תלויה בדעת הנאצי( שלא בטבע
ט לן הרבה מקרים שנידונו בספרינו זה, ועוד המון ובזה נפשאסורה, א''כ גם אפשרות ג אסורה. 

 4-מקרים שאי אפשר לפורטם, והכלל הוא שכל מקרה צריכים לבדוק בו לאן משתייך ב
 האפשרויות, וכאמור לפי הגרח''ק רק אפשרות ב מותרת.

והנה להשלמת העניין החשוב הזה בהבנת דברי קודשו של החזו''א בסי' סט הנ''ל, יש עוד להגדיר 
שההגדרה היחידה נקרא ''מעשה אכזריות'', ומה נקרא ''מעשה הצלה'', והנה נראה לי פשוט,  מה

 , בשלב הראשון , ועל מה הוא חושבפעולתוזמן עשיית ב הראשונית ומה כוונתלדבר זה, היא 
, זה דבר ברור שכל מה שאנחנו דנים בכל ארבעת האפשרויות הנ''ל, היא באדם שהכוונות כלומר

כלומר, גם שרוצה לעשות דבר טוב, רק השאלה היא האם גם מעשיו טובים להלכה,  שלו טובות,
באפשרות א הנ''ל שהגדרנו פעולתו כאכזרית ואינה עוזרת בטבע, מדובר באדם שכוונתו טובה, 

מה כוונתו , במה שכתבתי: ''אלארק ההלכה היא שהוא טועה, ואסור. להציל את הרבים, 
לעשות , כוונתו הראשונה היא אחד לגויים , שבמוסרכוונתי לומר ','הראשונית בזמן עשיית פעולתו

כוונתו השניה היא להציל את כולם, ולכן נחשב כמעשה אכזריות על  ורקבכוונה רע לאדם זה, 
אבל בהטיית החץ, כוונתו הבלעדית היא להציל את הרבים, ואין שום כוונה רעה להזיק אחד, 

י ובמעשי, רק לא היה פה, לא היה משתנה כלום בכוונת לאותו מסכן שהולך בצד, ומצידי שהוא
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למען הצילו מהנאצי, נחשב כמעשה הצלה, כי לרופא במקרה הוא הולך שם, וא''כ בנתינת הרעל 
נחשב כמעשה וכל כוונתו להצילו מהנאצי, ולכן הנותן את הסם, אין שום כוונה לעשות לו רע, 

כלומר הנאצי בחירתו של אדם, חלטת הצלה, רק ההצלה הזאת אינה בטבע, כי תלויה בה
וע''כ מקרה זה, משתייך לאפשרות ד הנ''ל, שכאמור היה אפשר )שבמקרה זה גרוע מבהמה(, 

 להבין בחזו''א לאידך גיסא ולומר שזה מותר, אלא דפסק הגרח''ק שאסור, וכדלעיל. 
התכוון , שלזה י)מלבד מה שנראה ל ולהוכיח דברי שהגדרת ''פעולת הצלה'' תלויה בכוונתו בלבד

, ומדוע היה צריך פעולת הצלה'' בעיקרההחזו''א שכתב: ''אבל הטיית החץ מצד זה לצד אחר היא 
החזו''א להוסיף את המילה הזו, והרי היה יותר מובן בלעדיה, אלא ודאי שאף שהטיית החץ, 

ו''א קמן, וע''כ כתב החז, וכגון מה שיובא לכפעולה אכזרית יכולה להתפרש במקרים אחרים
הסביר הגר''י זילברשטיין, שנתינת מורפיום היא , הנה (הצלהכוונתו ל עיקרשבמקרה שדן בו 

גויים אנסים ויגידו לראובן, קח את המורפיום  ופעולת הצלה, אבל ברור ופשוט, שאם יבוא
יחלה ויתקרב מיתתו מאוד(,  ותזריק אותו לשמעון שהוא אדם בריא לחלוטין )וע''י המורפיום,

שפשיטא שאסור להזריק לו, כי ודאי נחשב כמעשה אנשים,  100תעשה זאת, אנחנו נהרוג  ואם לא
אכזריות לשמעון, כדי להציל את הרבים, וקשה שהרי הגר''י זילברשטיין, כתב שמורפיום אינו 
מעשה אכזריות?, וברור שאין שום קושיא, אלא נתינת מורפיום לאדם בריא היא מעשה אכזריות, 

יקו וכנ''ל, אבל נתינת מורפיום לאדם חולה, זה מעשה הצלה כי כוונתו לעזור לו כי מתכוון להז
אלא שכוונתו לא להזיק לו, להנצל מייסוריו, וכן הטיית חץ על אדם ברחוב היא מעשה אכזריות, 

ורק במקרה הוא שם, לכן נחשב כמעשה הצלה, וא''כ אין שום אלא כל כוונתו להציל את הרבים, 
ום דבר שבהכרח יחשב כמעשה הצלה, אלא הכל כמעשה אכזריות, ואין ש יחשב בהכרחדבר ש

תלוי בנסיבות, וכנ''ל. וא''כ כל מקרה ומקרה צריך לדון בו לגופו, ואין להקיש וללמוד ממקרה 
האפשרויות הנ''ל, ואת הכרעת פוסקי הדור בישוב  4-אחד לשני, אלא צריך להחליט לאן שייך ב

ולפי הנראה, יש כאן הבנה חדשה בעומק דברי  ד הנ''ל.-א במקרים גצאת בחזו''ודיוקי הסתירה הי
לא ראיתי מי שיגדיר זאת בפי', אבל דו''ק היטב ותמצא ולכן הארכתי בנק' זו, וגם  החזו''א הנ''ל,

 קושטא בנ''ל. וע''פ זה ננסה להתבונן על מס' מקרים לפי הגדרות אלו. 
, ואביו רואה זאת מרחוק, וצועק לראובן שנמצא יוהנה במקרה שחץ הולך ועף לכיוונו של ילד גו

קרוב לחץ: תסיט מהר את החץ לצד, כדי שלא יפגע בבני היקר, ואם לא תעשה זאת, אומר הגוי, 
היהודים, ובא להסיט את החץ, אלא ששם לב  20-וראובן רוצה להציל את היהודים,  20הרוג אאני 

תומו, ובכלל לא קשור לסיפור, האם מותר שאם יסיט את החץ הצידה, יפגע החץ בלוי שהולך ל
, וכשנבוא לבדוק לאיזה 20-בלוי, וע''י זה ינצלו כל הלהטות את החץ שלא יפגע בילד הגוי, ויפגע 

'', פעולת הצלה שלא מצילה בטבעפשוט ששייך לאפשרות ד, שהיא ''אפשרות לשייך את מקרה זה, 
החץ היא להסיט את החץ מהילד של הגוי, , מכיון שכל כוונת מסיט והסיבה שנחשב כפעולת הצלה

למסיט החץ, ויה שם, כדי להציל את הרבים, ואין לו שום עניין להזיק ללוי, ומבחינתו שלוי לא יה
, ויש לו שני שלבים ברצונות שלו בלבד, הרצון הראשון, אם הוא שם או לא זה לא משנה כלום

, להציל את הרבים. ונחשב כהצלה לא להציל את הילד הגוי, וממילא להגיע לרצון השני העיקרי
 וע''כ שייכתי מקרה זה, לאפשרות ד וכנ''ל. טבעית, כי ההצלה תלויה בהחלטתו של הגוי הרשע.

יהודיים בחדר גזים, שהגז מתחיל להתפשט בחדר ואם לא יעצר הגז, כולם  20מקרה נוסף, יש 
רק נמצא שאין לו שום  כמה דקות, וראובן שרואה זאת, ובחמלתו רוצה להצילם,ימותו תוך 

די אחר, שבכלל לא קשור למסכנים שבחדר הגז, ואפשרות להציל אותם, אלא א''כ יקח תינוק יה
האם מותר לו? ואחרי כל מה שלמדנו עד ויזרוק את התינוק על הכפתור שעוצר את פליטת הגז, 

'', כלומר בעפעולה אכזרית שמצילה בטפה, פשוט שנשייך מקרה זה, לאפשרות ג הנ''ל, שהיא ''
הוא הורג את כוונתו הראשונה היא לקחת בדווקא את התינוק כדי לזרוק אותו, וזה לא במקרה 

לראובן שייכות אם התינוק, אלא בטח שיש לו שייכות, כי כשראה את  לומר שאין , ואיןהתינוק
לו ילד  '! וכשהביאותביאו לי מיד תינוק קטן' :וצעק ,ודפק באחד הבתים הקרובים ,הצרה, מיד רץ

, אמר להם, הוא לא טוב לי, כי הוא שמן מדי, והוא לא יכנס לתוך החלל שאני צריך לזרוק 5בן 
מצוין, זה בדיוק מה שחיפשתי, ורץ : אותו כדי להגיע לכפתור, ורק שהביאו לו תינוק בן שנה, אמר

עולה מהר להציל את הנחנקים, וע''כ נחשב שרוצה לעשות מעשה אכזריות, והנה ההצלה היא פ
בטבע, שהרי לא תלויה בבחירת אדם, אלא ברגע שנופל גוש כבד על הכפתור, מיד נעצר פליטת 

הנאצי שלא ילחץ על  עלוכן יהיה הדין אם צריך לזרוק את התינוק  . וע''כ נחשב כאפשרות ג,הגז
, כי כאמור )כלומר התינוק ישמש כאבן, שתפיל לתהום את הנאצי ואת התינוק גם יחד( הכפתור

יל אין תנאי ההיתר בחזו''א שכבר התחיל הדבר הממית, אלא גם אם האנשים לכודים בחדר לע
לזרום, ויכול לזרוק תינוק שיהרוג את הנאצי וממילא לא יהיה מי הגז, והגז עוד לא התחיל 

וכאמור לגבי הפסק, יש לן את דברי הגרח''ק, ולמרות שהיה  שילחץ, נחשב כאפשרות ג הנ''ל,
 ''א גם אחרת. אפשר לפרש בחזו

שמעון ותמסור לי אותו, את לך תתפוס לי ופשוט שאם כבר התחיל לזרום גז, ויגיד הנאצי לראובן, 
, וינצלו הרבים, שודאי שאסור לתפוס את שמעון, כי ואם תעשה זאת אני יעצור את זרימת הגז

סור, וכאמור '', ובזה ברור שאפעולה אכזרית, שלא מצילה בטבענחשב כאפשרות א הנ''ל, שהיא ''
כבר התחיל הדבר הממית וכגון בזה שהגז כבר התחיל לזרום, אין זה משנה כלל ש זה ,לעיל

  לפסיקת ההלכה, וכנ''ל.
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והנה שם לב הגוי שלא כיוון טוב, ומקרה נוסף, אם הגוי רוצה להרוג את שמעון, ויורה חץ לכיוונו, 
קרוב לחץ ויכול להטותו, וצועק לו  ולפי הנראה החץ הולך להחטיא את שמעון, והנה ראובן נמצא

יהודים אחרים, ופשוט  20הרוג אאני תטה את החץ לכיוון שמעון, ואם לא תעשה זאת, הגוי, 
וגם ההצלה אינה בטבע, ע''כ נחשב כאפשרות שנחשב כפעולה אכזרית כי כוונתו להרוג את שמעון, 

 א, שאסורה ללא ספק.
הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט''א, הסכים עם הכל חוץ וכשהצעתי את כל הנ''ל בפני מו''ר הגאון 

הדבר הממית, כלומר גם כלומר הסכים שהיתרו של החזו''א לאו דווקא כשהתחיל מדבר אחד, 
כשהחץ עוד לא התחיל לעוף, יהיה מותר להסיטו שיפגע ביחיד במקום רבים, וכנ''ל. והסכים 

ראשונית להועיל או להזיק לניזק, והעיקר זריות, ומעשה הצלה תלוי בכוונתו השהגדרת מעשה אכ
ד הנ''ל, ואפשר לדייק לאיסור, ואפשר לדייק -שהסכים שיש שאלה מה התכוון החזו''א במקרים ג

 ק הנ''למספק צריך להיות ''שב ואל תעשה'', ושמא זה התכוון הגרח''ש אמר לי , ולכןלהיתר
ון תשובתו לא הכריע בודאי שלא יתן , שהרי בלש)שהובא מהספר משנת פקו''נ סי' ח סוף ס''ק ז(

הסתפק בפשט החזו''א, והכריע כנ''ל , אלא בלשון 'מסתבר', וכתב ''שלא יתערב'', ואולי רעלאת ה
'מעשה  ששב ואל תעשה בספק. ורק דבר אחד חלק מו''ר, ואמר לי שאין לראות בנתינת הרעל

ונחשב שרוצה לעשות בו מעשה הצלה', ואף שכוונתו להצילו מהנאצי, ס''ס הוא הורגו בידיים, 
אכזריות, ולהמיתו, כדי להגיע לתוצאה הבאה להצילו מהנאצי, אבל מעשה הריגה בידיו אינו 
מתפרש כמעשה הצלה, ואף שאם יצטרך לחתוך אבר כדי להצילו ממוות מהנאצי, צריך להכאיב 

טיית הותר, ואף שבאיסור חבלה הותר במקום פקו''נ, ואילו איסור רציחה לא הלו ולהצילו, בכ''ז 
שם הוגדר כמעשה , בכ''ז , ואף פסיק רישיה שימותהחץ שדיבר החזו''א, נרצח ההוא שהולך בצד

א מתכוון להורגו הצלה כי אין לו שום כוונה להזיק לו, אלא במקרה הוא שם וכנ''ל, אבל ברעל הו
בעושה חבירו בכוונה, ואף שיש לו חשבונות טובים, לא הותר רציחה ממש בכוונה, ולשיטות ש

שבתחילת פרק א(, יהיה אסור להופכו לטריפה כדי להצילו  19טריפה חייב משום רוצח )עיין הערה 
לחיות עוד שנה שלימה, בכ''ז אסור, ולמ''ד שעושה חבירו לטריפה אינו , ואף שיכול מהנאצים

לברור  ועוד הוסיף שפשוט שאסור לצורך להחיותו.נחשב כרוצח, א''כ מותר ככל חובל בחבירו 
יקצר מיתה יפה בידיו כדי להציל את ההולך למות ע''י הגוי במיתה אכזרית, ואף שברור שלא 

במשהו את חייו, בכ''ז אסור להרוג בידיו את חבירו, כדי להצילו ממיתה אכזרית, כי נחשב שרוצח 
 .עם חשבונות, ויהרג ואל יעבור באיסור רציחה

 קודשהרב מרדכי צביון שליט''א ל ישיבת ברכת יוסף,, ראש סני ידידי הגאוןיהכנולאחר כל זאת 
 ובעיקר עלהנ''ל )ישב איתנו על כל השאלות ובנחת , שליט''א רבינו מרן הגרח''קסבו ל פנימה

ד הנ''ל( וענה שאכן החזו''א התכוון להשאיר את זה בספק, ולמעשה יש להיות בשב ואל -מקרים ג
ובא בשמו במשנת פקו''נ סי' ח סוף ס''ק ז, תעשה, והוספתי לשאול אם לזה התכוון במה שה

שאמר שאין לרופא ליתן את הרעל, וענה לי שאכן לזה התכוון, ונמצא שבאמת הבין לא כדברי 
, הגר''ש רוזנברג שליט''א, אלא יש ברעל מעשה הצלה, וכיון שההצלה לא טבעית, זה ספק בחזו''א

בריו של החזו''א בהטיית החץ, הדבר ולכן לא יתערב, עוד אמר לי מרן שליט''א, שגם בעצם ד
עשה )ודלא כמו שנוטה הגר''י זילברשטיין, שיש להתיר להסיט נשאר בספק, ויש להיות בשב ואל ת

עוד אמר לי מרן שגם על הצד שהחזו''א התיר להסיט את החץ, יש להסתפק באופנים את החץ(, 
האם רבים וכן יש להסתפק  כשהרבים רק ספק ימותו ואילו אם נטה את החץ היחיד ודאי ימות,

ויחיד בחזו''א הוא לאו דווקא, אלא כל מי שקודם בדיני הצלה, יחשב כרבים, ולכן יהיה גם מותר 
להסיט את החץ מהת''ח לכיוון ע''ה, וכן מהכהן ללוי? )והסיבה שהחזו''א לא כתב חידוש זה, כי 

איסור למסור יחיד לצורך מעשה שנשאל ברכב שאיבד את הבלמים, כך היה, ועוד שרצה להשוות ל
 הצלת רבים(.

 
 

 רק לגרום למות -ההיתר 
 

התיר בשש"כ )פרק לב ס"ק קנ(  ו של הגר''י זילברשטיין בדברי החזו''א,לי הסברבגם  אמנםו ב(
כי עצם האיסורים והכאבים זה גם גורם לפקו"נ. ובכ"ז  ,בשבת ואפילו לחולה, לתת מורפיום

 בגרמא ולא שבאופן ישיר ימות מיד. 204שימות מהמורפיום כרק הוא ההיתר 

                                                      
בפרק ב  שהובא לעיל (,מסכת בב"ק פרק ח) ולגבי למות בגרמא עיין בהמשך דברי היש"ש 204

''...ומ"מ יכול להצית את הבית, כדי שישרפו הוא ובניו  :)בהסבר החמישי והשישי במיתת שאול(
ורבי חנינא בעת הגזירה, וזה אינו קרוי חובל בעצמו, אלא כמו שהניח עצמו להיהרג, וזהו מותר. 

בן תרדיון נמי ביקש לקרב מיתתו. רק שלא רצה לעשות בגופו. כגון לפתוח פיו, ולקבל האש, דהוי 
כחובל בגופו ממש''. )וצריך לבאר בדעתו, שכשמצית את הבית נחשב רק לגרמא, כי עדיין יכול 

 ד(. לברוח, ומה שלא בורח אח''כ, הוי כגרמא בלבד, וכן ביאר במשנת פקו''נ סי' ח ס''ק
ועיין עוד במדרש ילקוט שמעוני עקב תתעא שר' יוסי בן חלפתא הציע לזקנה שרצתה למות 

 שתפסיק להשכים לבית כנסת שלושה ימים ואח"כ תמות, ושם בוודאי קיל טובא.
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 ה שימותיפסיק רישכש
 

הרבה זריקות יגרם מוות  ן הרבה זריקות מורפיום וברור שמכל כךויש לעיין מה הדין כשנות ג(
רק כו פמזה. אבל כל זריקה וזריקה אין היא ודאית שתגרום מוות . וכגון מה שהתיר בשש"כ )ב

 .ב באחד מפסיעותיו. ובכ"ז זה מותרבים ודאי יתלוש עשתוך כל ההליכות על העשהערה סב( שמ
ר לנזיר להסתרק אף שבכל סירוק וסירוק אין פסיק אס (סי' שצ"ד)בשו"ת הריב"ש  אמנםו205

  אסור.206 ,רישא שייתלש שיער, אבל כיון שמתוך כל הסירוק ייתלש
ולא פסיק של 'לא מתכוון' ההיתר ממה שהתורה חייבה גלות, מוכח שברציחה אין את  אמנםו

וביותר,  ות(כי ברור שרק על דעת זה נכנס לרפארישא, )ובכ"ז אין זה סותר שהרופא שהרג פטור 
  דדומה לאב המכה את בנו לחנכו והרגו שפטור מגלות, כי עושה מצווה.

 
 
 

 פעולת הצלה לעצמו שתגרום מיתה לאחרים
 

לעיין האם יהיה מותר גם יש  שפעולת הצלה זה לא פעולת הריגה,של החזו"א  ובעצם הסברא ד(
לאדם שחץ הולך ובא נגדו ואם לא יעשה כלום מיד ימות, אבל יש באפשרותו, להטות את החץ 

עומדים בצד רבים שימותו האם מותר כש לורו ייהרג, או אולי אפיירו וחביחבלצד ששם עמד 
ל הרכב ולצייר זאת בדוגמא ש לעצמו.207כי עוסק בפעולת הצלה  נםווילאדם להטות את החץ לכ

אלא א''כ יסיט  ,דוהר לכיוון התהום, וודאי ימות שלו שאיבד את הבלמים, נאמר שלנהג שהרכב
האם חידושו של החזו''א את ההגה לצד ששם ימותו אנשים רבים, אבל הוא ינצל. והשאלה היא 

שמותר להטות את החץ כי נחשב ''כמעשה הצלה'', הוא רק כשיש הצלה לרבים, כלומר אפשר 
חזו''א שבעצם גם הטיית החץ נחשב למעשה הריגה, ורק בגלל שיש כאן סיבה גדולה להבין ב

להציל את הרבים, יחשב הטיית החץ כמעשה הצלה, וכעין ''אין לך בו אלא חידושו'', שחידושו של 
, סימן כו שער בב)ולפי צד זה, אין ראיה מהאמרי בינה שהובא  החזו''א יצטמצם רק לאופן הזה,

 פעולת הצלה(,208זה באמת מעשה הצלה בעצם, ואילו הטיית חץ אינה בעצם  מכיוון כשבורח

                                                                                                                                                        
ח לגבי העיר לוז "שאף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה, אלא  -וכן בסוטה מו: ובב"ר סט 

ה עליהן יוצאים חוץ לחומה והם מתים" ונמצא שגורמים לעצמם זקנים בה בזמן שדעתן קצ
מיתה. )עיין בזה בשו"ת חמדת צבי ח"ד סי' נד, ובשו"ת ציץ אליעזר חלק יח סי' מח אות ג'( ודרך 
אגב עיין גם במהרש"א ברכות מז. שכתב וצ"ל: "...אריכות ימים ושנים יותר מדי נמי אינן טובים 

 אין לי בהם חפץ"  כמש"כ והגיעו שנים אשר תאמר
ג, ולענין -ובאריכות בכל ענין זה )אם הריב"ש סותר לשש"כ( עיין במשנת פקו"נ סי' ז ס"ק ב 205

 מתן המורפיום עיין בכל הסימן שם.
ואמנם אם מותר לסרוק פאות הראש, היא עניין אחר, עיין מחלוקת רעק"א והחת"ס בתחילת  206

 מסכת שבועות.
 סימן כו. שער בזק לחבירו, עיין במה שהובא בלגבי הצלת עצמו על חשבון נו 207
ואמנם נראה פשוט, שאם רק מתכופף כדי להציל את עצמו שלא יפגע בו החץ, וע''י כך החץ  208

 פוגע במישהו אחר, שמותר לו להתכופף ולהציל את עצמו, שהרי אין לך ''פעולת הצלה'' גדולה מזו
'דמשק אליעזר' )לרבי אברהם צבי . אלא שמצאתי בהקדמה לספר )ואינו נוגע בכלל בחץ(

פרלמוטר(, שכתב: ''ואגב אזכיר בזה מה דנשאלתי אם שנים אנשים עומדים אחד מאחוריו של 
אם מותר לו להטות א"ע לצדדים או לברוח. כי אז  ,חבירו. ורוצח רוצה לרצוח נפש העומד מלפני

דהוא אינו עושה שום תגיע החץ לאדם העומד מאחוריו. ואמרתי דלפנע"ד פשוט דמותר. כיון 
מעשה בזה רק מציל א"ע וכן מבואר בנמו"י ב"ב בשם הירושלמי. וכן מצאתי עתה באמרי בינה 
בסי' הנ"ל )סי' יג(... אלא דבגוף השאלה דידן ולמדנו זה מהנמו"י ב"ב. וכמש"כ האמרי בינה. 

רושלמי. ראה לפענ"ד אכתי איכא למודעי. דמש"כ האמרי בינה וז"ל: "הנמו"י פ"א דב"ב בשם הי
לסתום גדר  קום אחרהמים שוטפת ובאה לתוך שדהו. עד שלא נכנסו רשאי לפנותם למאמת את 

שדהו שלא יכנסו שם אעפ"י שנכנסין לשדה חבירו. אבל אם נכנסו המים לתוך שדהו. אינו רשאי 
. לפנותם למקום אחר דכיון דמוטל הנזק על זה לאו כל כמיני' לסלקו מעליו ולהטילו על חבירו

והיינו אם עושה מעשה בגוף המזיק לסלקו אסור כשגורם בזה היזק לחבירו. אבל אם אינו עושה 
מנין לנו  ,להציל נפשו ולברוח ום כךומש ,מעשה בדבר המזיק רק להציל את שלו, ודאי דרשאי

לאסור אף אם עי"ז גורם סכנת נפשות לאחרים" עכ"ל. הנה מש"כ דהא דנכנסו לתוך שדהו דאסור 
 :וז"ל ,הוא דוקא בעושה מעשה בגוף דבר המזיק. לפענ"ד לא נראה כן מלשון הנמו"י לסלקו.
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או שהוא יפול לתהום או שיטה הרכב ויהרג חברו, אין זה מעשה הצלה, האפשרויות הם ובמקרה ש
אבל אפשר להבין בחזו''א, שכל  כי כשאין רווח, ובין כך ימות אחד, לא נחשב כמעשה הצלה.

שהחזו''א מא ורק צריך לדון מתי מותר לו לעשות זאת, והדוגהטיית חץ נחשבת כפעולת הצלה, 
דיבר היא שפעולת הצלה מותרת שמעדיפה את חיי הרבים, אבל כמו כן אם מותר לעשות פעולת 

סימן  שער בויש לדון אם מותר להציל את אשתו או ילדו או חבירו(, וכמו שהובא בהצלה לעצמו )
ובמקומו נתפס אחר, כמו כן יהיה מותר גם להטות את בשם האמרי בינה, שבורח ומציל עצמו,  כו

קרב לכיוונו, ולכוונו לאחר. וגם אם נגיד שאסור, כלומר שבציור הנ''ל שהמכונית דוהרת תהחץ שמ
לתהום, והולך למות, ונפסוק לו שאסור להציל את עצמו ע''י שיטה המכונית לצד וינצל אבל יגרום 

, ויש לו שלוש כיוון אנשים רביםמכונית דוהרת למוות לאחרים, עדיין יש לדון בציור שה
את המכונית לצד ימין ויפול לתהום , או שיטה ו הרביםאפשרויות: או שלא יעשה כלום וימות

 גם רודף באונס)ואין לומר שחייב לעשות זאת, מדין מצוה להרוג את הרודף, שהרי  וימות לבדו
שכזורקים אותו על תינוק שאין צריך כתבו  נחשב רודף, ומצוה להרוג את עצמו, מכיון שאף שתוס'

, כמו שהבאתי למסור נפשו, בכ''ז יש לו דין רודף, זה דווקא היתר לתינוק הנרדף, ולא לאדם אחר
, או , וע''כ אין היתר להרוג את עצמו בגלל הסיבה הזאת(181ריש סעי' כא שבפרק ב בהערה ב

אי שהטיית הרכב תחשב כמעשה הצלה, שיטה לצד שמאל וימותו אנשים מועטים, שבנידון זה וד
שכבר מתעסק בהצלה, יכול לבחור להטות כשהרי באמת רוצה להציל את הרבים, ויתכן מאוד 

ומו''ר הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט''א, אמר  לצד שמאל וימותו מעט אנשים, ולא הוא בעצמו.
סי' מט ס''ק ד פקו''נ  )ודלא כמשנת לי, שאסור לו להציל את עצמו ע''י שיטה הרכב על רבים

, יכול בשב ואל תעשה להרוג אותם, וע''י כך הוא ינצל, , ואמנם שרכבו דוהר לכיוון הרביםשהתיר(
ואם רוצה ממידת חסידות להטות עצמו לתהום, ובכך להציל אותם, רשאי. ובאופן שכשלא יעשה 

ו מעט אנשים, אין כלום ימותו רבים, ואם יטה לצד אחד יפול לתהום, ואם יטה לצד שני ימות
רשאי להטות לכיוון המעט, שהרי יש לו אפשרות להטות לצד ימין ולמות בעצמו, ואין רשאי להרוג 
מעטים כדי להציל את עצמו. ע''כ. ואמנם לכאורה קשה, שהרי אם אין מחויב להרוג את עצמו כדי 

יהרגו רבים, או , ונשאר רק שני אפשרויות, או שפשרותלא א ולהציל את הרבים, אז בשבילו, ז
וכל הנ''ל מיירי שהרכב דוהר  שיטה לצד השני, וימותו מועטים, שאת זה התיר החזו''א. וצ''ע.

רוס באונס, כגון שהתקלקלו הבלמים, בלי שום רשלנות של הנהג, אבל באופן שהנהג פשע, לד
להפיל את  וחייבובמעשיו הרשלניים גרם שהרכב ידהר ויסכן אחרים, י''ל שדינו כרודף לכל דבר, 

יח, בהסבר השישי להריגת שאול את -בפרק ב סעי' יזוכעין שמה שכתבתי לעיל עצמו לתהום, 
לדרדר את הרכב , נוסע נוסף, שהוא חף מפשע, אז אין היתר . אמנם אם יש איתו באוטועצמו

, או שמא מיתתו של הנוסע לא גרע לתהום, כי בזה עושה מעשה בידיו ממש שיהרוג את הנוסע
נמצא פה, כמו כן הנוסע הנוסף החץ, שהתיר החזו''א, אף שימות היחיד שבמקרה  מהטיית

                                                                                                                                                        
פי' דלפנותם למקום  ,כלומר רשאי לסתום גדר שדהו שלא יכנסו שם ,רשאי לפנותן למקום אחר

אחר בידים ודאי אסור, ולפי"ז מש"כ אח"כ דאם נכנסו המים לתוך שדהו אינו רשאי לפנותם 
מוטל הנזק על זה לאו כל כמיני' לסלקו מעליו ולהטילו על חבירו, לאו למקום אחר. אלמא כל ש

דווקא שמפנה המים עצמם לשדה חבירו, דבהא גם קודם שנכנסו אסור, אלא אפילו אם יגדור 
ג"כ אינו רשאי מאחר  ,ועי"ז יסובב נזק לחבירו ,באמצע שדהו שלא יפרצו המים הלאה מהגדר

לוק הוא רק אם הנגע עוד לא קרב לגבולו. ואם כבר בא שכבר באו המים לגבולו. דהעיקר החי
וההפסד ברור לו אם לא יסלקו. יהי' מאיזה גרם שיהי' אינו רשאי לסלקו. וכן הלא מוכח באינך 
עובדא בירושלמי שהביא שם הנמו"י. ''עד שלא תבא האכסניא מותר לו לתת שכר שלא יתן כלום 

בשבילם אסור. כיון שכבר נתחייב. כשפוטר  באותה אכסניא אבל אחר שבאו והוטל עליו המס
עצמו ממנו הרי הוא כאילו גוזלו מהם". והנה הלא הכא אינו עושה שום מעשה בגוף המזיק דהא 

 ,. ואפ"ה אסורת עצמואינו מראה להם מקום לגבות המס מאחרים רק הוא נותן מקום לפטור א
וא"כ בנ"ד דהרוצח אמר בפירוש ומשום דכבר הוטל עליהם והוי דומיא דכבר באו המים לשדהו. 

. והוי כאילו כבר באו המים ת עצמולרצוח רק נפש הראשון ולא השני. והשני אין בידו ג"כ להציל א
יש לומר דאינו על הראשון. ואם הוא יסלק א"ע להצדדין, ואז בהכרח יבוא השני תחתיו למות. 

וד בגליון יד אברהם על שו''ע סי' ועיין ע . וצ"ע עוד בזה כי יש לחלק קצת''.רשאי לסלק את עצמו
כלומר, אף  קנז ס''ס א, ובתש' הגר''ש איגר יו''ד סי' יא, שהתירו להציל עצמו ויתפס חבירו.

שאסור להרוג בגרמא )אף שמבואר בסנהדרין עז:, שלא חייב, אבל בכל אופן הדבר אסור(, בכ''ז 
 לברוח מותר, וכנ''ל.

סי' י"ג הביא תשובת הגרי"א ציטרון שהוכיח שאין וב"נטע איתן" תליתאי )להר"א זקהיים( 
שהקב"ה אמר לדוד  (,צה)להציל את עצמו באופן שיכול להזיק לאחרים מהמבואר בסנהדרין 

שדוד בבואו לנוב אחזו בולמוס ולכן  (,צו)המלך על ידך נהרגו נוב עיר הכהנים, ומבואר במנחות 
ו והרי כך אמר לאביתר ידעתי כי הגד בקש לחם מאחימלך אעפ"י שבזה סיכן את אחימלך ובית

א כד, כב( הרי דאעפ"י שרק ב"גרמא" סיכן -יגיד לשאול אנוכי סבותי בכל נפש בית אביך )שמואל
 את "נוב" ובכל זאת אסור.
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במקרה נמצא פה, ויצטרך להפיל עצמו לתהום, וימותו הנהג והנוסע, רק הנהג ימות כי דינו כרודף, 
 והנוסע ימות, מדין היתר הטיית החץ של החזו''א.

 
 
 

 ת מיתה לאחרות הצלה' הגורמודוגמאות נוספות של 'פעול
 

הנה בהא דהמקשה לילד דכל זמן שלא יצא ראשו '' :יד(סי' מו ס''ק )כתב בספר משנת פקו''נ (ה
, וכן כתב בשו"ע בסימן דמחתכין לעובר מבואר ברמב"ם בפ"א מרוצח דהוא משום דינא דרודף

ויש להסתפק באשה מעוברת שנתגלה בה המחלה הממארת בבטנה, ואם יעשו לה ...ב תכ"ה סעיף
לחתוך האבר הנגוע הרי שתוכל להירפא, אבל העובר ימות במעשה הכריתה, ואם  תוח לאלתרינ

, המחלה תתפשט ושוב לא נוכל (תוחיאו עד זמן שנוכל להוציאו בנ)ימתינו עד שתלד לעובר 
לרפאותה, והנה לשיטת רש"י ועוד קמאי דהא דמחתכין העובר במקשה לילד משום דהעובר ל"ה 

להציל האם הגם שעי"ז ימות העובר, אולם לשיטת הרמב"ם וכן נפש, א"כ אין כאן ספק שמותר 
נפסק בשו"ע דהא דמחתכין לעובר היינו משום "רודף" א"כ כל זאת שייכא במקשה לילד שהעובר 
הוא ההורג לאמו, או באשה חלשה ויש לה מחלות שההריון גורם לה לסכנה, ונמצא שהעובר הוא 

דידן הסכנה דהאם היא משום מחלתה, ונמצא דאין הגורם לה לסכנה וחשיב רודף, אבל בנידון 
ובס''ק טז, הביא  .''כאן על העובר שם רודף, ויהא אסור לחתוך העובר כדי שנוכל לרפאות האם

(, ובס''ק התוספות שבת והשיב לו בתשובותיו בן דורו של)סימן כ בשו"ת "כח שור" שנשאל בזה 
רה בגיטו אם מותר לה לעשות הפלה שהרי "אשה נתעב (:ח"א סימן כ)שו"ת מעמקים מיז, הביא 

והנה לשיטת רש"י דעובר ל"ה , וכתב: ''גזרו הטמאים שכל אשה שתתעבר יהרגו אותה עם עוברה"
נפש ולכן מותר להורגו משום פקו"נ דהאם, נראה דגם באופן זה מותר להפיל העובר, אולם לשיטת 

יש מקום לעיין בזה דהכא אין  הרמב"ם וכן הוא לשון השו"ע דהריגת העובר הוא משום רודף
איברא '' , וסיים נושא זה בס''ק כ, שכתב:''העובר רודף כלל אלא הארורים הם שהורגים לאמו

דיש כאן טעם אחרינא שהיה מותר למעוברת שבגיטו להפיל לעוברה, דיעוין בשו"ת חות יאיר 
דבלא"ה סופו שימות, סימן ל"א דהאיסור להרוג לעובר היינו רק באופן שסופו להולד אבל עובר 

אין מוזהרים על חיי שעה דעובר, ומותר להורגו כשיש בזה צורך, והביא לדבריו באגרות משה 
אבל כשאין לכך צורך אסור לקרב מיתתו דעובר וכדכתב בשו"ת )חו"מ ח"ב סימן ס"ט אות ג', 

ממילא ימות , וא"כ הרי בנידון דידן אם הארורים יהרגו למעוברת הרי (הרדב"ז ח"ב סימן תרצ"ה
ועדיין יש לדון באופן ) חיי שעה דהעובר שאין מוזהרים בזהגם העובר, ונמצא דאין כאן אלא 

שהדבר רק ספק אם תמות האם כי יתכן שתצליח להסתיר עצמה מהארורים, היאך נידון בזה, 
 ולענ''ד היה צריך להביא בחשבון בסוגיא זו של גרימת מוות .(''והרבה יש להאריך בדבר ואכ"מ

דברי החזו''א לגבי חץ הנ''ל, ולדון מתי נחשב כ''מעשה הצלה'', את לעובר בשביל הצלת האם, 
מת, הדבר ומתי נחשב ל''מעשה אכזריות'', דלכאורה כשצריך לנתח את האם, ו''במקרה'' העובר 

דומה להטיית החץ המותרת, כי אני לא מתעסק בהריגת העובר, אלא אני מתחיל לנתח את האם, 
חים למקום שצריך, וממילא העובר מת, אבל במעשה יחת בטנה לשם הצלתה, שיגיעו המנתע''י פת

בגטו, נחשב שרוצה האם לעשות מעשה אכזריות של הפלה, כדי להציל עצמה ולחזו''א הנ''ל צ''ל 
 שאסור.

ועוד יש לעיין בציור ששוכב גוסס בפתח חדר מיון ואי אפשר להכניס חולים אחרים, האם מותר 
שנחשב כפעולת הצלה של שאר  ד סי' שלט( מכיוון"אף שיגרום הדבר למותו )כמבואר ביולהזיזו 
כתב דהמונע ששו"ת מהרשד"ם חו"מ סימן שד"מ , ע''פ ולכאורה יש עוד סברא להתיר) ?חולים

, וא''כ גם מלהציל את שאר החולים , וא''כ כאן הגוסס מונעומעכב מלפדות לשבויים חשיבא רודף
 (.יע להגיע למקום שצריך לנתח ויחשב כרודףהעובר הנ''ל מפר

(, כתב בשם הגרח''ק שאסור 205עמ'  ,ובספר 'מפנקסו של רופא' )לד''ר מנחם חיים ברייר, פרק ט
''כי אין דוחים נפש מפני נפש'', ואמנם הביא  :להזיזו, והסביר שם הגאון רבי משה שאול קליין

''אם לא ברור שההזזה תגרום למותו, אך היא  שהגר''ש בעדני התיר, ובשם הגר''מ שטרנבוך כתב:
תאפשר בוודאות להציל מספר חולים, מותר להזיזו. אולם אם תתאפשר הצלת פצוע קשה אחד 

 (,ח"ה יו"ד סימן של"ט ס"ק ב)ובספר נשמת אברהם  תר, יש לעיין האם מותר להזיזו''.ולא יו
 .ק חשש רחוק שימות בהכי"ל שיטלטלו הגוסס בזהירות רבה ואז הוה רצהביא מהגרשז"א ז

והנה לדברי החזו"א שהתיר בהטיית חץ, נראה זה כתב במשנת פקו''נ )סי' מט ס''ק ו(: ''וכעין 
וכגון שהיחיד צריך המכשיר לזמן רב )דלנתק מכשיר רפואי מיחיד כדי להציל לרבים מיתסר, 

יחה, ואין הדבר , דניתוק מכשיר ההחייאה הוה מעשה רצ(והרבה חולים אפשר להציל במכשיר זה
דומה להטיית חץ שהפעולה עצמה היא הצלה שלא יבוא למקום הרבים, אלא דנסבב עי"ז ממילא 

 ''מעשה הריגת היחיד
 לכיווןאדם בריא שיכול לחיות חיי עולם, ואפשר להטות את החץ  לכיווןבחץ שהלך עוד יש לעיין ו

 בציור שיציל רבים מול יחידרק או שמא התיר מי שיחיה חיי שעה האם גם בזה החזו"א התיר 
, ואילו במשנת פקו''נ הנ''ל סוף )והגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א, כתב לי: ''לכאורה אין חילוק''
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ומסתברא דדברי החזו"א נאמרו כדי להציל יותר נפשות, אבל משום חיי עולם ''ס''ק ו, כתב: 
 .(''לחודא אסור להטות החץ

 
 
 

 מסוקריקת פצוע מז
 

לדון במקרה ששמעתי שקרה במסוק שהוריד מציל להציל פצוע, והיה שם בעיה טכנית וכן יש  (ו
ויר סיכנו את כל המסוק שיכל להתרסק והטייס של מה שהפצוע והמציל שהיו תלויים באשגר

ם גם זה ל ובכך להציל את כל נוסעי המסוק אהמסוק החליט לזרוק לתהום את הפצוע והמצי
 ריגה ואסור אף שימותו כולם.כפעולת ה209ם, או שזה נחשב נחשב כפעולת הצלה לשאר הנוסעי

גם בנידון זה יחשב ולפי מה שנתבאר בתחילת פרק ג בסוף סעי' א, בגדרה של 'פעולה אכזרית', 
והטובה להציל את  כוונתו הראשונית היא להזיק להם, לצורך כוונתו השניהכפעולה אכזרית, כי 

דמי לזורק אדם שגופו יעצור את החץ, כדי ינזקו, בכ''ז הרבים, ואף שאין לו שום תועלת ועניין ש
גם טוב, שבמקום אדם שהחץ לא יפגע ברבים, ואף שאין לו שום עניין לפגוע באדם זה, ומביחנתו 

זה, היה עובר איזה גוי, והזורק היה זורק את הגוי במקומו, בכ''ז עכשיו שאין כאן רק יהודי זה, 
 לעיל פרק ב סעי' יח.ב כמעשה אכזריות כמו שהובא ואתה מתכוון לכתחילה לזורקו, נחש

נראה שבלאו הכי מותר כי לפצוע ולמציל שמסכנים את כולם של המסוק הנ''ל, זה נידון ב אמנם
 דין רודף כדביארנו לעיל שיש רודף גם כשלא מתכונים כלל.  יתכן שיש

י התאומים והשברים זה ברור שבציור לעיל שיפוצצו את המטוס שהולך להתפוצץ על מגדל אמנםו
תר החזו"א יחף מפשע, זה מותר כי זה ודאי דמי לה אדםשל המטוס יפלו באמצע הדרך ויהרגו 

  .עולת הצלהפב יםשאנו מתעסק

 
ליו רצה לקפוץ מגדל התאומים ואדם שהאש התקרבה אויש לעיין עוד בשרפה שהיתה ב (ז

בריחה מהאש  210שעוסק בפעולת מהחלון כדי לא למות ביסורים של האש, האם נוכל להתיר מדין
  וממילא הוא מת.

 
 
 

 לאבד עצמו לדעת שעומדלהציל מי 
 

במנחת לגבי מאבד עצמו לדעת האם יש חיוב להציל אותו ולמנוע אותו מלעשות זאת עיין  (ח
כי כמו שבממון אין השבת אבידה  שאין מצוות 'לא תעמוד על דם רעיך'211סי' רל"ז  חינוך

                                                      
, לגבי ספינה שעומדת לשקוע אלא א"כ יזרקו חלק (' סו ס"ק טיס)ועיין במשנת פיקו"נ  209

...יש לדון דכמו כן הכא אין הצלת הספינה בזה שמוסרין מהנמצאים, שכתב ע"פ החזו"א הנ"ל: ''
היחיד ל"הריגה" אלא שצריכים להקל מכובד הספינה ואם ההוא יחיד יוכל לשחות ולהנצל ג"כ 
שפיר הוה, ונמצא דאין כאן מסירה להריגה אלא מעשה הצלה, ויש כאן הצלה בטבע של המעשה, 

הים חשיבא מעשה הריגה, ואינו דומה  אכן כמובן דיש לחלק להשליך אדם מהספינה באמצע
להטיית חץ דעצם המעשה הוה פעולת הצלה וצ"ע", ולכאורה לפי"ז אין היתר לזורקם מהמסוק. 
אמנם שמא שאני הכא שברגע שיודעים שהם המסכנים חשיב 'כיחדו העכו"ם לפלוני' שאז מותר 

ניה ההיתר למוסרו רק כשחייב גם 'מעשה הריגה' )לפי דעה אחת ברמ''א ביו''ד סי' קנז, כי לדעה ש
מיתה כשבע בן בכרי(. ואמנם מהגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א שמעתי ששמא התלויים 
המסכנים את כל נוסעי המסוק עדיפים מיחדהו, מכיוון שיש ''ברדיפתם'' את נוסעי המסוק, סיבה 

 בהחלטת הגויים. מציאותית שמסכנת, מה שאין כן ב''יחדהו'', שה''רדיפה'' של המבוקש, נעוצה
כן כ' בחשוקי חמד גיטין עב: "כשהחל החום הנורא שמתיך מתכות ושברו את החלון כדי  210

לברוח אז היה כאן מצב של מעשה הצלה, אך לפני שהחום הקשה התקרב אליהם צ"ע אם פעולה 
ז )חלק י" של המשנה הלכות הראשון , וע''ע לעיל פרק א סעי' ח בספקוזאת נחשבת לפעולת הצלה"

 .סי' קפז(
בשו"ת זרע אמת ח"ב סימן , וכן כח-על ספר המצוות לרס''ג א אוכן כתב רבי ירוחם פישל פרל 211

נ"א דאדם שפשע בעצמו ונכנס עי"ז לסכנה דהמלכות, אין חייבים להוציא ממון לפדותו ולהצילו, 
גיטין )שלמה  ים של)וא''כ כ''ש שהולך לאבד עצמו לדעת(, וכן מצינו ב כיון דאיהו דאזיק אנפשיה

ומכל מקום מי שגונב מן הגוים, שדינו בתליה, אין צריכין כלל לפדותו, , אות עב(, שכתב: ''פרק ד
, דמשמע אי לאו דהיא )גיטין מו:( כי הוא מתחייב בנפשו, ולא דמי להאי דזבין עצמו ללודאי כו'
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ממונו, א"כ 215מהשבת 214נלמד מק"ו 213השבת גופו בהשבת גופו כי  הוא הדין אבידה מדעת,ב212
 כשמאבד גופו מדעת, פטורים מלהשיב לו ולהציל אותו.

                                                                                                                                                        
, ולא ידע מזה עד משומד היו פודין אותו. אין הפי' שמכר עצמו לקטלא, אלא מכר עצמו לשעבוד
'' ]ואמנם במשנת אחר המכירה, דאם לא כן כל א' היה מוכר עצמו ללודאי, והיו מצווים לפדותו

מהישש"ל והזרע אמת אין להוכיח דהמאבד עצמו לדעת אין צריך  פקו''נ )סי' לא ס''ק ח(, כתב:
נם לפדותו, להצילו, דשאני התם דהמוכר עצמו לקטלא אין יכול להטיל על הציבור להפסיד ממו

 -וכן הוא לשון הזרע אמת "כיון שהוא גרם אין לנו להצילו בנפשנו דטוביא חטא וניגוד מנגיד" 
ויעוין בר"ן בפ"ו דכתובות )בדף כט,ב מדפי הרי"ף( דמי שיש לו ממון ואינו רוצה להתפרנס משלו 

ממון דאחרים והיינו שאין חייבים להוציא  -אלא משל צדקה אין נזקקין לו "ואם ימות ימות", 
כדי להציל אדם זה שיש לו ממון דעצמו, אבל מאבד עצמו לדעת בעלמא שפיר חייבים לטרוח 

, בשו"ת מהרי"ל דיסקין בקונטרס אחרון סימן ה' אות ל"ד[. ואילו ולהצילו וגם מחללין עליו שבת
ויש דמי שאונסים אותו לעבור אחד מאיסורים שבתורה,  שם: כתבמצינו דלא כשיטת המנח''ח, ש

חשש שיחמיר על עצמו וימסור נפשו למיתה, דחשיבא פקו"נ ומותר לחלל שבת להצילו, ואין בזה 
דהא אפילו מאבד עצמו לדעת טענה למה נחלל שבת הרי בידו להציל עצמו ולא למסור נפשו, 

אמרי בינה דיני וכן מצינו בשו''ת מהר''ם מלובלין סי' טו. וכן ב, מצווין להצילו אפילו בשבת
אף אם גרם לו לעצמו ורוצה לאבד עצמו ובאמת כנראה ''... , סוף ד''ה וי''ל, שכתב:ים סימן יטדיינ

ואולי אף אם גרם לעצמו מ"מ ע"כ ידענו שהוא ...לדעת ג"כ מחוייב להצילו מדכתיב לא תעמוד
בלא דעת ורוח שטות אחזתו לאבד עצמו לדעת ובכה"ג גם אבידת ממונו חייב להציל כמבואר יו"ד 

 ''.שמ"ט ס"ג(. עכ"פ מקרא דלא תעמוד ודאי חייב להציל בכל הצדדין )סי'
כמבואר בב"מ כה: ולדעת הרמב"ם )אבידה, יא, יא( והשו"ע )רסא, ד( אין דין השבת אבידה,  212

 ולטור ולרמ"א זה אפילו נהיה להפקר גמור.
את "לא תעמוד  "אבידת גופו מנין? ת"ל והשבותו לו", והגמ' אומרת שצריך גם -בסנהדרין עג.  213

עם דם רעך" כדי ללמד שמחויב גם להוציא כסף להציל )וכן נפסק בשו"ע סי' תכו סעיף א( וממה 
שהגמ' לא כתבה שצריך את "לא תעמוד" כדי להציל את המאבד עצמו לדעת, משמע שאין שום 

תב: (, שכסימן שכח ס"ק וואמנם אין דברי המנח''ח סותרים לדברי המג''א ) חיוב להציל אותו.
חלק ד סימן )שו"ת רדב"ז '', ומקור דבריו הוא באם לא רצה החולה לקבל התרופה כופין אותו''

שאלת ממני אודיעך במי שאמדוהו שצריך לחלל עליו את השבת והוא , שכתב: ''אלף קלט( ,סז
 אינו רוצה שיתחלל שבת בשבילו מפני חסידות. היש בזה חסידות ושומעין לו או אין שומעין לו: 

והתורה אמרה וחי בהם ולא שימות  ,את דמו מידו יבקש וקיםובה הרי זה חסיד שוטה והאלתש
ולא מיבעיא לדעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק ה' מהלכות יסודי התורה כל מי שנאמר בו  ,בהם

אלא אפילו לדעת האומרים שמי שהיה דינו  ,יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו
 ,ולזה דעתי נוטה ,רג ונהרג ולא עבר הרי הוא במחיצת הצדיקים ומדת חסידות הואיעבור ואל יה

אפי' הכי בנדון דידן כ"ע מודו שמתחייב בנפשו דבשלמא התם איכא קדוש השם וגדולה בדת 
הקדושה שמסר נפשו עליה כאשר מפורסם במעשה דדניאל שמסר את נפשו על התפלה וחנניה 

רו נפשם ונתקדש השם על ידם. ואפילו בצנעא יש קידוש השם מישאל ועזריה וכמה חסידים שמס
אבל בנ"ד אין כאן קדוש השם כלל כי מי יודע מה עושה בתוך ביתו.  ,שהוא פרהסיא אצל העכו"ם

 ותו דבשלמא התם הוא עובר העבירה אבל הכא אחרים מחללין את השבת והוא אוכל או מתרפא
. ותו דבשלמא התם יש גדר מיר על עצמו, וצ''ע()א.ה לכ' לפי טעם זה, יהיה רשאי החולה להח

וסייג שלא יעברו על התורה ועל מצותיה שהרי אומרים ראו כמה חשובה מצוה זו שפלוני מסר 
נפשו עליה והוא כעין סייג למצות. ובזה הדרך אני מתרץ ההיא דאלישע בעל כנפים שאעפ"י שהיה 

דידן אין שום גדר דהא כולי עלמא ידעי  אבל בנדון ,שעת הגזרה למה יצא לשוק ותפילין בראשו
  .דניתנה שבת לידחות אצל מי שיש בו סכנה למה שהוא צריך

כללא דמלתא איני רואה במעשה הזה שום חסידות אלא איבוד נשמה הילכך מלעיטין אותו בעל 
כרחו או כופין אותו לעשות מה שאמדוהו והשואל הרי זה שופך דמים ופשוט הוא. וז"ל הר"ן ז"ל 

יומא וכי חולה שיש בו סכנה ואמרו בקיאין לחלל את השבת מדת חסידות הוא לו שימנע עצמו ב
אינו אלא שופך דמים הזריז הרי זה משובח והנשאל מגונה והשואל שופך דמים וכל שכן המונע 

'', וכאמור אין בכל הנ''ל סתירה למנח''ח, שהרי דווקא במאבד עצמו שמתחייב בנפשו עד כאן
ייכת סברת המנח''ח, אבל בחולה שרוצה מאוד לחיות, רק טועה לחשוב שיש מידת עצמו לדעת ש

חסידות, לא לחלל שבת, כאן יש מצוות השבת ''אבידת שכלו'', שטועה ולא מבין, מה שאין כן 
במאבד עצמו לדעת, הוא מבין טוב מאוד שעושה איסור חמור, ובכ''ז הולך ברשעותו אחר יצרו, 

ברא ''הלעיטהו לרשע וימות'', ובמקרה זה יתפרש ''וימות'' ממש כפשוטו. ובכגון זה שייכת גם הס
אמנם לפי הגדרה זו בדברי המנח''ח, יש לעיין בכל מי שבעצם רוצה לחיות עד מאה ועשרים, ורק 
ברשעותו, לא שומע לאזהרת התורה ''ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'', ומסכן עצמו באופנים של 

שחז''ל אסרו משום סכנה, האם נאמר הלעיטהו לרשע וימות, או סכנה במציאות, או באופנים 
שמא לא נחשב ''כאבידה מדעת'', שהרי ס''ס משכנע את עצמו, שלא יקרה כלום, ויהיה בסדר, 
וע''כ נחשבת טעותו במציאות, כמו טעותו בדין של החולה הנ''ל שבדברי הרדב''ז, וא''כ יהיה 
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דבריו, כיון שהמושג ''אבידה מדעת'' הוא רק 216)יו''ד ח''ב סי' קעד, ענף ג, ד''ה וכן( דחה  באג''מ
יב זצ''ל )קובץ תשובות ח''א והוסיף על זה הגרי''ש אליש בממון, אבל על 'גופו' אינו רשאי לותר.

סי' קכד(, ''דלא מיבעיא לדעת הטור בסי' רסא דהפטור הוא מטעם דאבדה מדעת הוי הפקר, הרי 
גופו לא נעשה הפקר, ואין בידו להפקיר את עצמו גם אם החליט לאבד את עצמו. אלא גם 

לו...ואע''פ  להרמב''ם )פרק יא מהל' גניבה ואבידה( שכתב 'המאבד ממונו לדעת אין נזקקין
שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו, אינו זקוק להחזיר, שנאמר אשר תאבד פרט למאבד לדעת', 
נראה שזה שייך רק לגבי ממונו שהוא הבעלים על רכושו, ואם הוא לא קפיד אנן לא קפדינן, 

 ..''.משא''כ לגבי גופו שאין זה רכוש שלו, ואסור לאדם לחבול בעצמו.
להציל את יש  חת חינוך'( שהיום גם לפי המנה)או"ח, שכח, ס''ק  'ברהםת אנשמספר 'ואמנם ב 

נפשית או דיכאון, ולגבי להציל מי שנכנס רובם עושים זאת ממחלה בד עצמו לדעת כי רוב אהמ
' טו פ"ד אות ג'( שצריך להצילו ואף לחלל שבת בשביל יבציץ אליעזר )ח"ח ס תבלמקום סכנה, כ

הוא שאם ז. נפסק שבזמן הזה אפי' על עסקי ממון מחללים שבת. דידוע ' שכט סעי' יזה. שהרי בס
, והקשה במג"א )ס"ק ה( שיש יניחנו ישראל לשלול ולבוז ממונו יהרגנו, והוי עסקי נפשות לא

היה אחד שיעמוד נגדם ינן שירכו לחלל שבת? ותירצו שחיישטלהניח להם לקחת את הממון ולא יצ
וכך פסק  לה באמת כל אדם יחיד צריך להניח ולתת לקחת ממונו.ויהרג ולכן מחללים. אבל לכתחי

וא''כ חזינן שאף שיש מי שנכנס לסכנה שלא כדין, בכ''ז מצוה לחלל שבת  ז.במשנה ברורה ס''ק ט
רצה -רפחעמ' רצו מה שדחה ראייתו, ושם ב 'מלפני עוור לא תיתן מכשול ע פרבס וע''ע .בעבורו

ן לעבור איסור דרבנן כדי להציל את ' סא( שאין לבייל )ח''א סמלמד להוע לגבי מה שהביא משו''ת
תורה  כתב על המעשה עם הלל שעלה לגג ללמוד אמו מלאבד עצמה לדעת. ואילו בעיון יעקב

אפשר .. ."והשתא מדוקדק שאמרו ראוי זה לחלל עליו שבת-משמעיה ואבטליון )ביומא לה:(
רך לחלל עליו שבת, טעצמו לידי סכנה כזו שיצבד עצמו לדעת שלא היה לו להביא אדבאחר הוי כמ

. ועיין בנשמת אברהם )שם, "ג''האבל בהלל שעשה הכל לכבוד התורה ראוי לחלל עליו שבת אף בכ
לחלל שבת להציל את מי שמנסה לאבד עצמו  שיש שפוסקים דעות( שהביא עוד 94ס''ק ד בהערה 

ובשו"ת אגרות משה ''... סי' לא ס''ק ה בספר משנת פקו''נולגבי מכניס עצמו לסכנה, כתב ) לדעת
או"ח סימן קכ"ז, וביו"ד חלק שני סימן קע"ד ענף ג', וחלק ג' סוף סימן צ', נקט לדבר פשוט וברור 
שצריכים להצילו, ואין האדם בעלים על נפשו, ול"ש כאן להילכתא דאבידה מדעת, וכבר האריך 

(, ובספר קובץ תשובות מהגרי"ש אלישיב בזה בשו"ת מר"ם יפה )האמבורג שנת תרי"ב תשובה י"ג
שליט"א בסימן מ"א ובסימן קכ"ד נקט כדברי האגר"מ, שו"ר דהאי דינא כבר נתפרש בקמאי, 

                                                                                                                                                        
סימן )אבן העזר בשולחן ערוך הראשונים לגבי קטלנית, דהמצוה להצילו, וכאורה י''ל שתלוי במח' 

 ולדעת הרא"ש(, כתב: ''ס"ק ב)בית שמואל (, פסק שאין כופין לגרש קטלנית, ואילו בט סעיף א
)ח''ג סי'  סכנה הוא וכופין להוציאה דחמירא סכנת' מאיסורא וכ"כ הרשב"א )כתובות פ''ד סי' ג(

ד''ה גמרא, בשם הריטב''א סד: ד''ה נשואין('', אמנם יש  )יבמות כ. מדפי  הרי''ף והנ"י שסד(,
לומר שלכ''ע צריך להציל את מי שמסכן עצמו, ומה שכתב בשו''ע, שלא כופין לגרש קטלנית, הוא 

אין משום שסבר כהרמב''ם )בפאר הדור סי' קמו(, והובא שם בב''ש, שכתב לגבי קטלנית: ''ש
שיש ברוב השעות שינזקו בהם הגופות החלשים ואין איסור כלל אלא הוא על צד הניחוש והפחד 

 '' )כבגמ' בשבת פב., ובחולין קה:(.חילוק בין פחד זה לבין האוכל מכישא דאסר גננא
נאמר -בספר 'וחי אחיך עמך' )פרק א, ענף ז, עמ' לא(, הביא בשם הגר''י זילברשטיין: ''שאלה 214

טבע בנהר מנין שצריך להצילו. ותמהו במסכת סנהדרין עג. אבידת גופו מנין? ופרש"י כגון נ
המפרשים, אטו יהא זה גרוע מאבידת ממון, אם צותה התורה להשיב פרוטה שנאבדה לחבירו, 

 איך נימא שכל חייו וגופו פחות חשובים על אדם זה מפרוטה. 
תשובה: אולי אפשר לפרש שהתורה באה לרבות שגם חולה אנוש המואס בחייו ולא רוצה חיות 

רוצה להתאבד( וטבע בנהר ובשבילו הטובה הגדולה ביותר היא שיטבע ולא יצילוהו. גם )אלא שלא 
אותו חייבים להציל. הנה חולה זה מצד מצוות השבת ממון אין חיוב להשיבו ולכן הוצרכה התורה 
להשמיע לנו חידוש מיוחד ומחודש שגם לאדם כזה חייבים להשיב את גופו. למרות שמואס 

 שגם המנחת חינוך יודה שבנפל מעצמו בנהר חייבים להצילו''.  בחייו". ונראה פשוט
וע''פ זה פסק רבי שלמה קלוגר ב''חכמת שלמה'' )חו''מ סי' תכו(: ''אם הוי הצלה דרך בזיון  215

למציל, אינו מחויב להצילו בגופו, אם הוי בזיון או טרחא יתירה, דהוא זקן. והטעם כיון דילפינן 
''כ כיון דמהשבת אבידה הוא, כמו באבידה קיימא לן 'והתעלמת' הצלת גופו מוהשבותו לו, א

פעמים שאתה מתעלם, ה''נ מהשבת גופו פטור כה''ג, ואין לומר שמ''מ גופו שאני, מכח הפס' 'לא 
תעמוד על דם רעך', דא''כ מנ''ל לש''ס דחייב להצילו בשכר, מכחד פריך דאי בגופו מוהשבותו 

 , ואמנםחכמת שלמה סימן שכטוע''ע ס אף על אינו לפי כבודו''. נפקא, דלמא לכך נצרך לא תעמוד,
מלא הרועים )שהיה בן דורו( חלק עליו. ועוד הקשו רבים שהרי כל בשלו היה משיב, משיב בספר 

גם בשל חבירו, וודאי שאם בנו היה טובע בנהר פשוט שהיה מצילו, ולא היה מתחשב בכבוד 
 .הבריות, א''כ חייב גם להציל את חבירו

 ועיין במה שהביא לתרץ זאת בספר 'וחי אחיך עמך' )פרק א, ענף י, ס''ק ב, בעמ' מד(.
 עוד הוכחות לדחיית דברי המנחת חינוך, עיין בספר 'וחי אחיך עמך' פרק א, ענף ז, עמ' לב. 216
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ג תשובה ל"ט דשבוי בבית האסורים שאין רוצה שיפדוהו, חלק יעוין בשו"ת המהר"ם מרוטנבורג 
ין אח"כ הממון ממנו, והוסיף וכתב אין שומעין לו דהוה ספק נפשות ופודין אותו בע"כ וחוזרין וגוב

"דכמו הטובע בנהר דדבר פשוט הוא שאפילו צוח ואמר אל תצילוני שמצילין אותו וחוזר ומוציא 
שג"כ כתב כן לבאר למעשה  :(,דף ה סימן א)בספר אור גדול וע''ע  .''ממנו מה שהוציא" עכ"ל

, דפשע בדברבמקרה ת אין מחללין שבד דהלל, והביא דבשבות יעקב בח"א סימן ט"ז משמע
בשו"ת הגר"ש אייגר ח"ב וכן ) במה שכתב בעיון יעקב הנ''ל, ומתאים לשיטתו סכנהוהכניס עצמו ל

נקט דכל דמכניס עצמו לסכנה ליכא חיוב להצילו, וכן כתב עוד שג''כ בכתבים סימן ס"ג אות ו' 
 (, שכתב:חמן יח ס''ק )סיועיין עוד בספר משנת פקו''נ  .(שם בסימן נ"א דאין מחללין עליו שבת

דהבא במחתרת בשבת ובשעת חתירתו נפל עליו הגל ועומד הגנב למות אסור  :שנינו בסנהדרין עב
לחלל שבת ולפקח עליו את הגל, והובא דין זה במג"א בסימן שכ"ט ס"ק ד' ובמשנ"ב שם בס"ק 

ב הרי שוב אינו והנה האי הילכתא צריכה פירוש וביאור דהרי השתא לאחר שנפל הגל על הגנ -ט', 
רודף כלל, ואין בכוחו לעמוד ולהרוג לבעה"ב, וכמובן, וא"כ כבר יצא הגנב מתורת רודף ובא 
במחתרת, ומ"ט אסור לחלל שבת ולהצילו, והרי פשוט שגנב שהיה בא במחתרת ואח"כ חזר לביתו 

ירתו הרי ונפל למשכב הרי הוא ככל אדם ומותר לחלל עליו שבת, וא"כ גם בנפל עליו גל בשעת חת
עתה אינו גנב ואינו בא במחתרת ומ"ט לא נחלל עליו שבת להצילו, ]וזה תימה גדולה והארכנו 
במילתא דא בסימן מ"ג[, ויעוין בשו"ת הגר"ש אייגר ח"ב בכתבים סימן נ"א שעמד בהאי קשייתא 

ך וכתב לתרץ דכיון שמדעתו בא למחתרת שהיא התראתו ויכול בעה"ב להורגו, נמצא שהגנב משלי
גופו ומאבדו מדעת, ואף בחול אין חייבים לפקח עליו הגל ולהחזיר לגופו, וזה כשיטת המנ"ח 
מצוה רל"ז אות ב' בקומץ למנחה, אמנם דברי הגר"ש אייגר הינם חידוש רב וגדול, שהרי זה 
בודאי שהבא במחתרת אין רצונו ומחשבתו למות ולאבד עצמו, אלא אדרבה חושב לגנוב ולצאת 

ע"כ דנקט הגרש"א ז"ל דכל שמכניס עצמו למקום סכנה ופושע בשמירת גופו הוה עם שללו, ו
כאבידה מדעת ואין חייבים להצילו, ]ובמנ"ח לא נזכר רק במאבד עצמו לדעת, אבל הבא במחתרת 
הרי חושב שיצליח בזממו ואין כאן אבידה מדעת[. ויעוין בשו"ת הגר"ש אייגר שם בסימן ס"ג אות 

ז דמי שמבריח המכס ועי"ז מכניס עצמו לסכנה אין חייבים להצילו, כיון ו' דכתב עוד כיוצב"
שאינו חס על חייו, עיי"ש, והנה בודאי שהאדם שמבריח המכס חפץ בחיים, וע"כ דכל שפושע 
בשמירת גופו ומכניס עצמו לסכנה הוה כאבידה מדעת שאין צריכים להצילו, וזה כדברי בעל 

בנו שהדברים מחודשים מאד והפוסקים לא נקטו כן, ואפילו השבות יעקב שהבאנו לעיל, וכבר כת
תיקשי גם על ...ועיין עוד בדבריו בס''ק י: '' .''המאבד עצמו לדעת חייבים להצילו ולחלל עליו שבת

המנ"ח שכתב שמאבד עצמו לדעת אין מצוה להצילו וסתימת הדברים הוה דגם באופן שאין 
וה להצילו, וקשה דהגם דמשום לא תעמוד על דם צריכים לדחות בזה שום איסור מ"מ אין מצ

רעיך ס"ל למנ"ח דליכא הכא כיון דהוה אבידה מדעת, מ"מ סו"ס שיהא חייב להצילו כדי 
לאפרושיה מאיסורא, וגם לאחר שעשה המעשה וקפץ לנהר מ"מ כיון שאם יצילו לא נעשה האסור 

ביק פת בתנור במזיד אסור דבהד .(ד) פרושיה מאיסוריה, וכדאמרינן בשבתשייכא גם בזה לא
לאחרים לרדותה קודם שתיאפה לפי שאין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, אבל אם אין 
בזה חטא ודאי שהיו אחרים חייבים לרדותה, שו"ר שהעיר כן בספר כלי חמדה פרשת תצא עמוד 

רה אין אחרים קפ"ח, ויעוין בדגול מרבבה ביו"ד סימן קנ"א שכתב דכל שעובר במזיד על איזה עבי
מוזהרים להפרישו עיי"ש, ולפ"ז כשמאבד עצמו לדעת במזיד אין כאן חיוב לאפרושיה מאיסוריה, 
ואפשר דכן נקטו המנ"ח ורע"א, וסוגיין דשבת בהדביק פת בתנור במזיד, מיירי שאח"כ מתחרט 

הגדול על מה שעשה, ולכן אם לא היה בזה חטא היו חייבים אחרים לרדותה, אכן בעיקר חידושו 
של הדגול מרבבה תמה אני מהאמור בשו"ע יו"ד סימן ש"ג דהרואה כלאים של תורה על חבירו 
קופץ וקורעו מעליו מיד, ]ומיירי שם במזיד דעיי"ש ברמ"א דבשוגג י"א דגדול כבוד הבריות[ הרי 
להדיא דגם בעובר עבירה במזיד חייבים להפרישו, וצ"ע. שו"ר באגרות משה אבהע"ז ח"ד סימן 

"א אות ב' דדברי הדגו"מ אמורין כשאין בידו להפרישו מן האיסור והנידון הוא משום איסור ס
דמסייע, אבל כשיכול להפרישו מהאיסור ודאי דחייבים בכך גם עובר במזיד, וכדמוכח כן בכמה 
מקומות, עיי"ש, ולפ"ז לק"מ מה שהקשינו מדינא דכלאים, דהתם עי"ז שקורע לבגדו הרי מפרישו 

ור, אמנם לפ"ז הדרא קשייתא לדוכתא במאבד עצמו לדעת מ"ט אינו מחויב להצילו מן האיס
ובהוצאה חדשה הביא בס''ק יא לתרץ שלא יעזור  .''שהרי עי"ז הוא מפרישו מן האיסור, וצ"ע

את המאבד עצמו לדעת, כיון שרוצה לאבד את עצמו, א''כ אחרי שנצילו יעשה זאת שוב, להציל 
יסורא'', ואמנם נרויח שנצילו לחיי שעה, ועל זה חידש המנח''ח, שאין ולא נוכל ''להפרישו מא

תי' זה דחוק מאוד, שהרי מסתבר שאדם שניסה לאבד ם זה. ולענ''ד אדלהציל חיי שעה של מצוה 
עצמו, ולא הצליח, בד''כ מצבו יהיה בכאבים עצומים, שיגרמו לו לא לעשות זאת שוב, כי יחשוש 

אחרי הניסיון הראשון לאבד ויגדיל את יסוריו לחינם, ועוד שיתכן ש ששוב לא יצליח לאבד עצמו,
להגיע למקום שיוכל משם לאבד עצמו )ועוד שבד''כ המאבד עצמו, נמצא במצב של נכות שלא יוכל 

 עצמו סובל מבעיה נפשית, וא''כ נוכל לשים אותו במוסד סגור, שמשם לא יוכל לפגוע בעצמו(.
 
 

 חיי שעהיך כל ממונו בשביל להאר נתנתי
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ונפק"מ  ,האם זה עשה או לא תעשהוות ונשמרתם שחייב להציל את עצמו, יש לעיין לגבי מצ (ט
האם צריך לתת כל ממונו להאריך עוד קצת את החיי שעה שלו או שחייב רק עד חומש מנכסיו. 

לתת ן את הסברא שי"ל שיתן כל ממונו שהרי בזה אי (ח"ג סי' שסו)ועיין בזה בתשובות והנהגות 
במהרה ימות ולא יזדקק לבריות, וא"כ  בלא"הרק חומש ממונו כדי שלא יזדקק לבריות שהרי 

 ם המצוה לחיות עוד קצת.יולקי217יהיה מחויב לתת כל ממונו 
 
 
 

 סיום
 

לא יעזור לאדם לברוח מעונש שענין של מאבד עצמו לדעת מחמת יסורים, ב יש להוסיף, לסיום (י
"ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כרחך אתה נוצר ועל  ה'. כמו שכ' בסוף פ"ד באבות

אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון 218כרחך אתה נולד ועל כרחך 
 לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"

 יםז( בשם האחרונ משנ"ב )סי' תרכב ס"קה וכתב"כ, והיים בספר יונה במנחת ולכן אנו מפטיר
"שאין יכולים לברוח מן ה' יתברך" והוסיף בשער הציון סק' ו' וז"ל "וכוונתם, שהיא כדי ללמדינו 

כי האדם חושב כמה פעמים לייאש את עצמו שאין יכול לתקן בשום אופן ועל כן יתנהג תמיד 
ה באופן א', ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות ימות. אבל טעות הוא, שסוף דבר יהיה, כל מ

שהקב"ה רוצה מנפשו שיתקן מוכרח הוא לתקן, ויבא עוד פעם ופעמים לעולם הזה ובעל כרחו 
יוכרח לתקן, ואם כן למה לו כל העמל למות ולסבול חיבוט הקבר ושאר צרות ולחזור עוד הפעם, 

מיונה, שהקב"ה רצה מאתו שילך וינבא, והוא מיאן בזה ונס לים, מקום שלא ישרה עליו  ראייהו
כינה לנבאות כידוע, וראינו שנטבע בים ונבלע בדג והיה שם במעיו כמה ימים, ולפי הנראה עוד הש

בודאי לא יכול להתקיים דברי ה' יתברך, ומכל מקום ראינו שסוף דבר היה שרצון ה' יתברך 
נתקיים וילך וינבא, כן הוא האדם בעניניו. וזהו שאמרו באבות, ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית 

וא''כ מהקב''ה אין שום אפשרות לברוח, כפי שנאמר  .שעל כרחו אתה נוצר וכו"מנוס לך 219
אסק שמים שם אתה ואציעה אם . אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח'' י(: -בתהלים )קלט, ז

'' ופי' במצודת גם שם ידך תנחני ותאחזני ימינך. אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים. שאול הנך
אל השמים הלא אתה שם ואם אעשה לי משכב בשאול מתחת לארץ  אם אעלה -דוד: ''אם אסק 

 הלא הנך גם שם...ואם כן אברח מידך לידך''.
סתם שאין  221השו"ע220שהרי  ןמפני יסורי לאבד עצמו לדעתובכל אופן הסכמת הפוסקים שאסור 

 עושה זאת בגלל רוב צרותיו ולא כדי להמרות פי הקב"ה. מאע"למתאבלין על מאע"ל, והרי סתם 
חלקם בחיים ופי' רש"י  ים מחלדבתהילים ממתים ידך ה' ממת ר שיקוים בנו מקרא שכ'''ויה

ידך על מטתם ומחמת שכלה זמן חייהם בעבור הזקנה, ומאותם דות שנהיה מן המתים על ומצו
  שחלקם בחיי העולם הבא!

                                                      
אמנם אין חיוב לסבול יסורים גדולים כדי להרויח עוד קצת חיי שעה וכגון להכניס מחט לבטן  217

 312נורא כדי להאריך בקצת את החיים כך הובא בספר שיעורי תורה לרופאים חלק ג עמ' והסבל 
שהנשמה אינה רוצה לצאת מן הפרגוד, מקום  -ופי' הר''ב בברטנורא: "שעל כרחך אתה נוצר  218

בשעת  -טהור שהנשמות מונחות שם, וליכנס במעי אשה במקום טמא.... ועל כרחך אתה נולד 
 -יש אדם מדוכא ביסורים ורוצה למות ואינו יכול"  -את... ועל כרחך אתה חי הלידה אינו רוצה לצ

ונראה שמתבאר הפלא ופלא לפי מה שכתבתי בספר, שאדם מעצמו מעדיף את ה'נוח' )להישאר 
במקום שהנשמות מונחות שם, ולהישאר במעי אמו, ולברוח מהיסורין( אבל הקב"ה עושה מה 

 שטוב !
עצמו לדעת יסבול חיבוט הקבר וכו' ולא יעזור לו ושוב יצטרך לחזור  וכמו כן בנדו"ד כשאיבד 219

 בגלגול ולתקן מה שצריך )או לסבול בגהינם, ה' ירחם(.
 ועיין מה שכתבתי לעיל פרק ב סעי' ב, בדעת השו''ע. 220
כן כתב בשו"ת יביע אומר ח"ב יו"ד סי' כד, ועי"ש בס"ק יב: ''...ומדי דברי זכור אזכור כי  221

הראה לנו מוה"ר הרה"ג ר' אליהו לופס זצ"ל, דברי הגאון מהר"א הכהן בעל שבט מוסר,  בילדותי
בס' מנחת אליהו )פ"ה(, שהביא שם מעשה נורא ברוח א' שסיפר אל הגאון הנ"ל, איך שהיו 
מענישים אותו בעונשים איומים וביסורין קשים ומרים על שחנק את עצמו מרוב עוני וצער סמוך 

ריקם ריקם, וקודם שאיבד א"ע לדעת צם ג' ימים וג' לילות, וחילק ממונו  לזמן חופתו ואתי
לצדקה לכפר העון הזה, וגם התודה ובקש מחילה מהשי"ת לסלוח לו על העון הזה שהוא עושה 
מרוב צערו ובשתו, ונבחר מות מחיים. וכל זה לא הועיל כלום, ותהי להיפך. עש"ב. תסמר שערת 

"ג אם אסור לברך בשם ומלכות דיין האמת באופן שלא התרו בו לפני אנוש..." ועי"ש עוד בס"ק י
 שאעצ"ל. 
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 שער ב
 נידונים בהרחבה מנושאים שהועלו בספר

 ענש בקיצור ימיוהמסרב לעלות לתורה נ -סימן  א
 לתת עצה שאינה הוגנת לגוי -סימן ב
 וריספק לפני ע -סימן ג
 רמאות בכשרות -סימן ד
 חומרת איסור עישון סיגריות -סימן ה
האם חובה לטפל בגוסס ]ומסתעף לענין המלצה למנות מראש מי יכריע בספיקות,  -סימן ו

 וידוי[ והערת חולה לצורך

 אין צריך להתעסק ברפואתו ים עליו שימות,נמצא במצב שכבר מתפללה -סימן ז
 לפני עיור במידות -סימן ח
 ניתוח קבורת אדם רשע, והיתר להתלמד בגופותו ע''י -סימן ט
 הלעיטהו לרשע וימות -סימן י

 לקבל יסורין כדי לא לעבור על לאו -סימן יא
 לפני עיור כשהנכשל אנוס -סימן יב
 י שמים ובדיני אדםשליח בתשלום לדבר עבירה בדינ -סימן יג

 שני מעשי רציחה באיזה אופן נחשבים למעשה אחד -סימן יד

 קירוב מיתת גוסס המתייסר ביסורין קשים -סימן טו
 המאבד עצמו מחמת צרות ויסורין -סימן טז

 המאבד עצמו לדעת מחשש שלא יעמוד בניסיון -סימן יז

 וגדרי טריפה באדם דיני -סימן יח

 טריפה חייב משום רוצחהעושה חבירו ל -סימן יט
 הריגת הנרדף, ושאר אנשים את הרודף, ודין קדימה בהצלת נפשות -סימן כ

 נרדף ספק רודף וספק -סימן כא
 ל הוראת בי''דש סמך על טעות -סימן כב
 כפיית טיפול רפואי לחולה סופני -סימן כג
 על חולה סופני שימות במהרה ולא יתייסר תפילה -סימן כד

 ת בגוזל מכונת הנשמה ובמכירת כליה והמסתעףחקירו -סימן כה
 הצלת עצמו על חשבון נזק לחבירו -סימן כו
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 א סימן
 בהקדמה( 17 )שייך להערה

 

 המסרב לעלות לתורה נענש בקיצור ימיו
 הסוגיא בברכות וטעמים לכך

איתא בברכות )דף נה.( ''ואמר רב יהודה, א( 
שלשה דברים מקצרים ימיו ושנותיו של 

: מי שנותנין לו ספר תורה לקרות ואינו אדם
קורא וכו'...''. ובסיבה לחומרת העונש כתב 
במהרש"א )חידושי אגדות שם(: ''דה"ל 

לו נותנין לו חיים דכתיב כי הוא חייך וגו' יכא
]וכעין זה מובא להלן מס' לב והוא לא בעי''. 

ובמהר''ל )בדרך חיים חיים למהרח"פ[. 
מפריד עצמו אבות פ''א מ' יג( הסביר ש

מהקב''ה שהוא מקור החיים. ובמאירי 
: ''מי שמזמינים לו ספר תורה לקרות רשפי

ואינו קורא מתוך גאוה שבו אי אפשר 
להתקיים בכך לפיכך ראוי לו לאדם להשפיל 

 עצמו נגד השם ונגד עמו''. 
המאירי  רושולכאורה יש להביא ראיה לפי

מהגירסא בילקוט שמעוני )שמואל ב רמז 
סיפור עם ר''ע: ''..מעשה בר' עקיבא קמו( ל

שקרא לו החזן ברבים לעמוד ולקרות בתורה 
ולא עמד, אחר שנפטרו מבית הכנסת התחיל 

אם מפייס לתלמידים אמר להם יבא עלי 
וקראתי בתורה, אמרו  מרוח גסה לא עמדתי

א"ל מפני שלא  ,לו ולמה לא עמד רבי
 התקנתי את עצמי...''. 

 
 גיע כהןקראו לישראל לתורה וה

זו ברי''ף )מג. בדפי הרי''ף(,  ראונפסקה גמב( 
וברא''ש )פ''ט סי' ד(. וכן ראה בשולחן ערוך 
)סימן קלה סעיף ו( שכתב: אם נכנס הכהן 
לבהכ"נ אחר שהתחיל הישראל ברכו לא הוי 
התחלה, ועומד הישראל בתיבה עד שישלימו 
כהן ולוי ואז יקרא. וכתב בביאור הגר"א: 

שצריך לקרות כמ"ש  - אז כו'''ועומד כו' ו
בפ' בתרא דברכות נ"ה א' שלשה'', כלומר 
הגר''א הסביר שהסיבה שהשו''ע חייב את 
הישראל שהתחיל ברכו, לעמוד ולחכות עד 
שיגמרו הכהן והלוי, מכיון שכתוב בגמ' 
בברכות הנ''ל שמי שקראו לו לתורה ולא 
קורא, מקצרין ימיו, לכן חייב לפתור את 

, ויחכה שם עד שהוא בעצמו הבעיה שנוצרה
 יקרא. 

 
 קריאה לעליית הקללות

וע''ע מה שכתב הרמ''א )סימן תכח סעיף ג( 
ו( לגבי עליה בקריאת הקללות:  ''וכן נוהגין 
שלא לקרות אחד בשמו לעלות אלא קורין מי 

שירצה'', וכתב במחצית השקל )ס"ק ח( 
''מ"ש רמ"א וכן נהגו שלא לקרות אחד 

הטעם פן לא ירצה לעלות בשמו, כתב בלבוש 
אף שכבר קרוהו פן יתחרט ונמצא עובר על 

וגם הוא  ,הפס' 'מוסר ה' בני אל תמאס כו'
מן הדברים המקצרים ימיו של אדם 
כשקוראים אותו ואינו עולה''. וכן פסק 
בערוך השולחן )סימן קלט סעיף ד(: ''ולמי 
שקראו הש"ץ מחויב לעלות מיד ואם אינו 

וכך אמרו  ,ר ימיםעולה גורם לו קיצו
בברכות נ"ה. ג' דברים מקצרים ימיו ושנותיו 
של אדם ואחד מהם מי שנותנים לו ס"ת 

ועכשיו זהו נתינת  ,לברך ואינו מברך ע"ש
הס"ת שקורין אותו יעמוד וכו'..'', וכן פסק 

 העטרת זקנים )סי' קל"ח בסוה"ד ועוד(.
 קראוהו לקללות והש"ץ שונאו

מצינו שפסק ודבר זה חמור מאוד כדד( 
הרמ''א )סימן נג סעיף יט(: ''מי שהוא שונא 
לש"צ לא יעלה לספר תורה כשקורא 
התוכחה )אור זרוע(''.  וכתב שם במגן 
אברהם )ס"ק כב(: ''...ובשם ר"י חסיד כ' 
ש"ץ צריך להיות אהוב לקהל, שאל"כ 
כשקורא התוכחה סכנה היא למי שאינו 

ו', אוהבו, ואמר שאם הוא שונאו לא יעלה וכ
ועיין במהרי"ל סי' ק"ב שכתב אף כשקורין 
אותו לא יעלה ע"ש. ול"נ שיותר טוב לעלות 
משיכנס לעונש ועוזבי ה' יכלו )כנסת 
הגדולה(. ול"נ דדוקא היוצא מביה"כ בשעת 
קריאת התורה עליו נאמר זה, אבל בין גברא 
לגברא מותר לצאת, אלא כשקוראים אותו 

"ט ואינו עולה מקצר ימיו כדאיתא פ
  .דברכות''

ועיין במחצית השקל שם, שהסביר, שהכנסת 
הגדולה והמג''א חולקים על המהרי''ל, 
שדעת המהרי''ל שהסכנה שיש בבעל קורא 
ששונא לעולה לתורה בקללות היא יותר 
חמורה מסכנות אחרות ולכן אף שקראו לו 
לתורה לא יעלה, ואילו המג''א וכנה''ג 

קורא  סוברים שאף שעליה לתורה כשהבעל
שונא אותו, היא סכנה, בכ''ז יש סכנות יותר 
חמורות, שדעת המג''א שהגמ' בברכות הנ''ל 
שכתוב מפורש בגמרא שמקצרין ימיו של מי 
שלא עולה לתורה היא סכנה יותר חמורה, 
ולדעת הכנה''ג שיש עוד סכנה שאם לא יעלה 
לתורה יענש בקללה הכתובה בפס' בישעיהו 

 כלו''.)א, כח( ''ועוזבי ה' י
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והמשנ''ב )סימן נג ס"ק נח(, כתב: ''שונא 
ר"ל כיון שהוא שונא לש"ץ מסתמא  -לש"ץ 

הש"ץ ג"כ אינו אוהבו כי כמים הפנים לפנים 
וגו', ואולי יכוין ש"ץ הקורא בהתוכחה נגד 

פסק דמפני  ל כןפניו, וחשש סכנה היא לו, ע
זה אפילו קראהו לא יעלה. וכנה"ג כתב 

יכנס לעונש בשביל דיותר טוב שיעלה מש
שהוא מבזה כבוד התורה, וכן הסכים 
הגר"א, וכן כתב בספר שערי אפרים''. כלומר 

דעת הכנה''ג הנ''ל, שגם מכריע כשהמשנ''ב 
בקריאת הקללות והבעל קורא שונא אותו, 

, כי הסכנה באי עליה לתורה ל זאתיעלה בכ
 קשה יותר.

 
 סירוב לעלות כשאינו קורא בעצמו

שהסכנה באי עליה לתורה,  ומוכח מכאןה( 
היא גם כשהעולה לתורה, הוא לא 'הבעל 

' בעצמו, אלא רק מברך את הברכות. ריאהק
וכ''כ הפר''ח ריש סי' קלט, וכן בתורת חיים 
)סופר, סי' קלט סעי' א(: ''...ועוד אפילו 
עכשיו שהמנהג שלעולם קורא החזן, מה 
הוה, הלא זה נחשב כמו שקורא העולה עיין 

 סעיף א''.סי' קמ 
 

 עונש בשריפה, מדה כנגד מדה
ע''ע בלב חיים )פאלאג'י, ח''ג סי' יב(: ו( ו

''...זה האיש שקראו אותו לעלות לתורה 
וסירב ולא עלה הוי ממש מה שכתוב בגמ' ג' 

מי  - דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם
ן לו ס''ת לקרות ואינו קורא כדכתיב ישנותנ

ונמצא שיש לו כי הוא חייך ואורך ימיך, 
עונש מן השמים רח''ל שדברי תורה נדרשים 
מכלל הן אתה שומע לאו, והחיות תלוי 
בתורה וכשאינו רוצה ללמוד ולקרות בתורה 
אינו חפץ בחיים, דתלוי זה בזה, כמ''ש הרב 

ובתפילת  סמיכת חכמים ז''ל כמו שנתבאר...
חיים,  - הזכיר סמוך לתורה שים שלום...

החיות תלוי בתורה, היינו לרמוז לנו ד
 וכשאינו רוצה לקרות בתורה אין לו חיים...

וכבר אירע מעשה נורא בימינו )בשנת 
תתקפה(, דאחד לא רצה לעלות לס''ת אחר 

ופגע בו מידת הדין  שקראו אותו וסירבו בו...
דלא השלים חדשו, שבתוך החודש הלך חוץ 

ובסוף השליכו אותו  לעיר ותפסו לו ערלים...
במים רותחים, ונשרף כל גופו לתוך קדרה 

 רח''ל...
ונראה שבא עונשו בדין שריפה דווקא שהוא 
מדה כנגד מדה, הוא בחר שלא לקרות 
בתורה שהיא אש, שהתורה נמשלה לאש 

לכך בא עונשו  ,שנאמר ''אש דת למו''
  .בשריפה רח''ל

 
 חיוב למחות במסרב לעלות ולכפותו

תו ובכן יראה ורעד יבוא לאדם שקורין אוז( 
לעלות לקרוא בתורה ולא יסרב מלעלות ח''ו, 
דגדול עוונו מנשוא, ועליו נאמר ''ואך את 
דמכם לנפשותיכם אדרוש'', שפוגע בו מדת 

מזה תוכחת חיים  הדין הקשה בשרפה...
דהחיוב רמיא ג''כ לכל הנמצאים באותו פרק 
ורואים שלא רצה לעלות לס''ת, אחר שקראו 

חיוב מוטל דה ,אותו בשמו וממאן מלעלות
לגעור בו ולכוף אותו בכח הזרוע שיעלה 

שעושה ביזיון  כף ומיד לקרות בתורה...ית
והרי  ,לתורה שמבעט בתורה שלא לעלות

אמרו בספרי פר' בשלח על הפס' כי דבר ה' 
ובגמ'  הכרת תכרת הנפש ההיא... בזה..

)סנהדרין צט(: 'זה היכול ללמוד ואינו 
עלה לס''ת לומד...' וכיוון שקראו אותו שי

 יכול ללמוד ואינו לומד...''.
ע''ע בלב חיים )ח''ב סי' קעד( שמי שלא ו

 ,רוצה לעלות לתורה כופין אותו משום סכנה
וכמו כשרוצה לישא קטלנית בי''ד כופין 

 להפרישו מסכנה. 
וע''ע בשערי אפרים )שער ד, בשערי רחמים 

 . ס''ק א(: ''...וידוע שהרבה נענשו עי''ז''
ר 'השומר אמת' )אדאדי, סי' יא וע''ע בספ

ס''ק א(: ''...ולא רצה לעלות והפציר בו הרב 
כף נחלה הגביר, וקפץ עליו יות ולא רצה ...

  .החולי ומיד מת..''
 

 הגבאי יברר שמסכים טרם יקראנו
והביא עצה טובה: ''...נהגו באיזה ח( 

מקומות שהשמש עד שלא יסיים העולה 
ר ואומר לו שעלה לתורה, הולך אצל יחיד אח

ואם היחיד אינו רוצה מחמת איזה  ,שיעלה
שלא יהיה  סיבה אומר לשמש שיקרא אחר...

 בכלל קורין אותו ואינו עולה...''.
 

 מעשה נורא בזמנינו
כתבתי כל זאת, כי קרה דבר נורא לאדם ט( 

שיקר לי מאוד, שבשבת יארצייט לאביו, 
קראו לו לעליה רגילה ולא למפטיר כדביקש, 

ולם אמר בתוקף שאינו רוצה לעלות ובפני כ
לתורה, ולאחר שבת זו, הדרדר מצבו הרפואי 
מאוד, עד שלאחר חודשיים הודיעו לו 
הרופאים שמצאו אצלו את המחלה הנוראה 
בצורה חמורה, שאין סיכוי להתרפאות 
ממנה, ולפי דעתם נשאר לו רק כמה חודשים 
לחיות, ותוך כדי הטיפולים הקשים, אמר 

)עיין  .ה שורפת בתוך גופושחש שאש בער
בספר 'ויאמר הנני' על הגר''א גנחובסקי, 

שתיאר את יסורי המחלה:  587בסוף עמ' 
''אני מרגיש שאני נשרף, והסנה איננו 

  .אוכל''(
פרסם זאת, והחיזוק שהדבר אוביקש ממני ש

 י רצוןיביא יעורר עליו רחמי שמים.  ויה
שהשם הטוב ירחם עליו, ויוסיף לו שנות 

 ים ארוכים וטובים.חי
 

 תיקון למי שנכשל בזה
מה הפתרון למי שנכשל בזה  י( יש להתבונן

 שקראו לו לעלות לתורה, ולא עלה?
ובפשטות נראה דכיוון שיש בזה ביזיון  
לתורה, אז 'תשובת המשקל', היא שירבה 
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כבוד התורה, ירבה בלימוד התורה, וכמו כן 
יתן הרבה צדקה ללומדי תורה, ולהגדיל 

 ה ולהאדירה.תור
ושמעתי עוד בשם הגרא''ק, שרב יהודה 
שאמר )ברכות נה.( ''ואמר רב יהודה, שלשה 
דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם: מי 
שנותנין לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, 
כוס של ברכה לברך ואינו מברך, והמנהיג 
עצמו ברבנות'', הוא זה שגם אמר לפני כן 

מר רב יהודה שלשה בגמ' )ברכות נד:( ''וא
דברים ]המאריך בהן[ מאריכין ימיו ושנותיו 
של אדם: המאריך בתפלתו, והמאריך על 

ירש שלחנו, והמאריך בבית הכסא'', ופ
שמתוך כך  -רש"י: ''והמאריך על שלחנו 

עניים באין ומתפרנסים. והמאריך בבית 
 רפואה היא לו''.  -הכסא 

מי שאלו כנגד אלו, כלומר הוא והענין בזה 
שלא עולה לתורה, פוגם בבין אדם למקום, 
שמבזה תורתו, ומי שלא רוצה לברך את בעל 
הבית, פוגם בבין אדם לחבירו, והמנהיג 

שגורם רעה  ,עצמו ברבנות, פוגם בעצמו
 לגופו ע''י הכעס והגאוה. 

המאריך  ,וכנגדם אמר רב יהודה את התיקון
בתפילתו, מקשר עצמו יותר בינו לבין קונו, 

התיקון למבזה התורה. ועיין במהרש"א וזה 
בחידושי אגדות ''שלשה דברים מאריכין 
ימיו כו'. ולא חשיב הכא הא דפרק שלשה 
שאכלו )מז.( כל המאריך באמן מאריכין לו 
ימיו כו' דאפשר דהוי בכלל המאריך בתפלתו 

וע''ע בברכות )יג:( ''תניא, סומכוס  .וק"ל''
ו ימיו מאריכין ל -אומר: כל המאריך באחד 

ומזה משמע שלאו דווקא המאריך  ,ושנותיו''
בתפילתו, אלא כל דבר שיחזק את הקשר 

 בינו לבין ריבונו של עולם.
הכוונה שמזמין אורחים  ,המאריך על שולחנו

בזה ומאריך איתם בשיחת חברים, מתקן 
ן אדם לחבירו, וזה התיקון למי שלא יאת הב

 בירך את בעל הבית. 
ע''י  ,ה תקנה לעצמווהמאריך בבית הכסא ז

שמשפיל עצמו בהתבוננו על אפסיות האדם 
שנדמה לבהמה, בעשיית צרכיו, ועוד שטוב 
לגופו לא למהר להוציא צרכיו, וזה תיקון 
לנוהג בשררה ורבנות, שהכעס מזיק לגופו, 

 והגאוה מזיקה לנפשו מאוד כידוע.
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 מסימן א קיצור הלכות
,א(. )מימרא בברכות. סעי' רא, מתקצרין ימיו ושנותיו )א. מי שנותנין לו ס"ת לקרות ואינו קו

 וראה שם בספר כמה טעמים לדבר(.
 ,סעי'ב. ישראל שקראוהו ואמר ברכו ונכנס כהן, ימתין שם עד אחר עליות הכהן והלוי ואז יקרא. )

ב(. )נפסק בשו"ע, ומובא בספר מביאור הגר"א שהטעם שלא יזוז הוא כדי שלא ייחשב נתנו לו 
 ואינו קורא(. לקרות

 ג(. ,סעי'ג. נהגו לקרות לעליית הקללות בלא שם )על פי רמ"א(, אלא אומרים יעמוד מי שירצה. )
ד. אם קראוהו לעלות לתורה, יעלה מיד, דזהו בזמנינו נחשב נותנין לו ס"ת לקרות, ואף כשאינו 

 ג,ה(. ,סעי'קורא בעצמו. )על פי לבוש וערוך השולחן( )
א יעלה לקללות )ומי ששונא את הש"ץ, בחזקת שהש"ץ שונאו. מ"ב(, ולכן ה. מי שש"צ שונאו ל

 ד(. )על פי רמ"א ומג"א(. ,סעי'צריך הש"צ להיות אהוב. )
ו. קראו לקללות את מי שש"צ שונאו, למהרי"ל לא יעלה והכרעת המ"ב כהכנסה"ג ומג"א דיעלה. 

 ד(. ,סעי')
 ז(.  ,סעי'ות בו ולכפותו. )ז. קראו לאדם לעלות ומסרב, חובה על הנוכחים למח

 ח(. ,סעי'ח. יש מקומות שנהגו שהגבאי מברר עם העולה האם מוכן לעלות טרם שקורא לו. )
ט. תיקון למי שנכשל שקראוהו ולא עלה, להרבות בכבוד התורה ובלימודה. ויש שכתבו שיאריך 

      י(. ,סעי'בתפילתו. )

 
 ב סימן

 (25)שייך לפרק א סעי' ו הערה 

 צה שאינה הוגנת לגוילתת ע
  הוגנת שאינה עצהלגוי  לתתמותר 

' פרק א' סעיף ו' הבאנו באריכות שער אא( ב
את הסוגיא במס' עבודה זרה )יח.( גבי רבי 
חנינא ב"ת שלא רצה לפתוח את פיו כדי 
שתיכנס האש משום שאסור לחבל בעצמו, 
ואעפ"כ ביקש מהגוי לזרז את מיתתו, 

אסור לבקש  ותמהנו דאם זה איסור א"כ
זאת מהגוי משום לפני עיור, יעויי"ש 

 באריכות.
 שבמה ,לתרץ אפשר היה בזה ולכאורה
 בו שיעשה חפץ הושטת זה אין, שמשכנעו

 להציע, הוגנת שאינה עצה רק אלא, עבירה
 הוגנת שאינה עצה ולתת, עבירה לעשות לו

 מצוה) החינוך בספר כדמשמע, מותר, לגוי
 לתת ישראל בני להכשיל לא'' ב:שכת ,(רלב
 כשישאלו אותם ניישר אבל, רעה עצה להם
, טובה ועצה יושר שהוא שנאמין במה, עצה

 ויקרא) "מכשול תתן לא עור ולפני" שנאמר
 והיה בדבר סומא לפני, ספרא ולשון(. יד, יט

 הוגנת שאינה עצה לו תתן אל עצה ממך נוטל
 אדם יאמר אל לברכה זכרונם ואמרו. לו

 עוקף והוא, חמור וקח שדך מכור לחבירו
 ''. הימנו ונוטלה עליו
 יונה לרבינו תשובה שערי בספר משמע וכן

 המקרא מן הוזהרנו עוד( ''נג אות, שער ב)
 מבני יועץ לאשר הוגנת עצה להשיא הזה
 ייעץ ולא, נבערה בעצה להכשילו ולא, עמנו

 ''. דרכו לפי חבירו את
 לא מצות) ם"לרמב המצוות מספר נראה וכן

 מהכשיל שהזהירנו: ''...שכתב(, רצט תעשה
 ישאלך שאם והוא ,בעצה קצתנו את קצתנו

 האזהרה ובאה בו נפתה הוא בדבר עצה אדם
 הדבר אל הורתייש אבל ומהכשילו מלרמותו
 יתעלה אמרו והוא. וישר טוב שהוא שתחשוב

 ",מכשול תתן לא עור ולפני"( יט קדושים)
 נוטל היה, בדבר סומא לפני ספרא ולשון

 ''.לו הוגנת שאינה עצה לו תתן אל עצה מךמ
 

 תמיהת המנחת חינוך על זה
, א ק''ס חינוך במנחת זה על תמה ואמנם ב(

 חינוךה כונת מבין איני לכאורה: ''וכתב
 הלאו ם"לעכו גם הלא' ישראל בני' שכתב
 ס"וש ,בדבריו ז"אח כמבואר ,עור דלפני
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 יושיט דלא מה מקומותוכ ז"בע הוא מפורש
' מה ב"פי מ"הר ולשון, נח לבן החי מן אבר

 דוקא כתב לא' כו עור המכשיל כל רוצח
  .ישראל
 אסור איסור דבר בענין דדוקא ולומר ולחלק

בר ד מנלן ,עצה לענין לא אבל נח לבן להכשיל
 אף כן אם, נח בן על גם קאי דהקרא כיון זה

 לבן ואפילו אסור כן גם דעלמא במילי עצה
 . נח

 הלכות מ"הר ופסקה .()ד ב"בב שמבואר ואף
 עצה להשיא דאסור"(, טו' הל יב פרק) רוצח
 להשיאו אפילו''ש ש''יעא.ה. ] ",לנכרי טובה
 ברשעו עומד והוא, מצוה דבר שיעשה עצה

 שהשיא על אלא דניאל נתנסה ולא, אסור
)כבדניאל ד,  ,"צדקה ליתן לנבוכדנצר עצה

כד( ובטעם הדבר כתב המאירי שם שמרבה 
כמבואר בב"ב י: שביבש קצירה  זכויות לגוי,

תשברנה, כלומר שכל עוד יהיה לגויים 
זכויות מהמצוות שעשו הם יתקיימו ולא 
ישברו ותמשיך מלכותם, ותתארך הגלות, 
אמנם ברמ' כאן מבואר שגם סתם עצה 

 בהתעוררותטובה אסור, ולכן הוסיף טעם 
(, פג סימן ד"ח, סופר שמעון לרבי) תשובה

 שהרי לגוי טובה שותלע שאסור משום שהוא
 שגם שם ועיין', תחנם לא' איסור על עובר

 לישראל גם מצוה לעשות עצה ליתן אסור
 מקבלין שאין כמו, אחרים לטובת אף, רשע

 כדפסק שבת שמחלל ממומר ונדבות נדרים
 שאין והטעם(, ב' סעי רנד' סי ד''ביו) א''הרמ
: צדקה וכגון, מצוה לעשות עצה להם ליתן

 דאדרבה, הזו מהמצוה זכות ול יהיה שלא''
 זכות לו יעמוד ולא וימות לרשע הלעיטהו

, ''יותר עוד יתפקר יענש לא שאם, המצוה
כלומר עדיף שלא תעמוד לו זכות המצוה כדי 
שימות מהר, כי הרי כל רגע שחי ממשיך 
לעשות עבירות, ועוד יתבסס בדרכו לומר 
שהולך בדרך טובה, והראיה שה' מטיב 

 ובענין וד אחרים בטעותו.איתו, ויטעה ע
  .[לקמן בסימן י עיין' וימות לרשע הלעיטהו'

 להשיאו דוקא מקום מכל]ממשיך המנ"ח[ 
, מעצה עצמו לסלק אך, אסור טובה עצה
 ואיני ,אסור נ"לב גם רעה עצה להשיאו אבל
 וצריך בר זהד המחבר להרב א ליהמנ יודע
 . ח"המנח ל"עכ. עיון

 הציע איך שהק ודאי ח''המנח לפי ם כןוא
 לעבור ריונילקלצט תרדיון בן חנינא רבי

  .עבירה
 גיטין) שמואלביץ ח''לגר, חיים בשערי ועיין

 בלהכשיל שגם שהוכיח(, א ק''ס, ל' סי
, עשה מלקיים לבטלו רק ואפילו, לעבירה

 דבריו והובא. )הוגנת שאינה כעצה נחשב
 כ''וא(, ל' סעי א שבפרק 106 בהערה

 יש למה, ח''נחהמ של שאלתו מתחזקת
 ואילו, אסור בעבירה גוי שלהכשיל, חילוק

 ? מותר רעה עצהלו  לתת
 

הכשלה בעבירה חמורה מעצה רעה 
בעלמא כי נחשב שהמכשיל השתתף 

 בעבירה ולכן אסורה אף לגוי
 חיים בשערי תירץ, החינוך דעת את וליישבג( 

 של מכשול בין חילוק שיש(, ב ק''בס שם)
 לבין, למקום אדם בבין שפוגם, עבירה
 רק שפוגם הוגנת שאינה עצה לתת איסור

 שבזה החינוך סובר ולכן, לחבירו אדם בבין
  .לגוי רעה עצה לתת איסור אין

 מוכח כן" – המעתיק וכתב שהוסיף שם עיין)
 חשיב ז"דע ע"דלפנ לדון ן"הר כ"ממש

 שמשמע כלומר...", ז"דע זרייהויאב
 הוא גם שכאילו נחשב בעבירה שהמכשיל

 הדבר נחשב ולכן, מהעבירה קצת עשה מועצ
 ומוכח, ז''דע זרייהויאב כאיסור בשבילו

 אלא, חבירו כשלון מצדרק  האיסור שאין
  .(לשמים רע דבר עשה עצמו שהוא מצד

(: צה אות פסחים) שעורים בקובץ ע''וע
 ל"ת, נח לבני ח"אבמה יושיט שלא מניין''

 נמי ילפינן קרא מהך והנה'. וגו עיור לפני
 וכתב, לו הוגנת שאינו עצה ליתן אסורד

 בנכרי שייך הזה האיסור דגם, חינוך במנחת
 להבין צריך והנה. איסור דבר במאכילו כמו

 לאו שנא דמאי )א.ה. כוונתו בדעת החינוך(
 כמו, בנכרי נוהגין שאינן, הלאוין מכל ע"דלפ
 גזל ד"למ שאפילו, תגזול ולא תגנוב לא
 וכן, אחריני אימקר ליה ילפינן, אסור ם"עכו
 האסור דבר להאכיל דלענין ל"וצ. תרצח לא

 איסור ייעשה שלא היתה התורה שקפידת
 לנכרי ח"אבמה במושיט נ"וה, ישראל י"ע

 עצה במיעץ אבל, המושיט י"ע איסור נעשה
 שבין האיסורין כל כמו הוי הוגנת שאינו
 ''.בנכרי נוהגין שאינן לחבירו אדם

 י' סי ישי בית בספר גם החינוך את יישב וכן
 ה''מהרמ כן והוכיח(, פישר שלמה לרבי)

 של מהלאו נלמד להזיק דהאיסור. כו ב''בב
)עיין קה''י סי' א בב''ק, שיטות  וריע לפני

וא"כ הפשט בפס' הוא מצד בין  ,נוספות(
: והוסיף אדם לחבירו, וזה אין בגוי,

 בעבירה הכשלה דבאיסור, זה לפי נמצא''...
, חדא, תרתי איכלל ורעי דלפני קרא משום

 זה ומצד, בנזיקין גרמא שגדרו דקרא פשטיה
 איסור כאן יש ועוד ...אחד ענין הכשלה כל
 והוא, ל''חז מדרשת הנלמד למקום אדם בין

. ''שבתורה האזהרות כל של מאביזרייהו
 והחלק שנלמד מהדרשה יש גם בנתינה לגוי,

 להיות שיכול להוכיח כתב )שם( 'א ובהערה
'', שמעתי זו שתים, אלוקים דבר אחת''

. ענינים שני וקמהפס ללמוד שאפשר כלומר
 הבושם בערוגת גם יישב, ל''הנ וכהסברים

 סוף, רלה' סי ד''יו, גרינוואלד משה לרבי)
 (.קה' בעמ', למדנו ומדבריהם' ה''ד
 

 לפני עיור דאורייתא באיסור דרבנן
(, סה סימן ג חלק) אחיעזר ת"בשו ע''עד( 

 יהושע פני ת"בשו שחקר מהל...: ''שכתב
 וריע לפני משום עובר דרבנן דבאיסור
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 שאינה עצה לו ממשיא גרע דלא מדאורייתא
 בותבתשו ה שכתבמל ע ,קשה ...הוגנת
 ,דרבנן רבית על שבועה דחל לחקור א"הרשב

  .מדאורייתא ע"לפ עובר דהא
 

לפנ"ע בעצה רעה הוא רק בשוגג 
ואילו לפני עיור באיסורים הוא גם 

 ידבמז
 וריע דבלפני ל"י אולםה( ]ממשיך האחיעזר[ 

 או מכשול שנותן כפשוטו ,ע"לפ סוגים' ב יש
 רק שייך דזהו, הוגנת שאינה עצה לו משיא
 אינו עצה והשואל, יודע וריהע שאין בשוגג

 עוד ויש. לו הוגנת אינה שהעצה בעצמו יודע
 כוס לו מושיט כמו באיסורים וריע לפני סוג
 י"אעפ, ע"לפ עובר במזיד םג דבזה לנזיר יין

 עובר המכשיל מ"מ אסור שהוא יודע שהנזיר
 . באיסורים מיוחד ע"דלפ דין וזהו
 משום עובר בדרבנן דגם נימא אם כן ועל
 הוגנת שאינה עצה לו ממשיא גרע דלא ע"לפ
 במילי וריע לפני דזהו, בשוגג דוקא היינו לו

 ע"דלפ מיוחד דין דזהו במזיד אבל, דעלמא
 באיסור מכשיל הוא אם בזה ,םבאיסורי

 הוא ואם התורה מן ע"לפ משום עובר תורה
 . מדרבנן ע"לפ משום עובר דרבנן איסור
 וריכע הוי במזיד דגם הטעם באיסורים ואולי
 בו נכנס כ"אלא א עבירה עובר אדם שאין

 באיסור ע"לפ שייך ולהכי, שטות רוח
 דרבנן דבאיסור ל"י מ"מ, ובדרבנן דאורייתא

 דלא הסברא בזה ש"ול מדרבנן שולהמכ הוי
 זה דענין, הוגנת שאינה עצה לו ממשיא גרע
 בעצמו יודע שאינו מי על רק נאמר לא

' בסי להלן' ועי .ע"וצ לו הוגנת אינה שהעצה
 . עכ"ד.''בזה ונראה ה''ד ז אות א"פ
 

עצה לעבירה חמורה מעצה רעה 
 בעלמא

ו( לכאורה לפי המתירים לתת עצה רעה לגוי 
ך, שערי תשובה, ורמב''ם הנ''ל(, מובן )החינו

איך רבי חנינא ב"ת נתן עצה לגוי לעשות לו 
 בעצה דניחא נראה ד''לענהמתת חסד, אבל 

 אדם בבין הוא החסרון שכל עלמא בעניני
, וככל הנ"ל לגוי נוינצטוו לאי"ל ד, לחבירו

 ,'וכד החי מן אבר לאכול לגוי כשמציע אבל
הוי , חבירול אדם בבין פגםהוי ש ממה חוץ
 שמציע ילד וכמו, למקום אדם בבין גם פגם

 מקפיד שאביו שודאי, אבא את לצער לאחיו
 גם ד''בנדמסתבר ש כ''וא. המסית המציע על

א"כ חזרה הקושיא ו, שאסור יודה החינוך
 הציע תרדיון בן חנינא רבי איך, למקומה

 .דמים שפיכות של חמורה עבירה לעבור לגוי
 

יא כמו הטעיית האם עצה רעה לגוי ה
 עכו"ם שמותרת

 לגוי להציע שאסור חינוך המנחת ולדעתז( 
 נתיר לא למה, לדעת צריך הוגנת שאינה עצה
 ויש'', מותרת ם''עכו טעות''ש הדין מכח

, אותו להטעות לכתחילה אפילו שמותר דעות
(: ב סעיף שמח סימן מ''בחו) א''הרמ כדפסק

 ןבחשבו להטעותו כגון, כוכבים עובד טעות''
 דעויו שלא ובלבד, מותר, הלואתו להפקיע או
 ויש(. ג"ס טור) השם חילול דליכא, לו

 טעה אם אלא, להטעותו דאסור אומרים
 (''.בתרא הגוזל פרק מרדכי) שרי, מעצמו
 הסוברים שבאמת לומר אפשר היה ושמא

 יסברו, לגוי רעה עצה לתת איסור שיש
, מעצמו כשטעה ורק, להטעותו שאסור

, לגוי רעה עצה לתת המתירים וואיל, מותר
 . לכתחילה להטעותו גם יתירו

 לבין, רעה עצה בין חילוק שיש נאמר ואם
 נקרא מתי, הגבול את לדעת צריך, והטעיית

  .''הוגנת שאינה עצה'' ומתי'' טעות''
 

 מכירת מחלתו לגוי
 את למכור מותר האם, לדון יש ולדוגמאח( 

 סימן) חסידים בספר עייןדהנה , לגוי מחלתו
 שהיה אחד בנכרי מעשה: ''שכתב(, תמה
, זועפים פניך למה חבירו ל"א, ועצב יושב

 אדום סוס על רוכב שהיה בחלום שראה ל"א
 זהו חבירו ל"א, טמאה בהמה אצל והסוס
 אמר, במיטה[ וירכיבוהו] מהרה שימות
, ממנו חלומו ויקנה לשתות לו יתן אם הפותר

 מכור חלומי שיהא לך אתן כן מנת על ל"א
 פותר ומת לשתות לו ונתן עליו וקיבל, לך

 מות עד חולה היה אחד. השני ביום החלום
 החולי לי תקנה ל"א מתלוצץ אחד והיה
 עמד מיד, לך אתן ל"א, וכך כך לי תן, שלך

 ''. ומת חלה וזה, החולה
 לפנישליט"א  ק"לגרח בא שאחד ושמעתי

 לו ואמר ,בריאות בצקת לו שיש ואמר פסח
 רשם הזה והיהודי. לגוי תמכור אז – הרב

", בריאות הבצקת ואת: "חמץ מכירת בשטר
 . הבריא מיד פסח ובערב

 מערכת, י'פאלאג) חיים בנפש יין עודוע
 שהיה באחד עובדא הוה(: ''מב אות ת''החי

 לאחר החולי ומכר אבעבועות בחולי חולה
 זה ואחר עלתה לו ורפואה החולה ונתרפא

 זה אך משכבל ונפל במקומו הלוקח נכנס
 . ...''חולי

 קטז' סי, ב חלק, סומך) צדק בזבחי ע''וע
' סי עולם בברית) א''מהחיד הביא(, פה אות

 שראה גדול מאדם שמעתי אני וגם(: ''...תמה
 נתרפא והמוכר החולי שמכר גוי בעיניו

 בכף גם והביאו..'', בחולי נלכד תכף והקונה
 .(קמ אות קטז' סי ד''יו סופר) החיים

 הספר לשון אתהביא הכף החיים, שוב ו
ועיי'ש ( יט אות רכ' סי) ח''ל באו''הנ חסידים

 עושין שאין כתוב, תמז' סי ח''שבס הוסיףש
 שאם נראה ולכן, לרבים גלוי כשהדבר נס

 שהרי, זאת יפרסם שלא, לגוי מחלתו מוכר
 זאת יקלקל ושלא, לנס צריך סוף סוף

  .בפירסום
 למכור כביכול שמועיל מדהימים והדברים

 .לאחר עונשו את
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 מכירת מצוות או עולם הבא

 הספר על' והארות מקורות'ב ועייןט( 
 ועונש בשכר שדווקא שכתבו ל''הנ חסידים
 העולם שכר אבל, קנין מועיל הזה שבעולם

 ת"בשו כדכתב קנין שום בו מועיל לא הבא
 בדברי ע''וע(, קא סימן) אלשקר ם"מהר

 עוד והביא, שהביאו( כט' סי כד כלל) גאונים
  .(טז' סי) חייא מעשה ת''משו מזה

 ג''הש בשם (טו ק''ס שו' סי) א''המג ודעת
 ועיין, לאחר שלו המצוות למכור יכול דאדם
 ערוך בשולחן ע''וע .עוד שם גאונים בדברי

 א"שא ומי(: ''...א סעיף רמו סימן דעה יורה)
 או ללמוד כלל יודע שאינו מפני, ללמוד לו

 לאחרים יספיק, לו ששי הטרדות מפני
 כאילו לו ותחשב: ''א''וברמ'', הלומדים

 עם להתנות אדם ויכול(. טור) בעצמו לומד
 לו ימציא והוא בתורה יעסוק שהוא חבירו

 עסק כבר אם אבל, השכר עמו ויחלוק פרנסה
 בשביל חלקו לו למכור יכול אינו בתורה

(: ג ק"ס) תשובה ובפתחי''. לו שיתנו ממון
 ח"פר. למכור יכול אינו דהו לכ חלק ה"וה''

 ''. בליקוטים
 

 מכירת בניו כסגולה
'' למכור'' שאפשר זה שרעיוןאף  ובאמתי( 
 אחר למישהו ה''מהקב שקיבל העונש את

 לזה דוגמא עוד מצאתי אבל, פלאי נראה הוא
, ה חלק, משפט חושן) סופר חתם ת"בשו

 כשהיה ושוב בניו שמתו אחד(: ''קיא סימן
 ביםזהו' ה בעד קדישא חבראל ומכרו בן לו

 יחזור הבן נישואי' וכו יגיע שאם תנאי הוהי
 ...מהם בנו ויקנה ביםזהו עשרה ק"להח האב

 ק"והח אשה לישא רוצה והבן חיים ושבק
  ...ל"הנ כל שישלם עד בידו םמוחי
 מכירת אינו הבנים למכור שנוהגים ומה

 על נגזר שמא םחוששי אלא ,הקדש או גופם
 לאחר מוכרו ל כןע בניו תושימו הזה האב
 בנו היהי והילד מעתה אביו היהי שהוא לומר

 סרח ומצינו ,עליו שמו עוד יקרא ולא זה של
 ונקראת אשתו בת אלא היתה ולא אשר בת
 שביום ביניהם תנאי הוהי כא נמי,ה שמו על

 נקרא להיות ויקנהו האב יחזיר םהנישואי
  .בנו להשיא האב שזוכה בנו

 פה שאיננו או וקונה חוזר אינו אם ומעתה
 בו יחזיקו ק"והח ולקנות לחזור היום עמנו

 לעכב יכלו לא זה בשביל מ"מ ,כבנים
 יכול אינו עצמו האב שהרי ם,הנישואי

 ד"י ע"בש כמבואר אשתו נישואי בנו למחות
 ביד היא עבירה כ"וא ,ש"ע מ"ר ס"ס' בהגה

' א שעה םהנישואי םמעכבי אם ק"הח
 לו והיתה הואיל מ"מ אך ,לחטוא וחלילה

 ליתן עליו לקבל לו טוב ז"עי' ה תשועת להבן
 ...''.מה דבר ק"לח

 
 חילוק איזו מחלה מוכר לגוי

 ר''מו ואמנםיא( נשוב למה שהערנו בס"ק ז'. 
 לי אמר, א''שליט גוטפריד שלמה רבי הגאון
, גוי להטעות של הסוגיא בין קשר שום שאין
, גנתהו שאינה עצה לו לתת של הסוגיא לבין

 שלוקח, גזל איסור של סניף זה הטעיה כי
 ועצה, שמטעהו י''ע הגוי של ממונו את

  .דעלמא עניני בכל היא הוגנת שאינה
, לגוי ונאהא איסור שאין ודאי, הלכה ולענין
 גם שמותר לדינא העיקר, הטעיה ולגבי

 לדינא העיקר וכן, לכתחילה להטעותו
 שאינה עצה לגוי לתת שמותר ל''הנ כחינוך
  .הוגנת
 לסוגיית קשר אין, לגוי מחלתו למכור ולגבי

, ל''וכנ, גוי' גזל' כאן אין כי, גוי הטעיית
 לחלק ויש, הוגנת שאינה עצה בזה יש אמנם

, נפש פקוח חשש בה שיש מסוכנת מחלה בין
 בה ואין ממנה סובלים שרק מחלה לבין
 ח''המנח גם, נ''פקו חשש כשיש כי .נ''פקו

 יסכים, לגוי הוגנת השאינ עצה לתת שאסר
 שדוחה כמו'', בהם וחי'' כי, מותר ג''שבכה

 כך(, עבירות' ג-מ חוץ) התורה מצוות כל
 ואפילו, רעה עצה לגוי לתת איסור גם ידחה
 חייו להציל כדי מותר ממש גוי להרוג

 חזית מאי'' סברת ואין, )כדלקמן סי' יז(
 שדם מכיוון, גוי חיי מול'', טפי סומק דדמך
 מחלה בלמכור ורק, סומק טפי אמתב יהודי
, אסור יהיה ל''הנ ח''למנח, סכנה בה שאין
, החינוך כשיטת לדינא העיקר כאמור אבל

 ולכן, לגוי הוגנת שאינה עצה לתת שמותר
 . המחלות סוגי כל את, לגוי למכור מותר

 
האם זו טובה לגוי שיחלה במקום 

 יהודי
 שיש לי אמר הי''ו כרמון דני ידידי אמנםיב( 

מותר גם  ,לגוי מחלתו את שלמכור לומר
 לשיטת המנח"ח המחמיר בעצה רעה, כיון

 לו גדולה זכות שהרי, לגוי טובה עצה היאש
, הבא לעולם יגיעכשהגוי ו, יהודיבריא לה

 שיהיה כדי עבד חייו שכל חמור כמו לא יבוא
 כח לו שיהיה כדי ואכל, לאכול מה לו

 היה שבזכותו אדירה זכות עם אלא... לעבוד
 יכל , שבמקום לשכב חולה במיטה,יהודי

ואחיו הרב . כל היום תורה ללמוד להמשיך
כפיר הי''ו הוסיף שגם העצה של רחב"ת 
לקלצטונירי היא עצה טובה לפי"ז, שהרי 
עי"ז זכה לעוה"ב. ואמנם אם כך קשה לי 
שהרי עצה טובה אסור לתת לגוי כדהובא 
לעיל, וי"ל דלא קשה מידי שהרי הוכחנו 

דברי הרמב"ם שסיבת האיסור לתת עצה ב
טובה הוא מצד 'לא תחנם'. )וכדברי 
ההתעוררות תשובה שהובא לעיל( ולכן כל 
שיש תועלת לישראל מותר, )כדמשמע בשו"ע 
יו"ד סי' קנא סעיף יא, שב'מכירו' מותר(, 
וא"כ גם ברחב"ת היה תועלת, וגם במכירת 
המחלה יש תועלת לישראל ושרי. ולפי"ז 

בוד כיועץ לגוי, שהרי יש תועלת מותר לע
 שמסופר מהשמקבל משכורת )וכעין 
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 יאמרו לבוא שלעתיד ז''ע מסכת בתחילת
 ויאמר, ישראל בשביל הרבה שעשינו הגויים

, שבעולם שוטים: ''הוא ברוך הקדוש להם
, ''עשיתם עצמכם לצורך - שעשיתם מה כל

כלומר לא עשיתם טובה לישראל, כי חשבתם 
''כ בנד''ד הוא להפך שאנו רק על עצמכם, א

אומרים שמה שהישראל נתן ''עצה טובה'', 
לגוי לקנות את המחלה, היהודי לא חשב 
בכלל על טובת הגוי, אלא חשב רק על טובת 

   עצמו(. 
ואמנם אם כך, אז מדוע אסור לתת עצה 
שיתן צדקה, והרי יש תועלת לישראל? ואין 
לומר שמיירי שנותן לו עצה לעשות צדקה 

יים, שהרי המקור שהביא הרמב"ם הוא לגו
מדניאל, ושם נתן עצה לנבוכדנצר ליתן 
צדקה לגולים היהודים כמבואר ברש"י שם 
)ד, כד(, וכן ברש"י בסוטה כא. ד"ה 'הן', וכן 
בב"ב ד. העצה שנתן בבא בן בוטא להורדוס, 
לבנות את בית המקדש, היתה לטובת 
ישראל, וא"כ מה הקשתה הגמ' איך נתן עצה 

ובה להורדוס? ושמא י"ל כדכתב בשו"ת ט
זרע אמת )בח"ב, יו"ד, סי' קיב דף קלב ע"ג, 
והסכים עמו ר' חיים פלאג'י בספר שמע 
אברהם, ובערוך השולחן יו"ד סי' רנד סעיף 
ג( שהאיסור לתת עצה טובה הוא רק לגוי 
שעובד ע"ז )או לעבד רשע( וכך דייק 
ברמב''ם, אמנם ברמ' פרנקל גרסו סתם 

י'. ומשמע שלאו דוקא עובד ע"ז, וחוזרת 'לגו
הקושיא. ושמא י"ל שאכן אף שיש רווח 
לישראל מהצדקה של הגוי, עדיין אסור, כי 
מעלת הצדקה גדולה שמובטח שיקבל שכרו 
בעוה"ז, ואילו שאר מצוות יתכן שיקבל שכר 
רק בעוה"ב )שגם לגוי יש 'גן עדן תחתון' 
ואכ"מ( וא"כ יוכרח שבצדקה תמשך 

ם בעוה"ז, ושיקול זה יותר חשוב מלכות
מהתועלת בצדקה )ועוד "הרבה שלוחין 
למקום לפרנס עניי ישראל" כדכתב 
בהתעוררות תשובה שם(, ולפי זה יש לדון 
בכל מצוה ומצוה, אם היא מסוג שאוכל 
פירותיהן בעולם הזה, שאסור לייעץ להם, 
לבין שאר מצוות שמותר, ואמנם קשה, 

וריד לו את השופר שהרי מותר לבקש מגוי שי
מהעץ ביו''ט של ר''ה, ואף שחסד הוא 
מהדברים שאוכל פירותיהן בעולם הזה, ואין 
לומר שעושה בשכר שהרי אסור לשכור גוי 
למלאכה ביו''ט, ושמא י''ל שכל האיסור 
להציע להם לעשות מצוה, ששכרה בעולם 
הזה, הוא רק בדבר שהוא מצוה בעצמותו 

ושה את )מצוה היא מלשון מצווה, שע
הפעולה, כי כך ציוה ה'(, וכגון שדניאל הציע 
לנ''נ לעשות מצוה שבזכותה ה' ירחם עליו, 
אבל שנותנים עצה לחסד, שהגוי לא מתכוון 
בכלל לשם מצוה, אין איסור, ויש לעיין 
ביהודי שבא על גויה ונולד לו בן גוי, ומבקש 
מבנו שיכין לו כוס קפה, ויקיים מצות כיבוד 

ט שלמ''ד שגוי מצווה בכיבוד אב, וזה פשו
אב, שמצוות שיש בהם סברא, וכגון בנד''ד 
שחייב הכרת הטוב להוריו, שמותר לתת לו 

עצה לקיים מצוה שמחויב בה, ואפי' כופין 
את הגויים לקיים ז' מצוות שמחויבים בהם, 
אבל מה הדין למ''ד שאין מחויב בכבוד 
הורים, והאבא מציע לבן לכבד אותו, דאם 

שהבטחת ''למען יאריכו ימיך'' שייכת נימא 
גם לגוי, ייצא לפי הנ''ל שאין לאבא להציע 
לבנו הגוי לכבדו, שהרי מאריך את הגלות, 
ואם הוי כשאר מצוות שהגוי יקבל שכר 
שמקיים כאינו מצווה ועושה, יהיה מותר 
להציע לו לעשותה(. ומהעצה שנתן בבא בן 
בוטא להורדוס לא קשה מידי, שודאי לא 

יך 'לא תחנם' כי היה עבד ישראל, ואצלו שי
נשארה רק בעיה שמרבה זכויות הרשע, ולא 
יענש ויתפקר יותר וכדלעיל, ובכ"ז הותר 

 משום 'בית המקדש'.
של  תםסברועוד יש לתרץ את השאלה על 

האחים כרמון )שאמרו שמכירת המחלה 
לגוי, ועצת רחב''ת הם עצות טובות לגוי, 

קשה שאין לתת  ושאלתי עליהם, דא''כ שוב
 ''טובה עצה''ש לומר דיש ,עתה טובה לגוי(

, הזה בעולם טובה להיות צריכה, האסורה
 ''לחבירו אדם בין'' היא טובה עצה שהרי

 לחבירו אדם ובבין, שאסור לעשות לגוי
' פרק א' שער אלעיל ) בספר מבואר )היהודי(
 מה ולא, לשני שנוח מה לעשות שיש סעיף ל(

וי )שכאמור אינו חבירו(, , ולכן לגלו שטוב
לתת לו מה שטוב, -אפשר לעשות את ההיפך

ולא את מה שנוח,  וא''כ שמציע לו עסק טוב, 
עובר בלא תחנם, שמיטב איתו בחינם 
)כלומר דואג למה שנוח לו(, וכן שמציע לו 
לעשות מצוה, שלא מצערת אותו בשום צער, 
נחשב שנתן לו עצה טובה ונוחה )ועוד שכל 

רצון ה', מרגיש שמח וטוב לבב גם מי שעושה 
בגופו ממש(, ואסור. אבל מצוה שתגרום לו 
סבל וצער לגוף, וכגון שיעשה מצוה ויקנה 
את המחלה מהיהודי, ס''ס אף שהרויח 
לעוה''ב, הפסיד את נוחות העולם הזה, וכן 
הקלצטנורי, הפסיד חיי נוחות ותענוג גופני 

ם מהעולם הזה, וא''כ אין שום בעיה לתת לה
עצה טובה, שאינה מטיבה איתם בעינים של 

  כל גוי ממוצע.
 

לזכות לחבירו דבר שהוא זכות 
 בעצמותו אבל חבירו לא מרוצה מזה

 יהיה שהדבר'', לאדם זכין'' בכל לעיין וישיג( 
  .הבא לעולם וזכות, הזה בעולם חובה
 טרפון רבי של הכסף את לקח ע''שר וממה

 צדקהל נתנו, בעסקים להשקיעו ובמקום
, ראיה להביא אין, )המקור מובא בסמוך(

 צדיק שהיה טרפון רבי את הכיר ע''ר שהרי
וכמו שבאמת , למפרע יתרצה שודאי גדול

 בעולם גם מרויח צדקה שהנותן ועודהיה. 
  .הזה

 פרק כלה מסכת]הכוונה בזה למה ששנינו ב
 שהיה טרפון' ר על עליו אמרו: ''כא' הל, א

, לאביונים מתנות ןנות היה ולא, גדול עשיר
 רבי לו אמר, עקיבאר'  מצאו אחת פעם
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 לו אמר, שתים או אחת עיר לך שאקח רצונך
 אלפים ארבעת לו ונתן טרפון' ר עמד מיד, הן

, לעניים וחילקן עקיבא' ר נטלן, זהב דינרי
 היכן, עקיבא, לו אמר, טרפון' ר מצאו לימים

 והוליכו בידו תפסו, לי שלקחת העיירות
 והניחו תהלים ספר והביא, רשהמד לבית

 שהגיעו עד והולכין קורין והיו, לפניהם
 עומדת צדקתו לאביונים נתן פזר, זה לפסוק

 ונשקו טרפון' ר עמד, בכבוד תרום קרנו לעד

, בחכמה רבי, אלופי רבי לו אמר, ראשו על
  [.ארץ בדרך ואלופי

 עייןלגבי זכות רוחנית על חשבון הפסד גשמי 
 חולהיש להפחית הרדמה ל אם, לקמן סי' ו

 בזה כרוך אבל, וידוי שיאמר כדי שמורדם
 לומר שיסכים פ''שאע וידוע יסורין שיסבול

 שהערנו מה על יכעס ל זאתבכ הוידוי את
 .אותו

 

 ג סימן
 (40)שייך לפרק א סעי' י הערה 

 ספק לפני עור
הוכחה מהש"ס דלפני עור הוא גם 

 בספק ייכשל
.(, מובא על רב א( בגמ' בקידושין )דף ל"ב

הונא שקרע שיראי באנפי רבה בריה לנסותו 
דלמא רתח, ואף שאפשר שלא ירתח, בכל 
זאת הגמ' אומרת שעבר על לפני עור, וזה 
דומה למי שהניח מכשול באופן שיתכן 
שהעור לא יעבור שפשוט שעובר בלפ"ע. ולכן 
פסק המהר"ם שיק שאסור למכור בהמה 

פשר גסה לחשוד למכור לנכרים אף שא
 שימכור גם לישראל. 

 
 החומרא רק כשהספק בעתיד

ב( ואמנם בשו"ת אגרות משה )יורה דעה 
חלק א סימן עג( כתב, שבאופן ששייך לתלות 
שקונה לדבר היתר, תולים לקולא שלא 
לחוש, ולא נסתפק לצד האסור שמא הוא 
קונה לדבר איסור, אבל אם קונה בודאי 

ר בכוונה לעשות בו גם איסור, רק שאפש
שלא יזדמן לו לעשות האיסור, הוי גם 
באיסור דלפנ"ע ספק לחומרא ככל איסורי 
תורה, דלא שייך לתלות לצד היתר לבד לומר 
שלא יזדמן לו לעשות האיסור, כי על העתיד 
אין שייך שלא להסתפק וממילא הוא 
לחומרא. ולכן עובר בשעת המכירה אף 
שאח"כ נזדמן שלא מכר לנכרי, מאחר דמסר 

אם יזדמן לו איסור יעבור, וזהו כוונת למי ש
 מהר"מ שיק. 

 
בעובדא דרב הונא אסור גם בספק 

 בהווה
ג( וממילא ניחא הא דקידושין לב., לא 
מיבעיא אם נחשוב הספק שמא ירתח לספק 
דעתיד, שהוא ממש כהא דמוכר לישראל 
חשוד שהוא לחומרא, מאחר שמוכרח 
להסתפק, אלא אף אם נחשבהו לספק של 

חמת דהספק הוא על מדותיו עתה, מ

וחסידותו של רבה בריה שכבר ישנם בו, מ"מ 
הרי אין שייך לומר שיתלה רק לצד ההיתר 
שלא ירתח, דהא כל המעשה עושה רב הונא 
מחמת שמסופק ורוצה להיודע בזה, ואיך 
יתלה כיודע בודאי ואינו מסופק. ולכן כיון 
שמסופק ספקו לחומרא גם בלפנ"ע''. ]עכ"ד 

 האג"מ[.
 

מכירת בגד שספק אם ילבשוהו 
 בצניעות

ד( וע''ע בשו"ת יחוה דעת )חלק ג סימן סז 
ד"ה אולם יש(, שכתב: ''...אולם יש מקום 
לצדד להתיר בנידון דידן, לפי מה שנוהגות 
נשים רבות ללבוש חולצה עם שרוולים 
מתחת לשמלה שהיא בלי שרוולים )סרפן(, 

בר ולפעמים גם מעל השמלה, ואם כן אין הד
ברור כלל שנעשה איסור כל שהוא במכירת 
שמלה ללא שרוולים, כי שמא הקונה אותה 
מתכוונת ללבוש מתחתיה חולצה עם 

 שרוולים. 
 

מקורות מקדמונים להתיר בספק 
 מכשול

ה( וכבר כתב הריטב"א בחידושיו לעבודה 
זרה )ס"ג ע"ב( שכל שאין אנו נותנים את 

סור האיסור עצמו, והדבר ספק אם יפגע באי
אם לאו, אין בו משום לפני עור לא תתן 
מכשול. ובשו"ת די השב )חלק יורה דעה סוף 
סימן י"ג( הביא שכן כתב הכנסת הגדולה 
חלק אורח חיים )בהגהותיו על הכסף משנה 
פרק י"ב מהלכות רוצח( בשם תשובת 
הרדב"ז. ושכן נראה מהתוספות )עבודה זרה 

ישרים ו' ע"ב( ד"ה מנין. וכן כתב בספר אהל 
 )מערכת ל' אות ט"ו(. 

גם הפתח הדביר חלק ג' )סימן ש"ו סק"ג( 
כתב, שהתוספות והריטב"א והרדב"ז, כולם 
אמרו דבר אחד, שדוקא כשהדבר ודאי 
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שיעשה באיסור, שייך איסור לפני עור לא 
 תתן מכשול, מה שאין כן בספק ע"ש. 

 
 מכירה והשאלה לחשוד על השביעית

)ה, ח( שבית שמאי ו( ועיין במשנה שביעית 
אוסרים למכור לישראל חשוד פרה חורשת 
בשביעית, משום לפני עור לא תתן מכשול, 
ובית הלל מתירים מפני שהוא יכול לשוחטה, 
ואף על פי שאין דרך לשחוט פרה המלומדת 
לחרוש, ורובא לרדיא זבני, כל היכא דאיכא 

 למתלי תלינן. כמו שכתב הר"ש שם. 
א(, משאלת אשה ובמשנה )גיטין ס"א ע"

לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה 
וריחים ותנור. ופירש רבינו תם בתוספות 
שם, שהמשנה מדברת כשידוע שאין לחשודה 
אלא פירות שביעית, ואפילו הכי התירו 
משום דרכי שלום, וכמו שאמרו בירושלמי, 
אני אומר נפה לספור בה מעות, כברה לכבור 

סממנים, תנור  בה חול, ריחים לטחון בהם
לטמון בו אונין של פשתן. ומכיון דלא הוי 
תלייה גמורה אלא על צד רחוק, ולא דמי 
לפרה לשחיטה, משום הכי בעינן טעמא 

 משום דרכי שלום ע"כ. 
 

 מכירת ביצים לגוי
ז( ומכאן למד החתם סופר )בחלק יורה דעה 
סימן י"ט(, ליישב התמיהה על מה שנהגו 

ם שלכאורה נראה היתר למכור ביצים לגוי
שלגבי בני נח יש בזה איסור משום אבר מן 
החי, ורק לישראל גלי קרא להיתרא )כמו 
שכתבו התוספות חולין ס"ד ע"א(. וסיים, 
ובביצים שלמות פשיטא לי שמותר למכור, 
כיון שיש מקום לתלות שהגוי רוצה 
להשתמש בהם לדגירה לגדל אפרוחים. וכמו 

(, ובתוספות ששנינו כיו"ב בשביעית )ה, ח
גיטין )ס"א ע"א( הנ"ל ע"כ. )וראה עוד בחזון 

 איש שביעית סימן י"ב אות ט'(. 
 

 למכור לגוי דבר שהוא ספק לע"ז
ח( וכיוצא בזה כתב הטורי זהב יורה דעה 
)ריש סימן קנ"א(, שהשלחן ערוך שם דייק 
לומר שאסור למכור לעכו"ם דברים 
המיוחדים לעבודה זרה, שאם הוא ספק 

 דבר המותר הוא קונה, יש להקל. שמא ל
ולפי דברי הטורי זהב צריך לומר דהא 
דאמרינן בנדרים )ס"ב ע"ב(, רב אשי הוה 
ליה ההוא אבא )יער של עצים(, זבניה לבי 
נורא )מכרו לעכו"ם עובדי האש שמציתין 
אור בבית עבודה זרה שלהם(. אמר ליה 
רבינא, והאיכא לפני עור לא תתן מכשול, 

וב עצים להסקה ניתנו, ומשמע אמר ליה, ר
לכאורה דדוקא היכא דאיכא רובא תלינן 
לקולא. ויש לומר דשאני התם שמכרו לעובדי 
האש, שקרוב לודאי שיקחו מהעצים לעבודה 
זרה שלהם, לכן הוצרך לומר רוב עצים 
להסקה, לסתור את הרוב שהוא לאיסור. וכן 
מצאתי להגאון רבי יצחק אלחנן בשו"ת עין 

ק אורח חיים סימן י"ג(, שתירץ כן יצחק )חל
 בדעת הטורי זהב ע"ש. 

ובספר מקור מים חיים יורה דעה )סימן 
קנ"א סק"א(, חשב מתחלה לסתור דברי 
הטורי זהב מהגמרא הנ"ל, ושוב הוכיח 
מדברי הרא"ש דסבירא ליה כהטורי זהב. 
וכתב שלפי זה צריך לומר דמה שכתוב רוב 

א דאיכא עצים להסקה, לאו דוקא, דכל היכ
 צד היתרא תלינן לקולא ע"ש. 

עיין בקרן אורה )נדרים סב:(, ועיין בספר 
אהל ישרים )מערכת ל' אות י'(, ובספר שיורי 
ברכה יורה דעה )סימן קנ"א(, ובספר לב 
שומע )מערכת ל' אות נ"ה(, ובשדי חמד 
)מערכת ו' כלל כ"ו אות י'(, ובשו"ת שרידי 

ובשו"ת לב אש חלק ב' )סימן נז עמוד ק"נ(, 
 אברהם )סימן מ"ד( וי"ל ע"ד ואכמ"ל. 

 
 במוכר שנהנה יש להקל טפי ממשאיל

ט( ויש להוסיף עוד נימוק להתיר על פי מה 
שכתבו הרמב"ן והרשב"א והריטב"א והר"ן 
בחידושיהם לגיטין )סא.( שדוקא לגבי אשה 
המשאלת לחבירתה החשודה על השביעית, 

לא  שהמשאלת אין לה שום הנאה ממנה, אם
משום דרכי שלום, לא היינו מתירים לה אף 
על פי שיש לתלות בהיתר, משום דלית לה 
לעיולי נפשה לספקא, משום הכי תרתי 
לטיבותא בעינן, משום דרכי שלום, ויש 
לתלות בהיתר. אבל מוכר פרה חורשת 
לישראל החשוד על השביעית, כיון שיש 
לתלות בהיתר, ויש למוכר ריוח בדבר, התירו 

מכור מפני שהוא לצורך עצמו מתכוין לו ל
וכו' ע"ש. וכן בנידון שלנו שהמוכר בגדים 
כאלה אינו מתכוין אלא לטובת עצמו, ויש 

 לתלות בהיתר, לכן יש להקל בזה. 
וכן כתב כיוצא בזה בשו"ת מהרש"ג חלק ב' 
)סימן ק'(, והסתמך בנידונו על דברי 
הרשב"א הנ"ל. וכן כתב הגאון ר' אלכסנדר 

ור בתשובה )סימן נ"ג(. וקילסו סנדר ש
בשו"ת בית שלמה )חאו"ח סימן ל"ח(. וכ"כ 

 בשו"ת דבר יהושע ח"ב )חיו"ד סימן כ'(. 
 

מסקנת היבי"א להקל במכירת בגד שיתכן 
 ללובשו בצניעות

י( ואף אנו נאמר שיש מקום להתיר בנידון 
דידן, מפני שיש לתלות שהקונה תוכל 

רק להשתמש בה בהיתר ולא באיסור. ו
בשמלות שיש בהן מחשוף גדול שבשום אופן 
אין דרך ללבוש תחתיהן לבוש צנוע, אסור 
למוכרן, משום לפני עור לא תתן מכשול. 
ושוב מצאתי בשו"ת שבט הלוי )חלק יורה 
דעה סימן ס"ב( שגם כן פסק כדברינו 
להתיר, אם הוא באופן שיש לתלות שתלבוש 

ע אותו עם בגד אחר צנוע ע"ש'' עכ''ל היבי
 אומר.

 
 להפעיל מחשב בע"ש שאולי יחללו בו שבת

יא( וע''ע בשו"ת משנה הלכות )חלק י סימן נ( 
שדן לגבי מחשב שעושה מלאכה מערב שבת 
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ואפשר שיצטרך התערבות ישראל בעבודתו, 
וכתב ''אמנם מה ששאלת עוד שלפעמים 
המחשב יכול לדרוש התערבות אנשים 

לי בעבודתו והעובדים שם הם ישראלים מחל
שבת בעונ"ה ונמצא ח"ו גורם לחילול שבת 

 לאחרים. 
דא ודאי צריכא לפנים ולפני ולפנים ועיון רב, 
ולא ביררת יפה מה הוא ההתערבות שצריך 
שם, האם זה רק במקרה ואין אתה יודע מזה 
בשעת ההכנה רק שנעשה איזה סיבה ולכן 
צריך התערבות בו, או שבשעת הכנת 

אתה יודע התוכנית להקאמפיוטער כבר 
שיצטרך ישראל להתערב ולגמור כמה ענינים 
שמה, ויש בזה נפ"מ גדולה, וגם חילוק יש אי 
לפעמים אפשר שיגמר הדבר עוד קודם שבת 
כלומר ההתערבות, או צריך התערבות דוקא 

 בשבת. 
והנה פשוט שאם בשעת הכנת התוכנית 
למחשב אתה יודע שיצטרך אדם להתערב בו 

אסור לך לעשות  ולעבוד עם המחשב בשבת
כן, שהרי אתה עובר אלפנ"ע, שבלאו הכי לא 
הי' הישראל עושה מלאכה זו בשבת ויש בה 
לפנ"ע דאורייתא, דהו"ל כתרי עברי דנהרא, 
ולפעמים שאין בו משום לפנ"ע דאורייתא 
כגון שאי אתה יודע איזה מקום יעבוד בו, 
וגם ישנם בנ"א הרבה שם ואפשר שלא יעבוד 

סייע ידי עוברי עבירה שום אדם, מ"מ מ
איכא, ועכ"פ יבוא מכשול ותקלה לישראל 

 ח"ו שהוא דבר גדול. 
ועיין רש"י קדושים כ' ט"ו, עה"פ ואת 
הבהמה תהרוגו, שהקשה, אם האדם חטא, 
בהמה מה חטאה, אלא מפני שבאה לאדם 
תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב תסקל, 
ק"ו לאדם שיודע להבחין בין טוב לרע וגורם 

ה לחבירו לעבור עבירה. כיוצא בדבר אתה רע
אומר אבד תאבדון את כל המקומות, הרי 
דברים ק"ו, מה אילנות שאינן רואין ואינן 
שומעין על שבאת תקלה על ידם אמרה תורה 
השחת שרוף וכלה, המטה את חבירו מדרך 

 חיים לדרכי מיתה עאכ"ו עכ"ל. 
מבואר דהגורם לחבירו ח"ו לעבור עבירה 

ר תורה מק"ו הנ"ל, דק"ו הוא איסו
דאורייתא, דהכא לא מיירי מלפני עור דהא 
לאו בפני עצמו הוא המבואר בתורה בפרשה 
הנ"ל לעיל מיני', אלא הכא מיירי בגורם 

 לחבירו לעבור עבירה באיזה אופן שהוא. 
ומיהו מה שנלפענ"ד שאם בשעה שאתה 
מתקן המחשב ומניחו לעשות מלאכתו אינו 

ם אחר אלא שלפעמים צריך להתערבות אד
ע"פ מקרה יקרה שיצטרך התערבות אנשים 
אחרים, כה"ג לפענ"ד כיון דלא הוה פס"ר, 
ואינו ברור שיבא בכלל, וגם אם יבא אינו 
ידוע מי יתקנו, וגם בשעת התיקון אולי לא 
יצטרך למלאכה דאורייתא, שפיר מותר לך 
לעשות. אבל אם בשעה שאתה מתקן מיד 

לאחר זמן, ואתה יודע הוא צריך להתערב בו 
מזה, אז קשה הדבר מאד להתיר, וצריך 

 לחקור בכמה ענינים שא"א מתוך הכתב.

על כן איעצך שתיכנס לידי"נ הגאון הר' 
אלישיב, או עם ידי"נ הגאון ר' שלמה זלמן 
אויערבאך, ותגיד להם שאני שלחתיך, והם 
יורו לך כדת מה לעשות ע"פ התורה 

מה שעיניו הקדושה, כי אין לדיין אלא 
 רואות בכגון זה''.

 
 מדרבנן אסור כשרגליים לדבר שייכשלו

יב( וע''ע בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ד סימן ה 
פרק ג ד"ה וכעת לעצם( שכתב ''על מה שאני 
מסיק בדברי בפרק י"ט ענף א' דאם יש ספק 
בדבר אם יגרום מכשול ודאי ויש מקום לומר 

"ג שלא יגרום מכשול ועבירה אינו עובר בכה
על לפני עור, מעיר כתר"ה מש"ס ב"מ ע"ה 
דהמלוה בלא עדים עובר משום לפני עור 
שמא יכפור בו, הרי דגם בספק עובר בלפני 
עור, ומקדושין ל"ב דאמרינן דלמא רתח, 

 וממו"ק י"ז דאמרינן שמא יבעט ע"כ. 
ולענ"ד קושיות אלה מתיישבות מגוף דברי 

א הריטב"א בע"ז המובא בדברי באות ב' שהו
מרא דהלכתא דא שספק לפ"ע מותר מה"ת. 
שהרי הריטב"א כותב בלשון דליכא לאו 
דלפ"ע מה"ת אלא כשנותנו למי שיעשה בו 
עבירה ודאי ורבנן אסרו סתמא היכא שיש 
רגלים לדבר לחוש שיעבור זה עבירה ועשו 
סתמא כפירושו וכו', למדנו מדברי הריטב"א 
 דמה"ת אינו אסור אלא בודאי גמור, ורבנן

אסרו היכא שיש רגלים לדבר, ולפי"ז י"ל 
דההיא דב"מ וקדושין ומו"ק רגלים לדבר 
שיכפור היכא שאין עדים, וכן שירתח הבן 
כשיקרע שיראיו בפניו, ויבעט בו הבן הגדול 
כשיכהו. והלפני עור הנאמר שם הוא 

 מדרבנן. 
והתבוננתי וראיתי שהמחנה חיים בעצמו 

ות בתשובה אחרת מבאר דבר זה בפשיט
בתוך דברי חידושו, ודבריו המה בח"א שם 
בסימן מ"ז וז"ל אבל מדרבנן עובר על לפ"ע 
אפי' אם יש רגלים לדבר שיצמיח מכשול. 
ואם יש רוב להיתר אז סמכינן על הרוב דלא 
יהי' מכשול, או אפי' ליכא רוב דלא יהי' 
מכשול אבל עכ"פ הנותן הוא יכול לתלות 

צה יש בדבר היתר אז אפי' מחצה על מח
להקל, דכל האיסור דרבנן והנותן יכול 

 לתלות שמחשבתו להיתר ולא לאיסור.
למשל, במ"ק טו. דמכה בנו הגדול עובר על 
לפני עור דשמא יבעט בו בנו, וכן בקדושין 
לב. בקרע בגד בנו של זהב, או בנדרים סב. 
שמכר יער לכומרים, כל הנך לפני עור הם רק 

איסור, אולי מדרבנן, דבכל הני ליכא ודאי 
לא יבעט הבן, או לא ימרוד בכבוד אביו, או 
הכומרים לא יעשו מן העץ פסל, והגם שקרוב 
שיהי' עבירה, אין כאן לאו דאורייתא עיין 

 שם. 
אלא שמפשטות לשונות הגמ' בכל המקומות 
הנ"ל עובר משום לפני עור לא תתן מכשול, 
ודילמא רתח וקעבר על לפני עור לא תתן 

ר משום לפני עור לא תתן מכשול, דקעב
מכשול, משמע לכאורה דהמכוון על לפ"ע 
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דאורייתא. וכן הוא גם פשטות משמעות 
דברי הרמב"ם בפ"ב מה' מלוה ה"ז ופ"ו מה' 

 ממרים ה"ט. 
 

 כשיש לשער שייכשלו הוי דאורייתא
יג( לכן היה נלענ"ד להוסיף בסברא 
שבמקומות הנ"ל שאני ויש בהם באמת לפ"ע 

נה הלחם משנה בפ"ב מה' דאורייתא. דה
מלוה מקשה על רש"י שפירש דלכן מלוה 
שלא בעדים עובר על לפ"ע משום שעולה על 
רוחו של לוה לכפור, דא"כ אף אם ילונו 
בעדים עובר משום ולפני עור שהרי יטעון 
פרעתיו והמלוה את חבירו בעדים אין צריך 
לפורעו בעדים, ומתרץ דמאי שכתב שעולה 

ו למימרא דברשע יעשה על רוחו לכפור לא
כן, דאטו ברשיעי עסקינן, אלא י"ל דחיישינן 
שאם לא ילוהו בעדים ישכח הדבר שהלוהו 
וישבע, ולפי דעתו הוא אמת, שהרי אינו 
נזכר, אבל כשיש עדים, אף על פי שלא יזכור, 

 על כרחו יפרע ולא ישבע, ע"ש. 
ולפי"ז יש לומר שלכן בכה"ג עובר בלפ"ע 

חכמים שיערו דעת בני דאורייתא, מפני ש
אדם דכשלוים בלי עדים שוכח אח"כ הלוה 
את דבר ההלואה, ]וזהו דאיתא שם בגמ' כל 
שכן מר דטריד בגירסי' משתלי, והיינו 
דהטעם הוא משום שכחה ולכן כל שכן מר 
שטרוד בגירסי' שבודאי ומכש"כ שישכח. 
ע"ש בלח"מ[, ואם כן ברור הדבר שיעבור 

דעתו אמת הוא,  הלוה וישבע מכיון שלפי
ואין סיבה שתעכב בעדו מלישבע, ולכן עובר 

 שפיר בלפ"ע דאורייתא. 
 

כשהמכשיל גורם גם את הרצון לעבירה הוי 
 דאורייתא אף בספק

יד( ויש להוסיף ביותר ולומר שבכה"ג שישבע 
מפני שלפי דעתו הוא אמת, עובר המכשילו 
בלפ"ע דאורייתא אף אי לו ספק הדבר אם 

די"ל דמתי אמרינן דאם יש  ישכח, והיינו
ספק בדבר אם יגרום מכשול אינו עובר, 
היינו דוקא כשהמכשיל ממציא לנכשל רק 
מהות החפץ שיוכל הנכשל לעשות בו ועל ידו 
את העבירה, אבל אינו מכשילו בגוף עשיית 
העבירה, דאפילו כשהנכשל עובר אח"כ 
העבירה אין זה כתוצאה ישירה מגרמת 

ת רצונו הוא, בזה המכשיל כי אם בהחלט
אמרינן דבספק אינו עובר, וכשהעובר מחליט 
אח"כ לעבור אין לזה קשר להמכשיל 
שהמציאו מתחילה החפץ. אבל משא"כ 
כשגוף עשיית העבירה באה כתוצאה ישירה 
מהמכשיל ובלעדו לא היה בא הרצון לנכשל 
לעבור העבירה, בכה"ג שפיר עובר בלפ"ע 

הרי  אפי' בספק. מכיון דאח"כ כשעובר
העבירה באה כתוצאה ישירה מגרמת 
המכשיל ויש לעבירה קשר ישיר להמכשיל 
שהביאו לעצם החלטת הרצון לעשיית גוף 

 העבירה. 
ולכן גם כאן מכיון שאם הלוה ישכח וישבע, 
הרי זה יהא כתוצאה ישירה ממה שהלוהו 

בלא עדים, ולא ברצון הלוה העצמי, כי הלוה 
ע מפני אין ברצונו לעשות עבירה, ונשב

שסבור לפי דעתו שכן הוא האמת, א"כ 
העבירה של שבועת שקר באה רק מפני 
שהלוהו בלי עדים, וזה הוא שהביא לו גם 
הרצון להישבע שבועה שיש בה עבירה מבלי 

 שידע על כך. 
ועל פי זה מובן כבר מאליו למה שיעבור 
בלפ"ע דאורייתא גם בההיא דמו"ק 

ן החלטת וקדושין, והיינו מפני ששם גם רצו
העבירה באה כתוצאה ישירה מפעולת 
המכשול, והיינו דההכאה תביא את הבן 
לרצון ההחלטה לבעוט בו, וקריעת השיראים 
תביא את הבן לעצם הכעס, ובמילים אחרות 
אפשר לחלק ולומר, שמתי ספק מותר, כשרק 
ממציא לנכשל הדבר לעשות בו האיסור, אבל 

ר, משא"כ כשהוא אף הבורא לו עצם האיסו
בזה אסור אף בספק. ושם במו"ק וקדושין 
בהכאתו ובקריעתו את השיראים הוא 
הבורא לו את עצם האיסור שיבעט ויכעס, 
וכן בההיא דב"מ הוא הבורא לו איסור 
השבועה בזה שהלוה לו בלי עדים ובכך הביא 
אותו לחשוב שהאמת אתו שאינו חייב לו. 

 והדברים מוסברים לפענ"ד. 
מספר לפלגות ראובן מה שמזכיר כתר"ה 

שמדבר מזה ומזכיר מתשו' פ"י. הנה ספר 
לפלגות ראובן אינו תח"י, אבל בתשובת פ"י 
עיינתי, והוא בחיו"ד סימן ג', וראיתי 
שאדרבה דעתו היא ג"כ כך דאיסור לפני עור 
קל משאר איסורי דאורייתא וספיקו שרי 
עיין שם. ואעירו לעיין גם בשו"ת חתם סופר 

בד"ה מיהו בידים, שכותב  חיו"ד סי' י"ט
בתוך דיון דבריו שם בלשון, דבכל שהו 
דאיכא למיתלי תלינן, כמבואר במשנה מס' 
שביעית פ"ה משנה ח' ומבואר מאד במס' 
ע"ז ט"ו ע"א ובסוף פרק ה' דגיטין ס"א ע"א 

 תוס' ד"ה משאלת עיין שם. 
 

 בספק אין גם איסור מסייע
 טו( ומ"ש דכיון דהסקתי דאין בזה משום

לפ"ע פשיטא דג"כ איסור מסייע ידי עוברי 
עבירה ליכא בכה"ג. הנה כשיעיין כתר"ה 
בדברי יראה שבאמת דעתי כן הוא, ורק מפני 
שבדיוני בנוגע לאיסור לפ"ע הוספתי לזה עוד 
כמה צדדי היתר, כי לא רציתי לסמוך ע"ז 
בלבד מכיון שהדבר נפתח בגדולים, לכן 

ידי עוברי  בבואי לדון בנוגע לאיסור מסייע
עבירה, הקדמתי לכתוב שבנוגע לזה יורדים 
שני צדדי ההיתר הנוספים שכתבתי בדיוני 
על לפ"ע, ויואיל נא לעיין בתחילת דברי בענף 
ב', ויראה שדייקתי לכתוב שבנוגע למסייע 
לא שייך יסוד ההיתר שיכולים לעבור 
האיסור בלעדיהם, וכן לא יסוד ההיתר שיש 

אבל לא כתבתי שאין  בזה רק הוספת איסור,
בזה גם ההיתר של ספק ויש במה לתלות, 
דזה ברור שנשאר זה גם ומכ"ש במסייע, 
אלא שכאמור לא רציתי לסמוך ע"ז לבד, לכן 
הוספתי להביא בזה יסודי היתר אחרים, 
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ובבססי בע"ה היסודות חזרתי להביא לבסוף 
באות ה' שוב את היסוד שכתבתי בנוגע 

ין איסור מסייע, ללפ"ע, והיינו דבספק א
והכל על מקומו בא בשלום בעז"ה. ובזה הנני 
ידידו מוקירו ומכבדו כרו"ע דוש"ת באה"ר 
ונאמנה אליעזר יהודה וולדינברג''.  ]עד כאן 

 מציץ אליעזר[.
וע''ע במה שכתב בחלק ח סימן יח ס''ק ב 
ד"ה כמו ''..שצידדתי להקל גם מכח זה 

א דבספק אם יעבור אין לפ"ע בדידי קיימ
דיש לאומרו גם בכגון דא שהספק הוא אם 
יקרא זה בכלל עבירה כשיעשה זאת והוא 
עוד בבחינה של לא איקבע איסורא כלל. 
וע''ע במה שכתב חלק ח סימן יז ס''ק ג ד"ה 

 האמור.
 

רופא שנדרש לעשות פעולה שבעקבותיה 
 אולי יעשו איסור בחולה

טז( וע''ע במה שכתב הציץ אליעזר )בחלק יט 
לג( לגבי חיוב רופא להפסיד ממונו כדי סימן 

לא לעבור על לאו דלפני עור או של מסייע 
לדבר עבירה במקרים שנדרש להרדים אשה 
להפלה שלא כהלכה, או לבצע אולטרא 
סאונד בנשים הרות להבחין במום בעובר 
לביצוע הפלה שלא כדין, או לבדיקה לאבחן 
בחולה אם גזע המוח מת כדי שיוכלו שלא 

לנתחו ולהוציא את לבו או אברים כהלכה 
 אחרים לשם השתלה. 

וכך כתב שם ''...יש בזה גם צד היתר נוסף 
והוא באשר שבשעה שהרופא מבצע את 
האולטרא סאונד אין וודאות שיכשיל עי"כ, 
דהרי יתכן שלא יבחין במום בעובר אשר 
יבצע עבור כן הרופא המטפל הפלה, ואותו 

המוח מת,  הדבר בבדיקה כדי לאבחן אם גזע
הרי יתכן שהבדיקה תראה שעוד לא מת ולא 
ינתחוהו, והוודאות על כך באה רק לאחר 
גמר הבדיקות בשעה שהרופא המבצע כבר 
גמר מעשהו כאשר הוא כבר בשב ואל תעשה, 

 -וא"כ יש לומר דכל בכה"ג שבשעת מעשה 
הסיוע אין ודאות שזה יביא לידי מכשול, אין 

איתא בגמ' איסור דלפ"ע, ובדומה למה ד
בע"ז ד' ט"ו ע"ב, דאמרינן דכל היכא דאיכא 

 למיתלא תלינן ע"ש. 
וכך ראיתי בספר תבואות שור סימן ט"ז 
ס"ק כ"ד שכותב לדייק בכזאת מדברי הגמ' 
דע"ז דמשמע מזה דאין אזהרה דלפ"ע כי אם 

 היכא דאיכא מכשול ודאי ע"ש. 
ועל זה הדרך ראיתי שכותב להסביר גם 

"ה דשביעית מ"ו, על הא המשנה ראשונה בפ
דאיתא שם: זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת 
לעבירה, אסור, לאיסור ולהיתר, מותר, 
ומקשה, דאמאי מותר, כיון דספק דאורייתא 
הוא, שמא לאיסור קונה, ולפני עור 
דאורייתא הוא, וכותב לתרץ, דנתינת מכשול 

לא מיקרי אלא כשהמכשול ידוע בשעה שזה 
אם יעשו בו מכשול אין נותן לו, אבל בספק 

זה נותן מכשול והלוקח הוא שמכשיל את 
 עצמו ע"ש.

וא"כ דון מינה גם לנידוננו, דמכיון דבשעה 
שזה הרופא מכין את הבדיקות הדבר בספק 
אם יעשו מכשול, דהא יתכן שהבדיקות 
תראנה שאין צורך בהפלה, ושאין לעשות 
ניתוח, והדבר יתוודע רק לאחר מכן, אם כן 

נותן מכשול, והרופאים המבצעים הם אין זה 
 שמכשילים את עצמם. 

 
 כשיש ידים מוכיחות למכשול הוי לפ"ע

יז( המשנה ראשונה שם מקשה רק על 
חילוקו זה מפ"ק דע"ז ד' י"ד גבי אין מוכרין 
לבונה לעכו"ם, דאמרינן דמוכרין להן 
חבילה, ופריך וליחוש דלמא אזיל ומזבין 

י דלפני לא לאחרינא ומקטרי, ומשני אלפנ
מפקדינן, ומשמע, דאי לאו האי טעמא הוה 
אסור, ואמאי הא ליכא מכשול ודאי בשעת 

 המכירה ע"ש. 
ולענ"ד אי משום הא לא אריא, די"ל דשם 
בע"ז שאני דיש שם ידים מוכיחות שימכרם 
לע"ז מכיון שמיירי בלבונה זכה כדאיתא 
בגמ' שם, שהם מהדברים המיוחדים למין 

בים כדאיתא ברמב"ם ממיני עבודת כוכ
בפ"ט מה' ע"ז ה' ו' ז' ויו"ד סימן קנ"א סעי' 
א', ונקרא איפוא חששא למכשול ודאי, ולכן 
צרכינן לתירוצא דאלפני דלפני לא מפקדינן. 
והיכא שהדבר מסופק אי לאליל שייך או 
לדבר אחר אזלינן באמת בכה"ג לקולא 

 וכמו"ש הט"ז ביו"ד שם סק"א. 
ספר בית רידב"ז ה'  וכדאי לציין גם לדברי

שביעית פ"ט שכותב על הדין של "ואלו כלים 
שאין האומן רשאי למוכרם בשביעית למי 
שחשוד על השביעית" )והיינו במיוחדין 
למלאכת איסור(, שזהו דוקא בזמן שהיו 
לוקחין כל אחד את הכלים הללו מאומן ולא 
היו עושין מזה מסחר וקנין, אבל בזמן 

ר למכור לחשוד, שעושים בזה מסחר, מות
דתלינן שלקח זה למסחר וימכור לנכרים 
ע"ש, והיינו כנזכר, שיש חילוק בזה בין 
כשלון הכרחי לבין כשלון אפשרי, והגם 
שהמדובר בחשוד ובכלים המיוחדים 
לאיסור, בכל זאת כל היכא שבשעת הסיוע 
המעשי לא ברור על כשלון הכרחי לא נקרא 

א גם זה בגדר של נותן מכשול וה"ה איפו
 לגבי שני הנידונים הנ"ל וכנ"ז. 

ויעוין בשו"ת שערי דעה ח"א סימן קפ"ח 
שכותב לומר דהלאו דלפני עור לא תתן 
מכשול עיקר האזהרה באה על הכוונה 
בפועל, ואם לא נתכוין לזה אין כאן איסור 

 כלל עיין שם''. ]עכ"ד הצי"א בחלק יט[.
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 ד סימן
 (49)שייך לפרק א סעי' יב בהערה 

 רמאות בכשרות
נתגלתה רמאות בכשרות מי צריך כפרה 

 והאם כסף הקונים יוחזר
כתב לי בזה ידידי הרה''ג רבי שאול א( 

 רויטנברג שליט''א:
''התגלה רמאות בכשרות מהודרת, ואכלו 
ר"ל נבילות, האם הקונים צריכים כפרה על 
מה שאכלו דברים אסורים, או הרב 

כולם? וכן המכשיר, או המוכר שרימה את 
 אם מגיע להם את כספם בחזרה?ה

ומה הדין אם קנו ארבע מינים עם הכשר 
מהודר, והתברר אחרי נטילת לולב שהלולב 
או ההדסים פסולים, האם מגיע להם את 

אם קיימו את מצות הכספם בחזרה, וכן 
ארבעת המינים? והאם הרב המכשיר או 

 המשגיח צריך כפרה על המכשול?
 

 נמצא טריפהאכל על סמך רוב ו
: ]מדברי הרב הנ"ל בעריכה קלה[ תשובהב( 

הנה כיוצא בו דן בחמדת שלמה )יו"ד סי' א(, 
במי שאכל בשר ואח"כ נמצא טרפה בבני 
מעיים אי הוי שוגג וצריך כפרה, או כיון 
שא"צ לבדוק כל הטרפות דסמכינן על רוב, 
הוי בגדר אונס וא"צ כפרה. ומסיק באריכות 

קר ראייתו מתוס' בביצה דהוי בגדר אונס ועי
 דף כה: עי"ש.

 
סברת הנוב"י דסמך על עדים בעי כפרה 

 משום דנמצא דאינם עדים
אלא שמתקשה מאי שנא מנישאת שלא ג( 

ברשות בי"ד אלא ע"י שני עדים שהעידו 
שבעלה מת, ואח"כ התברר שחי, שתצא מזה 
ומזה וצריכה קרבן ביבמות דף צא, וכיון 

היתר גמור ובכל  שנישאת עפ"י עדים בוודאי
 זאת צריכה כפרה.

הנודע ביהודה )תנינא יו"ד סי'  ל זהועמד ע
צו(, והק' למה אם סמכו על רוב ונכשל, 
שא"צ כפרה, ותירץ הנודע ביהודה שאם 
סמך על הרוב, הרי הרוב מודה שיש סיכוי על 
המיעוט אלא התורה אומרת שא"צ להתחשב 

 ה שאין כןבזה, מ"מ הרוב נשאר רוב, מ
ה על שני עדים כשרים הרי התברר בסמכ

שסמכה על עדים שקרנים, והתברר שאין 
 כאן עדים כלל.

 

 סברת הנתיה"מ דמכשול ע"י אחרים גרע
והנתה"מ תי' )והובא בחמדת שלמה אה"ע ד( 

סי' כד ס''ק יא(, דיש לחלק שאם הכשילו 
אותו אחרים וסמך על עדים, ועשה עפ"י 

ריך הכשלה ע"י אחרים לא נהפך האיסור וצ
כפרה, אבל אם סמך על הרוב ונישאת עפ"י 
סימנים מובהקים או רוב, דכך הוא משפטי 
התורה לסמוך על הרוב שע"פ הרוב להיתר 

  .הוא נהפך, א"צ כפרה
וראיה לזה מיחיד שעשה עפ"י הוראת בי"ד 
שחייב קרבן הא אין לך אונס גדול מזה דמאי 
הו"ל למעבד, ובפרט אם היחיד היא אשה 

ע"כ בעשה עפ"י לא ללמוד, אדלא הו"ל 
מכשול, לא נהפך האיסור וחייב קרבן, וה"ה 
אם נישאת עפ"י 'מים שאין להם סוף' אין 

 צריכה קרבן.
ד(, מתווכח  ק"והחמדת שלמה )שם סי' כה ס

עם הנתה"מ וכתב דגם אשה הו"ל ללמוד 
וכמש"כ באו"ח סוף סי' מז שנשים מברכות 
ברכת התורה מפני שחייבות ללמוד מה 

נוגע לאשה, והוכיח שגם בנכשל ע"י אחר ש
  .א"צ סליחה וכפרה עי"ש

 
 סברות החמד"ש מדוע עדים גרע

ובגוף הקושייה מאי שנא סמכה על הרוב ה( 
מנישאת עפ"י שני עדים, תי' החמד"ש )ביו"ד 
סי' א סקכ"ה( דאפשר בנישאת עפ"י עדים 

 כראוי,  הרואים שלא דייק
או  ועוד תי' שאם התירה תורה ע"י רוב

חזקה, אף שאינו וודאי גמור מ"מ התירה 
תורה אף שיש קצת איסור, ע"כ אם נודע 
שאסור א"צ כפרה, משא"כ בשני עדים שהוא 
וודאי גמור וע"כ לא התירה תורה כלל בשום 

 .צד איסור, ע"כ אם נודע שאסור צריך כפרה
]לכאורה משמע דדווקא בדברים שאין 

את לסמוך על רוב וחזקה, צריך כפרה בניש
עפ"י עדים, אלא שקשה שהרי גם באיסור 

אולי ואשת איש סומכים על רוב וחזקה, 
 וצ"ע[. .משום חומרא דא"א אין סומכים

 
 סמך על עד אחד באיסורין

ולפי החמדת שלמה יש לעיין בעד אחד ו( 
נאמן באיסורין ונכשל בו ]וכן בסמך על 
הכשרות[, אם צריך כפרה, שהרי לפי דעת 
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ך כפרה, שהרי נכשל ע"י הנתה"מ פשוט שצרי
אחרים ואינו דומה לרוב וחזקה, אבל לפי 
החמד"ש בתי' השני יש לעיין אם עד אחד 

הוי כוודאי גמור וממילא במקום שנאמן 
צריך כפרה, או אינו אלא כרוב ואינו בירור 

תי' הראשון של הולפי  .כ"כ וא"צ כפרה
דומה לנישאת עפ"י עדים,  יל"ע אםהחמד"ש 

 כפרה. צריךו
 

 התברר שד' המינים פסולים צריך כפרה
אולם בכשרות על ארבעת המינים וכדומה ז( 

בזה לכו"ע צריך לכאורה והתברר שפסולים, 
כפרה, שהרי בוודאי הפסלות לא נהפך 
לכשרות ולמעשה לא קיים את המצווה 
דאונס לאו כמאן דעביד דמי ]ש"ך חו"מ סי' 

 כא[.
אם הרב המכשיר לא הוטעה אלא אף שוכן 
מך על הרוב, ואח"כ התברר שהמזון שס

טריפה, לכו"ע א"צ כפרה גם לדעת הנתה"מ, 
אולם בכשרות על ארבעת המינים לא יועיל 
בזה מה שסמך על הרוב וחזקה ]כגון שסמכו 

גידול וכדומה[ כיון שלמעשה לא העל מקום 
 קיימו את המצווה. 

 
לומר לחבירו על מאכל טרף שהוא כשר, או 

 ובר בלפ"עהמאנס לעבור, האם ע
ולפי החמדת שלמה לכאורה יהיה מותר ח( 

על מאכל לו לשקר ולומר  ,להכשיל את חבירו
שהוא כשר ובאמת אינו כן, שהרי האוכל לא 
עבר על שום עבירה ולא נכשל שהרי אנוס 

ובאמת בקובץ שיעורים )בכתובות דף ג  .היה
אות יב( מסתפק במאנס את חבירו אם עבר 

הו"ל כאילו נעשה על לפני עור לצד שאונס 
 מאליו.

אינו דאולם בר"ן )בקדושין דף לח( מבואר 
כן, אלא שאם מכשיל את חבירו ע"י שלא 
מספר לו שהפרי הוא ערלה, והלה סומך עליו 
ואכל, עובר על לפני עור לא תתן מכשול, 
שכתב דספק ערלה בחו"ל מותר ולכן האכילו 
האמוראים אחד לשני ערלה בחו"ל שלכל 

וביאר הר"ן שבספק אינו  אחד היה ספק,
איסור כלל, שאל"כ האיך מותר להאכיל 
לשני ערלה, הרי עובר על לפני עור, מבואר 
שיש בזה לפני עור אע"פ שהשני סומך על עד 

 אחד נאמן באיסורים.
גורם עכצ"ל לדעת החמדת שלמה שגם ב

אונס יש לפני עור, אע"פ לחבירו לעבור ב
אולם  .שום איסור וא"צ כפרה חבירושאין ל

לפי הנתה"מ אינו ראיה מהר"ן, שהרי באופן 
שהלה סמך עליו אינו אונס אלא שוגג וצריך 
כפרה, וממילא יש כאן לפני עור, ולפי"ד 
עדיין יש לדון במאנס את חבירו אם יש לפני 

 עור.
 

נתינת משא על חמור חבירו בשבת ללא 
 ידיעתו

ובביאור הלכה בתחילת סי' רסו כתב ט( 
היה בדרך וקידש עליו בסוגריים, במי ש

היום, עדיף שיתן מעותיו על חמור של ישראל 
והגוי שעמו יחמר אחריה, דלפני עור במה 
שמכשיל בעל החמור, לא שייך כאן דחבירו 

 אינו יודע כלל ואנוס הוא.
וצ"ל דס"ל כיון שבעל החמור לא סמך על אף 
אחד אלא שבלא יודעין עבר על איסור 

יה לו לעשות, מחמר, והרי הוא אנוס שמה ה
ולא גרע מאם סמך על רוב או חזקה שא"צ 
שום כפרה, ובאמת אין כאן מכשול כלל, אבל 
אם סמך על אחרים שהעידו על הכשרות 
ונכשל, הלה עבר על לפני עור כיון שהוא 

 צריך כפרה.
 

 אדם הראשון בחטא עץ הדעת היה אנוס
ובאור החיים )בראשית ג, יב( עה"פ י( 

אשר נתתה עמדי הוא ויאמר האדם האשה ''
', כתב, צריך לדעת מה 'נתנה לי מן העץ ואכל

מענה בלשונו הרי אפילו קל שבקלים לא 
 ומכל שכן למלך גדול. וב תשובה כזייש

ונראה שכוונת האדם היא שלא ידע דבר כי 
אם האשה הביאה לפניו המזומן ואכל ואינו 
חייב לשאול על המוגש לפניו דבר זה מנין, כי 

ץ לפניו היא מלאה מעדנים הלא כל האר
אשר נטע ה'. ודקדק לומר "אשר נתת עמדי" 
שלא לחייבו לחפש ולדקדק אחריה לדעת 
המובא לפניו כיון שהאשה הלז נתנה ה' עמו 
 לעזר ולהועיל ואין רע יורד מהשמים. 

ואפשר  .ומעתה אין ביד אדם עון אלא שוגג
שדין אונס יש לו כי לא היה לו מקום לומר 

לתת לב לבל תחטא, ולא חשד  לו היה לך
באשה שתאכילהו דבר איסור כיון שניתנה לו 
מאל עליון. ולזה תמצא שלא קלל ה' לאדם 

 אלא להאדמה. 
ולאדם אמר כי ''בפסוק יז האוה"ח וכ"כ 

, צריך ''שמעת לקול אשתך ותאכל מן העץ
לדעת לאיזה ענין מקפיד ה' על שמיעתו לקול 

כלת מן אשתו שלא היה לו לומר אלא כי א
העץ וגו'. אכן לפי מה שפירשנו כי אדם לא 

ונענש .. ידע בעת אוכלו כי עץ הדעת הוא.
מחמת קול אשתו, שהציווי היתה גם על העץ 
ולא רק על הפרי, והוא לא אמר לחווה רק על 
הפרי, ובאמת בעץ הדעת היה טעם העץ 
כטעם הפרי, ולכן וכתוב "ארורה האדמה" 

ה כל עצי הגן כי היא סיבה, שאם היתה עוש
טעם העץ כטעם הפרי, היה האדם נזהר 
לומר לחוה כי נצטוית גם על העץ והיא גם 
היא לא היתה שולחת יד בעץ מקודם, גם לא 
היתה מתפלאת בו בשנותו את טעמו של עץ 

כי עפר אתה ''דהעונש משאר עצי הגן. ]וצ"ל 
לא היה מחמת   '' )ג, יט(ואל עפר תשוב

 אכילת עץ הדעת וצ"ע[.
מבואר באור החיים כדעת כ"פ לכאורה ע

החמדת שלמה, שאע"פ שנכשל מחמת 
 אחרים, מ"מ דינו כאונס ודלא כהנתה"מ.

 
המשקר שהוא בסכנה וחבירו מחלל שבת 

 האם עבר בלפ"ע
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ויש לעיין במשקר לחבירו בשבת, יא( 
ומתלונן על כאב לב ומבקש כוס תה וכדומה, 
לכאורה לא עבר על לפני עור, שהלה שבישל 
בשבת בטעות לא עבר על איסור שבת שהרי 

 .פיקוח נפשמחמת שעושה כדין חשב 
אולם לדעת הנתה"מ שפיר נכשל כיון שנכשל 

, ומממילא המשקר עובר מחמת אחרים
 בלפ"ע.

 
 נמצא איסור דאורייתא הכסף חוזר

אם מגיע לגבי ובנתגלה רמאות בכשרות, יב( 
אם מדובר  .כספם בחזרהלקונים את 

יתא, מחזיר את כספו, אע"פ באיסור דאורי
שנהנו וכמש"כ בחו"מ סי' רלד, ובאיסור 

 מדרבנן לא.
מן המוכר, אולם לגבי קבלת הכסף וכל זה 

מן הרב המכשיר, באופן לגבי קבלת הכסף 
שא"א להשיג את הכסף מן המוכר, יש לדון 
אם יכול לומר לו "חזי דעלך קסמיכנא" 

אם ומסתבר ש .שהרי אתה הכשרת זאת
ונס או עכ"פ לא ברשלנות פושעת, מדובר בא

הרב שעשה מה שמוטל את קשה לחייב ש
ואינו ערב על  ,ס דמינועליו לבדוק, וכא

 המוכר.
 

 

 ה סימן
 (104)שייך לפרק א סעי' ל בהערה 

 חומרת איסור עישון סיגריות
 צריך להאמין לרופאי זמנינו

איתא באיכה רבה )פרשה ב, פס' ט( ''אם א( 
חכמה בגוים תאמין, הה"ד יאמר לך אדם יש 

והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו 
)עובדיה א ח(, יש תורה בגוים אל תאמין, 

 דכתיב מלכה ושריה בגוים אין תורה''.
וא''כ בעניני רפואה שהתחדשה בימינו, צריך 
להאמין לרופאים שאומרים בקול ברור, 

 .''הסיגריות הורגות את האדם בוודאות''
 
 עתו שאינה סכנה ברורהשמ בג"הא בריד

עות יזה לפי הידכגון ההלכה משתנה בב( 
המתחדשות ב''חכמה בגויים'', דהנה בעבר 
חשבו שסיגריות זה דבר בריא, כדכתב בפני 
יהושע מסכת שבת )דף לט עמוד ב( ''נראה 
דעישון הטובא"ק נמי הוי לבריאת הגוף 

 לעכל המזון ולתאוות המאכל וכיוצא בזה''.
שזה לא בריא, אבל לא  נודע ואחרי זמן כבר

ידעו עד כמה זה מזיק, כדכתב בשו"ת אגרות 
משה )יורה דעה חלק ב סימן מט( ''הנה בדבר 
עישון סיגריות ודאי מכיון שיש חשש 
להתחלות מזה מן הראוי להזהר מזה, אבל 

מכיון שדשו  ,לומר שאסור מאיסור סכנתא
בה רבים כבר איתא בגמ' בכה"ג שומר 

דף קכ"ט ובנדה דף ל"א  פתאים ה' בשבת
ובפרט שכמה גדולי תורה מדורות שעברו 
ובדורנו שמעשנין, וממילא אף לאלו 
שמחמירין לחוש להסכנה ליכא איסור לפנ"ע 

 בהושטת אש וגפרורים למי שמעשן''. 
 

 כללא דשומר פתאים ה' 
וע''ע בשו"ת אגרות משה )חושן משפט ג( 

ו חלק ב סימן עו( ''הנה ליתן כלל להא דאמר
שומר פתאים ה' בשבת )קכ"ט ע"ב( ובנדה 
)מ"ה ע"א( בשני דברים שאיכא בהם חשש 
סכנתא ולא זהירי בהו, אף שודאי בסתם 
חשש סכנתא אסור לסמוך ע"ז אף אם יזדמן 
כה"ג בדבר שיש בו חשש סכנתא ולא זהירי 
בהו אינשי, נראה פשוט דבדבר דאיכא הרבה 
שלא קשה להו לבריאותם כלום כגון הרבה 
מיני אוכלין שהאינשי נהנין מהם ביותר 
כבשרא שמנא ודברים חריפים ביותר אבל 
קשה זה לבריאותן של כמה אינשי, ליכא 
בזה איסור מלאוכלן מצד חשש סכנה, מאחר 

 דהרוב אינשי לא מסתכנין מזה. 
ועיין ברמב"ם פ"ד מדעות שנקט שם עניני 
אוכלין ומשקין הטובים לבריאות הגוף 

ת הגוף ולא כתב בלשון והרעים לבריאו
איסור לא מדאורייתא ולא מדרבנן שאסרו 
חכמים, כדכתב בהסרת מכשול שיש בו 
סכנת נפשות בפי"א מרוצח ה"ד שאסור 
להניחו ומחוייבין להסירו אפילו שהוא חשש 
רק לעצמו, מעשה דקרא דהשמר לך ושמור 
נפשך, ובלאו דלא תשים דמים, וכשאיכא רק 

מכין מכת מרדות חשש סכנה אסרו מדרבנן ו
)שם ברמב"ם פ"ד מה' דעות, בה"ה(, וחשיב 
פרטי הדברים עד סוף הפרק וגם בפי"ב, אלא 
כתב רק הקדמה מסברא בעלמא בראש 
הפרק )רמב"ם פ"ד מה' דעות( הואיל והיות 
הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא שהרי 
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א"א שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא 
  .עצמו חולה, לפיכך צריך להרחיק

והוא משום דעל כל הדברים האלו שפרט 
מאחר דהרוב  ,אותם לא שייך לאוסרן ממש

מהן עניני הנאה הן ולרובא דרובא דאינשי 
ואיכא הרבה מהן שא"א  ,לא מזיק להו כלום

 ,להזהר בהו להרבה אינשי שטרידי בפרנסתן
ואיכא הרבה שלא שייך שיזהרו בזה עניים 

חייהם  שמרויחין רק מה שמצומצם לכדי
שלכן לא שייך לאסור, אלא רק לעורר 
להעלמא במה שידעו איזה דבר הוא טוב 
ואיזה דבר הוא רע, וליעץ להם כהלשון 
שנקט הרמב"ם שם )פרק ד' הל' דעות( בכל 

 הפרק. 
 

לדעת האג"מ בשעתו עישון אינו איסור אבל 
 ראוי להימנע

שאלו  ,ולדברים כאלו דמי עישון סיגריותד( 
נהנין מזה מאד ומצטערין הרגילין בזה 

כשאין להם סיגריות עוד יותר מחסרון מיני 
אוכלין טובים, ואף יותר מחסרון אוכלין 
לגמרי לזמן קצר, והקלקול לחלות מזה הוא 
עכ"פ רק מיעוט קטן, וכ"ש להחלות מזה 
בסרטן )קענסער( ובעוד מחלות מסוכנות 
הוא קטן ביותר, דאף שמע"כ ראה הרבה 

וא רופא ונמצא בבית חולים, שמע"כ שה
החולים ורואה כמעט בכל יום חולים בסרטן 
הריאה והגרון וגם באיברים אחרים שנמצאו 
יותר באלו שמעשנים סיגריות, וכן הוא נמי 
גם בשאר בתי חולים, מ"מ ודאי כל החולים 
הנמצאים בבתי החולים וגם בצירוף אלו 
שלא באו לבתי החולים הוא מיעוטא לגבי 

צאו בבתיהם שלא נחלו אלו דעלמא שנמ
 כלל, ובחשש כזה אמרינן שומר פתאים ה'. 

אבל ודאי מן הראוי לכל איש ובפרט לבני 
מאחר שהוא חשש סכנתא  ,תורה שלא לעשן

ואין בזה שום תועלת וגם הנאה לאלו שלא 
וממילא ודאי אין להתרגל לזה  ,הורגלו בזה

ולא יניח אדם לבניו הקטנים שיתרגלו בזה 
מו נתרגל, וגם בלא ענין חשש אף אם הוא עצ

הסכנה הזה יש לאסור להתרגל בזה דהא 
ודאי אין להמשיך עצמו לרבוי תאוות 
והנאות, אלא אדרבא מהראוי לכל אדם 
 למעט עצמו מתאוות ותענוגים יתרים''.

 ]עכ"ד האג"מ[.
 

בזמנינו יש להחמיר שדעת הציץ אליעזר 
 בזה
אמנם ככל שהתקדמו השנים, והתגלה ה( 

פוסקים יות מסוכנות ממש, מצינו שהסיגר
  .שאסרו באיסור מוחלט לעשן

וכגון בשו"ת ציץ אליעזר )חלק טו סימן לט(, 
שכתב: ''נדהמתי ונבהלתי וממש רעדה 
אחזתני עקב הסברתו המעמיקה והבהירה, 
וראיותיו הרפואיות המופתיות, והוכחותיו 

מאה עדים שהעישון כהממשיות המעידות 
חלי רתמים לגוף, כי של סיגריות כמוהו כג

הוא מזיק בצורה חמורה ביותר לבריאות 

הגוף של המעשן. וכי העישון עלול ממש 
לקצר את החיים ח"ו, וסופר ומונה מספרים 
מבהילים מהסטטיסטיקה המתפרסמת מדי 
פעם המצביעה ומראה באצבע על התוצאות 
החמורות ביותר מריבוי העישון, ואשר 

ת לרוב, טניים נופלים קרבנושבכנפיה ה
והרבה יותר מעשרות אלפים ורבבות אנשים 
ברחבי העולם באים עליהם כחתף )כתוצאה 
מזה( בשטחי הגוף ואבריו השונים ובעיקר 
באברי הנשימה והריאות, גידולים 

הריאות, ברוכיטיס  -ממאירים, וכן, נפחת 
 ,ם ללב ולכלי הדםיכרונית, היזיק

 התכווצויות בקיבה ובמעיים, ועוד ועוד, עד
כי הרופאים גזרו אומר כי העישון הוא 

 הקוטל הראשון של האנושות. 
לאור זה נראה ברור ללא צל של ספק כי אין 
מקום להתברך בלב )כפי שאחרים רוצים 
לומר כן( ולהורות כי היות והעישון רבים 
דשים בו אם כן יש להחיל על זה המאמר 
חז"ל בכמה מקומות על מנהג עולם במקום 

נה, שפסקו פסקם ואמרו: שיש לחוש לסכ
והאידנא דדשו בו רבים שומר פתאים ה'. 
דלא אמרו כן אלא במקומות דלא נתגלה 

תם, והמציאות לא הראתה על היפוכו של רע
דבר, ואדרבא ראו שרבים וכן שלימים עברו 
ולא ניזוקו )עיין לדוגמא במסכת יבמות ד' 
י"ב ע"ב ודף ע"ב ע"א וכן בע"ז דף ל' ע"ב(, 

הנידון שלפנינו אשר בעיקר  אבל בכגון
בעשרות השנים האחרונות לאור המחקרים 
המדעיים והרפואיים השונים נתגלו בממדים 
מבהילים היזיקי הגוף המרובים והמסוכנים 
אשר העישון גורם בכנפיו, והתודעה הזאת 
גם יצאה כבר טבעה בעולם עד כדי כך 
שבכמה מדינות גדולות ועצומות יצא החוק 

ם על חובת ציון אזהרה על מאת ממשלותיה
כל חפיסת סיגריות האומרת "הרופא 
הממשלתי הראשי מזהיר את המעשנים 
שהעישון מסכן את בריאותם ומזיק לה". 
ואני קורא כעת דו"ח ממשלתי אמריקאי, 
ומטעם הרופא האמריקאי הראשי 
שהתפרסם דוקא השבוע בכתב עת, האומרת 

ים ימותו השנה א"יותר ממאה אלף אמריק
וכן "כי  ,טן בגלל שעישנו סיגריות"מסר

עישון סיגריות הוא כיום הגורם העיקרי 
לתמותה ממחלת הסרטן בארה"ב ושאין 
פעולה בה יכול אדם לנקוט על מנת להוריד 
את סכנת הסרטן בצורה יותר אפקטיבית 
)השפעתית( מאשר הפסקת העישון". אם כן 
בודאי ובודאי שאבסורדי הוא להעלים עין 

פטיר כלאחר יד ולומר כי גם על מכל זה ולה
 כגון זה נאמר שומר פתאים ה'. 

 
 אסור לסכן עצמו וחייבים אחרים למונעו

במאמרו שאדרבא על  דועל כן צדק כבוו( 
כגון דא יש להחיל פסקו של הרמב"ם בפ"ד 
מהל' דיעות ה"א שפוסק ואומר: דהואיל 
והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא 
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רחיק אדם עצמו מדברים וכו' לפיכך צריך לה
 המאבדין את הגוף. 

ולא עוד אלא שיש להחיל על זה גם פסקו של 
הרמב"ם )בפי"א מה' רוצח ושמירת נפש 
ה"ה( שפוסק וז"ל: הרבה דברים אסרו 
חכמים מפני שיש בהם סכנת נפשות וכל 

ני מסכן בעצמי ומה יהעובר עליהן ואומר הר
לאחרים עלי בכך או איני מקפיד בכך מכין 
אותו מכת מרדות עכ"ל. זאת אומרת שמוטל 

אותו מכך בכל  אגם על אחרים להני
 האמצעים שבידיהם. 

וכדברי רמב"ם אלה נפסק להלכה גם בשו"ע 
חו"מ סי' תכ"ז סעי' ט' ]והמעניין שהוא 
הסעיף האחרון המסיים דיני חו"מ[ וז"ל: כל 
העובר על דברים אלו וכיוצא בהם ואמר 

לאחרים עלי בכך או ני מסכן בעצמי ומה יהר
איני מקפיד בכך מכין אותו מכת מרדות, 

 והנזהר מהם תבוא עליו ברכת טוב עכ"ל.
מסתפק אם  עוהבאר הגולה שם בסק"

האיסור הוא מדאורייתא או מדרבנן, אבל 
הלבוש בחו"מ שם פשיטא ליה שהוא 
מדאורייתא, ומסיים בלשון: מכין אותו מכת 

א מרדות שהרי עבר על איסור דאוריית
]אלא  .דכתיב השמר לך ושמור נפשך וגומר

דמפשטות דברי הרמב"ם הנ"ל שמתחיל את 
ההלכה הזאת בלשון: הרבה דברים אסרו 
חכמים וכו' משמע דס"ל דהאיסור הוא 

 מדרבנן, ואכמ"ל[. 
 

 החפץ חיים אוסר בחריפות
ומצינו אחד מיוחד שיצא להתריע נגד ז( 

העישון כבר לפני עשרות שנים, ה"ה הכהן 
הגדול מאחיו הגה"צ בעל חפץ חיים 
והמשנ"ב ז"ל, והוא לו בספרו ליקוטי 
אמרים פרק י"ג, דמדי דברו והטיפו על 
הרעות הכבדות אגב העישון, שעי"כ קובעים 
א"ע לדבר דברים בטלים ולשון הרע, בזבוז 

 זמן ובזבוז כספים וכו'. 
מוסיף וכותב וז"ל: ואגב דאתי לידי אודות 

דבר קצת אודות זה, הנה עישון הסיגארין, נ
כמה רופאים גזרו אומר שכל מי שהוא חלוש 
אסור להרגיל את עצמו בזה שמחליש 
כחותיו, ולפעמים נוגע גם לנפשו, והנה 
דברתי כמה פעמים עם חלושי כח אודות זה, 
וענו לי שגם הם יודעים ומכירים בעצמם 
שהעישון קשה להם. אך מפני שהורגלו בזה 

מזה, ואמרתי להם  מכבר קשה להם לפרוש
מי התיר לכם להרגיל עצמיכם על כך, אמת 
חז"ל אמרו )בב"ק צ"ב( החובל בעצמו אעפ"י 
שאינו רשאי פטור )כי למי ישלם אם לא 

אבל על כל פנים הלא אמרו שאינו  ,לעצמו(
רשאי לחבול בעצמו, ראשית משום 
ונשמרתם לנפשותיכם, ועוד, דין הוא, דהלא 

וך הוא ולכבודו תבל ומלואה של הקדוש בר
בראנו ונותן לכל אחד בחסדו כח כפי צרכו 
לתורתו ולעולמו, ואיך ירשה העבד לעשות 
לעצמו כפי רצונו הלא הוא שייך לאדונו, ואם 
על ידי העישון נגרעו כחותיו בודאי יתבע 

לבסוף לדין על זה דהלא עשה זה ברצון לבו 
 ולא באונס עכ"ל. 

ם גכ"ג, ד ויעוין עוד בספרו זכור למרים פרק
מדבר מרעת העישון מפנים שונים, כששם 

מפטיר בתוך דבריו בפשיטות וכותב בלשון 
שחוץ מה שהם מזיקים לגוף כידוע עוד 
 גורמים היזק לנשמתו בביטול תורה יעוי"ש. 

הרי לנו דברים כדרבונות מפי הפוסק 
המקובל הח"ח זצ"ל על האיסור החמור של 

על דעתו העישון כשזה מזיק לגוף, ולא עלה 
שיש לומר בזה שומר פתאים ה' הואיל 
ורבים וכן שלמים מעשנים, אלא פסק פסקו 

שון יגרעו מכחותיו יהע יהברור כי אם על יד
 בודאי יתבע לבסוף לדין על זה. 

של הח"ח זצ"ל הנאמרים  ברי קדשווד
בהגבלה על אדם חלוש כפי שגזרו הרופאים 
שבזמנם עוד בטרם שנתגלה היקף היזיקו, 

ום הזה שנתגלה בהתו של העישון במלוא כהי
רעלו, ונראו בעליל עצומי הרוגיו  –חריפות 

חלליו, חלים המה איפוא על כל בני האדם, ו
הגם שלא נראים חלושי כח, והחובה על כל 
אחד ואחד לחוש ולחוס על נפשו לפן יתבע 
לבסוף לדין על זה אם על ידי העישון יגרעו 

כתוצאה עי"כ מכחותיו או שיפול חלילה 
מזה לידי איזה מחלה, או שיגרעו משנות 
חייו ח"ו, ולכן יתן אל לבו לשמור את עצמו 
מכל משמר מהעישון ומעשנו היוצא ממנו, 
השם מארב ומוצא קן לו בגוף האדם, 

 ומשחית כל חלקה טובה שבפנימיותו. 
 

מקורות לדברי הח"ח שאדם לא בעלים על 
 נפשו

ה"צ וחומרת האיסור שמסביר אותו הגח( 
חפץ חיים זצ"ל כמבואר לעיל, אני מוצא בית 
אב לו בדברי הרמב"ם בפי"ח מהל' סנהדרין 
ה"ו, שפוסק שלכן הסנהדרין אין ממיתין 
ולא מלקין המודה בעבירה, שמא נטרפה 
דעתו בדבר זה, שמא מן העמלין מרי נפש 
הוא המחכים למות שתוקעין החרבות 
בבטנם ומשליכין עצמן מעל הגגות, וכפי 

מסביר הרדב"ז שם שהוא זה לפי שאין ש
נפשו של אדם קניינו אלא קנין הקדוש ברוך 

הילכך לא תועיל  ,הוא שנא' הנפשות לי הנה
הודאתו בדבר שאינו שלו עיין שם, ותואם 
והולם איפוא הסברו של ח"ח זצ"ל שכותב 
דאיך ירשה העבד לעשות לעצמו כפי רצונו 

ין נפשו והיינו כנז' שא, הלא הוא שייך לאדונו
 של אדם קניינו אלא קנין הקדוש ברוך הוא. 

וכמו כן נמצא בית אב ליתר דברי ההסבר של 
הח"ח זצ"ל, בבאר הגולה בחו"מ שם אות צ' 
שכותב וז"ל: ונלענ"ד הטעם שהזהירה תורה 
על שמירת הנפש הוא מטעם שהקב"ה ברא 

ב לנבראים שיכירו יאת העולם בחסדו להיט
קיום מצוותיו גדולתו ולעבוד עבודתו ב

כמו שאמר הכתוב כל הנקרא בשמי  ,ותורתו
לכבודי בראתיו וכו' וליתן להם שכר טוב 
בעמלם, והמסכן את עצמו כאילו מואס 
ברצון בוראו ואינו רוצה לא בעבודתו ולא 
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במתן שכרו אין לך זלזול אפקירותא יותר 
 מזה עכ"ל. 

ורואים בעליל שדברי הח"ח זצ"ל בזה המה 
הנפלאים של הבאר הגולה תרומה מדבריו 

הנז', ועל זה יש להוסיף, שגם דברי הבאר 
הגולה כלולים המה בדברי הרמב"ם 
הנפלאים והקצרים בפ"ד מהל' דיעות 
שמסביר, דהואיל והיות הגוף בריא ושלם 

שהרי אי אפשר שיבין או  ,מדרכי השם הוא
לכן  ,ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה

להרחיק אדם ממשיך הרמב"ם וכותב, צריך 
והיינו  .עצמו מדברים המאבדין את הנפש

כנז' בבאר הגולה כדי שיוכל עי"כ לעבוד 
עבודתו יתברך בדרך קיום מצוותיו ותורתו 

 ולהכיר גדולתו. 
 

 הרחקת המעשנים ממקומות ציבוריים
באשר על כן נלענ"ד שיש מקום נרחב ט( 

לאסור את העישון על פי ההלכה, וביחוד 
מנע, היינו למנוע עישון  -ר להורות בזה איסו

אצל אלה שעדיין לא התמכרו להרגל זה של 
שאז קשה כבר הפרישה ומזיקה ג"כ  ,העישון

לפעמים לעצביו וכדומה וזקוק למאמצים 
גדולים כדי לפרוש מהרגלו, ואשר למעשה 
הוא צריך אעפ"כ לפרוש בכל הדרכים 

 והאמצעים. 
ובהיות שכב' במאמרו הנפלא כותב 

אחרונים שנעשו מתברר כי שבמחקרים ה
האנשים הנמצאים בקרבת מעשן במקומות 
סגורים, כגון מקומות עבודה, אולמות, כלי 
רכב, וכדומה, הם נהפכים למעשנים 
פאסיביים, וזה עלול להביא אותם לנזקים 
בדרכי הנשימה, לשיעול, ואפילו לדלקת 
הסימפונות והריאות, דבזה ההשפעה לרעה 

גם לילדיהם איננה רק למעשנים אלא 
ולסביבה בה הם חיים. לכן ברצוני להוסיף 
בזה, כי המעשנים במקומות ציבוריים כגון 

מקומות ציבור  ,בישיבות, מקומות עבודה
וכדומה, הזכות לפי ההלכה לכל אחד ואחד 
הנמצא והצריך להמצא שם להתנגד 

בהיות שזה  ,למעשנים ולדרוש מהם לא לעשן
אותו מזיק פחות או יותר גם לסובבים 

  .ולנמצאים במחיצתו
 

 לא מועיל בזה "חזקה"
דדבר זה שעשן מזיק לגוף האדם ויכול י( 

למחות על כך, ושזה אחד מהדברים שלא 
ואפילו אם עד כה  מועיל בזה אפילו חזקה...

סבלו את המעשן, מכל מקום יכולים לחזור 
בהם ולטעון שלאור ההתגלויות החדשות על 

ת לא יכולים ההיזיקים שגורם עשן הסיגריו
 לסבול זאת מעתה. 

ויש ללמוד זאת ממה שמצינו בשו"ת 
הרשב"א ח"ג סי' קס"ב שהשיב בנוגע לנזקין 
כקוטרא ובית הכסא, דכל נזקין אלו שהן 
כנזקי הגוף יכול לומר סבור הייתי לקבל 

 ואיני יכול לקבל עיין שם. 

ומזה במכל שכן לכגון נידוננו שיכול לטעון 
אמתלא מבוררת על כך  היות שיש לו ,בכזאת

הואיל ונתחדש לו המידע על זה, ולכן שוב 
איננו יכול לסבול שאיפת הריח המזיק הזה 

ושיעור הרחקה בזה, היות ולא  אל תוכו...
נתבאר שיעור על כך, יש להחיל בזה פסק 
הרמ"א בחו"מ )סי' קנ"ה סעי' כ'( שפוסק, 
דכל הזיקות שלא נתבארו שיעור הרחקתן, 

בכדי שלא יזיק לפי ראות השיעור הוא, 
עיין שם. או שירחיק עד כדי שיעור  ,הבקיאין

 שלא יגיע העשן אל האחרים. 
בסיכומם של דברים, זאת תורה העולה 
מדברינו להלכה, כי שפיר יש מקום לאסור 
העישון על פי דין תורה. וכמו כן כשמעשנים 

ציבוריים יכול שפיר כל אחד ואחד  תבמקומו
 גיעהמזה לפ מהנמצאים שם שחושש

בבריאותו למחות בידי המעשנים שלא 
 ]ע"כ תשובת ציץ אליעזר חלק טו[. יעשנו''.

 האג"מ חזר והורה להרחיק מעשנים
וע''ע במה שעוד כתב )בשו"ת ציץ אליעזר יא( 

חלק יז סימן כב( ''...כדאי לציין שהגר"מ 
פיינשטיין שליט"א הגם שבשנת תשכ"ד 

פן כללי השיב בשו"ת אגרות משה הנ"ל באו
בנוגע לעישון, דבודאי מכיון שיש חשש 
להחלות מזה מן הראוי להזהר מזה, אבל 
לומר שאסור מאיסור סכנתא מכיון דדשו 
בה רבים איתא בגמ' בכה"ג שומר פתאים, 
ובפרט שכמה גדולי תורה מדורות שעברו 
ובדורנו שמעשנין, והעלה מתוך כך, דאף 
 לאלו שמחמירין לחוש להסכנה ליכא איסור

לפ"ע בהושטת אש וגפרורים למי שמעשן 
יעו"ש ]דבר שכאמור דעתי לא כן, וכפי 

  .שביארתי בספרי שם[
מכל מקום מצינו לו בתשובה יותר מאוחרת, 
בשנת תשמ"א, שהשיב אודות עישון 
בביהמ"ד ובית הכנסת שלומדים ומתפללים 
כל חברי הכולל, שאלו שאינם יכולים לסבול 

את המעשנים העשן יכולים שפיר למנוע 
מלעשן בביהמ"ד ובביהכ"נ, ובנימוק, מפני, 
כי פשוט וברור שאפילו אם ליכא סכנה 
וחשש חולי דנפילה למשכב, אלא שקשה 
להם לסבול דמצטערין מזה, אסור שם לעשן, 
וכל שכן כשיש לחוש גם לחלות ולינזק מזה 
)נדפס בחו' אסיא תשמ"ד יעו"ש וביתר 

  .אריכות(
ן חזרה במקצת ממה ותשובה זאת מהוה מעי

שהשיב בשנת תשכ"ד שכתב דמכיון שיש 
חשש להחלות מזה רק מן הראוי להזהר מזה 
אבל אין לומר שאסור משום כך מכיון דדשו 
בה רבים, ובתשובה זאת שבשנת תשמ"א 
החמיר לאסור ביותר היכא שיש לחוש גם 

 לחלות ולינזק מזה''.
 

 האם יש לפני עור במכירת סיגריות
ה שכתב )בשו"ת ציץ אליעזר חלק ע''ע במיב( 

כא סימן יד( ''וז"ל שאלתכם: איך ההלכה 
מתייחסת כלפי אנשים, במיוחד יהודים אשר 
מתפרנסים על ידי מכירת סיגריות? האם הם 
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עוברים על איזה איסור בזה שהם מוכרים 
מוצר אשר אפילו כשמשתמשים בו נכון, 
עלול להזיק באופן קטלני? עכ"ל השאלה. 

כבד להשיב לכם חו"ד הנראה לי והנני מת
 לפי ההלכה: 

ביסודיות ובכלליות קיים בזה איסור  .א
תורה משום לפני עור לא תתן מכשול. בהיות 

המעשן עלול להכשל על ידי כן  –והקונה 
ולהכניס את עצמו לידי סיכונים שונים 
להיות ניזוק או הרחוקים, ולכן אם הרשות 
 המוסמכת מוציאה אזהרה כללית על כך

אזי שפיר  ,המחייבת באופן רשמי את כולם
יש לפוסקי ההלכה די בכל אתר ואתר 
להצטרף לזה בחמימות ולהדגיש שהאיסור 
הוא לא רק על המעשנים כי אם גם על 

 המייצרים והמוכרים. 
אולם בפרטיות, כשאנו באים לדון על  .ב

המוכר הפרטי כאשר מצוים הרבה חנויות 
ינם מוכנים נוספים יהודים ולא יהודים שא

לציית לדין תורה, ומוכרים, והמוכר הפרטי 
הזה, הוא זה בלבד ששואל דעת תורה לדעת 
אם במצב כזה הוא עובר ג"כ על איסור של 
לפ"ע, או משום מסייע ידי עוברי עבירה. אזי 

 התשובה על כך אחרת היא. 
בנוגע לעבירה על הלאו דלפני עור דאורייתא, 

ובעוד מקומות  יעוין במסכת ע"ז ד' ו' ע"ב,
בש"ס ופוסקים, דמתבאר כי איסור תורה 
של לפני עור ליכא כי אם היכא שהעבריין לא 

האיסור בלעדי זה, אחרת  –יוכל להשיג דבר 
 אין בכהאי גוונא משום עבירה על לפני עור. 

ולא מיבעיא כשיוכל להשיג זאת אצל לא 
יהודים דאזי כולי עלמא מודים שאין בכה"ג 

כגון נידוננו הא יוכלו להשיג משום לפ"ע, וב
 לקנות הסיגריות אצל לא יהודים. 

אלא אפילו בגוונא שלא יוכל להשיג לקנות 
כי אם אצל יהודים אחרים שעל כגון דא 
מצינו אמנם להמשנה למלך בפ"ד מה' מלוה 
ולוה ה"ב דס"ל דבכה"ג איכא משום לפ"ע, 
אבל כמה מגדולי פוסקים חולקים על זה 

גוונא ליכא משום לפ"ע, וס"ל דגם בכהאי 
ויעוין מ"ש על זה במיוחד בשו"ת כתב סופר 
חיו"ד סימן פ"ג עיין שם. ]ויעוין בשו"ת חתם 
סופר ח"ו )בליקוטים( סימן כ"ט בסופו בד"ה 

 אך מה שנמצאים ע"ש[. 
ועוד זאת. עבירה על הלאו דלפני עור ליכא כי 
אם היכא שזה יגרום בודאות לעבירה 

עית פרק ה' משנה ו', כדמתבאר במשנה דשבי
ובפיהמ"ש להרמב"ם שם, וכן ברמב"ם 
בפ"ח מה' שמיטה ויובל ה"ב, וכן בספר 
תבואות שור סי' ט"ז ס"ק כ"ג, ויעו"ש 
בשביעית גם במ"ח ומ"ט ובירושלמי שם, וכן 
בע"ז ד' ט"ו ע"ב ובריטב"א שם, וכאן 
במכירת הסיגריות אין ודאות על כך, וכידוע 

זאת רק לבילוי ישנם גם אנשים שקונים 
והסחת דעת וגם שלא בולעים העשן 
בפנימיות כי אם רק בפה ומוציאים אותו 
דרך האף, וכיוצא בזה, לשם הרגעת העצבים 

 והשקטת המתיחות. 

 
 האם יש איסור מסייע במכירת סיגריות

ובנוגע לעבירה על  .גיג( ]ממשיך הצי"א[: 
איסור מסייע ידי עוברי עבירה מדרבנן 

גם כשלא עומדים בתרי עברי מיהא, שישנו 
דנהרא והעבריין יוכל להשיג האיסור גם 
בעצמו. הנה, ראשית גם בזה יש פלוגתא אם 
ישנו משום מסייע כשיכול להשיג אצל 
אחרים כדאיתא ביו"ד סימן קנ"א סעי' א' 
כדיעו"ש. וכן בשו"ת חות יאיר סי' קפ"ה 

 ע"ש. 
כמו כן דעת הש"ך ביו"ד שם סק"ו, וכן 

בה להגאון הנו"ב, דכל היכא הדגול מרב
שעובר העבירה במזיד אין בזה משום איסור 
מסייע, ומפורש זאת דס"ל כן ביותר בספר 
טורי אבן להגאון השאגת אריה על מס' 
חגיגה באבני מלואים לד' י"ג, וכך מבאר 
בכזאת, ועוד ביותר מזה, בשו"ת מחנה חיים 

]אלא דבנוגע  ,ח"א סוף סימן מ"ה כדיעו"ש
קודה, יתכן אולי דבכגון נידוננו לא לזאת הנ

נקרא זה מזיד באשר שמתברך בנפשו שהוא 
 מחוסן ושזה לא יזיק לו[. 

ועוד זאת, הא על עצם הסיגריות הא אין  .ד
חלות של שם איסור על עצמיותם, ורק 
באמצעותם יכולים להגיע לאחר מיכן לידי 
איסור בשעה שישתמשו בהם לעישון היכול 

והנה בכל כגון דא מצינו  להביא לידי סכנה,
לכמה מגדולי הפוסקים דס"ל במקרים 
שונים כאלה שאין איסור מסייע כל דליכא 
איסור בשעת מעשה של זה המסייע כי אם 
רק לאחר מיכן, יעוין לדוגמא בשו"ת כתב 
סופר חיו"ד בסימן פ"ג שם, וכן בשו"ת 
מהרש"ם ח"ב סימנים צ"ג וקפ"ד, ושו"ת 

"א ל"ב, והדברים משיב דבר ח"ב סימנים ל
ארוכים ]ויעוין גם בשו"ת אחיעזר ח"ד סי' 

 ה', ומסתייע גם מהש"ך הנ"ל ע"ש[. 
 

 איסור במוכר יחיד 
ומעין הפתיחה הנני חותם ואומר  .היד( 

שאבל היכא שהמדובר על מוכר סיגריות 
יחידי במקום מסוים, ושאם הוא לא ימכרנו 
לו, לא יוכל הקונה להשיג לקנות זה שם אצל 

וכר אחר, בכל כגון דא שפיר חל על המוכר מ
עבירה על הלאו דלפני עור, וחמירא בזה 
ובכה"ג סכנתא מאיסורא, שלא לצרף בכה"ג 
סניפי ההיתר השונים, וכאשר מבואר מחומר 
הסכנה בספרי שו"ת ציץ אליעזר שם בחלק 
ט"ו סימן ל"ט, ועוד לו בחלק י"ז סימנים 

 כ"א כ"ב כדיעו"ש. 
 

איסור העישון וייצור  חובה להתריע על
 הסיגריות ומכירתן

כמו כן יש להתריע בכלליות על איסור טו( 
חמור של יצירת סיגריות ומכירתן למטרת 
עישון, וקל וחומר בנו של קל וחומר על 

הגם  ,האיסור שעוברים המעשנים בעצמם
שנמצאים גם תלמידי חכמים ויראים 
ושלימים שכן מעשנים מבלי לעמוד על 
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ון או שמורים היתר לעצמם חומרת הסיכ
מסיבות שונות. ופוק חזי האזהרות 
החמורות שמפרסמים על זה בהרבה משרדי 

הבריאות בהארצות הגדולות והקטנות  –
לאור התגליות, ולא תהא כהנת כפונדקית, 
ובפרט שלמעשה הזהירו על כך בדורות 

  .שלפנינו
וגם כאלה שכבר הורגלו בזה וטוענים 

הם כבר ביותר, לפי שהפסק העישון יזיק ל
דמיונם, הן מבחינה נפשית וגם לרבות לרפיון 
גופני, וכדומה, בכל זאת עליהם להתגבר 
ולעשות מאמץ להגמל מזה לאט לאט, ושומר 

 מצוה לא ידע דבר רע.
 

 באשה מוכרת או קונה אין איסור מסייע
והנה באופן שליכא לפני עור, ורק  .וטז( 

ו לעיל, איסור מסייע, לפי הפרטים שנתבאר
אם המדובר יהא בגוונא שאשה היא 
המוכרת את הסיגריות, או אפילו להיפך 
שהאשה היא הקונה את הסיגריות, אפילו 
שהאיש הוא המוכר, אזי יש מקום לומר 

  .שאין גם איסור מסייע,
והוא עפ"י היסוד שמבאר בשו"ת חתם סופר 
חיו"ד סימן י"ט דאיסור מסייע ידי עוברי 

רבות, ועפ"י הרא"ש בפ"ג עבירה הוא מדין ע
דברכות סימן י"ג, ודעימיה, דס"ל דאשה 
אינה בכלל ערבות, וכדראיתי בספר שו"ת יד 
רמה )פוקס, לאחד מגדולי רבני הונגריה( 
חיו"ד סימן ק"א שמביא ג"כ דברי הח"ס ועל 
פי זה הוא מחדש לומר, דאם האשה היא 
הרוצית לעבור על איסור ולא קאי בתרי עברי 

א איכא איסור דאורייתא אלא דנהרא דל
אפשר דמותר לגמרי משום דבאשה  ,מדרבנן

ליכא ערבות, ומוסיף וכותב דהן אמת בדג"מ 
או"ח סימן רע"א מסופק בזה אם אנשים 
אינם בכלל ערבות לגבי נשים, וא"כ הכי ג"כ 
תלוי לכאורה בהך ספיקא, ]אבל[ א"כ עכ"פ 
הוי הכי ספיקא דרבנן ומותר לגמרי כי אולי 

 ה בכלל ערבות כלל. אינ
ועוד מוסיף הספר וכותב, דאבל להיפך, אשה 
שודאי אינה בכלל ערבות נראה לכאורה 
פשוט דאינה אסורה אפילו מדרבנן ליתן 
לישראל איסור היכא דאית ליה בלא"ה 

 עיין שם.  ,לידיה
ובמקו"א דנתי עפי"ז להתיר לאחות בבית 
חולים להגיש בשבת לרופא יהודי מחלל שבת 

נקס שבו כותבים שמות החולים את הפ
והתרופות הניתן להם, וזאת לפי דרישתו. 
הגם שעי"כ הוא יחלל שבת ברישומים 
וכדומה, יעוין בספרי שו"ת ציץ אליעזר חלק 

 ט' סימן י"ז פרק יא יעו"ש, ואכמ"ל יותר. 
 

 על שגגת לפני עור א"צ כפרה
כן לא אמנע מלציין מה שמצאתי בספר  .זיז( 

)מסאסניצא. ר"מ ומו"צ  שו"ת שערי דעה
בראדי( ח"א סימן קפ"ח שכותב לחדש 
ולומר דאע"ג דבכה"ת כולה שגגת לאו בעי 
כפרה ביד"ש וכו'. אך לאו דלפני עור עיקר 

האזהרה באה על הכוונה בפועל, ואם לא 
נתכוין לזה אין כאן שום איסור כלל וכו' 
דבשוגג אין כאן עבירה כלל עיין שם. ויש 

 [מציץ אליעזר חלק כאע"כ ] להאריך''.
 

 דעת השבט הלוי בענין עישון הסיגריות
בשו"ת שבט הלוי )חלק י סימן רצה( יח( כתב 

''אשר נשאלתי לחוות דעתי העני' דעת תורה 
בענין מנהג העישון סיגרים וסגריות וכו' 
אשר כידוע הם המזיקים הגדולים לבריאות 

 הגוף, הריני לרצונכם בקיצור אמרים. 
ב"ם פי"א מהל' רוצח ושמירת א. לשון הרמ

הנפש ה"ה, הרבה דברים אסרו חכמים מפני 
שיש בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהם 
ואומר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי, 

 או איני מקפיד על כך מכין אותו מ"מ. 
ב. ובכלל הדברים מיני מאכל ושתי' שאסרו 
חכמים מפני ספק סכנת נפשות שחשבם שם 

ריטב"א שבועות כ"ז כתב, הרמב"ם, וב
המאכלים המזיקים הגוף הם בכלל איסור 
תורה לאכלו משום השמר לך ושמור נפשך 

 מאד. 
ג. ובחי' חתם סופר ע"ז ל' אחרי שהעתיק 
לשון רמב"ם הנ"ל כתב, ומוטל על החכמים 
להשגיח על זה מקרא דברים י"ט והי' עליך 
דמים ע"פ ש"ס מו"ק ה', דאם לא השגיחו 

זה וכיו"ב שאז כל הדמים חכמים על 
שנשפכו ע"י שלא עשו או שלא הזהירו ע"ז 

 מעלה הכתוב עליהם כאילו הם שפכו ח"ו. 
ד. ולענינינו למדנו, דעל חכמי הזמן להריע 
ולעורר על הסכנה העצומה המונחת בעישון 
סיגריות וכו' דבר שנתברר בחקירה ודרישה 
למעלה כל ספק שמאות אלפים מתים טרם 

הוא ן סיגריות, וכן ידוע מאד שזמנם בעישו
גורם גדול למחלה החמורה בריאות וגם בלב, 
ועוד הרבה כיוצא בזה, כאשר יוצא מדו"ח 

 הרופאים מכל מדינות העולם. 
ה. ע"כ ברור להלכה דאיסור גמור להתחיל 
בעישון בימי הבחרות וגיל צעיר, ועל ההורים 
ומורים ומחנכים מוטל חוב גמור ע"פ התורה 

 זה. למנעם מ
ו. כל מי שכבר הרגיל עצמו למנהג לא טוב 
הזה, ישתדל מאד למען עתידו לרדת מזה 

 בהדרגה ואז טוב לו. 
ז. חלילה לעשן במקומות ציבורים שגם הריח 
בעצמו הוא מזיק גמור כאשר נתבאר 

 בחקירה. 
ח. היות שכאמור המנהג הרע הזה הוא מזיק 
עצום, על העתונים מעתה לא לפרסם פרסום 

ות מסחריות עבור המעונינים לכך למען מודע
 בצע כסף. 

ט. לאור הדברים החמורים האמורים 
למעלה, כל היכול למנוע עצמו שלא לעזור 

 למעשנים, מחויב לעשות כן עפה"ת. 
כל השומע לדברינו ישכון שאנן ובוטח ויזכה 
להאריך ימים בשמרו על נפשו ונפש משפחתו 

וה"ק ויזכה להבטחת ת – "פ התורהוסביבו ע
כל המחלה וגו' לא אשים עליך כי אני ה' 
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ולמען ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות  –רופאך 
 חיים''.

דעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א לדחות כל 
 טענות המתירים לעשן

יט( כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו 
  .ג סימן שנד( חלקתשובות והנהגות )

  .''שאלה: איסור עישון סיגריות שמסכן חיים
היום הוכח באופן ברור דעישון ובה[. ]תש

סיגריות מזיק לבריאות וגורם לסרטן 
הריאות ח"ו, למחלות בדרכי הנשימה 
ולמחלות לב, והמספרים מבהילים ממש, 
וקראו אותי להוציא כרוז שכל המעשן עובר 
איסור חמור מאוד שמסכן בזה את גופו, 
ועבריין הוא מדין תורה שמכניס עצמו 

 ור. לסכנה שאיסורו בר
אבל אף שלדעתי אכן יש בזה סכנה וראוי 
לאסור, עדיין לא ברור אצלי אם כדאי 
להכריז על כך איסור מרבנים אף שרבים לא 

 ישמעו. 
אמנם במק"א הבאתי דעת רופא אחד שטען 
שסרטן עלול לפגוע בעשרות מקומות בגוף 
ר"ל גם בלא עישון, ואצל המעשן נפגעים 

בל בלא ריאותיו יותר מאשר אבר אחר, א
מעשנים גם כן הסרטן פוגע ר"ל ולא ניצול, 
רק שאצלו מופיע הסרטן באבר אחר, ולכן 
יתכן שאותו אדם שעישן ונפגע בסרטן 
הריאות רח"ל, היו לו אותם הסיכויים 
להיפגע מהמחלה גם בלא עישון, אלא שאז 

 זה היה פוגע בו אולי באיברים אחרים.
 ותמהני היאך אפשר לסמוך על סברא כזאת,

והלוא אדרבה אפשר שאם היו איבריו 
בריאים ולא נפגע בריאות, לא היה נפגע כלל, 
ודוקא בעישון פוגע בו הסרטן, ויש כאן חשש 
פיקוח נפש ממש כפשוטו, והיאך נוכל 
בסברא פורחת באויר ליכנס לחשש פיקוח 

 נפש. 
הבאתי עוד מה שיש טוענים שסיבת המחלה 
היום היא החיים הסואנים הגורמים 

עצבנות, ולכן בכפרים או אצל התימנים ל
שחייהם שלוים לא היה מצוי כלל, 
והמעשנים טוענים שאדרבה העישון עוזר 
להם במקרים הרבה להשקיט עצביהם, 
ובפרט דהרגילים בעישון הרגל נעשה כטבע 
וקשה להם מאוד בלעדיו שטוענים שזה גופא 

  .יזיק הרבה לבריאותם
לנו ללכת וגם זה דחיתי שהתורה לא התירה 

אחר תאות לבו, ולכן עליו להיגמל מתאוה זו 
המזיקה ומסכנת את בריאותו ח"ו, וגם לא 
הוכח אם אכן ע"י שמשקיט עצביו יינצל, 

 אבל שעישון מזיק כבר הוכח ברור. 
הבאתי עוד מה שיש שרצו לטעון שאורח 
החיים שלנו כולל סעודות עם תערובת של 
 הרבה מאכלים לא טבעיים, ובשר בע"ח

שבחיי הבהמה או העוף הוזרקו להם זריקות 
שאינם טובים לבריאות, צבע מאכל, חומרי 
הדברה למניעת מזיקים המוחדרים 
למאכלים בעודם במחובר לקרקע, כל אלו 

עלולים לסכן הגוף, ולמה לנו לשפוך חימה 
 רק על המעשנים. 

ולא דמי, שהעישון אין בו צורך כלל והוכח 
ין למנוע, אבל שאר שמזיק ומסוכן, ולכן חייב

המאכלים הנ"ל שהבאתי אין בהם אלא 
חשש גרידא, ובמדה ויש ממש חשש סכנה 
השלטונות מונעים, ואף שטוב ליזהר מהם 
כפי האפשר, אך על זה נאמר "שומר פתאים 

'" שאין צורך לדקדק אחר חששות רחוקים ה
 מאד בדבר שדשו בו ונהגו בו רבים. 

ותו ונראה שעישון סיגריות דומה במה
לעישון חשיש או אופיום ושאר סמים 
מסוכנים, רק שבאלו הסמים אוסרים 
השלטונות ואף מענישים על כך, אבל 
בסיגריות אי אפשר להם למנוע כיון שכבר 

 הורגלו בזה ולא יועיל. 
 

 המעשן עובר בלא תתורו
אכן לדעתי המעשן עובר בלאו ד"לא כ( 

תתורו אחרי לבבכם", שנוהג רק כפי תאות 
, בשעה שע"פ שכל אסור, ועיין בחינוך לבבו

  .שביאר גדר לאו זה
וכאן לא שייך לומר "שומר פתאים ה'" 
וכמבואר ביבמות )עד א(, דנראה שזהו בדבר 
המזיק רק מצד הסברא, והואיל ולא מצינו 
למעשה שמזיק נהגו להקל, ובזה הקדוש 
ברוך הוא שומר, אבל בנ"ד שנראה בעליל 

לו להכניס עצמו היום שמסכן, ודאי אסור 
 לסכנה. 

 
 מדוע אין הרבנים מפרסמים כרוז נחרץ

מיהו אין גוזרים על הציבור גזירה שלא כא( 
ישמעו לנו, ויכול לצאת תקלה שיסיקו מכך 
שאין לרבנים השפעה, וממילא לא יקבלו 
דבריהם גם בשאר דברים, וגם תמיד ימצאו 
איזה רב שמתיר ואפילו מעשן בעצמו, ואינם 

צטדק יותר ממנו, לכן חוששני צריכים לה
 לפרסם האיסור מדינא. 

ולכן אף שאני מזהיר כל אחד לא לעשן, 
ואפילו לא להתיישב במקומות שמעשנים, 
ואם בא אצלו אחד המעשן יש לבקש ממנו 

לעשן עכ"פ לפניו, וליזהר מאיסור זה  הימנעל
שהתורה הזהירה "ונשמרתם מאד 

ת, לנפשותיכם", והוא כגדר מאבד עצמו לדע
אבל להוציא כרוז על כך ברבים שהדבר 
איסור חמור אינו כדאי, הואיל וחלק ניכר 

  .לא ישמעו לנו
וכמו שרואים שהרופאים בעצמם אין בכוחם 
לאסור אפילו לעצמם לעשן, גם אנו מוכרחים 
לשתוק, אבל ראוי לומר למעשן שמשחק 
בחייו ]ואף חיי שעה בכלל זה[ עבור הנאתו, 

וסכנה מגופו, ואז טוב וימהר להסיר תקלה 
לו ששומר גופו שהוא נרתיק לנשמתו, 

 והקב"ה ישמור אותו מכל רע. 
 

 איסור העישון במקומות ציבוריים
וכל זה לעצמו, אבל בציבור יש לאנשים כב( 

זכות למנוע אותו דהוה כקוטרא ובית הכסא 
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שהריח מפריע ויכולים לעכב. וגם הוא עצמו 
ובבתי  ראוי לו להימנע מעישון ברבים,

כנסיות וישיבות וכדומה ראוי לתקן שאסור 
לעשן ברבים, וב"ה בהרבה מקומות כבר 

 תיקנו כן והיא תקנה גדולה. 
 

 אין ללמוד ממה שכמה רבנים מעשנים
 ,ומה שכמה רבנים ואדמו"רים מעשניםכג( 

ראו כן בדורות הקודמין, ואולי הטבאק היה 
אז אחרת, אבל היום אין לדיין אלא מה 

רואות, וכיון שהיום נראה בעליל  שעיניו
שמסכן ומזיק לבריאות אסור וכמ"ש, 

יש לו  ,ואפילו במי שחושב שאצלו לא הזיק
לחשוש שאח"כ יזיק או שאין ההיזק ניכר 

 עדיין וע"כ אסור וכמ"ש. 
ועובדא ידענא מגדול אחד זצ"ל, שעישן 
סיגריות הרבה, ובסוף ימיו נחלה והרופא 

י, ואין לו אלא אמר שהריאות פגועות לגמר
כחודש לחיות. וביקש שיביאו אצלו עשרה 
אנשים ואמר להם בערך בזה הלשון "יודע 
אני שבשמים ידונו אותי כמאבד עצמו לדעת, 
שעישנתי אף שיש סכנה בדבר, אבל אני 

שבזה שאני מתודה  ' יתברךמקוה לה
לפניכם, ואומר הריני מתחרט על מה 

ובזאת שאני מבקש מכם לא  שעשיתי, 
עשות ח"ו כמוני, אולי יהיו דברים אלו ל

 מקצת תיקון לחטאי" עכ"ד. 
 

 חשש תערובת גליצרין טרף בסיגריה
ובזמן האחרון נודע שמערבין גליצרין כד( 

בטבאק שבסיגריות כדי שלא יתייבש 
ובמיוחד בחו"ל, גליצרין שמקורו מבעלי 
חיים טרפות ונבילות, ויש לחוש כשמעשן 

ואף ששמעתי שיש  .שנכנס בו משהו כטעימה
מערבין גליצרין סינטטי, שאין בו איסור, וכן 
יש מצדדין להתיר אפי' בגליצרין מבע"ח, 
ועיין היטב במ"א תס"ז ס"ק י' בטבאק 
שמערבין בו שכר שאסור לקיימו בפסח 
 וצריך לסוגרו בחדר, וכ"ז צ"ב ואכמ"ל''.

  ]ע"כ מתשובות והנהגות חלק ג[.
 המעשן עובר בלאו ד"לא תשכח"

וע''ע במה שכתב )בתשובות והנהגות כה( 
ד סימן קטו( ''...הלוא ידוע שעישון  חלק

סיגריות מזיק והוכח שמביא לסרטן ומחלות 
לב, ולמעשה אינה אלא תאוה וגם נכנסים 
לפיקוח נפש ר"ל שעלול לגרום מיתה, ואף 
שרבים טוענים "אכול ושתה כי מחר )בלאו 

רגע הכי( נמות", הנה אצל עם ה' כל רגע ו
בחיים יקר כשיש סכנת נפשות אין הולכין בו 

 אפילו אחר רוב. 

עוד שמעתי בשם רבינו החזו"א זצ"ל 
שהעישון מזיק לזכרון וכשרון, מלבד מה 
שמקשה על כלי הנשימה, ויש לומר שעובר 
בזה בלאו דלא תשכח, שאם במעשיו גורם 

עובר בלאו זה.  ת דברי תורהשכחלעצמו 
מה שהבאנו עוד ועיין היטב ח"א )שט"ז( 

 בענין עישון סיגריות. 
וראיתי קונטרס ליקוט דעות מכמה וכמה 
גדולי ישראל שאוסרים עישון בזה"ז ביום 
טוב. ולע"ד האיסור הוא גם בחול כמ"ש, ומי 
שרגיל בזה יעשה טובה לגופו ונפשו אם ימנע 

ע"כ מתשובות ] לעשן ויתגבר על תאותו''.
 והנהגות חלק ד[.

 
 ה לרעת הנחשעישון דומיצר ה

לסיכום: ככל שמתקדם המדע והרפואה, כו( 
יותר ויותר יודעים על עוד צרות צרורות 

 שעושות הסיגריות הרוצחות הללו.
ובעצם האדם עושה זאת לעצמו )ולסביבתו 
המסכנה(, ולפלא שאדם שטוב לו בעולם 
הזה, ויש לו מספיק סיבות לחיות בעבורן, 

עישון בכ''ז בידיו ממש מאבד עצמו לדעת ב
הסיגריות, ואין שום הסבר, אלא יש פה 
הוכחה מדעית ששוכן באדם יצר רע ומר, 

 שרוצה לאבדו.
ושמעתי מהרב הגאון רבי פנחס גולדווסר 
שליט''א שפי' את הגמ' במסכת ערכין )דף 
טו:( ''לעתיד לבא מתקבצות כל החיות 
ובאות אצל נחש, ואומרות: ארי דורס 

מה הנאה יש ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה 
 לך? אומר להם: וכי מה יתרון לבעל הלשון?''

שרמוז כאן שלושה סוגי יצר הרע שיש 
  .באדם

מראה  אלא בגאוותו ,האריה לא סתם אוכל
ששולט ודורס את טירפו ועושה זאת לעיני 

 כל, וזה יצר השליטה והגאוה שבאדם. 
הזאב יש לו רק רצון לטרוף את הכבשה 

ין אותו כלום, וזה ולאכול, חוץ מזה לא מעני
 יצר התאוה באדם. 

אבל יש עוד יצר של רצון להזיק, רצון 
להרוס, בלי שום הנאה והיגיון, אלא רק 

 נוהנאה מסיפוקו של היצר שנעשה רצו
בעצמו להזיק, וזה הנאת הנחש, שהביא 

יצר להגיד לשון הרע, להנהגתו מן הראיה 
שאין למדבר שום רווח כספי ושום הנאה 

 גופנית. 
לעשן הרסני מו כן יש לומר שיש יצר רע וכ

לא משום גאווה ואף לא כל כך סיגריות, 
דנחש מכח היצר משום תאוה, אלא זהו 

מפתה ודוחף לעשות מעשים אך ורק כדי ש
  .זיקלהרוס ולה
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 ו סימן
 72שייך לפרק א סעי' כב הערה 

]ומסתעף לענין המלצה למנות  אם חובה לטפל בגוססה
 ע בספיקות, והערת חולה לצורך וידוי[מראש מי יכרי

 שאלה: האם מותר להימנע מהארכת חיים
מצינו בשו"ת שבט הלוי )חלק ו סימן א( 

קעט(, שכתב )הכותרות אינן מלשון 
תשובתו(: ''בענין מי שנוטה למות ל"ע ובדרך 
הטבע וכפי המצב אין שום מציאות שיכול 
להטיב מצבו, אם מחויבים לעשות פעולות 

שינע"ן וכדומה להאריך את חייו, או ע"י מא
אם יכולים להמנע מזה, ומזה מסתעפים 
כמה שאלות, וכבר הובאו ספיקות אלה כמה 

 פעמים.
 

 לכאורה בין רמ"א לשו"עסתירה 
וכ"ת העיר כי לכאורה מדברי רמ"א יו"ד ב( 

סי' של"ט שכתב דמותר להסיר מונע יציאת 
נשמתו ומשמע דלכאורה דכ"ש שאין חיוב 

פעולות להאריך שעות או ימים,  לעשות
ואמנם עומד נגדינו הלכה מפורשת באו"ח 
סי' שכ"ט דמחללין שבת על חיי שעה, 
ומבואר שם בביאור הלכה במ"ב דאף בגוסס 
מחללין שבת להאריך רגעי חייו, וכן משמע 
סתימת הפוסקים, ולכאורה הלכה הזאת 
 ביו"ד סותר הלכה זו, ושאל דעתי העני' בזה. 

 
 מחללין שבת על גוססהראיה ש

הנה ככל החזיון הזה שכתב בבה"ל סי' ג( 
שכ"ט להוכיח דגם על הגוסס מחללין שבת, 
והראיה מתוס' )נדה מד:(, ומאו"ה בשם 
הסמ"ג, כבר מבואר כן בתשובת שבות יעקב 
)ח"א סי' י"ג(, ועיקר הראיה ממה שהביא 
הסמ"ג דנתרוצץ לגמרי מפקחין ומוציאין 

דריש מסכת שמחות אותו לחיי שעה מהא 
המעצים עיניו ה"ז שופך דמים, והתם בגוסס 
קאי הרי דמדמה גוסס להא דחוששין לחיי 

 שעה. 
 

 לכאורה היה אפשר לדחות את הראיה
ובאמת אי לא דהסמ"ג והראשונים הביאו ד( 

מזה, היינו יכולים לחלק בין המעצים עיניו 
דעושה עי"ז פעולה לקרב מיתתו, וכדאיתא 

ן נוגעים בגוסס, ובין פעולת ביו"ד שם דאי
פקוח נפש בקום ועשה להאריך שעותיו דזה 
לא היינו מחויבים, אבל הראשונים מדמים 

 ב' נושאים אלה, ועלינו לקבל באימה. 
 

 לחיי שעהשבת גם באיסורי תורה מחללין 
ודבר פשוט דהא דמפקחין היינו גם ה( 

באיסור תורה במלאכה גמורה, ודלא כמש"כ 
השבת )נ"ב ע"א( בשם חכם המנ"ח במוסך 

אחד דהא דמחללין שבת על חיי שעה זה 
דוקא בחילול דרבנן, דהיינו פיקוח הגל 
בטלטול האבנים, עיין ר"ה לב. אבל חילול 
דאורייתא לא, וכתב כן לתרץ דברי האוה''ח 
הק' הידועים )בפרשת כי תשא( שכתב, דאם 
לא יגיע מי שנפל הגל עליו, לשבת אחרת 

ללין, והתמיה ממשנתינו לשמרו, אין מח
  .דיומא הנ"ל, ולזה כ' המנ"ח מה שכתב

אבל פשיטא דזה לפלפולא בעלמא לתרץ 
דברי האוה"ח, אבל להלכה כל הראשונים 
ופשטות הרמב"ם והשו"ע נגד זה, דמחללין 

 גם באיסור תורה. 
 

דעת ה'בית יעקב' שאין מחללין שבת על 
  , ואף בחול אסור לעכב יציאת נשמהגוסס

והשתא נבא לעיקר שאלתו דמהאי דיו"ד ו( 
סי' של"ט יראה לכאורה דאין אנו חוששין 

הנה שאלת הקדמונים הוא  .להאריך שעותא
בתשובת בית יעקב סי' נ"ט הובא בשבו"י 
שם שכתב בעל בית יעקב דאין מחללין על 

וא' מראיותיו כתב  ,הגוסס שלא כדעת התוס'
השבו"י בשמו וז"ל אסור לעכב יציאת נפש 

ף שבקי לעשות רפואה לחיי שעה ע"כ, א
והיינו דבעל בית יעקב מדמה האיסור לעכב 
דממילא יוצא דאפילו איסורא איכא לעסוק 
ברפואה להאריך שעות הגוסס, וכאשר העיר 

 כ"ת.
 

 הכרעת השבו"י שמותר לעכב מיתה
 ,ובשבו"י דחה וכ' ע"ז דבריו אינם מובניםז( 

נו דודאי לעכב יציאת נשמה לעשות מי שאי
בקי ברפואות אסור, אבל מי שבקי ברפואה 
למנוע ממנו הגסיסה לפי שעה פשיטא דמותר 

  .לעשותו, והביא ראיה מע"ז י"ב
ועוד כתב שם חילוק בין למנוע ממנו גרם 
מיתה כגון לפקח עליו את הגל, ומסיים 
בשבו"י וא"כ כיון דמותר לעשותו ודאי 
מחללין עליו שבת מפני פיקוח נפש, ומדיוק 

ונו דמותר לעשותו משמע דאין חיוב לש
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בדבר, מכ"מ כיון שמותר לעשותו נכנס בגדר 
  .פקו"נ דדוחה שבת

ומה שכתב למנוע ממנו הגסיסה לפי שעה 
לכאורה יראה דרצונו לומר לבטל ממנו 

ולשונות הפוסקים משמע  ,הגסיסה לפי שעה
דאפילו אינו מונע הגסיסה אלא מאריך 

כאורה הכי הגסיסה לפי שעה ג"כ מותר, ול
הוא במרוצץ, ואולי גם השבו"י רוצה לומר 
כן ומה שכתב למנוע הגסיסה ר"ל למנוע 

 המיתה לפי שעה. 
 

 בגוסס אין חיוב לעכב רק היתר ואף בשבת
ולפ"ז יצא לן נקודה חדשה בדינים אלו, ח( 

דאע"פ דבסתם טיפול בספק סכנה חיוב גמור 
והחיוב לא  ,מה"ת הוא אפילו רובו למיתה

פק אלא דרך ודאי כאשר בארתי דרך ס
באורך בשו"ת שבט הלוי או"ח סי' ס, מכ"מ 
בגוסס כה"ג נהי דחיוב ליכא מכ"מ מותר 
הוא ודוחה שבת וכל האיסורים, מיהו פרט 

 זה עדיין צל"ע. 
 

 אין להאריך חיי גוסס אם מתייסר
ולפ"ז אתא שפיר גם דין הרמ"א ביו"ד ט( 

מא דמותר להסיר המונע, דלא מבעיא אם ני
דרך היתר הוא ולא חיוב לעסוק ברפואת 
הגוסס, אבל כ"ז במקום דלא מתחזקים 
עי"ז ומתרבים יסוריו, אלא גם אם נימא 

מ"מ כ"ז דוקא אם לא  ,דחיוב נמי איכא
נגרם לו עי"ז רבוי יסורי מיתה וכאבים 

דאם רואים שע"י הארכה  ,מתרבים והולכים
זו בשעות יסורי מיתתו מתרבים בזה ודאי 

יותה תורה כה"ג בגוסס, ומצוה למנוע לא צ
ממנו זה בלי לנגוע בו, וסוגיא דעלמא 
כמדומני דבגוסס עכ"פ חיוב ליכא, אף על פי 
שמותר. כ"ז כתבתי פה בחו"ל בלי ספרים 
ע"כ לא הארכתי עוד, ואולי יזכני השי"ת 
 לבאר עוד ולמצות ההלכה בפרטיות יותר''.

 ]ע"כ תשובת שבט הלוי חלק ו[.
 

 מסתפק לגבי חיוב טיפול בגוססהשבה"ל 
וחזר על דבריו שוב )בשו"ת שבט הלוי חלק י( 

ח סימן פו(, שכתב: ''...ועיין בשבט הלוי ח"ו 
סי' קע"ט הנחתי בצ"ע אם בגוסס רק מותר 
ומ"מ מחללים שבת אבל חיובא ליכא, או 
חיובא איכא, וכמדומני דסוגיא דעלמא 
דמותר אבל חיובא ליכא, ובפרט היכא 

ץ כל כך דדרך הטבע אפילו מיעוט דמרוצ
ליכא, אם לא בדרך נס למעלה מדרך 

 הטבע...''
ועיין במה שכתב אחרי זמן על דבריו הנ''ל 
)בשו"ת שבט הלוי חלק ח סימן רנג(: 
''...ומסקנתי שם בדין הרמ"א הנ"ל ביו"ד 
סי' של"ט, דקרוב לשמוע דהטיפול בגוסס 
אינו בגדר חיוב כמו שאר ספק פקו"נ אלא 

והדבר עדין ך היתר ואעפי"כ דוחה שבת, דר
 ''מסופק בידי...

 
 שאלת אנשי הצלה על טיפול בגוסס

ועוד כתב בשו"ת שבט הלוי )חלק ח סימן יא( 
רפז, ס''ק ג(, שאף שהעיקר שאין חיוב להציל 
את הגוסס, בכ''ז אם יכול להאריך חייו בלי 

  .שיתיסר, מותר גם לחלל שבת
לתו אודות וז''ל: ''ואשר שאל כבוד מע

פעילותם של אנשי הצלה, שרוצים באמת 
לעשות הפעולות עפ"י דיני התורה, ונתעורר 
אצלם ספק בענין גוסס רחמנא ליצלן, האם 
רשאים לטפל בו אעפ"י שע"פ רפואה אפסו 
התקוות, או דאסור להם ליגע בו, דמבחינת 
החוק אינם רשאים להפסיק פעולתם עד 

ת האם שיקבע הרופא מיתתו, ושאלה נוספ
מותר ליתן זריקת הרגעה לגוסס כדי למנוע 
יסוריו בלבד הגם שאין לזה שום השפעה על 

 עצם רפואתו. 
 

נטיית השבה"ל דאין חיוב לטפל בגוסס, 
 אבל מותר כשאינו סובל, ואף לחלל שבת

ואומר בקיצור כי ענין גוסס פלוגתת יב( 
קדמונינו הוא, דמלשון הרמ"א ביו"ד סי' 

להסיר מונע יציאת של"ט שכתב דמותר 
נשמתו משמע לכאורה דמכ"ש שאין חיוב 

  .להאריך שעותיו או ימיו
איברא עומד נגדינו הלכה מפורשת באו"ח 
סי' שכ"ט דמחללים שבת על חיי שעה, 
ומוכח מהאי דנתרוצץ לגמרי שמבואר שם 
דמחללין עליו, דאף על גוסס מחללים 
וכדאיתא שם בבה"ל בשם תוס' )נדה מ"ד( 

מבואר הוא בתשובת שבות יעקב וסמ"ג, ו
  .ח"א סי' י"ג

איברא הגאון תשובת בית יעקב סי' נ"ט 
שהביא השבו"י שם דעתו אחרת שהרי כתב 
אסור לעכב יציאת נשמתו אף שבקי לעשות 
רפואה לחיי שעה, והיינו דהוא מדמה ענין 
האיסור לעכב נשמתו דאפילו איסורא איכא 

 לעסוק ברפואתו. 
דפשיטא דמותר לעסוק  והשבו"י דחה, ודעתו

ברפואה לעכב הגסיסה לפי שעה, ועיין בשבט 
הלוי ח"ו סי' קע"ט בארתי בעניי היסודות 
בזה, דמלשון השבו"י משמע דעכ"פ חיובא 
ליכא רק דמותר והיתר זה מספיק לחלל עליו 
שבת, איברא די"ל דגם חיובא איכא יעש"ה 

  .הצדדים
וכתבתי דנראה סוגיא דעלמא דעכ"פ חיובא 

יכא בגוסס ממש, ובפרט אם רבו יסוריו ל
ר"ל ע"י הארכת חייו דע"ז ודאי לא צותה 
תוה"ק, ויש ראיות לזה, ועיין כתובות ק"ד 
באשכבתא דרבי דהתפללה שיכופו העליונים 
את התחתונים, ועשתה פעולה שיפסיקו 
להתפלל על אריכת חייו מחמת יסוריו 
הגדולים, ועכ"פ אם עושים להאריך שעותיו 

יסורין איסורא בודאי ליכא, ונפשטו בלי 
עיקרי שאלותיו, וסוגיא דעלמא כמדומני 

 כתבתי למעלה''. 
 

כשיש סתירה בין רצון החולה לדעת 
 המטפלים
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אפשר לכאורה וא''כ לפי השבט הלוי יג( 
''לבחור'', אחד משני הדרכים, או להאריך 
חייו וימשך היסורין, או להמנע מלהאריך 

  .כדי שלא יסבול
לעיין מה עושים כשיש לחולה רצון לדבר ויש 

מסוים, ואילו בית החולים רוצה לעשות דרך 
  .שניה

וכן יכול להיות שיהיה ויכוח באופנים שיש 
בהלכה אם אסור ממש לעשות פעולה  נידון

מסוימת או שמותר, וכגון שהובא בספר 
שמשפחת החולה  289'מפנקסו של רופא' עמ' 

, כי טענו הביעה התנגדות נחרצת להנשמתו
שכך ביקש החולה, ואילו רב בית החולים 
והצוות הבכיר החליטו להמשיך להנשימו, 
עיי''ש שהנשימו אותו וחי עוד אחד עשר 

 חודש כשהוא מתפלל, לומד, ומלמד תורה. 
 

השבה"ל נמנע מלקבוע כללים בנושא 
 הארכת חיים

ומצאתי בזה בשו"ת שבט הלוי )חלק ח יד( 
ואשר שאל בחולה סימן רנא, ס''ק ד(: ''

המאושפז בבי"ח והחולה פונה לרב הפוסק 
שלו שמכריע בדרך אחת, ובי"ח פונה לרב 

כגון  .המוסד שפוסק בדרך אחרת כיצד ינהגו
חולה הנוטה למות שהרב של החולה פסק 
להמשיך בכל טיפול אפשרי גם במחיר של 
סבל רב, ופוסק בי"ח פסק להימנע 

 ך ינהגו. מהטיפולים בגלל סבלו והיסורין אי
תשובה: איני רוצה ליתן כללים בזה כי כל 
מקרה נידון לעצמו וחיי נפש תלוים בזה, 
ועיין מש"כ בעניי בשו"ת שבט הלוי ח"ו סי' 
קע"ט ממשמעות הפוסקים דמותר להאריך 
הגסיסה ונו"נ בזה אם הוא בגדר חיוב או 
בגדר מותר, מכ"מ גם אם נימא דהוא בגדר 

דלא מתחזקים  חיוב מ"מ כ"ז דוקא במקום
בזה יסורי החולה וסבלו דכה"ג ודאי לא 
צותה תורה בגוסס, ועיין מש"כ שם בשם 

  .תשובת בית יעקב ומה שנו"נ בזה
וסוגיא דעלמא כמדומני דבגוסס עכ"פ חיובא 
ליכא, ומהאי דמרוצץ פ"ח דיומא ושו"ע 
או"ח סי' שכ"ט משמע דאע"ג דע"י פקוח 

ם מכ"מ הגל יחי' חיי שעה עם יסורין איומי
מצוה איכא, ומטעם הכמוס אתי אין דעתי 

 ליתן כללי הכרעה בזה. 
מה שהוסיף כבוד השואל לשאול אם אפשר 
עפה"ת שהחולה יכפה להרופא לנהוג כפי 
דעת רבו, או שהרופא יכפה להחולה לנהוג 
כפי דעת רב שלו והכרעה בזה היא כ"פ 

  .לחומרא לצד אחד וכו'
מה הנה ברוב המקרים התורה פוסקת 

שרופא המומחה והנאמן קובע שהוא ספק 
פקו"נ וכדומה כמבואר בשו"ע בכמ"ק, ואם 
בכל זאת א"א להכריע דעת תורה המקובל 
בהלכה מכריע, אמנם כאמור אי אפשר ליתן 

 בזה כללים בכל המקרים''. 
סעי' תחילת שב 77פרק א בהערה  לעיל וע''ע

 כד, דעות נוספות בעניין הצלת גוסס בשבת. 
 

 על ידי בני המשפחה הכרעה
ולגבי הנידון בתשובתו הנ''ל לויכוח בין טו( 

החולה לרופא, יש לדון במצב שהחולה כבר 
אינו יכול להגיד מה שרוצה, ויש ויכוח בין 
הילדים של החולה האם להמשיך בטיפולים 
או לא, האם הבן הבכור יחליט? האם יחליטו 
לפי רוב הבנים )והבנות(? ומה אם יש ויכוח 

אשתו לבין הילדים? וכן מה הדין שיש  בין
ן בנו של יויכוח בין האבא של החולה לב

  .החולה? וצ''ע בכל זה
)ומו''ר הגאון הגדול רבי יהודה סילמן 
שליט''א, אמר לי שהמשפחה היא לא בעלים 
על החולה בכלל, והרופאים צריכים להחליט 
בשבילו, וכמו שאם היה חולה שאין לו 

מחליטים, כן יעשו גם  משפחה, הרופאים היו
 לחולה זה. 

ואמנם גם באופן שאין ויכוח במשפחה אין 
להם זכות יותר מאשר כל אחד אחר, אבל 
בכ''ז זה בסדר מה שמקובל שנותנים 
למשפחה להחליט, כשיש שני צדדים, אבל 

ויכוח, הרופא בלבד  ביניהםכאמור, כשיש 
 יחליט(.

 
 המלצה לחולה לקבוע מראש מי יכריע

ל אופן למדנו מכל השאלות הנ''ל, ובכטז( 
שעדיף שהחולה כשעדיין יכול לדבר, שיצווה 
מפורש מה שרוצה שיעשו במצבים הנ''ל, או 
שימנה אחד ממשפחתו, שהוא יהיה מוסמך 
להחליט בשבילו, ואם חושש שהדבר יגרום 
לויכוח במשפחה, יכול לצוות למשפחתו על 
רב מסוים, שהוא יהיה המחליט בכל ויכוח 

 פחה, בנוגע לטיפולו. במש
וכעין שכתב מו''ר הגאון הגדול רבי יהודה 
סילמן שליט''א )בסוף ספרו דרכי חושן ח''א, 

'נוסחאות שונות של שטרות הנצרכים' עמ' -ב
(, שכדאי לרשום בשטר הצוואה: ''אם ח''ו 3

אגיע למצב שבו לא אוכל להחליט לבד, 
הריני מוסר לשיקול דעת הרב פלוני, שזכותו 

ליט שאני זקוק לנכסים אלו בכולם או להח
בחלקם להוצאותי, וכל שהחליט כן הרי דינו 

 כאילו חזרתי בי לגבי חלק זה מהנכסים''.
ושמעתי ממו''ר הגאון הגדול הרב שריאל 
רוזנברג שליט''א, שעצה זו היא מובחרת 
וטובה, ועדיף שיכתוב זאת במפורש )ולא רק 
שיגיד בעל פה( וידעו מזה כל משפחתו 

 הקרובה. 
ויש לדעת שלא מספיק להגיד מה דעתו 
בשאלה מסוימת, מכיוון שהשאלות שיכולות 
להיווצר הם רבות ומגוונות, ובשעה שהחולה 

לדבר לא חשב בכלל על היה ל ועדיין יכ
לגלות דעתו היה ל ושאלות אלו, ולכן לא יכ

  .בענין
 

 הפסקת הרדמה למתייסר לצורך וידוי
פר 'מפנקסו של וכגון שאלה שהובא בסיז( 

ר מנחם חיים ברייר, פרק ב עמ' "רופא' )לד
, שאלה ב(, ''חולה במצב קשה מונשם, 18

מחוסר הכרה וגוסס, ולא אמר וידוי, האם 
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יש עניין להפחית במינון ההרדמה למספר 
דקות על אף סבלו, כדי שיחזור לרמת הכרה 
כזאת שיוכל לשמוע שאומרים וידוי עבורו, 

המילים במחשבתו או ויוכל לכוון פירוש 
בלבו, או אפילו לומר וידוי בפיו ממש, ולאחר 
הוידוי לחזור ולהרדימו שוב כדי שלא 

 יתייסר'',
וכתב שהגר''נ קרליץ שליט''א, והגר''ש בעדני 
שליט''א, והגר''מ שטרנבוך שליט''א, 

שליט''א, והגר''ש רוזנברג  "ח קנייבסקיוהגר
 שליט''א, סוברים שיש עניין כדי שיאמר

  .וידוי
ואילו הגר''י זילברשטיין שליט''א ענה שאין 

 .עניין להעירו, בגלל שנגרום לו ליסורין
והגרמ''ש קליין ענה שמותר להעירו ''בתנאי 

  .שלא ייגרמו על ידי כך יסורין קשים''
 

 הסברא להעיר היא מטעם זכין
טעם והסביר לי מו''ר הגר''ש רוזנברג, יח( 

אנן סהדי  שעדיף להעירו, כיהסוברים 
שרוצה בדבר, שהרי ההזדמנות הזו תשפר 

  .את מצבו בעולם הבא מאוד מאוד
ועוד יותר מזה אמר לי מו''ר הגר''י סילמן 
שליט''א, שאפילו אם כשיעירו אותו המצב 
יהיה שודאי יתייסר ורק ספק אם יהיה 
במצב שיוכל להגיד או לשמוע וידוי, בכ''ז 

לתועלת כדאי להעיר אותו, כי הספק שיזכה 
  .לנצח עדיף אפילו כשודאי יתייסר

אוירבך אמר לי שצ''ע אם הגר"א ואמנם 
הדין יהיה כך גם בחולה לא דתי, שודאי לנו 
שיכעס שיעירו אותו, ואף שיסכים להגיד 

נותי', בכ''ז ו'תהא מיתתי כפרתי על כל עו
  .בעולם הזה אינו מעוניין בטובה הזו

ל שכן כישנה סברא שואמנם לענ''ד בכה''ג 
שיצטרכו להעירו, שהרי לאדם לא דתי 
הוידוי נצרך להצלתו ממש, ולא רק לשפר 

מק"א ואמנם עיין ב .מצבו לעולם הבא
שבבין אדם לחבירו אנחנו  בספרינו שהבאנו

צריכים לדאוג למה שנוח לשני, אף שאינו 
  .טוב לו, וצ''ע

החולה אם ימנה לכך ש ]עכ"פ זו דוגמה טובה
השאלות שיווצרו,  מי שיחליט בכלעצמו 

 . [ימנע הרבה בעיות
 

 אמירת וידוי ליד חולה חסר הכרה
ודבר מעניין הוסיף ד''ר ברייר שם בשם יט( 

כל גדולי ישראל הנ''ל, שבאופן שלא שייך 
להעיר אותו, עדיין יש עניין שמישהו אחר 
יגיד וידוי ליד החולה, מכיוון ''שהנשמה 

  .שומעת ומתוודה''
יין, ''וכן חלק מהחולים, והוסיף הגרמ''ש קל

על אף דברי הרופאים, כן שומעים, ויכולים 
להרהר ולחזור על הוידוי בלבם ובמחשבתם 

 בעת ששומעים''. 
הביא שהבן יהוידע )בעירובין יח(,  20ובעמ' 

הוכיח שהנשמה שומעת מהמשנה באבות 
אמו של רבי נאמר על )פרק ב, משנה ח(, ש

 את משוםניה אשרי יולדתו, וזיהושע בן חנ

נטלה עריסתו והניחתו בבית המדרש, כדי ש
שייכנסו דברי תורה באוזניו, כי נשמתו 

 מבינה וקולטת דברי תורה. 
ואמנם בהסבר המשנה שם, יש הסברים ]

ה אותו בבית המדרש, הניחאחרים למה 
אר בווכגון שיספוג ''חיידקי קדושה'', כמ

באריכות בלב אליהו )לרבי אליהו לופיאן, 
שאפילו הקירות של הבית סופגים  ,פר' נח(

''חיידקי קדושה'' מצדיקים, ו''חיידקי 
  [.טומאה'' מרשעים

ושאלתי את מו''ר הגר''י סילמן בעניין זה 
''שהנשמה שומעת ומתוודה'', וענה לי שאף 
שאינו יודע הסבר מדויק לדבר, בכ''ז יודע 
שכך נוהגים, ואף הוא עצמו עשה זאת 

 למספר חולים. 
יש להביא ר''ש רוזנברג אמר לי שומו''ר הג

ראיה שהנשמה שומעת ממה שכתוב 
שבאמירת פסוקים ושמע ישראל בשעת 

  .יציאת הנשמה יש לה נחת רוח בזה
ראיה משם, שיש לדון אם זו ואמנם נלענ''ד ]

שהרי אולי ה'נחת רוח' קורה אחרי שהנשמה 
יוצאת מהגוף, וכמו שמספרים אנשים רבים 

ליני, וראו את הגוף מאוד שקרה להם מוות ק
שלהם שוכב על מיטת הניתוחים, וראו כל 
מה שמתרחש בחדר, ושמעו כל מה 
שהרופאים דיברו, אבל עדיין יתכן שבזמן 

מוגבלת עדיין היא הנשמה לא יצאה מהגוף, 
במה שהגוף מאפשר לה, וממילא במצב 

 .[שמורדם אינו שומע
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 ז סימן
 

 סעיף כג 75שייך לפרק א הערה 

א במצב שכבר מתפללים עליו שימות, אין הנמצ
 צריך להתעסק ברפואתו

 
 
 
 

 כשניתנה רשות לרפא נעשה הדבר חובה
כתב הט"ז )יו"ד סי' שלו ס"ק א( שכל א( 

חיוב רפואה הוא במקום שהיה צריך 
דרגה החוסר שום להתפלל שיתרפא ורק מ

 . מתעסקים ברפואהאנו שלנו 
ומצוה  וז''ל הט''ז: ''נתנה תורה רשות כו'

היא כו'. קשה כיון דבאמת מצוה היא למה 
ונראה דהכי הוא  .לה רשותיקרי לה תח

דרפואה האמיתית היא ע"פ  ,כוונת הענין זה
בקשת רחמים דמשמיא יש לו רפואה כמ"ש 

אלא שאין האדם זוכה  ,מחצתי ואני ארפא
לכך אלא צריך לעשות רפואה על פי טבע 

ן והוא יתברך הסכים על זה ונת ,העולם
הרפואה ע"י טבע הרפואות וזהו נתינת רשות 

וכיון שכבר בא האדם לידי  ,של הקדוש ב"ה
  .כך יש חיוב על הרופא לעשות רפואתו

וזה מבואר בגמרא פרק הרואה )דף ס"ב( 
דאמר רב אחא הנכנס להקיז דם אומר יהי 
רצון מלפניך שיהא עסק זה לי לרפואה 
ותרפאני כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך 

 ,מת לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאותא
פירש"י כלומר לא היה להם לעסוק ברפואות 

אמר אביי לא לימא  ,אלא לבקש רחמים
אינש הכי דתנא דבי רבי ישמעאל ורפא ירפא 

  .מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא
הגמרא בדרך הזה דרב אחא  רושנראה פי

שכן אין דרכן של 'הצריך לומר האי לישנא 
 ,לה שאומר המקיז דםיבנוסח התפ 'בני אדם

דהיינו שהוא מתנצל למה מבקש רפואה על 
ידי ההקזה שהוא לפי הטבע אף שאינו מן 
הראוי לעשות כן אלא לבקש רחמים להנצל 

מ"מ מאחר שכבר  ,ע"י רחמים של מעלה
נהגו לעשות רפואה ע"י הטבע גם אני עושה 
כן ועל כל פנים אני מודה שהכל בא על ידך 

ועל זה חולק אביי  ,פא נאמן אתהכי אל רו
דגם התורה הסכימה  ,דלא לימא שכן נהגו

על זה שיהא רפואה ע"פ הטבע כי ירדה תורה 

לסוף דעת האדם שלא יהיה זכאי כל כך 
 .שתבא רפואתו ע"י נס מן השמים

אין שייך לומר דהאי קרא דרפא ירפא  ל כןוע
לו האדם זכאי אינו צריך ידא ,קמ"ל מצוה

היה צריך דוקא רפואה ע"י לכך ואדרבה 
אלא דלפי דרכו של אדם רשות הוא  ,שמים

לו וע"כ הוה האידנא חיוב בדבר ומצוה היא 
כן  .כיון דלפי מעשה האדם חיותו תלוי בכך

ועיין ברמב"ן פ' בחקותי האריך  .נ"ל נכון
בענין זה של רפואות ומדבריו משמע בפירוש 

 ]עכ"ד הט"ז[.ורפא ירפא כמ"ש''. 
 
 

 שה מהפסוק היה אסור לרפאבלא הדר
וכן נראה מדברי הרמב''ן בתורת האדם ב( 

ענין הסכנה, ס''ק ו(, שכתב:  -)שער המיחוש 
''...ומסתברא דהא דאמרינן נתנה תורה 
רשות לרופא לרפאות, לומר שאינו אסור 
משום חשש השגגה, א"נ שלא יאמרו הקדוש 
ברוך הוא מוחץ והוא מרפא, שאין דרכן של 

פואות אלא שנהגו, כענין שכתוב בני אדם בר
כי אם ' )ד"ה ב' ט"ז( גם בחליו לא דרש את ה

ברופאים. אבל האי רשות, רשות דמצוה הוא 
דמצוה לרפאות ובכלל פקו"נ הוא כדתנן 

 מאכילין אותו ע"פ בקיאים''. 
 

 גדרי הביטחון מהרשב"א
שהרפואה העיקרית כן ועוד מצינו ג( 

ה שנתן שצריכים לעשות, היא לפנות לקב''
את המחלה, בשו"ת הרשב"א )חלק א סימן 

  .תיג(
שכתב: ''...ואמנם כתב יתעלה בתורתו 
)דברים י"ח( תמים תהיה עם ה' אלהיך. 
ותמים הכתוב כאן פירושו אצלי כולל 
האזהרה וההבטחה. הזהיר שלא נשתבש 

 ,רק היות תם עם השם ונחוש להבלי הגוים...
ני רוצה לומר לך עמו בתמימות מלשון וא
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בתומי הלכתי. והבטיח שבעשיית מצותיו 
ובעבודתו יהיה תמים לא יגע בו רע מלשון 
 שה תמים הפך מה שיחשבו אותם הטועים...

ואולם הבטחון נחלק לענינים לפי הזמנים 
ולפי האנשים. ודרך כלל לעולם נבטח כי נלך 
בטח בלכתנו בדרכי התורה השלמה. והיא 
המצלת מן המקרים והסבות הנסתרות 
כאמרו )משלי ו'( בשכבך תשמור עליך. וזה 

והיה אם שמוע תשמעו אל  תכולל פרש
מצותי, ופרשת אם בחקותי תלכו. וצדקה 
תציל ממות שלא מדעת בנס נסתר כמעשה 
בתו של רבי עקיבא, ומעשה דשמואל ואבלט 

 כמוזכר בשילהי שבת )דף קנ"ו ב'(. 
ואם חל המקרה כחליים מותר להתעסק 

יהא לבו לשמים וידע ברפואות ובלבד ש
שאמתת הרפואה ממנו וידרשנו. ולא שיכוין 
שהכל תלוי בסם הפלוני וברפואת האיש 
הרופא. והוא אמרו באסא )דבה"י ב, טז( גם 

 בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים. 
ומי שהשיגו החולי אינו סומך על הנס שלא 
לשאול ברופאים ולהתעסק בדברים 

בין  המועילים בין בדברים הטבעיים
בסגולות. והוא אמרו ורפא ירפא ואמרו ז"ל 
מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות. ואמרם 
נתנה רשות לומר שאין זה הפך מה שהזהירה 
התורה בהשגחה. ובגדר זה נכנסו כל דרכי 
הרפואות אפילו מה שמועיל בסגולה מן 

ולא  הסגולות בין בעצמים בין בדבורים...
כנות עוד אלא שאסור להכנס בעניני הס

ולבטוח על הנס והוא אמרם שקיר נטוי 
מזכיר עון. ואמרו כל הסומך על הנס אין 

 עושין לו נס. 
ומותר לבטוח באדם והוא שלא יסור לבו מן 
השם. ואמרו ארור הגבר אשר יבטח באדם 
ומה' יסור לבו. אך לבטוח בשם ושיעשה לו 
תשועה ע"י האיש הפלוני מותר ומצוה. וזה 

האדם במלאכתם זולתי כולל כל עסקי בני 
האנשים השלמים ושזכיותיהם מרובות. 
כמעשה דרבי חנינא בן דוסא עם הערוד 

ואוי לו  ,שאמרו אוי לו לאדם שפגע בו ערוד
ואפילו  לערוד שפגע בו רבי חנינא בן דוסא...

החסיד שבחסידים אין להם רשות לעשות 
במלאכתן דרך הבטחון רק כדרכו של עולם. 

י במים או ביין ואסמוך שלא יאמר אדליק נר
ואין זה ממיעוט הבטחון דאדרבא  על הנס...

ואפילו במקום  אסור להשען על הנס.
לה שצריך והדברים שנודעו לחכמים בסג
 להשמר ואין העיון הטבעי משיג. 

הנה שנכנסו בכלל ההיתר הזה כל שאמרוהו 
שיש בו משום רפואה בין בסגולת העצם בין 

ואמר ליה בעידן  בסגולת הדבור והפעולות...
וכמו  ,ריתחא ענשי ושעת החולי כעולה לידון

שאמרו בעולה לגרדום לידון שאומרין לו 
ושלמה עליו השלום  הבא ראיה והפטר...

ומה שגנזו חזקיה  שעשה ספר רפואות...
 ,והודו לו אינו משום שהיה בו דרכי האמורי

אלא שהחכם בחכמתו עשה ספרו בענינים 
הנגלים בין  המועילים הרבה בטבעים

עד שהיו העולם סומכים  ,בטבעים המסוגלים
עליהם בחליים, ובחליים לא היו דורשים את 
השם על כן גנזוהו והודו לו. וכענין שכתוב 
)ד"ה ב, טז( גם בחליו לא דרש אלהים כי 

 על כן גנזוהו...'' ,ברופאים
 

חילוק בין הצלה ממוות לא טבעי להארכת 
 חיים בעת חולי טבעי

ם עיין בתשובות והנהגות )כרך א ואמנד( 
 73סימן תתסא, והובא בפרק א, בהערה 

(, שכתב: ''...אפשר עוד לומר בסעיף כג
שבמרוצץ ונפלה מפולת שממיתו, חייבין 
להסיר הדבר שממיתו, אבל כשהמיתה היא 
טבעית, רק אפשר להאריך ימיו או רגעיו 
באופן מלאכותי, אפשר דהיכא דברור שאין 

בע שיגיע בזה פעם להכרה סיכוי בדרך הט
  .אין חיוב...''

ומשמע שמעשה הצלה שלא נלמד מ'ורפא 
ירפא' אלא מ'לא תעמוד על דם רעך' אינו 
נפטר מלהתעסק אף שאין חיוב להחיותו. 
ולכן מפקחין את הגל אע"פ שאין חיוב 
לעשות רפואות שמאריכות חיים. ולכן חילק 
שאם המיתה היא טבעית אז אין צריך 

שאז חייבים  - ואם המוות לא טבעילרפאות, 
 לפקח את הגל. 

רת ישראל לא קשה קושיית התפא זה ולפי
אנו מתפללים אמנם , כי ]הנזכר שם בספר[

שימות כי אין חיוב רפואה, על חולה מסוכן 
ובכ"ז מסלקין האבנים מדין 'לא תעמוד על 

 דם רעך'. 
 

 טיפול מאריך חיים שגם מיקל מכאבים
על קושיית התפארת  אלא שלפי תירוצוה( 

ישראל, לכאורה יוצא חידוש גדול, שאם יש 
חולה המתייסר מאוד, ואנו יכולים לעשות 
פעולת רפואה שגם תקל עליו בקושי מסוים, 
וגם תאריך ימיו, וכגון שהמכונת הנשמה 
תקל על הקושי לנשום, וגם תעזור שלא ימות 
מיד, רק שאנן סהדי שהחולה לא מעוניין 

ה להמשיך להתייסר, יהיה בזה, כי לא רוצ
מותר לא להנשימו, כיון שאז המוות הוא 
טבעי ואין "לא תעמוד", ונשאר רק חיוב של 
'ורפא ירפא', שנדחה במצבים שיש כבר 

 היתר להתפלל שימות. 
 

החיוב לסלק מעכבי יציאת נשמה הוא מצד 
 שהגוסס מתייסר בעיכוב

ולגבי אם יש מצוות 'ורפא ירפא', בגוסס ו( 
ימות בקרוב, עיין בשו"ת אגרות משה שודאי 

)חושן משפט חלק ב סימן עד, ס''ק א(, 
שכתב: ''הרמ"א ביו"ד סימן של"ט סעיף א' 
שמתיר וגם מצריך להסיר דברים המעכבין 
יציאת הנפש אף שנמצא דגורמין שימות 
באיזה זמן קטן קודם, דפשוט שהוא מצד 

ואף אם נימא  היסורין שיש להגוסס בזה...
יוב מהקרא דורפא ירפא בכה"ג שליכא ח

שלא שייך שיתרפא אלא להאריך ימיו 
 ,כשהוא חולה לאיזו שעות ואף לימים
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כשא"א לרפאותו וגם לא לסלק היסורין או 
כשליכא יסורין מאחר דהקראי בסתמא 
איירו באפשר להתרפא ולילך על משענתו 
ואולי אין למילף מזה לרפאות כשליכא 

מ"מ כשאין לו יסורין וכשלא שייך שיתרפא, 
יסורין למה לנו להשתדל אף רק בסלוק 
דברים המעכבין יציאת הנפש, אלא ודאי 
דהוא משום דאית לו להגוסס איזו יסורין 
בעכוב יציאת הנפש, והיה בודאי לרבותינו 
הרמ"א והקודמים לו קבלה בזה. והוא נכון 

 ואמת לדינא''.
 

 תפילה שימות קל ממניעת רפואה
בס' שיעורי תורה לרופאים ובכל אופן עיין ז( 

שהוכיח שאין לדמות תפילה  352ח"ג עמ' 
שהרי בירושלמי בשבת פרק יט  ,למתן רפואה

, בסעיף 70ה"ב )הובא לעיל, פרק א, בהערה 
( שרב אדא התפלל על בנו שהיה אסור כב

לבוא בקהל שימות, והרי ברור שצריך 
 לרפאות אותו. 

ולכאורה אפשר לומר שיש באמת חילוק בין 
השתדלות בידי אדם, שבזה אנו מצווים 
לעשות הכל כדי להחיותו, מדין לא תעמוד 

יכולים לבקש שבידי  ל זאתעל דם רעך, ובכ
שמים לא יסבול, וימות במהרה, וכעין שכתב 
במנחת שלמה )ח''א סי' צא, והובא לעיל, 

(, ''...מ"מ גם , שבסעיף כב64פרק א, בהערה 
ולה באותה שעה שמבקש ומתפלל לה' שהח

ג"כ חייב הוא להתעסק בהצלתו  ,ימות
 ולחלל עליו את השבת''.

 
 להתפלל שימות קל מעשיית סגולה שימות

וע"ע במשנת פקו"נ סי' סז, שהקשה על ח( 
ההיתר של הר''ן להתפלל שימות, שהרי 
המתפלל כך על עצמו יחשב כמאבד עצמו 
לדעת, והמתפלל על אחר שיחשב כרוצח? 

ע''י כח סגולי, ותירץ, שאף שאסור למות 
בכ''ז תפילה זה שונה, ואין בזה חסרון של 

 .שמירת נפשו, אלא מוסר ענינו לשמים
והביא מהקהילות יעקב בב''ק סי' מה, 
דהמזיק ע''י סגולה, דינו כמזיק גמור, ובכ''ז 

 ע''י תפילה, כשיש צורך גדול, מותר. 
והביא את הגמרא בנדה )דף לז.(: ''אזיל 

לדביתהו: צבית לי שילא בר אבינא, אמר 
זוודתא'', כלומר שבקש מאשתו שתכין לו 
תכריכים, ועשתה אשתו כרצונו, ''וצביתה 
ליה זוודתא. נח נפשיה דשילא'', והביא דברי 
הספר חסידים )הוצאת מקיצי נרדמים סי' 
תתתשמ"ט( שהקשה: ''והיאך ידע שילא 
שימות, יש דבר שאדם ידע לעשות שבכל עת 

ם רומר והלא אסור לגשיחפוץ ימות, ואם תא
לקרב מיתתו מדר' חנינא בן תרדיון שלא 

ביקש  ( ]שילא[ישאל)רצה לפתוח פיו, וי"ל כי 
 שימות כמו רבה בר נחמני )בב"מ פ"ו.(. 

ויש דברים שאסור אם ירצה ללמוד 
לאחרים, כגון שיודע לעשות שבכל עת 

וכן שמדבר למת דבר  ,שירצה למות שימות
  .צה''וימות באיזה שעה שיר דאח

]ועיין באור החיים הק' )ויקרא כו, ג( עה"פ 
אם בחוקותי תלכו וגו' )באופן הכ"א( שכתב: 
''...הרי שבערך בעלי התורה יכולין ללכת 
לעולם העליון כשהם חפצים ורוצים ללכת, 

ן לא הגיע זמנם ולא שלח המלך יהגם שעדי
אחריהם, והוא מאמר אם בחוקתי, בסיבת 

אתם ברשות חוקתי שאתם עמלים בהם 
 עצמכם, אם תרצו ללכת תלכו''[.

 
 אסור לעשות סגולה שימות

וא''כ ע''י תפילה מותר לקרב מותו אף ט( 
שבדרך סגולה אסור, וכעין שכתב בספר 
חסידים )סוף סימן רלו(: ''...כשמת מוטל 
לפניו ונפשו מרה לו מאד אין לומר למת 

וכ"ש שאין לתפוש ידו בידו  ,שיוליכנו עמו
לו יומעלין עליו כא ,ליכנו אחריולומר שיו

הורג את עצמו וכתיב )בראשית ט' ה'( אך 
 את דמכם לנפשותיכם אדרוש'' 

)ועיין ב'מקורות והארות', שהביא שם בס''ק 
שהרי  ו את חומרת האיסור לפתוח פיו...

ברית כרותה לשפתים, ובשם הזוהר כתב: 
''אפילו אם הוא הדיוט, דבריו עושין 

  .פירות''(
כתב בספר חסידים )סימן תסז(: ''מי ועוד 

שנכפה היה אחד מלחש לחישות אם יתרפא 
יתרפא בתוך תשעה ימים ואם לאו היו מתים 
בתוך תשעה ימים, אמר החכם עתידים ליתן 
הדין שממיתים את האדם קודם זמנו, זה 
דומה לר' חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח 

 פיו כששרפוהו שלא לקרב מיתתו''. 
סור לגרום למותו ע''י סגולות, ובכ''ז וא''כ א

מותר להתפלל, כי תפילה אינה מעשה שלו, 
אלא היא מעשה של הקב''ה, והוא הטוב 

 בעיניו יעשה. 
 

העובר על חייבי מיתות וכריתות אם נחשב 
 מאבד עצמו לדעת

ובעצם דברי הספר חסידים שהמסכן עצמו י( 
בדרך סגולית עובר משום מאבד עצמו לדעת, 

פיקו''נ שם בסוף הסי' )בס''ק ז(, עיין ב
שכתב: ''ובאמת שיש לחקור בכל חייבי 

אם מלבד גוף  ,כריתות ומיתה בידי שמים
האיסור עובר עוד משום מאבד נפשו שהרי 

  .עי"ז ימות בקיצור ימים
ויעוין בספר חומת הדת לרבנו החפץ חיים 
מאמר ג' בהגה"ה שהרואה אנשים שנשתכח 

לעבור בדברים  מהם תורת ה' ובאים עי"ז
שנכרת נפשם מארץ החיים, חייבים לזרזם 
לחזור בתשובה משום לא תעמוד על דם רעך, 
והוה ממש כרואה את חבירו טובע בנהר, 
עיי"ש, ולכאורה לפי"ז ה"נ דהעושה עבירות 
דכרת דומה למשליך עצמו בנהר דחייב 

  .משום מאבד נפשו
ובדרכי משה להרמ"א ביו"ד סימן שמ"ה 

ת המהרי"ו דהרוגי בית דין הביא לתשוב
שקיבלו עליהם התראה הוה כדין מאבד 

ה"ה דכל חייבי לכאורה עצמו לדעת, ולפ"ז 
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כריתות הוה כן שהרי ימותו עי"ז בקיצור 
  .ימים

בכלל  א הויאמנם יש לחלק דעונשי דשמיא ל
מעשה דמאבד עצמו לדעת, ודברי המהרי"ו 
היינו בעונשים דבית דין, משא"כ לא תעמוד 

דם רעך שפיר שייכא גם בעונשי שמיא על 
 דסו"ס יש כאן דם רעך''.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ח סימן
 סעיף ל 98שייך לפרק א הערה 

 
 לפני עיור במידות

 
סתירה בדברי הגרי"ס האם יש לפני עיור 

 בהכשלה במידות רעות
א( מדברי הגרי''ס שהובאו בספר )פרק א 
סעי' ל( משמע שאין איסור 'לפני עיור' 

ות רעות. וכן מובא בשם הגרי''ס במיד
בהקדמה לספר 'כוכבי אור' )החדש, לרבי 

 יצחק בלאזר בשם רבי איסר זלמן מלצר(.
, 35ואמנם ב'הר המור' )ניסן תשמ''ג, עמ' 

מהרה''ג רב''ז פראג(, כתב: ''שמעתי בשם 
הגאון ר"י בלזר ששאל לרבו מרן הגאון רבי 
ישראל מסלנט זצ"ל, על מצוות של מפני 

ה תקום והדרת פני זקן, והרי יתכן שע"י שיב
כבוד זה שקמים לפניו, יבוא הזקן לידי 
הרהור גאוה, וא"כ יש בקימה לפני זקן חשש 

 של לפני עיור? 
והשיב על זה מרן הגרי"ס, שיסוד ברור הוא, 
שממצוה אי אפשר שתצא ותתפתח שום 
עבירה, ואם העושה את המצוה כוונתו נקיה 

יבה תקום, סגולת רק לקיים מצות מפני ש
המצוה מסייעת שלא תצא תקלה על ידה". 
ומשמע שכשאין כוונתו נקיה, עובר על 'לפני 

 עור'.
 

 ישוב הסתירה
ב( ואמנם נראה שאין סתירה, כי האדם בכל 
מקרה צריך לתת כבוד לחבירו וכמו שביארנו 
הטעם בזה ]בספר[, ואין להתחשב בהכשלת 

סגולה, חבירו, ובכ''ז מלמדינו הגרי"ס שיש 
שאם כוונת הנותן נקיה לשם שמים, לא תצא 

 תקלה מזה.
 

לדעת הבן איש חי, מותר לומר לחבירו  דבר 
 שיכעיס אותו

ג( ומצינו בנידון זה, לרב בן איש חי )בשו"ת 
תורה לשמה סימן שע(, שדן לגבי הגורם 

 לחבירו לכעוס אם עובר על לפני עיור. 
וכתב: ''שאלה. ראובן דיבר עם שמעון 

רים שמוכרח שיבא על ידם לידי כעס וכן דב
היה שנתכעס שמעון הרבה בדברים אלו עד 
ששיבר כלי בחמתו, אך ראובן לא נתכוון 
בדברים אלו כדי שיתכעס כי אם דיבר 
הדברים האלו לצורך עצמו או לצורך 
אחרים, אך ידע מקודם שבודאי ששמעון 
יתכעס הרבה בשמעו את הדברים האלו, אם 

'דלפני עור לא תתן מכשול', יש בזה איסור 
מאחר דהכעס הוא עון גדול והחמירו בו 
רז"ל בגמרא בכמה מקומות ובפרט בזוה"ק. 

 וכ"ש אם מחמת זה שיבר כלי בחמתו. 
ואם נאמר שיש איסור בזה משום 'לפני עור', 
א"כ לא שבקת חיי לכל בריה, כי דבר זה 
מצוי הרבה בין בני אדם ומי יוכל להזהר 

עמים יש צורך הרבה באלו בזה, דרוב הפ
הדברים לאמר אותם ואיך יעשה אם לא 

 יאמר? 
תשובה: הכי איתא בגמרא דקידושין )לב.(, 
רב הונא קרע שיראי באפי רבה בריה אמר 
איזיל אחזי אי רתח אי לא רתח, ומקשה 
הגמרא ודילמא רתח וקעבר אלפני עור ומשני 
דמחיל ליקריה, ופי' רש"י ודילמא רתח 

 מידי ברתחיה, ע"ש.  ואמר לאבוה
נמצינו למדין שבעבור הכעס לחודיה ליכא 
איסור דלפני עור, דאי איכא מאי משני 
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דמחיל ליקריה סוף סוף מרתח קא רתח 
והוא שהביאו לידי כעס זה, אלא ודאי משום 
כעס לחודיה לא עבר זה אלפני עור, וא"כ 

 נפשטה השאלה''. 
כלומר רב הונא קרע בגד משי חשוב )של 

( בפני רבה בנו, כדי לנסותו אם יכעס או עצמו
לא יכעס, דכיון דראוי הבן ליורשו, יתכן 
שיתרעם על כך שהאב רוצה להפסידו. והגמ' 
לא חששה לבעיה שמכשילו במידת הכעס, 
אלא חששו רק לזילזול במורא אב, ומכאן 

 לכאורה מוכח שאין לפני עיור מצד הכעס.
 

 לדעת החיד"א הכעסה גמורה אסור
מנם החיד''א כתב על הגמ' בקידושין ד( וא

הנ''ל )בברכי יוסף יורה דעה סימן רמ ס''ק 
יג(: ''...ומיהו יש לעורר דלפי מ"ש בסמוך 
)אות יב( משם ספר החסידים, דאף דכבודו 
מחול בדיני אדם אבל בדיני שמים חייב, א"כ 
מאי משני הש"ס דמחל ליקריה, הרי אכתי 

ליכא כי  איכא עונש שמים. וי"ל דלפני עור
אם כשמתחייב בדיני אדם, אז בסוג זה 
איכא לפני עור, אבל כשאינו מתחייב רק 

 בסוג דיני שמים לא שייך 'לפני עור'. 
אי נמי דיש לחלק היכא דמחל מקמי דקעבר, 
ועוד דהוא נותן אצבע כדי שיעבור על כבוד 
אב, להיכא דהוא בשאט ונפש עבר על כבוד 

"ג דרב הונא שחייב, ואח"כ מחל אביו, דבכה
 אף בדיני שמים פטור. 

)א.ה. על החלק הזה בדברי הברכי יוסף, עיין 
 (.55בהערה על זה לעיל פרק א סעי' יד הערה 

ומיהו עדיין צריך למודעי, דאי רתח הוא עוון 
כעס, דשקול כע"ז כמשז"ל, ואיכא לפני עור, 
ומאי אהני דמחל ליקריה, סוף סוף מרתח 

 קרתח ונלכד בעון כעס. 
י"ל דקים ליה לרב הונא דרבה בריה, 'אף' ו

כופה, ולא ילכד בסוג הכעס שאמרו ז"ל 
דשקול כעכו"ם, רק אפשר דרתח כל שהוא, 
ואמר ליה מידי ברתחיה, באופן דלית בה 
משום עון הכעס, רק שמקל במורא אב, ולזה 

 ראה והתקין דמחל ליקריה''. 
ומשמע שיש ''לפני עיור'' במידות רעות, 

כשילו בכעס ממש, יעבור המכעיס ובאופן שי
 בלפני עיור. 

 
 לדעת הגריח"ז גרימת כעס מוצדק מותר

ה( וע''ע בשו''ת שלמת חיים )הישנות( לרבי 
יוסף חיים זוננפלד זצ''ל )יו''ד ח''ב סי' עד( 
שכתב שהסיבה שאין לפני עיור לכעס בגמ' 
הנ''ל היא מכיוון ''שבמקום שראוי לכעוס 

אמרו חכמים )נדרים אין כאן קפידא. ומה ש
כב.( בגנות הכעס הוא במקום שאינו ראוי 

 לכעוס''. 
ומשמע מדבריו כהחיד"א שבמקום שאין 
ראוי לכעוס, יש איסור להכשילו בזה, ודלא 
כהבן איש חי. אלא שבגמ' בקידושין הנ''ל 
היה בעיקרון ראוי לכעוס, שהרי אביו בא 
בכוונה להכעיס אותו, ולגבי הבעיה בכיבוד 

רי מחל לו בפירוש, וא''כ אין כל חשש אב, ה
 במה שמכשילו בכעס.

 
דעת הפלא יועץ שהמכשיל בגאוה את חבירו 

 עובר בלפני עור
ו( ובספר פלא יועץ ערך 'דיבור' ד''ה המספר, 
כתב: ''...וכן האומר שבחו של אדם בפניו 
באופן שיכול להיות גורם לו שיגיס דעתו 

על במקום מצוה, עבירה היא בידו שעובר 
 ולפני עור לא תתן מכשול''. 

ועוד כתב בערך 'שבח': ''ומאחר שהמחטיא 
את חבירו הוא יותר רע מההורגו, ראוי 
להזהר מאד שלא להחטיאו בחטא האמור 
של הגאוה ושלא לומר שבחו בפניו ושלא 
להגיד לו שבח שאמרו עליו שלא בפניו, כי יש 
לחוש הרבה פן ואולי ח"ו יחטא ויכעיס את 

ת"ש בחטא החמור של הגאוה הבורא י
 ותאבד נפשו''. 

וכן בספרו 'אורות אילים' על הגמ' בעירובין 
יח: ''ואמר רבי ירמיה בן אלעזר: מקצת 
שבחו של אדם אומרים בפניו'', כתב: ''הנה 
כגון אנן יתמי דיתמי.. והאדם נהנה במה 
שמשבחין אותו וגבה לבו, מן הראוי הוא 

להגיד לו שלא לומר שום שבח בפניו ושלא 
מה שספרו בשבחו שלא בפניו כי נפש הוא 
חובל, נמצא המספר בשבחו עובר על לפני 
עור אם לא משום דרכי שלום..''. )ואמנם 
ברש"י פי' הסבר אחר: ''אין מרבה בשבחו 

 לפניו, מפני שנראה כמחניף''(.
ומה שכתב ''שלא לומר שום שבח בפניו...כי 
נפש הוא חובל'', מתאים למה שכתוב 

מסכת אבות דרבי נתן )תחילת פרק כט( ב
''הוא היה אומר יש לך חבירים מקצתן 
מוכיחין אותך ומקצתן משבחין אותך, אהוב 
את המוכיחך ושנא את המשבחך, מפני 
שמוכיחך מביאך לחיי העולם הבא 

 והמשבחך מוציאך מן העולם''. 
ואמנם כתב בהגהות ריעב''ץ, על מעלות 

 כדין עושין''.המידות עמ' שט, שהמשבחים ''
 

באורחות צדיקים מצינו סתירה בין הכשלה 
 במידת הקנאה למידת הכעס

ז( ובספר אורחות צדיקים, מצינו סתירה 
בזה. כי בשער הכעס כתב ''ואמר החכם: 

הכעיסהו, ואם  -כשתרצה להתחבר עם אדם 
התחבר לו,  -יודה לך האמת בשעת כעסו 

עזוב אותו''. וחזינן שמותר  -ואם לאו 
 שיל חבירו בכעס.להכ

ואילו בשער הקנאה, כתב: ''החכמים 
הראשונים היו מתפללים שלא תהא קנאתנו 
על אחרים ולא קנאת אחרים עלינו. למה היו 
מתפללים על אחרים בזאת המידה יותר 

 ממידות אחרות? 
אלא כך הענין, כי הרבה בני אדם גורמים 
שיתקנאו בהם ויחמדו אותם, לכן היו 

ם, כי אולי הם גורמים מתפללים על אחרי
הקנאה לאחרים, והתורה אמרה )ויקרא יט 
יד(: "ולפני עור לא תתן מכשול". לכן מידה 
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טובה באדם שלא ילבש בגדים נאים 
ומשובחים יותר מדי, לא הוא ולא אשתו ולא 
בניו, וכן לענין המאכל ושאר ענינים, כדי 

 שלא יקנאו בו אחרים''. 
ר להכשיל, ורואים מדבריו שבקנאה אין הית

 וצ"ע מאי שנא מהכשלה בכעס שמותר.
 

כוונת האורחות צדיקים להתיר רק הכעסה 
 מוצדקת

ח( ושמעתי מידידי הרה''ג רבי אברהם הרציג 
שליט''א, שיש ליישב את דברי האורחות 
צדיקים שבאמת יש איסור להכשיל במידות, 
ולכן בקנאה, שאין שום היתר לקנאות 

כשמכעיס  בחבירו, נמצא שמכשילו, אבל
בכוונה את חבירו, מותר לחבר לכעוס עליו, 

 וכדברי השלמת חיים שהובא לעיל. 
וכן מצינו שכתב הרמב"ם )הלכות דעות פרק 
א הלכה ד( ''לא יהא בעל חמה נוח לכעוס 
ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני, לא 
יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו 

 רת''.כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אח
 

 כעס על מכעיסו אינו מותר
ט( ואמנם בלחם משנה, כתב: ''...במדת כעס 
אדם שהוא כועס תמיד הוא קצה ראשון, 
ושלא לכעוס כלל ולהיות כמת הוא קצה 
האחרון, ולכעוס על דבר שראוי לכעוס הוא 
דרך בינוני לשאר כל הדעות, אבל כאן הדרך 
האמצעית היא שלא יכעוס אפילו על דבר 

לכעוס אלא על דבר גדול שראוי שראוי 
לכעוס עליו כגון חילול שמים. וזה כיון הרב 
במ"ש כאן 'גדול' ובפרק שלאחר זה לא כתב 

 'גדול' אלא על דבר שראוי לכעוס...''. 
כלומר שצריך להרחיק מאוד גם ממה שראוי 
לכעוס, ואין היתר לכעוס אלא רק בכגון 
חילול שמים, ולפי''ז לכאורה ברור שאסור 

כעוס על חבר שמכעיסו, ודלא כהשלמת ל
חיים, וא"כ חוזרת הסתירה באורחות 
צדיקים, שבהכעסת חבירו הריהו מכשילו 

 באיסור ואעפ"כ מותר ודלא כגרימת קנאה.
  

 חילוק מהותי בין הכעסה לגרימת קנאה
י(ומצאתי בספר 'להעיר להורות ולהשכיל' 
)לרבי יונתן שרגא דומב שליט''א, עמ' רסד 

(, שתירץ, שמידת הכעס נמצאת 6בהערה 
היא אצלו, ולא בא חבירו ליצור אצלו מידה 
זו, אלא להסיר הכיסוי ולגלות מה שמסתתר 
מתחתיו, וכדפרש''י בפסחים )סו:(, שהקב''ה 
מאס באליאב מלעשותו למלך, כי נמצא בו 
מידת הכעס, אף שעדיין לא נראתה 
לאנשים... אבל בקנאה, גורם בהתנהגותו לא 

ת את הקנאה, אלא ליצור אותה. לכן רק לגלו
גרימת קנאה הוי ממש לפני עיור משא"כ 

 גרימה לביטוי כעס.
 

ראייתו של הגר"ש דבילצקי שאין לפני עיור 
 במדות

יא( ושמעתי מידידי הרה''ג רבי אברהם 
עמאר שליט''א בשם הגר''ש דבילצקי 
שליט''א )והובא בספר 'זה השולחן', או''ח, 

א ראיה שאין לפנ''ע בנדון ח''ב סי' קנו( להבי
 -דידן מברכות דף נה: ''רבא, כי הוה חליש 

יומא קמא לא מגלי, מכאן ואילך אמר ליה 
לשמעיה, פוק אכריז: רבא חלש. מאן דרחים 

לחדי לי,  -לבעי עלי רחמי, ומאן דסני לי  -לי 
וכתיב בנפל אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל 

עליו לבך פן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מ
אפו''. ואיך הכשיל רבא את השונאים שלו ? 

 אלא מוכח שאין לפנ''ע בזה.
 

בעשיית דבר באופן הרגיל אין לחוש 
 לפושעים שייכשלו

יב( ואמנם יש לדחות שכשאדם עושה את 
הדבר הנכון והרגיל, אין לחשוש ללפני עיור, 
וגם כאן הדרך היא שחולה מפרסם את שמו 

 ל ישא עוונו.כדי שיתפללו עליו, ומי שיכש
דוגמה לדבר בדברי הגמ' בבבא בתרא )דף 
פט:( ''ת"ר: אין עושין את המחק צדו אחד 
עב וצדו אחד קצר, לא ימחוק בבת אחת, 

רע למוכר ויפה ללוקח,  -שהמוחק בבת אחת 
ולא ימחוק מעט מעט, שרע ללוקח ויפה 
למוכר, על כולן אמר רבן יוחנן בן זכאי: אוי 

ם לא אומר, אם אומר לי אם אומר, אוי לי א
שמא  -שמא ילמדו הרמאין, ואם לא אומר  -

יאמרו הרמאין: אין תלמידי חכמים בקיאין 
במעשה ידינו. איבעיא להו: אמרה או לא 
אמרה? אמר רב שמואל בר רב יצחק: אמרה, 
ומהאי קרא אמרה: כי ישרים דרכי ה' 

 וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם''.
 

 בודסברא להתיר נתינת כ
יג( וכתב לי ידידי הרה''ג רבי אברהם הרציג 
שליט"א, ''ונמצינו למדים שבקנאה לא 
מצינו היתר לגרום לחבירו, ובכעס ובשבחים 
מצינו לרבותינו שהתירו, בכעס הבא"ח 

 והגרי"ח זוננפלד, ובשבחים הגריעב"ץ. 
ויש ליישב דבריהם, שבכבוד כיון שבאמת 

חרי צורך האדם הוא לבניין נפשו, ורק א
שמקבל הכבוד יש לו הבחירה אם ליתן 
הודיה לה' או ח"ו להתגאות, אינו נחשב 
שכבוד זה הכשילו, אלא הכבוד נתפס 
כחיזוק לנפשו גרידא. ואינו דומה למאכלות 
אסורות או אפילו למאכל כשר למי שאינו 
מברך, דשם המאכל עצמו הוא איסור, אבל 
כאן הכבוד אינו חפצא דאיסורא אלא בחירת 

דם אחר קבלו, ודומה למה שלא מצינו הא
בשום מקום שאסור להאכיל אדם כשבכוח 

 אכילתו יעבור עבירה.
 

אף שראוי לימנע לגמרי מכעס אינו אסור 
 כשמכעיסים וממילא אין לפנ"ע

יד( ומה שהתיר הבא"ח בכעס, יש ליישב ע"פ 
דברי הגרי"ח זוננפלד, שכעס על דבר הראוי 

ב הלח"מ לכעוס אינו איסור, ואע"פ שכת
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שאין ראוי לכעוס אלא על דברים שהם כבוד 
 שמים, ראוי לחוד ואיסור לחוד. 

ואין לאסור מצד עצה שאינה הוגנת, דבידו 
הבחירה שלא לכעוס, ושאני ממי שמבקש 
מחבירו עצה ע"מ לקיים דבריו. רק 
שבאיסור גמור גם להכשילו אסור, אבל כאן 
שרק אינו ראוי ולא מועיל לו לכעוס, אין 

פידא. כן נראה ליישב את דברי המתירים ק
וממילא נתיישבו גם דברי האורחות 

 צדיקים''. ודפח''ח. 
 

 לשון הגרי"ס שברוב המידות אין לפנ"ע

טו( ונראה להביא ראיה שבאמת אין כלל 
לכל המידות, אלא יש חילוק בין מידה 

 למידה. 
דהנה הלשון שהובא בפנים מהספר אור 

ל גדול במידות, ישראל בסי' ל, הוא: ''כל
מידות הטובות המה רק במה שנוגע  שרוב

להאדם בעצמו...'', וא''כ מדויק שאין לפני 
עיור במידות, רק ב''רוב המידות'', אבל 
במקצתן יש, וכגון בקנאה, אבל בכגון כבוד 

 ופרישות אין לפני עיור.
 

 
 ט סימן

 (בסעי' יא בפרק ב 152שייך להערה )

 קבורת אדם רשע,
ופות נפטרים לצורך רפואהושימוש בג

 
" עם הארץ מותר לקורעויש מפרשים ד"

 היינו לאחר מיתה ללימוד רפואה
שימוש רפואי  בעניןדבר מעניין מצאתי א( 

)חלק טז  ציץ אליעזרמתים בשו"ת באברי 
סימן לד(, שדן לגבי מצב שיש כבר לפני 

אם מותר  ,הרופא קרום מעין של מת יהודי
שתלה לחולה שיש לו לכתחילה לבצע את הה

]להלן סעיף כג נרחיב  סכנת עוורון לעינו.
 בעצם הנושא הזה בס"ד[.

ביא שם: ''ראיתי דבר פלא להגה"ח וכך מ
בעל בן איש חי ז"ל בספר בן יהוידע למס' 
פסחים )מט:(, דעל מה דאיתא בגמ' שם: 
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן 
עם הארץ מותר לקורעו כדג, אמר רבי 

מואל בר יצחק ומגבו. כותב הגרי"ח ז"ל ש
וז"ל: ודע כי אחד אפיקורוס שהתריס 
במאמרים אלו, נחה דעתו במ"ש על מאמר 
מותר להרגו, שהוא לשון גוזמא ר"ל ראוי 
להיות לו כך אם היה מותר לנו, אך בדברי 
רשב"ן שאמר לקרע כדג ובדברי רשב"י 

  .שאמר ומגבו לא נחה דעתו
ן בזה דרשב"ן מיירי ואמרתי בס"ד פשט נכו

ודרך הרופאים לקרוע  ,בחולה שמת בחליו
בטן החולה אחר שמת כדי לידע סיבת 
מחלתו ומה ענינו, על כן ודאי במת ישראל 

לא ניתן להם רשות בכך משום ניוול ובזיון, 
ועל זה אמר רשב"ן דעם הארץ שמת מותר 
לקרעו כדג מראשו ועד רגלו כדי להתלמד בו 

ולא חיישינן לבזיון דבר בחכמת הרפואה 
דידיה, דיהיה לו כפרה בכך. והוסיף רשב"י 
לומר שרי לקרעו מגבו אף על גב דהוי ניוול 

  .טפי כשקורעו מגבו
ודברים אלו היו נמצאים בדורות הראשונים 
דמצינו בגמ' )בכורות מה.( דתלמידי רבי 
ישמעאל שלקו זונה אחת ומצאו בה רנ"ב 

ו עוסקים אברים, נמצא גם בזמן התנאים הי
בחכמת הניתוח לדעת ולראות באברים 
הפנימיים, ולא רצו לעשות ניוול אלא רק 
לזונה. כי באמת חכמת הניתוח וחכמת 
הרפואה היתה נמצאת אצל ישראל ג"כ מזמן 
קדמון, וא"א להשיג חכמות אלו על בוריין 
אא"כ יעשו קריעה בגוף האדם שכבר מת, 

ה ולא נפלאת ולא רחוק ,ובהכי איירי הכא
כונה מן המאמר הזה, ובכך הודה אותו 

  .אפיקורוס ונסתם פיו עכ"ל
אך השאלה  ,והפירוש הוא אמנם עד להפליא

הנשאלת היא אם אכן כיון הגרי"ח ז"ל 
להורות כן גם למעשה להתיר במת ע"ה 
)כמובן ע"ה שחז"ל כוונו(, לנתחו כדי לידע 
סיבת מחלתו ולהתלמד עליו לחולים אחרים 
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מחלה, והגם שאינם עוד שחולים בזאת ה
 ,ולא לחוש עליו משום ניוול ובזיון ,לפנינו

או דילמא  ,וממילא גם לא ליתר חששות
 שכתב זאת רק בדרך של דרוש וקבל שכר''.

 
 

 לקבור רשעים חיובשאין  משמעבירושלמי 
בעניין זה שאין לדאוג לכבוד המת של  עודב( 

מצינו בירושלמי )תרומות פרק ח  ,אדם רשע
עבודה זרה פרק ב הל' ג(: ''מעשה  הל' ג,

בטבח אחד בציפורין שהיה מאכיל ישראל 
פעם אחת שתה יין בערב  ,נבילות וטריפות

שבת ועלה לגג ונפל ומת והיו כלבים 
אתון שאלו לר' חנינא מהו  ,מלקקים בדמו

מירמיתי מן קמיהון אמר לון כתיב )שמות 
כב, ל( ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב 

אותו וזה היה גוזל את הכלבים תשליכון 
אמר לון ארפונון  ,ומאכיל את ישראל

  .דמדידהון אינון אכלין''
בפני משה )בעבודה זרה, שם(: ''הניחו  רשופי

כלומר עזובו את  ,אותן שמשלהן הן אוכלין''
הכלבים שהרי משלהם הם אוכלים, כי מנע 

 מהם כל הימים הטרפות שהגיע להם.
חלק מהפוסקים ]בדרך אגב. ידועה שיטת 

שרשע שנהרג על ידי גויים הוי לו כפרה, ויש 
שדנו האם על ידי גויים זה בדוקא, 
ומירושלמי זה הכריע בעל מנחת יצחק את 

)חלק ו סימן קלז, ס''ק הספק, וכך הוא כותב 
ה(: ''...שוב התבוננתי דמדברי הירושלמי 
ומד"ר הנ"ל, דעלה לראש הגג ונפל ומת, 

מדידהון אינון אכלין, ואפי"ה אמר ארפינן ד
ש"מ בהדיא דאף דנהרג ולא מת כדרך כל 

כפרה, וע"כ  ההארץ, מ"מ לא אמרינן דהוי לי
צ"ל דדוקא באם נהרג ע"י עכו"ם פליגו 

ומשום  ,הפוסקים ביו"ד )סי' ש"מ סעי' ה(
דכיון שלא כדין מיקטל ה"ל כפרה וכמבואר 

 . [י(''-בש"ך )שם ס"ק ט
 

 וברובאור זרוע פסק שגם אסור לק
הלכות  -זה פסק באור זרוע )חלק ב  ל פיעג( 

אבילות סימן תכב, אות ג(: ''ואדם ידוע 
לא מיבעיא שאין מצוה  ,א בעל עבירותושה

אלא שאסור להתעסק  ,להתעסק בקבורתו
  .בקבורתו''

והוכיח עוד: ''ותניא באבל רבתי כל הפורשין 
 ,מדרכי ציבור אין מתעסקין עמהם לכל דבר

  .קבורה''משמע אפילו ל
מהבבלי )בסנהדרין לכך והביא עוד ראיה 

ועיי''ש ברי"ף שבעין יעקב שגם לא  .מו:(
 איכפת לן ברשעים שיתבזו משפחותיהם.

והוסיף עוד האור זרוע: ''הלכך אומר לי לבי 
אני יצחק המחבר שאסור להתעסק בקבורת 

 .אדם שידוע שהוא רשע ולא עשה תשובה
שע מצוה אבל אדם בינוני שידוע שאינו ר

  .להתעסק בו ואסור להלינו''
וכן כתב האור זרוע גם בחלק א סוף סימן 
תמח, וכן כתב שם בהל' שחיטה סי' שעא, 

והוסיף שם: ''תיפח רוחו ונשמתו מפני 
ואסרו לעסוק  שמאכיל נבלות לישראל...

 בקבורתם''.
וכן כתב בשדי חמד )אסיפת דינים מערכת 

דרישה אבילות אות קכח( והביא שפסק כך ב
וז''ל: ''אסור להתעסק , יו''ד סוף סי' שסא

בקבורת אדם שידוע שהוא רשע ולא עשה 
אבל אדם בינוני שאין ידוע שהוא  .תשובה

רשע מצוה לעסוק בקבורתו. סימני אור זרוע 
)ח"ב הל' אבלות סי' תכב(. מורי ורבי''. וכתב 
שם המגיה: ''וכתב ב"י בשם הריטב"א 

טלין מן דעכשיו בכל אדם מישראל מב
הסתם שכולם מלאים מצות כרימון ואין לך 
אחד מישראל שאינו או במקרא או במשנה 
ובאשה בעשרה סגי לה )עיין דרישה סוף 

 סימן שכח(''.
 

לכאורה גם נוכל לעשות בו ניתוחים לצורך 
 לימוד

לפי שיטת האור זרוע הנ''ל לכאורה י''ל ד( 
דכמו שאין צריך לקוברו, כך גם נוכל לנוולו 

  .ורך ניתוחי מתיםלצ
ואמנם יש לחלק שהסיבה שאין לקוברו, 
מכיון שאין מצוה לעשות איתו חסד, אבל 
בכ''ז אסור לבזותו, שהרי נברא בצלם, וכעין 
שמצינו בהל' כבוד אב ואם, שפסק הרמ''א 
)סימן רמ סעיף יח(: ''וי"א דאינו מחוייב 

ל ובכ ,לכבד אביו רשע, אא"כ עשה תשובה''
)ס"ק כ(: ''מיהו אף על פי כתב הש"ך  זאת

שאינו מחויב לכבדו אסור לצערו כדלקמן 
ביאור הגר"א בוכ''כ  .ה-סימן רמ"א סעי' ד

 ס"ק כט בשם הג"מ וטור.
 

 לדעת הב"ח קוברין רשע בלא תכריכין
על דברי האור זרוע הקשה הב"ח )יורה ה( 

דעה סוף סימן שסב(: ''ותימה דהא מהך 
ח להדיא דאין קוברין רשע אצל צדיק מוכ

דמתעסקין בקבורתו של רשע אלא דאין 
ומהך דאין קוברין  ,קוברין אותו אצל צדיק

רשע חמור אצל רשע קל שמעינן דמתעסקים 
  ?!אפילו ברשע חמור

ואפשר לחלק בין קבורה גרידא להתעסקות 
אבל אין  ,דודאי קוברין אותו .קבורה

להתעסק בקבורתו להמציא לו תכריכין 
אלא מניחין  ,מתים וצרכי קבורה של שאר
בלא תכריכין, והכי  ,אותו בקבר כמו שנמצא

מיהו אין כהן מיטמא להם אפילו  .נקטינן
 כדלקמן ריש סימן שע"ד''. ,הוא מת מצוה

וא''כ הב''ח דחק דרק אסור להמציא לו 
תכריכין, אבל בכ''ז קוברין אותו )בלא 

 תכריכין(.  
 

 קולא ברשע לתיאבון ולפרקים
ית הב''ח דחה בשו"ת אמנם את קושיו( 

הרב"ז )חלק א, אורח חיים, יורה דעה, סוף 
סימן קלא(: ''לא קשה מידי קושית הב"ח על 
האו"ז הנ"ל, דהא שאמרו דאין קוברין רשע 
אצל צדיק. דמוכח מזה דמתעסקין בקבורתו 
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ע"כ איירי ברשע כזה, שעושה  ,של רשע
לפעמים עבירה לתיאבון, שאיננו נקרא פורש 

, ולהכי מותר להתעסק בורימדרכי צ
בקבורתו. משא"כ ברגיל לעשות עבירות, או 
עושה עבירה להכעיס, דנקרא פורש מדרכי 

, שפיר כתב צא בוהצבור, כמו מומר וכיו
האו"ז לשיטתו, דאסור להתעסק בקבורתו 

 ודו"ק''. 
וכן תי' בשו"ת שרידי אש )חלק ב סימן צח 
עמוד תריד(, והוסיף: ''ועיין בטור יו"ד סי' 

"מ בשם מהר"ם מרוטנבורג לחלק בין ש
עובר עבירה להכעיס לבין עושה לפעמים 
עבירה לתיאבון, או שמניח מלעשות המצוה 

 בשביל טורח''.
 

 הסכמת כמה פוסקים לקבור גם רשע גמור
עם הב''ח הוא רק בפשט  מחלוקתםאמנם ז( 

דברי האור זרוע, ובשו"ת שרידי אש )שם(, 
אה הב"ח כתב: ''ובאמת כפי הנראה לא ר

את האו"ז )שלא נדפס בימיו( במקורו, אלא 
ראה דבריו שהובאו בקיצור נמרץ בהגהת 
אשר"י ריש פרק גיד הנשה. ובאמת גם שם 
מבואר שאסור לעסוק בקבורתו, אלא ששם 
מיירי שחטא והחטיא והכשיל רבים באכילת 

 טריפות''.
שצריך לקוברו, שכן  מיםאבל להלכה מסכי

שב"א ח''א סי' : ''בתשו' הרהרב"ז כתב
תשס"ג כתב וז"ל: ואף כשאמרו בכל מקום, 
אין מתעסקין עמהם בכל דבר, לא לענין 
קבורה ותכריכין אמרו, אלא שאין קורעין 

עכ"ל. ודברי  וולא חולצין ולא מספידין עלי
תשו' הרשב"א אלו, מובאין גם בב"י יו"ד סי' 
שלד )סוף ס''ק ד(, ובסי' שמ"ה בבדק הבית, 

א', ובש"ך שם סק"א.  ובד"מ שם אות
ובלח"מ על הרמב"ם בפ"א מהל' אבל הלכה 

 י"א עש"ה''.
בשו"ת הרשב"א חלק ה )סימן מצינו עוד וכן 

אין  ,כתב: ''ואף כשאמרו בכל מקוםשרלו(, 
מתעסקים לכל דבר; לא לענין קבורה 
ותכריכים אמרו, אלא שאין קורעין ולא 
חולצין עליהם, ולא מספידין עליו. וכמו 

במאבד עצמו לדעת, וכדתניא: שאמרו 
המאבד עצמו לדעת, אין מתעסקים עמו לכל 
דבר, ואין קורעין, ואין חולצין עליו, ואין 
מספידין עליו, אבל עומדין עליו בשורה וכו'; 
כדתניא באבל רבתי )בפ"ב(. ואטו המחותך, 
והמסורס, ובן שמונה חי, והנפלים, ובן ט' 

ם מת, שאין מתעסקים עמהם לכל דבר, הת
מי לא קברינן להו, או מניחים אותם עד 

 שיגררם חולדה וברדלס''.
 

 רשות ביד ב"ד להחמיד במשומד 
בשיירי כנסת הגדולה )הגהות טור ח( וכתב 

יורה דעה סימן שמה(: ''לא לענין קבורה 
ותכריכי המת אמרו אלא שאין קורעין 
עליהם כו'. הרשב"א בתשו' סימן תשס"ג, 

סימן של"ד. וכתב הביאה הרב ב"י בטור זה 
הר"י הלוי בסימן מ"ט, דאם ראו ב"ד 

להחמיר עליו שלא לקברו הרשות בידם, 
ועיין בתשו' הרשד"ם חי"ד סימן קי"א. 
והיינו דוקא במשומד עובד ע"ז או עובר על 
אחת ממצות ה' להכעיס, אבל לתיאבון או 
בשביל טורח מתאבלין עליהם וקורעין 

קורעין  עליהם, ולכן האנוסים שבפראניקאה
עליהם וגם מתאבלין עליהם. הר"ש הלוי 

 חלק י"ד סימן כ"ט''.
  

 מקילים לגמרי בקבורת רשעיםלמעשה 
מבן ת הרב"ז[ '']בשוכתב בהערה שם ט( 

המחבר )רבי חנוך שאפראן(: למסקנא 
 לתא, נראה להורות דצריך קבורה...ידמ

בור יונהוג עלמא לקבור את הפורש מדרכי צ
י דרכי שלום, דלא גרע עם תכריכין ג"כ, מפנ

ממתי עכו"ם דמתעסקין עמהן, וכמבואר 
בסי' שס"ז. ואין לך רשע גמור מ"מאבד 
עצמו לדעת", אפילו הכי ניתן לקבורה 

 ותכריכין. 
אך ורק צריכין להיות נזהר בדבר, להרחיק 
את הרשע מקבר ישראל כשר, ח' אמות. ואם 

 ,כי היה די לכאורה בד"א שזה נחשב למקומו
להחמיר להרחיקו יותר, שלא יקרב מ"מ יש 

מקומו של הרשע למקום תפיסתו של הצדיק. 
כאשר כן החמיר הגאון ר"ש איגר ז"ל 
)בגליון רש"א שם( להלומדים אצל המסיתים 

 יע"ש''. 
הוא רק ההיתר כל ואין לומר שלפי דבריו ש

מצד דרכי שלום, א''כ נוכל להתיר לעשות 
י דרכ משוםבהם ניתוחי מתים, דבזה אין 

מכיון שמה שאמר ''דרכי זה אינו, שלום, 
רק לגבי היתר לקבור גם עם הוא שלום'', 

הקבורה הוא חיוב כין, אבל עצם יתכר
, מעיקר הדין כפסקו של הרשב''א הנ''ל

 וממילא גם אין לנתחם ולנוולם.
 

  מאכיל טריפות אין לקבור כהאו"ז
אמנם דין זה דהמאכיל טריפות אסור י( 

ובא גם בב"י יו"ד סי' להתעסק בקבורתו ה
כה, ובדעת תורה שם, ובדרכי משה יו"ד סי' 

 סד אות י"ד. 
וב"באר הגולה" בגליון הש"ע יו"ד סי' כה 

 ,אות ג, כתב בשם הרוקח )סי' שפ דין א(
פות ימפני שמאכיל טר ,תיפח רוחו ונשמתו

 ואסור לעסוק בקבורתו.  ,לישראל
 "ע הגר''ז )הל' שחיטה סי' כה סעי'וועיין בש

ט(, שהוסיף: ''וסמך לזה מן התורה, לכלב 
את האוכל ואת  רושתשליכון אותו. פי

את הפסוק "לכלב  רשהמאכיל'', וכן פי
 תשליכון אותו" בש"ך עה"ת סדר משפטים.

 
י ככר או "אין לטלטל בשבת מת רשע ע

 תינוק
המעשה עם הטבח הנ''ל הובא גם במדרש יא( 

 ויקרא רבה )פרשת ויקרא פרשה ה אות ו(,
וכתב שם בפי' המתנות כהונה: ''ומוכח 
דברשע לא חיישינן על בזיון שלו. ואף דאין 
למידין הלכה מפי מדרש, אבל היכי דהוי 
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 .מעשה ממש ואין מוכח בש"ס להיפוך למדין
לכן היה נראה דכן הדין דברשע מפורסם אין 
לחלל שבת מפני בזיונו, רק גבי דליקה וכדו', 

ויכול לבא שיש חשש שאדם בהול על מתו 
לחילול שבת דאורייתא, בזה אין לחלק בין 
רשע או לא, אבל היכא דליכא חשש שיבא 
לידי מלאכה דאורייתא, נראה דאין לחלל 

 שבת לטלטל המת ע"י ככר ותינוק". 
 

 מאכיל טריפות ומעיד עדות שקר
משמע שביום של המתנו"כ ואף שמדבריו יב( 

דברי  ל זאתחול מתעסקין בקבורתו, אבל בכ
האור זרוע הובאו כפשוטם בהגהות אשרי על 
פסקי הרא"ש ז"ל חולין )פ"ז סימן ט"ז(, 

גיליון השו"ע או"ח בוכ''כ החכמת שלמה 
, ובספרו שו''ת האלף לך (סימן שיא ס"א)

 יו''ד סי' שז(. )שלמה 
וז''ל: ''הנה ממדרש פ' ויקרא פ"ה יש ללמוד 

דמי שמאכיל לישראל נבלות  ,דבר חידוש
אין מחויבין להתעסק עמו בכל  וטרפות נמי

ומותר להניחו שיאכלוהו כלבים עיין  ,דבר
 שם''.

ובשאילתות )פרשת יתרו, תחילת שאילתא 
כל המעיד עדות שקר אין משמע שגם נה( 

 צריכים לקברו.
: ''וכל מאן דמסהיד השאילתות וז''ל

לא חזייה  ,סהדותא דשקרא בחבריה
נבילתיה למיחת בקבורה אלא מיפל קמי 

דאמר רב ששת משום רבי אלעזר בן  ,יכלב
עזריה כל המספר לשון הרע וכל המקבלו וכל 
המעיד עדות שקר בחבירו ראוי להשליכו 

]אמנם יתכן שכוונת השאילתות  לכלבים''.
שאינו ראוי מעיקר הדין, אבל לא שלמשעה 
לא יקברוהו, וכמו שלא מסתבר לומר כן 

 למעשה במספר לשון הרע[.
 

 ו על רשעכ החמיר"הסיבה שכ
בסיבת הדבר שאין לקבור רשע, עיין יג( 

במאירי )מכות כג.(, שכתב: ''כל המספר 
לשון הרע והמקבלו וכל המעיד עדות שקר 

שכל  ,ראוי להשליכו אחר מיתתו לכלבים
כיוצא בזה אינו בצורת האדם העצמית ואינו 
ראוי להקרא אדם אחר המות נמשל כבהמות 

 נדמה''. 
 

 ת מומרמיקל אף בקבור ס"החת
אמנם עיין בתשובת חת"ס ח''ב )יור"ד יד( 

סימן שמא, והובא בפ''ת ביו''ד סי' שמה 
ס''ק ג(: ''מאן יימר לן שאין מחויבים לקבור 
מומר שמת? שהרי הרוגי בית דין שיש בהם 
עובדי ע"ז ומחללי שבתות ואנשי עיר הנדחת 

ומ"מ  ואין הקרובים מתאבלים עליהם...
עיקר מצות עשה מחויבים בקבורה, שהרי 

של קבורה נלמדת מהם, שנאמר בו כי קבור 
 תקברנו...

ואף על גב דהפורש מדרכי ציבור אין 
מתעסקין עמו לכל דבר, י"ל היינו עסק 

 אבילות ותנחומים דבאבוד רשעים רנה כו'.

וכ"ה להדיא בתשו' הרשב"א שהביא ב"י 
)סי' שלד ד"ה וכתב בקונדרסין(. ונ"ל 

מרי' בסנהדרין דממקומו הוא מוכרע דא
)מז.( יכול פירשו אבותיו מדרכי ציבור 
יטמא, ת"ל בעמיו כו'. והשתא אי סלקא 
דעתך דלא בעא קבורה, למה לי קרא הא אין 
כאן מטמא אלא לצורך קבורה כו', והרי 
חזקיה מלך ישראל אף על פי שגרר כו' מ"מ 

 קברוהו מיהת כו' עכ"ל''. 
)לרבי ישראל ואף שבספר עמודי אש 

 , בסי' יט,בקונטרס דיני אבילותנשטיין אייז
, , השיב על ראיותיו של החת''ס(אות יא

)והוסיף שאפילו ברגיל בעבירה אחת ג''כ אין 
הכהן רשאי להטמא לו, ושכן מוכח מהרמ''א 

, בכ''ז בשו"ת טוב טעם בסי' שמ סעי' ה(
חיו"ד מהדו"ג ח"ב סי' )ודעת להגר"ש קלוגר 

חיו"ד )חוסט , וכן בספר ערוגת הבשם מ(ר"ב
 ח"ב סימן רמ"ז( הוכיחו כדברי החת''ס.

 
 ראיה מקבורת איזבליש האם 
ב"הגהות יד שאול" )לר' יוסף שאול טו( 

, (סי' שמ"ה סעי' ה')נאטאנזאהן(,  על יו"ד 
וכן בספרו דברי שאול יוסף דעת שם )בדף ]

רסט(, וכן בהגהותיו ציון ירושלים לירושלמי 
''ומיהו כפי  :[ כתבע''ז פ''ב הל' ג דף יב

הנראה דוקא מי שהאכיל נבילות וטריפות 
פקדו 'ותדע שהרי יהוא צוה  .ולא רשע אחר

אף  'את הארורה הזאת כי בת מלך היא
ואולי כיון שנבראה  .שהיתה רשעה גמורה

ובת מלך מלכי המלכים  ,בצלם אלקים
 :ב ט, לד-הוא במלכים וק)הפס .היא''

ברוה ''ויאמר פקדו נא את הארורה הזאת וק
 כי בת מלך היא(.

בשו"ת ציץ אליעזר )חלק י סימן מא אמנם 
פרק ב(, דחה ראייתו, וכתב: ''תמוה לענ"ד 
מאד ראיתו לחיוב קבורת רשע אחר מדברי 
יהוא שצוה פקדו את הארורה הזאת. כי 
ראשית אפשר לדייק מזה גם ההיפך, כי 
מכיון שיהוא הדגיש טעם ציויו מפני כי בת 

קא מפני כבוד אביה מלך היא, משמע דו
המלך הוא שציוה כן, הא לא"ה אסור לקבור 

  .רשע כזה
ושנית הרי איזבל לא היתה בכלל ישראלית, 

לא( שאחאב לקח  ,כמפורש במלכים א' )טז
אשה את איזבל בת אתבעל מלך צדנים וילך 
ויעבוד את הבעל וישתחו לו, והיא לא 
נתגיירה, ע"ש ברד"ק וברלב"ג, ומה ענין 

ה ענין חיוב קבורת אדם רשע, ומה ללמוד מז
מרשעת כזאת  -מקום עוד לפרש על גויה 

הוא בת מלכי  'כי בת מלך היא'שהכונה של 
 המלכים היא? 

גם הרי עצם הקבורה של מתי עכו"ם הוא רק 
ד' ס"א )מפני דרכי שלום כמבואר בגיטין 

ושו"ע  (בפי"ד מה' אבל הי"ב)וברמב"ם  (ע"א
ואיך אפשר לומר  ,(סי' שס"ז סעי' א')יו"ד 

שטעם הקבורה מפני שבת מלך מלכי 
  .המלכים היא? אין זה אלא תימא
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א רק וובע"כ שזה שציוה יהוא לקוברה ה
משום דרכי נימוסין וכמו"ש הרד"ק שם 

דאף על פי שהיתה  ,לד( ,ב ט-)במלכים
ממלכי אומות העולם צריך לנהוג כבוד בכל 

 נכבד באומתו מדרך המוסר''.
 

 כבוד כרגיל בכל הרשעים נוהגיםלמעשה 
)בחלק י( הוסיף שם הציץ אליעזר אמנם יז( 

בס''ק ו: ''אף שהוכחנו שדברי האו"ז ברור 
מללו שאסור להתעסק אף בעצם הקבורה 
של רשע ידוע, אבל להלכה למעשה צדקו 
הב"ח והדברי שאול בפסקם שבודאי קוברים 

 .אותו...''
ובס''ק ז הביא להוכיח שקוברים אותו 

 י הלוי )כלל ה' סי' מ"ט(.  מהמהר"
סימן לה(: ''להלכה )חלק יא בושוב פסק כן 

נקטינן בזה, והכי נהיגין בכל תפוצות ישראל, 
כן להתעסק בקבורתו של איש רשע ובעל 
עבירות, לרבות גם בקבורתו של מוכר נבילות 
וטריפות, ואפילו בהמצאת תכריכין וצרכי 

  .קבורה
ם לבסס והפוסקים כבר האריכו בתשובותיה

את הדבר עפ"י ההלכה וכדעתו המפורשת של 
הרשב"א בתשובותיו, יעוין בשו"ת חתם 

ובעמודי ירושלים  (חיו"ד סי' שמ"א)סופר 
וגם לרבות  (תנינא בירושלמי תרומות שם)

להגרש"ק ז"ל בעצמו בספרו שו"ת טוטו"ד 
  .עיין שם'' (מהדו"ג ח"ב סי' ר"ב)

 ועוד סיים שם: ''נראה לפסוק כמשמעות
לשון הפוסקים )כעדות הגרש"ק ז"ל( דכל 
מת מותר לטלטלו מפני הדליקה או בזיון 
אחר, וההיתר להורידו מהמטה ולהשכיבו על 
הארץ במקום המיועד הוא בכל המתים 

 לרבות רשע מפורסם''.
]וראה לעיל סעיף ט ולהלן סעיף ל מדברי 
פוסקים נוספים שכך פשוט המנהג להקל 

 בקבורת כל הרשעים[.
 

 אין כוונתאור התורה תמימה שבי
 הירושלמי שלא קוברים את הטבח

בתורה תמימה שמות )פרק כב, פס' ל יח( 
הערה רמד(, כתב:  ''עיין בהגהות אשר"י 

 (בוריגה"נ סי' ט"ז בסוף הד רקפ)בחולין, 
כתב וז"ל, והמוכר טריפות בחזקת כשרות 

אסור להתעסק  ,ומת קודם שעשה תשובה
ם אוכלים את בשרו ואפילו כלבי ,בקבורתו

ולוקקים את דמו אסור להבריח מעליו, 
 עכ"ל. 

 .ומבואר שרמז למעשה זה שבירושלמי
ואמנם לדעתי מסופקני אם כונת הירושלמי 
להניחו בלא קבורה, יען כי הקבורה מצוה מן 
התורה היא, והלנת המת היא בל"ת כנודע 
בפ' תצא, ולא מצינו שחלקה התורה בין 

  .צדיק לרשע
מפשטות הכתוב שם מורה דגם  ואדרבה

ברשע הדין כן, שהרי כתוב שם כי יהיה 
באיש חטא משפט מות והומת לא תלין 

נבלתו, וזה שנתחייב מיתה בב"ד בודאי רשע 
  .הוא שהמיתוהו ברשעתו

וגם ראיה שגם רשע גמור חייבין לקברו, 
שהרי מצינו בחזקיהו המלך שגרר עצמות 

לו אביו על מטה של חבלים כדי שתהיה 
כפרה בבזיונו ]פסחים נ"ו א'[, הרי שעכ"פ 
לא הניחו בלתי קבור אלא קברו בדרך בזיון 

 וכפירש"י שם. 
ויותר מזה נראה דברשע יש יותר סברא 
למהר לקברו מקבורת הצדיק, מפני שבו 
שייך יותר טעם התורה באיסור ההלנה כי 
קללת אלהים תלוי, וכמ"ש בסנהדרין מ"ו א' 

ני שברך את השם מפני מה זה תלוי מפ
ונמצא שם שמים מתחלל, משא"כ בצדיק, 
וא"כ בנדון דידן יאמרו מפני מה לא ניתן זה 
לקבורה מפני שהאכיל את ישראל נבלות 

 וטרפות והרי זה חלול המקום וישראל. 
ומה שאמר ר' חנינא בירושלמי כאן הניחו 

ענין אחר הוא, כי מעשה זה  -להן וכו' 
, שבלא"ה היו כמבואר בירושלמי היה בשבת

צריכין להמתין בקבורתו עד מוצאי שבת, 
ושאלוהו כמפורש בלשון השאלה מהו 
להעבירו מלפניהם, כלומר שיטלטלוהו 
בשבת למקום שמור מפני הכלבים שלא 

ואי  ,ילקקו את דמו, והשיב שלא יטלטלוהו
משום שהכלבים מלקקים את דמו מדידהו 
קאכלי, כמבואר, אבל אין זה כל ענין לגוף 
הקבורה אלא דבודאי צריך לקברו בלא 

 איחור וכמבואר''.  
 

פליאה על התורה תמימה איך חולק על 
 הבנת הראשונים

 -)חלק ב  בשו"ת אפרקסתא דעניאעיין יט( 
יורה דעה סימן קטז(, שכתב על דברי התורה 
תמימה: ''הנה התחיל ב"מסופקני" וסיים 

 ב"ודאי" צריך לקברו בלי איחור וכמבואר".
הני לפי מה דסביר הוא שהוא בעל ותמי

הרעיון הראשון בזה, איך נשא לבו אותו 
לחלוק על האור זרוע והג"א. והאור זרוע שם 
העתיק דברי הירושלמי הנ"ל, ומסיים "הא 

את בשרו אין  םאוכלי לולמדת שאפי
להבריחן מעליו כ"ש שאין להתעסק 

 בקבורתו" ע"ש. 
וכי מה כחו של הבעל תורה תמימה גדול 

לוק על הראשונים ז"ל מכח קושיותיו, לח
תירוץ, ואפי' אין אתנו  ש לההלא כל קושיא י

מת ויודע לתרץ, הלא חכמת מה לנו לע
הראשונים ז"ל דכל רז לא אניס להו, מכ"ש 

 סוגיות בנגלות לכל בר בי רב דחד יומא.
וכעין שכתב התרומת הדשן בפסקיו סס"י 
כתב ז"ל, ואל תשיג עלי מדקדוקי התוס' 

שטה בגמ', כי כבר כתבינן דהרמב"ם אינו וה
כותב פסקיו אלא מן הפשט, דאם יקשה עליו 
דקדוק מן התלמוד הוא מיישבם ועשה 
חילוקים כרצונו עכ"ל. וכבר כתב הרא"ש 
מו"ק פ"ג סי' ע"ה דאין לבנות יסוד לדינא 
מכח קושיא, וכן מכח סברא כמ"ש בס' עין 
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שלום זוכר מערכה א' סי' ט"ז. ועי' בס' דרכי 
 מע"א סי' כ"ו. 

אמנם באמת הבעל תורה תמימה איננו 
הראשון אדם יולד בדרך הזה, מכת הקודמין 
הוא זה, הלא הוא ממש מ"ש בשו"ת בשמים 
ראש סי' ס"ד ע"ש שכתב ע"ד הירושלמי 
הנ"ל ולא להלכה אמרו אלא שא"ל דרך 
צחות. ואי תימא הלכה, הוראת שעה היתה 

מעונש שמים, לגדר כו' ויראו רבים וייראו 
שיראו שישלם מדה כנגד מדה, אבל לא 

 נמסר לב"ד לענוש אחר מיתה. 
ועי' בכסא דהרסנא שם שכתב ולעיקר הדין 
עי' תשו' ר"י לבית לוי סי' מ"ט שדבריו עולין 
בקנה א' עם דברי רבינו, דלמגדר מלתא ודאי 
עוקרי' ד"ת בשב ואל תעשה לכ"ע ואפי' הוא 

  .לאו יע"ש...''
 

 ש להחמיר למעשה בכל הרשעיםלהאו"ז י
את ובהמשך דחה האפרקסתא דעניא כ( 

דבריהם, וכתב: ''...ס"ל להאור זרוע 
דהוראת ר"ח לא הוי בדרך צחות )מה 
דבלא"ה קשה להולמו(, ולא בדרך הוראת 

כי אם הוראה גמורה דאין  ,שעה לחוד
להתעסק בקבורתו של המאכיל נבילות 

  .וטריפות לישראל
כיל נבילות וטריפות, אלא ולא זו בלבד במא

גם בשאר עוברי עבירה ס"ל להאור זרוע 
דאין להתעסק בקבורתם, דכ"כ להדיא בה' 
אבילות סי' תכ"ב השני או"ק ג' ז"ל ואדם 
ידוע שהוא בעל עבירות, לא מבעי שאין 
מצוה להתעסק בקבורתו, אלא שאסור 
להתעסק בקבורתו. וראי' דאמר בירושלמי 

א' כו'. ותניא  דתרומות כו' מעשה בטבח
באבות דר' נתן פ"ב כל הפורשין מדרכי צבור 
אין מתעסקי' עמהם לכל דבר, משמע אפי' 
לקבורה, ובגמ' דידן נמי אסקי' ת"ש וספדו 
לו כל ישראל וקברו אותו כו' האי דצדיק 
ליהוי לי' כפרה הנך לא ליהוי להו כפרה, 
הלכך אומר לי לבי אני יצחק המחבר שאסור 

אדם שידוע שהוא רשע  להתעסק בקבורת
 ולא עשה תשובה עכ"ל''. 
, כתב ]בסעיף יד[ ועל דברי החת''ס הנ''ל

טתי' יהאפרקסתא דעניא: ''ומשמע דאשתמ
לחת"ס ז"ל בהאי שעתא דברי האור זרוע 
הנ"ל. וצע"ג לשיטת האור זרוע איך נפרנס 
הך מימרא דהביא החת"ס ז"ל ראי' 
לשיטתו, וגם איך יפרנס החת"ס הא דהביא 

 האור זרוע לשיטתו''. 
 

 רק בניו של הרשע מותרים לקוברו
באפרקסתא דעניא: ''ואולי שם סיים כא( ו

י"ל דאין כונת האור זרוע שלא לקברו כלל, 
אלא דאחרים לא יתעסקו בקבורתו, ובניו 
יקברוהו כמו שעשה חזקי', ואם אין לו בנים 
או אפשר אפי' י"ל בנים, ישכרו נכרים 

 לקברו. 
ק מהא דיכול פירשו אבותיו כו', וממילא ל"

דבבנו דשרי לקברו דלא חשוב כבוד לו, 

דמפני כבוד עצמו עושה, צריך קרא דכהן 
אסור. ולכאורה יש הכרח לומר כן דעכ"פ 
אתי לידי קבורה, דאל"ה איך שייך דינא 
דאין קוברין רשע אצל צדיק, דמייתי לי' אור 

 זרוע שם מיד בתר הכי...
תלמוד אצלי, ואין  סוף הדבר הענין צריך

 הזמן מספיק לי לעיין היטב''. 
א"כ נטיית האפרקסתא דעניא להחמיר מאד 
למעשה בקבורת רשעים, אלא שכבר הבאנו 
לעיל ]בסעיף יז[ שלא נהגו כן, וראה עוד 

 בסמוך.
 

 להקל הכרעת פוסקי זמנינו
עיין בחשוקי חמד )שבת מג:(, שכתב על כב( 

וראת שעה המעשה בטבח הנ''ל: ''...אולי ה
היתה זאת כדי להראות לציבור את חומרת 
רשע זה. ומו"ח מרן הגרי"ש אלישיב הסכים 
לכך, והוסיף שמעשה כעין זה אירע אצל 
הגרי"ח זוננפלד זצ"ל שמת רשע מפורסם, 
ואמר שיש להשתדל בהלויתו ואעפ"י שבחייו 
יש להלחם בו, כעת הפסיק קלקולו ויש 

 להתעסק בו''.
ף ל[ משו"ת דברי וראה גם להלן ]סעי

 מלכיאל דרכים נוספות ביישוב הירושלמי.
לשריפה, אם iואמנם מי שמסר את גופו 

יקיימו את דבריו וישרפו את גופו, פסק 
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שאין להתאבל 

ובדברי עליו )הליכות שלמה עמוד רכו(. 
מלכיאל פסק שאין לקבור את אפרו ]מובא 

 לא[.-להלן סעיפים כט
וד בשו"ת ושב ורפא )סימן ס'( בשם ועיין ע

הגר"ש הלוי וואזנר,  ובגשר החיים )פרק ה', 
ופרק טז סימן ט'(, ובפתחי תשובה )סימן 
שסג סק"ה(, ובשו"ת אגרות משה )יורה דעה 

 חלק ג, סימן קמז, אות ב(.
 

 רשע גמור ששב בתשובה חייבין בכבודו
כג( לקראת סיום הדיון בענין קבורת רשעים, 

גיש כדבר פשוט שכל הנידון הוא ראוי להד
ברשע שלא חזר בתשובה, אבל אם זכה ושב 
בחייו מרשעתו, חייבין בכל אופן בכבודו 

 כצדיק גמור.
''הא למדת וכן כתב האור זרוע בעצמו שם: 

כלבים  לושאפי]מעובדה דהירושלמי הנ"ל[ 
כש"כ  ,אוכלים את בשרו אין להבריחן מעליו

 שאין להתעסק בקבורתו. 
שלא עשה תשובה, אבל עשה  יליני מוה

תשובה, אין לך דבר שעומד לפני בעל 
ספ"ק הרי שהי'  למיבירוש רתשובה. כדאמ

אדם רשע גמור כל ימיו ובסוף עשה תשובה 
הקדוש ברוך הוא מקבלו מ"ט ובשוב רשע 
מרשעתו. א"ר יוחנן ולא עוד אלא כל עבירות 
שעשה נחשבין לו כזכיות מ"ט מור ואהלות 

כל בגידות שבגדת בי  ,גדותיךקציעות כל ב
הרי הם לך כמור ואהלות. רובו זכיות 
ומיעוטו עבירות נפרעין ממנו מיעוט עבירות 
קלות בעוה"ז בשביל ליתן לו שכר שלם 

רובו עבירות ומיעוטו זכיות  לם הבא.בעו
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נותנין לו שכר מצות קלות שעשה בעוה"ז 
  בשביל ליפרע משלם לעתיד לבוא...

תשובה אפי' עשה כל  הא למדת דמי שעשה
עבירו' החמורו' בתורה ועשה תשובה שלימה 
הקדוש ברוך הוא מקבלו ומכפר לו על כל 

 עונותיו כפרה גמורה''.
  

ישראל  ממת  קרניתהיבי"א מיקל לקחת 
 כשאין ברירה אחרת

שהזכרנו  בענין השתלת קרנית העיןכד( 
בשו"ת הר צבי עוד , ראה בדרך אגב בסעיף א

רעז(, ובשו"ת אור לציון  )יורה דעה סימן
חלק א )חלק יורה דעה(, ובשו"ת מנחת יצחק 
חלק ה )סימן ח(, ובשו"ת ציץ אליעזר חלק יג 

 )סימן צא(, ובחלק יד )סימן פד(. 
ועל אף שהקל בשו"ת יביע אומר חלק ג )חלק 
יורה דעה סימן כ' והלאה(, כתב בנו בילקוט 

 -יוסף )ביקור חולים ואבלות הערות סימן יד 
חובת האבלות אות טו(: ''והנה אף שמרן 
אאמו"ר כתב בשו"ת יביע אומר הנ"ל להקל 
ליקח קרנית מעין של מת יהודי, עם כל זה 
מעשה בא לפניו והורה שאם יש אפשרות 
כספית לנסוע לחו"ל, עדיף להחמיר בזה 
ולעשות את הניתוח בחו"ל, גם מצד זה 
שהרופאים שם יותר בעלי נסיון מעשי, כי 

פלים בחולים רבים יותר מאשר כאן הם מט
באר"י, וגם יש לתלות ברוב, ומן הסתם 
הקרנית היא מגוי. ואין כל חשש במה 
ששותלים אצלו אבר מן הגוי, וכן אין חשש 
במה שמקבל עירוי דם מגוי. אחר שהדבר 
הושתל אצל הישראל ויש בו חיות מחדש, 

  הוי כאחד מאיבריו לגמרי''.
 

אין ליקח דעת התשובות והנהגות ש
 מישראל שלא הרשה

)כרך ג סימן  בתשובות והנהגותוע''ע כה( 
שסט(, שכתב: ''הנה לע"ד נראה בזה כלל 
גדול, שבאדם חי כל אבר משמש למטרתו, 
אבל ברגע שיהודי מת נהפך גופו הגשמי 
לרוחני, וקשור לנשמתו למעלה, ואשר ע"כ 
גם רוחו נשאר בו בקבר וכמבואר בזוה"ק 

ופגיעה בגוף המת אפילו ע"י  וכתבי האריז"ל,
רימה היא כמחט בבשר החי. וכן בעונשין של 
מעלה, הלוא גופו שנתקדש אחר מיתה 

 .כקודש מרגיש הכל
ולכן כשחותך בגוף המת אי אפשר לדון 
ולומר שחסר רק אבר פלוני, כיון שפוגע 
בשורשו למעלה, ולכן חמור מאד האיסור 
לנתח חלק ממת, שאי אפשר לנו לשער 

 ותיו בחיותו למעלה וכמ"ש. תוצא
מעכשיו נראה, כשם שאדם חי אינו מחוייב 
לתת אבר שלו להציל חבירו ממיתה, עיין 
היטב באור שמח פ"ז דרוצח )ועי' לעיל סי' 
ש"ס(, והביאור נראה שאבר היא חיות 
האדם ואינו מחוייב לתת מחיותו להציל 
חבירו, כך לאחר מיתה לא מצינו לחייבו, 

סרון הקרנית אלא חסר שאין כאן רק ח
  .בשלימות גופו בזה

)יו"ד ח"ב ר"י( התיר לנתח  דע ביהודהוהנו
מת רק בחולה לפנינו שיש פיקוח נפש או 
אפילו בספק, ולא שייך לנידון דידן, דהתם 
כל גוף המת ייקבר לבסוף רק שרוצים לנתחו 
כדי לראות סידור האיברים אצלו ובזה לא 

תמש במת נקרא כ"כ בזיון, ולא חשיב מש
ליהוי בזה איסור הנאה, וגם אין חסרון 

 ,קבורה שקוברו, אבל כאן שיקח מהמת
הלוא זו פגיעה חמורה שנפרד חלק מגוף 

 .המת לעולם
כיון שהמת  ,ואפילו במקום פיקוח נפש

מאן יימר לן דשרי ליקח  ,בעלים על עצמו
מחייו בשורשו בלי רשותו, ואף שקרנית היא 

ו לראייה חשובה רק עור, מ"מ כיון שפעולת
כ"ש שיש לחוש בשורשו כהנ"ל. וע"ע בשו"ת 

  .בנין ציון שהחמיר בזה טובא
ואף שיש לדון שקרנית מחיים היא אמנם 
חלק חשוב במבנה גופו של ראייה, אבל 
כשמת אינו אלא כחתיכת עור שלא מבטל 
צורת העין של קבורה לגמרי, מ"מ למעשה 
קשה לנו להתיר ליטול ממת ולפגום בחלק 

 רוחני בלי רשותו וכמ"ש. 
 

מותר לקחת מנכרי ומכופר וממי שהרשה 
 ומבנק איברים

מיהו ברשות המת כו( ]ממשיך התשוה"נ[ 
אכן אינו אלא כשאין שום  .נראה דשרי

אפשרות אחרת, דאם אפשר להשיג מנכרי 
)או מכופר בהשארת הנפש ר"ל שנדב גופו 
למחקר( אפילו תמורת תשלום, אזי צריך 

שבנכרי אין הגוף קשור לשורש  ,לעשות כן
למעלה, ולפי דיניהם מותר ואין לחשוש 
לניוול מת אף דעכו"ם ג"כ בצלם אלקים, 
כיון שהוא לצורך והוה ככל ניתוח, ומה עוד 
שאין לנו להתחסד עמהם יותר ממה שהם 

  .נוהגים בדיניהם לעצמם
וכן יהודי שנדב לאחר מיתתו את קרנית עינו, 

)מו ב( שאם קבורה הלוא מפורש בסנהדרין 
משום כפרה ופוגע בכפרתו, אי אומר לא 
ניחא לי ולא תקברוני מועיל, וגם כאן אף אי 
פוגע ברוחניותו, כיון דהסכים אדעתא דהכי, 

  מועיל...
ולפי זה למעשה אינו ברור שמותר לכוף 
להוציא מהמת קרנית עין בלי רשותו, ואף 
לצורך מניעת עוורון הקרוב לפיקוח נפש, ולא 
שמענו שמחייבים מת ע"ז אף שפוגם בחיותו. 
ובפרט כשיש מתים עכו"ם שאפשר להשיג 
מהם הקרנית, אין להתיר ליקח ממת ישראל 

  .אף שמסכים לכך
אבל כשאין לפנינו להשיג של עכו"ם, ויהודי 

יהודי מת חרדי צריך קרנית, ולפנינו 
שהסכים שיקחו ממנו לאחר פטירתו דעתי 

שזו מעלה  כה"ג כהפוסקים שהתירו,
להקרנית ואינו פוגם, וכמו שביארנו דאין בו 

 איסור הנאה...
ובנידון שאלה דידן שמציעים לו הניתוח 
בבית חולים בארץ ישראל ויש שם קרנית 
מבנק, נראה דאף שרובם בא מיהודים, 
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הואיל וכבר נותק הקרנית, וגם בלאו הכי לא 
עומדים לקברו אלא ישתילו ליהודי אחר או 

י, שרי, ואין לו לחשוש לאיסור אפילו לגו
הנאה שנהנה, שמשתנה וזה וזה גורם ועוד 
טעמים, ומוטב שישתילו אצלו מאשר לאדם 

 אחר, ויכול ליקח מהבנק ויתרפא בס"ד.
 

 ראיה מתלמידי רבי ישמעאללהביא אין 
 ללמידה שהשתמשו בגוף המת

כז( ועוד בענין שימוש בגוף הנפטרים לרפואה 
שו על הפוסקים או ללימוד רפואה, הק

שאסרו, מצד איסור הנאה ממת ומצד כבוד 
המת, מהסוגיא בבכורות )מה.( שתלמידי רבי 
ישמעאל שלקו זונה לאחר מותה כדי ללמוד 

 מנין אבריה. 
דלא היה שם איסור  החת''סוהשיב על כך 

: ''האי שפחה דנתחייבה שריפה הנאה
למלכות ושלקוה במס' בכורות )מה.(, האי 

תה דמותרת בהנאה, או אפי' שפחה גויה הי
שפחה כנענית של ישראל, ותליא בפי' 
הראשונים בכוונת תוס' דמס' ב"ק י' ע"א 
סוף ד"ה שהשור וכו', ועיין משנל"מ פי"ד 

 מאבל ע"ש''. 
וכן המנחת אלעזר )חלק ד סימן כח(, שאסר 

, כתב: ''י"ל מצד כבוד המת ניתוחי מתים
דמיירי בזונה נכרית דל"ש כבוד המת. 

דגם בנימוסי בנ"א  ,אדרבא משם ראיהו
לא נהגו קלות ראש אז גם במת  ,הנכרים

גם כדי ללמד את התלמידים הרופאים  ,נכרי
לא התירו לחתכן לגזרים ולספור כל 

 ,רק כשאירע זונה נכרית בזויה ,עצמותיהם
התירו להם הנכרים בנימוסם לבזותה אחרי 
מיתתה. )וכנראה( זהו היה עונשה במיתתה 

ביורה רותחין ומתה ועי"ז נתפרקו  ששלקוה
ועי"ז יכלו לספור  ה מזהז הממילא אברי

מזה היתר  האבל אין שום ראי ,עצמותיה
 הניוול כנזכר''.

 
 המאמר "עם הארץ מותר לנוחרו" ביאור 

כח( הבאנו לעיל ]בסעיף א[ שהפוסקים שדנו 
על ניתוחי מתים, הביאו מדברי הבן איש חי 

)מט( דעם  שביאר הא דאמרינן בפסחים
הארץ מותר לקורעו כדג הוא לצורך לימוד 
רפואה, ודנו אם כוונתו רק בדרך דרוש ולא 
למעשה. ונביא כאן ליקוט של כמה ביאורים 

 בביאור המשך סוגיא תמוהה זו.
דברי רבי אלעזר שם בגמ': ''עם הארץ מותר 
לנוחרו ביום הכיפורים שחל להיות בשבת'', 

י הבן איש שלא מתבאר בדבר הם ענין אחר
כמו שכתבו , וצריך לומר בזה הסבר אחר, חי

 בזה רבותינו הראשונים והאחרונים. 
 אהד''ה ''וי''א אף אין'': ''...ונרכתב ב התוס'

לר"י דלעיל מיירי במכיר וכופר להכעיס 
דה"ל הריגתו כמו פיקוח נפש שהוא לסטין 

דאי לאו הכי היאך מותר  ,וחשוד על הדמים
ם שחל להיות בשבת להורגו ביום הכפורי

וכן משמע הלשון על  ,הלא אפילו נכרי אסור
 דמכיר וכופר''.  ,חייו אינו חס

: ''י"ל ע"ד הלצוי דהנה בחתם סופרועיין 
הגזום הזה בהריגת ע"ה הוא מפני ששונא 

ואמרי'  ,חכמים ורוצה להרגם וה"ל רודף
 ולקמן אלמלא צריכים אנו להם למו"מ הי

צריכים אותנו וא"כ עתה ש ,הורגים אותנו
למו"מ לא הי' הורגים אותנו ואסור לנו 

לתו של יאך ביה"כ עיקר תפ ,להורגם ג"כ
 ה לזה,כה"ג הי' שלא יצטרכו עמך ישראל ז

ומכ"ש כשחל בשבת ששמירת שבת גורם 
 ,ובשגם שזכות השבת מעשיר ,לכפר עונות

תקובל שוא"כ קרוב  ,כמבואר במס' שבת
ם לא וא"כ א ,תפלתינו שלא יצטרכו זל"ז

 ,דעתם להרוג את הת"ח ,נצטרך להם למו"מ
 לכן מותר לנוחרו דה"ל רודף''. 

שם שכתב בשם ספר  בהגהות יעב"ץוע''ע 
כשרודף עם הארץ ביום  ,דמפרש ,חסידים

כיפורים אחר יהודי חברו להורגו, ואף על גב 
דבסתם רודף אם יכולים להציל לנרדף 
באחד מאבריו של רודף אין רשאין להורגו, 

ל בעם הארץ אין חוששין לו כל כך, אבל אב
 באופן אחר בודאי אסור להורגו.

, שכתב: ''עם הארץ פעמים במאיריוע''ע 
שמותר לנחרו אף ביום הכפורים שחל להיות 

שהרי אינו יודע טיבן של מצות ודרכי  ,בשבת
הדתות ונמשך אחר טבעו כבהמה ופעמים 
שימצאוהו רץ אחר הזכור או אחר נערה 

יהא מותר להרגו אף בשבת כמו המאורשה ו
ואף על פי שאף בחכם  ,שהתבאר במקומו

מ"מ אין ספק עליו  ,שאירע לו כן עושין לו כן
  .בדברים אלו חס ושלום

אף  ,עם הארץ ,ומ"מ יש מפרשים מתוך כך
חושדין אותו  ,כשנראהו בדרך עם איזו ערוה

ודנין אותו במחשבתנו  ,שבדעתו לאנוס
נאמרה לעשות  ולא ,כאותם שמותר להרגם

אלא  ,שאין הורגין על האומד ,בו מעשה
 .שמותר להחזיקו בכך וראוי ליתן לב על כך

 ,רבי ,ודרך צחות והפלגת דברים אמרו בה
ואמר להם זה טעון ברכה וזה  !אמור לשחטו

שאף  ,וזה כולו דרך צחות ,אין טעון ברכה
השוחטו אף לכוונת אכילה אין בו ברכה אין 

ואף על פי שאין לאו  ,זה מברך אלא מנאץ
מ"מ איסור יש  ,באכילת בשר מהלכי שתים

  .כמו שהתבאר במקומו ,בו
אף  ,כלומר ,וכן אמרו מותר לקרעו כדג

 ,כלומר ,ומה שאמרו מגבו ,במיתה מנוולת
וכמו שאמרו  ,הכאה שלא תהא בה רפואה

קרעו כדג מגבו מטמא באהל אף על פי 
 שמפרפר''. 

והא אין  ,ת: ''וא"במהר"ם חלאווהוכ''כ 
כבר פי' הרב  ?מיתת בית דין דוחה שבת

דבעם הארץ שהוא רץ אחר  ,אלפסי ז"ל
הזכור או אחר נערה מאורשה שניתן להצילה 
בנפשו אפילו ביוה"כ שחל להיות בשבת. 

אפילו ת"ח נמי.  ,וא"ת א"כ מאי איריא ע"ה
 ,כבר כתב רבינו שרירא גאון ז"ל בתשובה

 ,ו לע"האוי ל ,וה"ק ,דבגנות ע"ה מספר
שיהא  ,שסכלותו ועמיותו גורם לו לפעמים

 ,מותר לנחרו ביוה"כ שחל להיות בשבת
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שאינו  ,שאינו נזהר מזכור ומנערה מאורשה
וכל  ,יודע עונש יוה"כ ודין חייבי מיתות ב"ד

ובכל מיתה שהוא יכול  ,הקודם להרגו זכה
וזהו שאמרו מותר לקורעו כדג  ,להורגו
 שרץ אחריו''. דהיינו במה שפגע מי ,ומגבו

בחידושי  המהרש"אנוסף כתב  רושופי
דאפי'  ,אגדות: ''לכאורה הוא רחוק מן השכל

בעלי חיים המזיקין אינו רשאי להורגן בשבת 
ונראה דנקט  .וי"ה כדאמרינן פרק כל כתבי

ולא קאמר מותר להורגו  ,מותר לנוחרו כו'
שהנחירה והשחיטה הוא  ,שכוונו בזה ,כו'

ור"ל  ,ום בית השחיטהרמז לנטילת דם במק
כדאמרינן אזל  ,שמותר לביישו וליטול דמו

והיינו אפילו בי"ה שחל  ,סומקא ואתי חיורא
שכל ישראל יש להם שלום זה  ,להיות בשבת

 מותר לביישו ולהתקוטט עמו''. ,עם זה
 

 ציוה לשרפו האם קוברין אפרו
כט( מצינו בפוסקים עוד נושא שקשור לכל 

, בענין מי שציוה הנידונים האמורים לעיל
לשרוף את גופו, האם מותר וראוי לקבור את 
אפרו. ונגעו בדבריהם גם בנושא של כבוד מת 
רשע, וגם בנושא של רשע ששב בתשובה 
ובעוד, ולהשלמת הנושא נעתיק כאן מה 

                             שכתבו בזה.
)חלק ה סימן קמ(,  דברי מלכיאלבשו"ת 

ם נמצאים אנשים שבעיר ל דברכתב: ''ע
שפוקדים לשרוף גופם לאחר מותם ובניהם 
רוצים שיקברו האפר בביה"ק. והאריך כת"ר 
בדברים נכונים לצדד שאין לקברם בביה"ק 

 וחפץ לדעת דעתי בזה. 
דהא  ,לכאורה נראה שיש לקברו בביה"ק

המת הוא מהנקברין שאפרן אסור כדתנן 
  שילהי תמורה...

כבר אמרו  ואף שהם מפושעי ישראל. מ"מ
חז"ל שמלאים מצות כרמון. וגם כי אולי עשו 

ועוד דהא מיתה מכפרת  ,תשובה קודם מותם
וגם דהא איתא בסנהדרין )מז:(  ,הרבה

שעיכול בשר מכפר אף בהרוגי ב"ד. וא"כ 
 הכא שנשרף כל גופם י"ל שנתכפר להם.

ועכ"פ הרי מכלל ישראל לא יצאו ואסור 
בהנאה ואף דמת נכרי מותר  .אפרם בהנאה

מ"מ מתי פושעי  ,(.כמ"ש התו' בב"ק )מ
וא"כ צריכים  ,ישראל ודאי שאסורים בהנאה

]א.ה. קטע זה הוא  קבורה כנ"ל...
 "לכאורה", אבל מסקנתו לאסור כדלהלן[.

 
 למעשה מקילים בקבורת רשעים

ועדיין יש לדון בזה דהא תניא בפ"ב ל( 
דשמחות דהפורש מדרכי ציבור אין 

בר. ומשמע שא"צ מתעסקין עמו לכל ד
רק  ,וכן הבין הח"ס סי' שמ"א ,לקברו

שהוכיח שם מדאצטריך קרא שכהן אינו 
משמע  ,מטמא לקרובו שפירש מדרכי ציבור

דעכ"פ טעון קבורה. וזה יש לדחות דהא גופא 
 קמ"ל שא"צ קבורה. 

י"ל דשם  ,ואף דהרוגי ב"ד טעונים קבורה
אפשר ששבו בתשובה דהא איתא בסנהדרין 

ו מתודים קודם מיתתן. משא"כ )מג( שהי
הפורש מדרכי ציבור שאפילו על פתחו של 

 גיהנם אינם חוזרים...
]א.ה. עוד נלע"ד בישוב דברי הירושלמי 

בעובדה דטבח שנזכרה לעיל באריכות[, 
דהנה קיי"ל שמצות קבירת מת מצוה הוי רק 

כדאיתא בירושלמי רפ"ז  ,אם יש ראשו ורובו
מג:( וכן קיי"ל דנזיר וע' ש"ס דילן נזיר )

אלו שבטוש"ע סי' שס"ד ס"ג. ולפ"ז י"ל שכש
ולזה  ,את ר"ח כבר נאכל חצי הגוף או ראשו

הורה ר"ח דכיון שפטורים ממצות קבורה 
אסור להם לסלקו מלפני הכלבים. ואף 
דבירושלמי איתא רק שהכלבים היו 
מלקקים דמו מ"מ י"ל שהירושלמי קיצר 

איך וכן משמע שמכבר אכלו ממנו ד ,בזה
אפשר שהכלבים ילוקו את הדם ולא יאכלו 

 את הבשר כלל. 
כי ידעו  ,שעל גופו לא שאלו כלל ,י"לד עו

רק שאלו אם צריך לאסוף  ,שצריך לקברו
 ,את דמו ולקבור כדי שלא ילקקו הכלבים
 ,וכדקיי"ל בסי' שע"ד שקוברים גם את הדם

א"צ  ,שכיון שקוברים גופו ,ולזה הורה
כי מעיקר הדין אין  ,להחמיר לקבור גם דמו
כדאיתא בירושלמי  ,מחוייב בקבורה על זה

 רפ"ז דנזיר...
עכ"פ נראה עיקר שצריך לקבור אף את 

ופוק חזי  ,הרשעים ואף את אוכלי טריפות
 מאי עמא דבר שתפסו כן להלכה...

 
 הכרעה שלא לקבור אפר רשעים

אבל באמת נראה שאסור לקברם לא( 
בהם חיוב דהא כיון שנשרפו אין  ,בביה"ק

דהא חיוב קבורה הוי רק  ,קבורה כלל
כדאיתא בירושלמי  ,כשראשו ורובו קיים

והכא  ,ובטוש"ע סי' שס"ד ס"ג ,רפ"ז דנזיר
ואין בו טומאה  ,אין כאן מאומה מן הגוף

ורק אם  ,כדקיי"ל בפ"ב דאהלות מ"ב ,כלל
וכ"כ  ,שלדו קיימת טמא כדאיתא בנדה )כז:(

ואפר ליכא הנוב"ק חיו"ד סי' פ"ט שברקב 
  .מצות קבורה

ובכה"ג כ"ע  ,וא"כ אין כאן מצות קבורה כלל
 ,מודו לדעת האו"ז וההג"א שאסור לקברו

וכדמוכח מהירושלמי פ"ח דתרומות ופ"ב 
וכמש"ל דאיירי שם כשלא היה בו  ,דע"ז

או דאיירי רק לענין דמו שאין  ,ראשו ורובו
ע"ז חיוב קבורה. ולא נחלקו הפוסקים על 

רק משום דאיכא חיוב קבורה האו"ז בזה 
ואף ברשעים כדמוכח בסנהדרין )מו( וכן 
מקרא דקבור תקברנו. אבל היכא שאין חיוב 
קבורה כ"ע מודו שאסור להתעסק 

 בקבורתו...
העולה מדברינו שיפה פסק מעכ"ת שאסור 
לקבור בביה"ק של ישראל את אפר הרשעים 

ואסור ג"כ  ,שע"פ צוויים שרפו את גופם
ת בניהם שמא יבואו לידי להחזיקם בבי

ורק צריך לפזר  ,תקלה כדאיתא בע"ז )סב:(
]עד כאן  האפר במקום שאין מגדל צמחים''.

 משו"ת דברי מלכיאל[.
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 הלעיטהו לרשע וימות
 מקור הדין של 'הלעיטהו לרשע וימות'

עיין בירושלמי מסכת מעשר שני פרק ה 
י' כרם רבעי מציינים אותו בקזוזות של ''מתנ

אדמה ושל ערלה בחרסית ושל קברות בסיד 
וממחה ושופך. אמר רבן שמעון בן גמליאל 
במה דברים אמורים בשביעית אבל בשאר 
שני שבוע הלעיטהו לרשע וימות'' )והובאה 
משנה זו במסכת בבא קמא דף סט.(, ופירש 
הריבמ"ץ )לרבי יצחק בן מלכיצדק 

דהפקר נינהו כל -(: ''בשביעיתמסימפונט
השדות, וצריך אתה לעשות ציור ולהרחיקו 
שלא יכשלו ברבעי ובערלה, אבל בשאר שני 
שבוע אי אתה זקוק לציון, אלא הלעיטהו 
לרשע וימות, דמה לו לילך ולגזול ולגנוב 
משדות אחרות''. וכן הוא בפי' הר"ש: 

שהוא הפקר ובהיתר הם באים  -''בשביעית 
ל שאר שני שבוע שהן באים לגזול לאכול, אב

יניחום ויאכלו דבר האסור והלעיטהו לרשע 
וימות'' )ואף שאין חיוב מיתה על כרם רבעי 

 ''וימות''(.-וערלה, בכ''ז כל עבירה נחשבת ל
 מצוות תוכחה לרשע

ואמנם מצינו שיש להפריש חבירו מאיסור 
אף שעושה במזיד, ולדוגמא עיין בשולחן 

מן שג סעיף א( ''הרואה ערוך )יורה דעה סי
כלאים של תורה על חבירו, אפילו היה מהלך 
בשוק, היה קופץ לו וקורעו מעליו מיד, 
ואפילו היה רבו'', וכן ברמ''א )הלכות יום 
הכפורים סימן תרח סעיף ב( ''...אבל ביחיד 
חייב להוכיחו עד שיכנו או יקללנו'', והוסיף 

ספר ''ראיתי ב -בביאור הלכה ד"ה 'עד שיכנו'
החינוך במצוה רל"ט וז"ל מה שאמרו שחיוב 
מצוה עד הכאה כלומר שחייב המוכיח 
להרבות תוכחותיו אל החוטא עד שיהא 
קרוב החוטא להכות את המוכיח'', ובמשנה 
ברורה ס"ק ה: ''...אבל כשיודעין שהוא 
אסור ועוברין במזיד צריך להוכיחם אף 
כשברור לו שלא יקבלום ונהי דמי שאינו 

אינו נענש עבור חטאם כיון שברור לו  מוכיח
שלא יקבלום מ"מ מצוה להוכיחם'', וקשה, 
מדוע צריך להוכיח את הרשע, ולמה לא 

 נאמר שם 'הלעיטהו לרשע וימות'?
 הגבלה לדין של 'הלעיטהו לרשע וימות'

וי''ל ע''פ מה שכתב בגליון מהרש''א )יו''ד 
סי' קנא על הש''ך ס''ק ו(, לגבי דין של 

הו לרשע וימות': ''...י''ל שאני התם 'הלעיט
דבין כך עובר על איסור גזל, ובאותו דבר 
שעשה רשעות עכ''פ אין אנו מצווים שלא 
יעשנו באיסור אחר עוד, וגם זה משמע 
ברמב''ם בפי' המשנה פ''ה דמעשר דדוקא 
מחמת דאיסור גזל חמור מאיסור כרם רבעי 
שנפרישו'', ומשמע שבדבר שאפשר שנפרישו 

רי, חייבים לעשות הכל כדי שלא יחטא, לגמ
אבל אם הוא יחטא בין כך בגניבה, אין עניין 
להפרישו מאיסור אחר, והלעיטהו לרשע 
וימות )עיין לקמן שכך מוכח על פי המאירי 

 והר"ש סיריליאו(.
דעת ההר צבי שאף שאינו יכול להפרישו 
 לגמרי, בכ''ז מוטל עליו למעט באיסורים

צבי פסח פרנק, יו''ד  אמנם בהר צבי )לרבי
סי' קכה(, תמה על דבריו, וז''ל: ''ולכאורה 
דבריו תמוהים, דהא בההיא דרשב"ג נמי 
ציון זה היה מונע אותם שלא יאכלו מכרם 
זה שפירותיו ערלה או כרם רבעי, וממילא 
דלא היו נכשלים כלל בשום איסור, וא"כ 
כיצד אומר בגליון מהרש"א דשאני הכא דבין 

עובר באיסור גזילה...אולם לאחר  כך ובין כך
העיון דברי הגליון מהרש"א מוצדקים. 
ונקדים לשון הרמב"ם )ריש פ"ה דמעש"ש( 
שכתב שם ואומר רשב"ג שלא נצריך לבני 
אדם לציין ולרשום כרם רבעי ושל ערלה 
שלא יאכלו מהם בני אדם אלא בשנת 
השמיטה שצריך לרשום, לפי שאין רשות 

לאכול מה שאינו לבני אדם לשלוח ידם ו
שלהם, ואם עבר אדם ואכל הרי זה גזלן, 
ואין לעשות תקנה לגזלן שלא יבואו לידי 
מכשול, לפי שעון הגזלנות יותר גדול, עכ"ל. 
וכל העובר ישתומם על טעם זה, דבשביל 
שהוא עון יותר חמור לא הוזהרו להפרישם. 
ולכאורה אדרבה אם חייבנוהו לאפרושי 

ן שהוא מחויב מאיסורא זוטא אינו די
להפרישו את חבירו מאיסורא רבה. וקצת 
י"ל בכוונת הרמב"ם דבשביל שהוא עון 
חמור ביותר אין צריך לציונים, דממנ"פ או 
דאינו חשוד על הגזל, ואם גזלן הוא, מיגו 
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דחשוד אממונא חשוד נמי על איסור ערלה 
ורבעי, דהחשוד על החמור חשוד על הקל. 

חמירי ליה ונהי  מ"מ יש לדון דתרי איסורין
דהפקיר את עצמו לגבי חד איסורא, אפשר 
דתרי איסורי חמירו ליה. ועוד דלשון 
הרמב"ם אינו סובל פירוש זה, דא"כ הו"ל 
לומר דאין צריך לציין משום דבציון זה לא 
יועיל כלום. אבל לשונו זה שאין לעשות 
תיקון לגזלן שלא יבוא לידי מכשול משמע 

להפרישו ע"י הציון להדיא דאף אם יש בידו 
נמי אין צריך לציין, וזה פלא...ומעתה דברי 
הרמב"ם מבוארים הדק היטב. דלרשב"ג אין 
לעשות תקנה לגזלן שלא יאכל, דגזל הוא 
איסור חמור משאר איסורין ותקנתו של ציון 
זה הוא קלקולו, דהרי זה מבריחו מן הקל 
שלא יאכל מרבעי וערלה שאין בהם ל"ת 

חיובי גזילה )כי ב''ממון דלא תגזול וכל 
גבוה'' כברבעי אין איסור גזל(, ומכניסו 
לחמור שהוא איסור גזל, ולכן ס"ל לרשב"ג 
דבשאר שני שבוע אין מציינין...ומדוקדקים 
מאד דברי גליון מהרש"א הנ"ל שמחלק בין 
הך דרשב"ג לדינו של הש"ך, דהשתא שפיר 
קאמר, דהתם גבי כרם רבעי דאי אפשר 

רי שלא יעשה שום איסור, להפרישו לגמ
דהרי אם לא יאכל מאילן זה נותן עיניו 
באילן אחר ויכשל באיסור גזל, לכן אומר 
רשב"ג דא"צ להפרישו, משא"כ בנידונו של 
הש"ך דאנו דנין להפרישו לגמרי שלא יעשה 
שום איסור, יש לדון דשפיר מחויב להפרישו 
מאיסורא...י"ל דהוא נתכוין לדברינו דלעיל 

רבעי ליכא איסור גזל ואם יפרישו דבכרם 
מרבעי יפול באיסור גזל היותר חמור, הרי 
נמצא דבציון ליכא שום אפרושי מאיסורא 
כלל, אלא אדרבה מוסיף לו מכשול לכן אין 
צריך לציין. אבל בעלמא אף בשאינו יכול 
להפרישו מכל וכל, מ"מ מוטל עליו למעט 
באיסורין...אלא דלפי האמור קשה לי, מ"ט 

בנן דפליגי על רשב"ג ומצריכין לציין כרם דר
רבעי גם בשאר שני שבוע, ואמאי לא נאמר 

ערלה  -כרשב"ג דמוטב שיאכל הקל הקל 
ולא גזל, וי"ל דלרבנן ס"ל דשארי  -ורבעי 

איסורין חמירי מגזל לענין דין לאפרושי 
מאיסורא...אך לשון הגמרא )ב"ק סט.( 
דמפורש טעמא דרשב"ג דלהכי א"צ לציין 

שאר שני שבוע משום הלעיטהו לרשע ב
וימות, משמע, דעיקר טעמא דרשב"ג דא"צ 
להצילו מן האיסור ולא כמש"כ לעיל 
דאדרבה שליליות הציון מצילו מאיסור 
חמור...ונ"ל דלשון הלעיטהו וימות אינו 
מכוון להורות חומר הענין ולומר דמותר 
לדחות אבן אחר הנופל להכשילו גם בחמור. 

להצילו אנו מהדרין להאכילו דאדרבה, כדי 
הקל הקל, ורצונו לומר שאנו מניחים לו 
לאכול ערלה ורבעי ואת זה יאכל עד שימות, 
כי זה טוב לו יותר מאיסור גזל...אך י"ל דמה 
שאמרנו בביאור דברי הרמב"ם זה אינו אלא 
לפי"מ דקיי"ל מע"ש ממון גבוה, אבל למ"ד 
מע"ש ממון הדיוט ל"ש כלל דמוטב שיאכל 

בעי דהא תרווייהו אית ביה, ולדידו ע"כ ר
צ"ל כפשוטו, דרשב"ג ס"ל דכיון שהוא רשע 

 בלא"ה אין חיוב להפרישו ולהקל עליו...''.
 'הלעיטהו לרשע וימות' לגוי

לפי דברי הגליון מהרש''א באמת אין היתר 
לחמו''ע להכשיל את המוציא להורג מדין 
'הלעיטהו לרשע וימות', כיון שיכולים 

ו לגמרי מהחטא, שהרי אם ישתחוו להפריש
לאנדרטה, הגוי לא יחטא ברצח, ולא בשום 
חטא אחר. אמנם עדיין יש לחלק שדין 
הפרשה מאיסור נאמר רק לישראל, ולא לגוי, 

הוכח תוכיח את עמיתך'' כלשון הפס' ''
)ויקרא יט, יז(, וא''כ דווקא ''עמיתך'', ולכן 

, בגוי ישאר הדין של 'הלעיטהו לרשע וימות'
ויוכלו ע''פ זה חמו''ע להחמיר ולא 

 להשתחוות לאנדרטה, וכנ''ל.
 דעת התומים שאסור להכשיל את הגנב

ועיין בתומים )סימן ד ס"ק א( שדן לגבי מי 
שנכנס לחצר חבירו שלא ברשות וכתב: 
''...למה להכותו, יאסור רשותו עליו בקונם, 
ועל כורחו ייצא דלא נחשד לעבור על איסור 

להך אוקימתא דמיירי בעבד גנבא  תורה...וכן
אתי שפיר ג"כ דאין צורך להדירו מרשותו 
כיון דיש כאן קפידא גלויה וכל רגע בכלל 
חשש פסידא, וגם אין להדירו דהא נחשד 
דיעבור בשביל חימוד גניבתו ויכנס ברשותו 
לגנוב, וא"כ אסור להכשילו באיסור תורה 
 שיעבור על איסור קונמות והרי זה בכלל לפני

עיור לא תתן מכשול...אבל בשאר כל אדם 
לא, ואם ימאן ידירו ולא נחשדו דיעברו על 
איסור קונם...'', כלומר, אין בעה"ב רשאי 
לאסור בקונם על הגזלן שלא יכנס לתוך 
ביתו, משום שגזלן הוא רשע שחשוד לעבור 
גם על הקונם, ונמצא שבעל הבית עובר על 

 לפני עיור, כשעושה קונם.
 הר צבי עליו מדין "הלעיטהו"קושיית ה

ובספר הר צבי הנ''ל )יו''ד סי' קכה(, תמה 
ע''ד התומים ממשנה ערוכה )פ''ה דמע''ש 
מ''א( כרם רבעי היו מציינים אותו בקוזוזות 
אדמה וכו' ושל ערלה בחרסית וכו'... אמר 
רשב''ג במה דברים אמורים בשביעית 
דהפקר נינהו, אבל בשאר שני שבוע הלעיטהו 

שע וימות. הרי מבואר דלרשב''ג כלפי מי לר
שבא לגזול אין צריך לסמן שזה ערלה 
דהלעיטהו לרשע וימות, ואינו מחוייב 
להצילו להודיע שזה ערלה כדי שלא יאכלנו, 
וא''כ האיך כתב התומים דלרמב''ם אסור 
לאסור בקונם על מי שבא לגנוב מפני שלא 
ישמע לו ויעבור על לפנ''ע, והרי הרמב''ם 

וסק )פ"ט מהלכות מעשר שני ה"ז( כרשב''ג פ
דבבא לגנוב הלעיטהו לרשע וימות..''? )עיי''ש 

 שנדחק מאוד לתרץ דברי התומים(.
 האם מותר להלעיט רשע בקום ועשה

ויש לדון שאף שנפסק כך ברמב''ם, בכ''ז 
היה מקום לומר שעדיין אין היתר לחמו''ע 
ללכת בכוונה ולהכשיל את הרוצח, מכיוון 

הלעיטהו...'', הותר רק בשב ואל תעשה. ש''
ומצאתי שחקר בזה בחשוקי חמד )בבא קמא 
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יש להסתפק האם הא  -דף סט.( ''שאלה
דאמרינן 'הלעיטהו לרשע וימות', היינו דוקא 
בשב ואל תעשה, דומיא דאמרינן בבבא קמא 
שאין צריך לסמן את השדה, או שמא מותר 

 אף לעשות מעשה ולהכשילו בידים?
 זה הגר''א והחזו''אנחלקו ב

לכאורה יש להוכיח מהלשון  -תשובה
'הלעיטהו לרשע וימות'. שלאו דוקא בשב 
ואל תעשה, אלא 'הלעיטהו' כמשמעו, בידים 
ממש'', ועיין שם שכתב שלפי הגר"א הכוונה 
בהלעיטהו הוא לא דוקא, דבידים אסור 
להלעיטו, ולפי החזו"א )דמאי סימן ח אות 

, יתכן שלהלעיטו ט, והביא שם את הגר"א(
הוא דוקא שאם הוא מנוע מלקחתו בגלל 
איסור אחד, מותר להלעיטו בידים אף 
באיסור אחר. ולכו"ע אף שבקל יכול 
להפרישו מאיסור, כל שנוטלו באיסור, לא 

 מקרי שמכשילו, ואין צריך להפרישו.
 ישוב הלשון הלעיטהו לדעת הגר"א

וכתב בחשוקי חמד עוד: ''ויש לשאול, לפי 
י הגר"א למה נקט רשב"ג לישנא דבר

דהלעיטהו, ולמה לא אמר 'הניחהו לרשע 
וימות', ואולי הלשון "הלעיטהו" הכוונה 
לכעין מעשיו של יעקב שעשה לעשו, וכמבואר 
בכלי יקר שכתב )בראשית כה, לב( נראים 
הדברים שבכוונה ולא במקרה הזיד יעקב 
נזיד, כי ידע שיבא עשו מן השדה, והיה רצונו 

ת ממנו הבכורה, ולטעון עליו הרי אתה לקנו
הולך בכל יום במקום גדודי חיות, וחייך 
תלויין לך מנגד, ולמה זה לך בכורה, כי בעיני 
אתה חשוב כמת, והודה עשו לדבריו, ואמר 
לו הנה אנכי הולך למות, אם כן למה זה לי 

 בכורה יעו"ש.
ואולי לזה אמר רשב"ג הלעיטהו לרשע, 

נו להלעיטו בידים, שלאו בדוקא שמותר ל
אולם מותר לנו לסבב שהרשע ימות, כמו 
שעשה יעקב, שסיבב שעשו יאמר הלעיטני, 
ויבז את הבכורה ומת. לדוגמא: מותר 
לפתות את הרשע שילך בדרך פלוני, ושם יש 
שדה של ערלה, ומן הסתם יגנבם ויאכל 

 וימות''.
 האם יש ענין להמנע מהלעטת הרשע

''יש להסתפק עוד כתב בחשוקי חמד שם: 
אף אם נאמר שמותר להלעיטו בידים, ומותר 
לסבב כדי שהרשע ימות, אולי אין זה אלא 
רשות, אבל יש מצוה להמנע מכך, ולמנוע 

 שימות הרשע מהר?
תשובה: נאמר במאירי )ב"ק סט.(, וז"ל: 
'בשאר שנים הואיל ונגיעתם אסורה אין 
מתקנין לעוברי עברה אלא אם יגעו מוטב 

טא ויאכלו דבר האסור וכגון זה וישתרשו בח
הלעיטהו לרשע וימות', עכ"ד )והובא 
בשטמ''ק שם(. הרי שכתב שמוטב שישתרשו 
בחטא ויאכלו דבר האסור, דהיינו שטוב 
לעשות כך. גם הר"ש סיריליאו )ירושלמי 
דמאי פ"ג ה"ה( כתב "כיון דאין רשות לגעת 
בהן, ]בפירות[ גזלנין הן, והלעיטהו לרשע 

ל היכא דאיכא איסורי טפי, עדיף וימות, וכ

טפי כדי שימות מהרה, עכ"ל. הרי שאין צריך 
להמנע מכך, ואדרבה עדיף שימות מהר, לכן 
אמנם בידים אין להמיתו ח"ו, אבל מותר 

 להביאו למצב שימות מהר.
וכנראה שהמדובר בגנבים מחריבי עולם, 
שמצוה להלעיטם בחטא כדי שימותו מהרה, 

"ה מהלכות מעשר שני ויעוין בירושלמי )פ
ה"א( דמיירי בגנבים מועדים )והשוו שם 
אותם לגנבים של דור המבול, ואמנם 
לכאורה למה לא נחשוש, שבדיוק הפעם יבוא 
גנב פשוט שאינו ''ממחריבי עולם''?(, ובעניננו 
מאחר והנגנב לא עשה כלום אלא נמנע 
מלהצילו, אין צריך להמנע מלעשות מעשה 

ב הוא ממחריבי עולם, שימות מהרה, כי הגנ
רואה שחבירו חסר אונים, והוא ברשעו 
מציק לו עד מות. והרי ר' אלעזר בן ר' שמעון 
מסר את הגנבים לתליה כמבואר במסכת 
ב"מ )דף פג:( ואמר קוצים אני מכלה מן 

 הכרם.
למה נלעיטהו לרשע שימות, ולמה לא נמנע 

 עשיית עבירות
ימן ובזה יש לתרץ את תמיהת החוות יאיר )ס

קמב( על הגמרא בבבא קמא איך התיר 
רשב"ג שלא להניח סימנים איזה עץ ערלה, 
והרי אנו מוזהרים למנוע כל איש ישראל גם 
מחטא במזיד, ולמה נלעיטהו לרשע שימות, 
ועוד שאמנם הוא חשוד לעבור על איסור גזל, 
הרי לא חשוד לעבור על שני איסורים, דהיינו 

א נציין גזל וגם ערלה, ואם כן למה ל
שהפירות ערלה ועל ידי זה שמא יפרוש משני 
האיסורים. וסיים החוות יאיר: 'ומי שיעלה 
ארוכה למכתי רופא אומן יקרא'. )סברת 
החוות יאיר שאסר, הוא רק כששם את 
המכשול לפניהם, כלשונו 'כי פה אני נותן 
מכשול לפניו', שכיון שהזמין את אורחיו 

שגונבים לביתו, ושם לפניהם מכשול, אף 
אותו, יש לחוש. אבל בעניננו שהגנב נכנס 
לביתו וגונב, אין צריך לחוש, אף לשיטת 
החוות יאיר, וע''ע בשו''ת עין יצחק אבן 

ט, שהקשה -העזר חלק א, סי' א, ס''ק ח
מדוע לא מחויב למנוע מהגזלן לעבור 
איסורים, מדין ערבות, והרי כל ישראל 

על ערבים זה לזה? ותי' שערבות יש רק 
''הנגלות'', ובעל הכרם אינו יודע מי הגנב, 
ולכן אין מצוה להפרישו(, ונראה שעל פי 
המאירי והר"ש סיריליאו לא קשה, שמאחר 
ועל גזל יעבור בין כך, והוא מומר עליה, 
כמבואר בירושלמי הנ"ל, אם כן אדרבה 
מוטב שישתרש בחטא וימות מהר. ומה שאנו 

ליח דואגים לרשעים הוא רק באופן שנצ
להפרישם לגמרי מהחטא, ולא באופן כזה 
שעל גזל הם בין כך עוברים שהרי מושרשים 
בחטא של גזל. עיין לעיל שכן כתב בגליון 

 מהרש''א.
 ראייה ליסוד זה מדברי הרדב"ז

כעין זה יש להביא ראיה מדברי הרדב"ז 
)ח"ד סימן רפו( שנשאל על אשת ראובן 
 שאנשי העיר רננו שנאפה עם שמעון, הלך
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ראובן וגירשה על מנת שלא תנשא לשמעון 
שמחמתו הוציאה, ועומד שמעון ונשאה 
בערכאותיהם, ועתה רוצה ללכת למקום 
שאין מכירים אותו וישא אותה על ידי חופה 
וקידושין, ונמצא שהגט בטל ויעבור על 
איסור אשת איש ובניה ממזרים, ונשאל 
הרדב"ז האם נאמר לראובן שיגרשנה מחדש 

 בלא תנאי?
והשיב דבר ידוע שהנטען על האשה אסור 
לישא אותה, הילכך אסורה היא על שמעון 
ולא נתיר לו אנחנו איסור הקל, כדי שלא 
יעבור על איסור חמור. ואדרבא הלעיטהו 
לרשע וימות, עכ"ד. וצריך ביאור מה יש לו 
למגרש מתנאי זה ומה יפסיד אם יבטל את 
התנאי, והרי אנו אין צריכים להתיר לו 
כלום, אלא לבטל את התנאי. ונראה שגם 
דעת הרדב"ז היא שאין שום ענין להציל את 

 הרשע ואדרבה 'הלעיטהו לרשע וימות'.
כשמשביע חבירו בדין תורה, אין לחשוש 

 שמכשילו
עוד כתב הרדב"ז )ח"ד סימן קנב( שלא יניח 
להפסיד ממונו, כדי שלא ישבע השני לשקר 
 והעושה כן נקרא אצלי חסיד שוטה,

שהתורה אמרה כי יתן איש אל רעהו וגו' עד 
האלהים יבא דבר שניהם לשבועה, אלא 
ישביעהו ולא יחוש והלעיטהו לרשע וימות, 
עכ"ד. מבואר ברדב"ז שאין ענין להמנע בזה, 
ואף שאם ישבע לשקר ימות במהרה עקב כך, 
כמבואר בגיטין )דף לה.(, הרי שאין צריך 

ירו העושה לוותר על ממונו כדי להציל את חב
מעשה איסור בעצמו''. ע''ע במה שכתבתי 

, ובסעי' כד הערה 57בפרק א סעי' טו הערה 
)ולכאורה אם הדין של ''והצנועין מניחין  78

את המעות, ואומרים כל הנלקט מזה מחולל 
על המעות הללו'', דברי רבן שמעון בן 
גמליאל הם, אם כן עיקר הכוונה היא שהיו 

עים מן העבירה, מסלקים אף את ידי הרש
וא''כ ודאי שיש ענין להמנע מכך, ודלא ככל 

 הנ''ל(.
 הלעיטהו לרשע במיתה בידי אדם

ועיין עוד שם בחשוקי חמד שדן האם 
הלעיטהו לרשע וימות, הוא דוקא כשימות 
בידי שמים, או שגם מותר לאדם להניח רעל 
בתוך כריך שלו, שאם יגנבוהו ממנו, ימות 

'הלעיטהו לרשע הגנב מחמת הרעל, משום 
וימות'. וכן האם מותר להניח חבלים רפויים 
שאם גנב יטפס יפול וימות. ובדרך שיחה 
)עמוד שעא( כתב שכן אמר הגר"ח קניבסקי 
שליט"א שמותר להשים רעל בתוך הכריך, 
וכן מותר להחליש את החבלים. והוכיח 
בחשוקי חמד כך ממה שנאמר במסכת 

ר ואמנון, סנהדרין )דף כא.( על מעשה של תמ
''וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד, מאי 
טעמא אמר רבי יצחק קשרה לו נימא 

 ועשאתו כרות שפכה''.
 ראיה מחז''ל להריגת הגנב גם בידי אדם

ולכאורה אפשר להביא עוד ראיה ממסכת 
דרך ארץ )פרקי בן עזאי פרק ג, הלכה ג(: 

''לעולם יהיו כל בני אדם בעיניך כליסטים, 
רבן גמליאל. מעשה ברבי והוי מכבדן כ

יהושע שהכניס אצלו אדם אחד, נתן לו 
אכילה ושתייה, והעלהו לגג, ונטל את הסולם 
מתחתיו, מה עשה אותו האיש, עמד בחצי 
הלילה, ונטל כל הכלים, וכרכן בטליתו, וכיון 
שבקש לירד, נפל מן הגג, ונשברה מפרקתו 
הימנו, לשחרית בא ר' יהושע ומצאו, אמר 

כך עושין בני אדם כמותך, אמר לו  לו, ריקה,
לא הייתי יודע שנטלת את הסולם מתחתיי, 
אמר לו, ריקה, אי אתה יודע שמאמש היינו 
זהירין בך. מכאן אמר רבי יהושע, לעולם 
יהיו כל בני אדם בעיניך כליסטים, והוי 
מכבדן כרבן גמליאל''. וא''כ רואים שגם 

 בידי אדם ''הורגים'' את הגנב.
ג,  –ת מנחת שלמה )תניינא ב אמנם בשו"

סימן קלג, ס''ק א(, דחה את הראיה, וכתב: 
''שמעינן רק שמותר או צריך כל אדם לשמור 
על ממונו ולהזהר גם מכשרים כמו מליסטים 
אבל לא נשמע משם שמותר גם לבייש אותם, 
וגם נראה שאם אותו גנב לא היה בהול כל 
 כך לבצע גניבתו לא היה בא כלל לידי בזיון

וכ"ש לנזק של חבלה, כי היה רואה שהסולם 
איננו והיה מבקש מבעה"ב להביאו, והיה דן 
אותו לכף זכות שהסילוק היה לאיזה צורך 
ולא להיות נעלב מזה, ומה שנשברה מפרקתו 
היה רק מחמת רוב הבהילות שלו, וממילא 
לא שמעינן כלל מהך עובדא שמותר לגרום 

 בירתחבלה לגנב וכ"ש שלא לסכן חיים בש
)וע''ע  מפרקתו דחשיב כמת שמטמא מחיים''

ח''ג ריש סי' קה שהביא במנחת שלמה 
מדברי המלאי שלמה )לרבי שלמה לורנס( 
עמ' רעב, שלא לקח את הסולם כי יש לו דין 
של בא במחתרת, שהרי מוכח מרש''י בסנהד' 

 עב: שדווקא כשחותר במחתרת, עיי''ש.
 להעמיד ניסיון לגנב

שרידי אש )חלק א סימן נז  ועיין עוד בשו"ת
עמוד קסז( לגבי אם מותר לבעל עסקים 
לנסות את עוזרו אם הוא איש נאמן, ועל 
הלוואת מעות שלא בעדים, וכתב: ''מה 
שחקר לענין בעל עסקים שרוצה לנסות את 
אחד מעוזריו אם הוא איש נאמן ולכן רוצה 
להשליך איזה סכום כסף בחצר ולראות אם 

ו יכריז ע"ז, לכאורה יש העוזר יקח לעצמו א
להביא ראיה מגמ' בבא מציעא )עה:(, כל מי 
שיש לו מעות ומלוה אותן שלא בעדים, עובר 
משום ולפני עור לא תתן מכשול וגורם קללה 
לעצמו, וכתב שם רש"י: "שעולה על רוחו של 
לוה לכפור" )ומובא ברמב"ם ובשו"ע, 
כמצויין על הגליון(, וכן בקידושין )לב.(: דרב 
הונא קרע שיראי באנפי רבה ברי', אמר: 
איזיל איחזי אי רתח אי לא רתח, ופריך, 
ודלמא רתח וקא עבר על לפני עור וכו'? 
ומשני, דמחיל לי' ליקרי'. ולפי"ז גם בנידון 
דידן אסור לנסות את עוזרו ע"י השלכת 
כסף, שמא יקח את הכסף לעצמו ויעבור 

ה, בעה"ב בלפני עיור להכשילו באיסור גניב
ואפילו אם יפקיר את הכסף כדי שלא 
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להכשילו באיסור גניבה, אין זה פוטרו 
מעבירה של לפני עיור, דהנה התוס' שם ד"ה 
דמחיל, כתבו: וצ"ל שהודיעו קודם לכן, 
שלא יהא כמו נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה 
בידו בשר טלה, דאמר לקמן בפ' בתרא, 
שצריך מחילה וכפרה. מוכח, שגם באם מחל 

אב לכבודו ולא הודיע לבנו עובר האב על ה
לפני עיור, ובנדון דידן אי אפשר להודיע 

לעוזרו קודם לכן, שאם יודיעו יוכל העוזר 
לקבל את הכסף לעצמו בהיתר גמור ובטלה 

 .בחינתו של העוזר לנאמנותו''
אמנם עיין באג''מ יו''ד ח''ג סי' צ, דבסוגיית 

, דכיון רשל 'הלעיטהו' אין בעיית של לפני עיו
דהדבר מונח ברשותי, ואין אני מגיש את 

 המכשול, אין איסור לפנ''ע. 

 יא סימן
 

 24שייך לפרק א הערה 

 לקבל יסורין כדי לא לעבור על לאו
 

 להכשיל ת''לרחב מותר דעת האג''מ שהיה
 מיסורין להנצל כדי, הקלצטונירי את

 ב חלק מ''חו) מ''אגהובא, שה שער אב א(
 לאו על לעבור שמותר כתב( ב אות, עד' סי
: ל''וז, היסורין משום' עיור לפני' של
 מאחר שכר גם לו להבטיח רשאי והיה''...

 והיה גדולה טובה המיתה ממהירות לו שהיה
 שהוא עיור דלפני הלאו מצד לו מותר

 שינצל היסורין שבשביל ,לאו רק להישראל
 לפתוח ז''ובכ'' )במעשה יעבור לא והוא מזה
 באיסור שעובר נחשב כי, אסור היה פיו את
 אין זה איסור ועל, לדעת עצמו איבוד של

 לא'' על שהרי, תייסריכש גם לעבור היתר
 כ''וא, לעבור ולא ליהרג גם מחויב'' תרצח

 על לעבור ולא יסורין לסבול בישמחוי ש''כ
  .עצמו של'' רציחה''

דיוק האג''מ: מכך שאדם לא צריך לחתוך 
 על לאו של לא תעמודאיברו כדי שלא יעבור 

' סי ב''ח) ד''יו מ''באג, לשיטתו מ''והאג ב(
 מחויב אדם שאין(, ד ענף בתחילת קעד

 לאו על לעבור לא כדי, קשים יסורין לסבול
 לאחד חיוב יש אם ובדבר: ''ל''וז, בתורה
, רויחב של נפש הצלת בשביל אברו לחתוך

א.ה, כלומר ) בזה רבוותא שפליגי כיון
 'כאן נחלק על הריקאנטי סי הרדב''ז שהובא

 )אלף נב( בתשובה ז"כהרדב, לחייב אין ,תע(
 ק"ס קנז סימן ד"יו ש"בפת שהביא

 תעמוד דלא משום, הוא שהטעם ונראה...טו
 שמחוייב הלאוין ככל הוא רעך דם על

 לאו על לעבור שלא כדי ממונו כל להוציא
 וכתב .א סעיף קנז סימן א"ברמ כדאיתא

 אי ע"צ אבר סכנת יש ואם ,ג"סק שם ך"הש
 דנראה ומסיק ,לממון או לנפש דמי

 מצינו שלא מאחר, ז"הרדב וסובר...לקולא
 חמור יהיה רעך דם על תעמוד דלא לאו שעל
 גם מחוייב שיהיה שבתורה לאוין מכל

, מחוייב שאינו, חבירו להציל אברו לחתוך
 לנו אין לאוין משאר להחמירו ראיה דבלא
 לחתוך מחוייב נואי ולכן, כזה חידוש לומר
ומכך מדייק  ...''.חבירו הצלת בשביל אבר

שגם יסורין אין צריך לסבול בשביל  האג''מ,
ולא נתפרש מה גדר אבר, שאיבודו ) לאו

לעבור באיסורי לאוין, וכן לא להציל מתיר 
את חיי חבירו, ולכאורה אפילו שיאבד רק 
אצבע קטנה, ומצאתי שהסתפק בזה במשנת 

, ואמנם סי' פא ס''ק גספות לופקו''נ בה
נראה בעיני פלא מה שגם הסתפק עם הוצאת 
שן, תחשב ככל הוצאת אבר, והביא ראיה 
מהספר נפש שלמה סי' ח, שהסתפק אם 
ההיתר לומר לגוי לחלל שבת ולהציל את 

ולענ''ד קשה להביא  .אברו, יועיל גם לשן
לזמנינו שהוצאת שן אינה כרוכה ראיה 

שו"ת ציץ ב בסיכון וכאבים, וכשם שכתב
, ד''ה ואם כן(: חלק כ סימן מז)אליעזר 

ומעניין לציין כי כל כך היו חששו בזמניהם ''
מפני סכנת הוצאת שן, עד שמצינו בספר מור 
וקציעה על או"ח להגאון יעב"ץ שמזהיר 
מפני הוצאת שן אפילו בימות החול עד 
שיברר מתחילה היטב אם לא תזיק לו 

יט הכאב ההוצאה, ושבאם אי אפשר להשק
חלק )שו"ת שבט הלוי וע''ע ב ''.בדרך אחרת

אבל מאד צריך , ס''ק ד(, שכתב: ''ח סימן ע
לעיין אם בזמן הזה לא נשתנו הטבעים, 
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דישנם כאבים בשינים שאין ברירה רק 
הוצאת השן והוא בדוק ומנוסה, וגם לחשוש 
בזה"ז על הוצאת שן דהוא עצמו סכנת 

צ"ע נפשות אם נעשה ככל כללי הרפואה 
 .''למעשה

שם ס''ק ד, שההיתר  עוד כתב בהוספות
לעבור על לאו, כדי להציל את אברו, הוא גם 
באופן שגוי יאיים עליו שאם לא ישרוף את 
בית חבירו, יפגע באברו, שיהיה מותר לשרוף 

אפילו שאין לו כסף לשלם על את בית חבירו, 
. ולכאורה דין זה צ''ע, דכיון דנתבאר הנזק''

לאבד ממון  תירושהדאף לתוס' בב''ק ס: 
, הוא רק מהסיבה חבירו להציל את נפשו

שגם חבירו היה חייב להוציא ממונו ולהציל 
לעיין אם אדם חייב חיי חבירו, א''כ צריך 

ליתן כל ממונו להציל אברו של חבירו, כי אם 
שאין צריך, אז כאמור גם לו יהיה נימא 

אסור לאבד ממון חבירו כדי להציל את 
ולכן כ''ש שפשיטא שאין כלל שאלה  אברו.

באמר  בס''ק ה, שיש לעיין,במה שכתב 
האנס לראובן לחתוך לאבר של שמעון, ואם 

האנס יחתוך אברו של ראובן,  לא יעשה זאת,
אינו חייב ששלפי הנ''ל אין כלל ספק, וכמו 

של חבירו, כך גם ליתן אברו לטובת אברו 
ל אינו יכול לקחת בכח אבר חברו, כדי להצי

שבסעי'  149ועיין בכל זה בהערה   את אברו.
סי'  שער ב, וכן לקמן בשער אי שבפרק ב ב

  יז.
 ז''בכ, אבר להצלת שבת מחללין שאין אף

 מלאו להנצל ברויא למסור צריך אין
, גדולים יסורין לאדם שיש במקרה, כ''וא ג(

 להנצל כדי ממונו כל לתת מוכן שהיה
 יותרל נחשב שהצער נמצא, והכאב מהצער

. לאו איסור על לעבור ומותר, ממונו מכל
 בשביל שבת שלחלל ואף: ''...שהוסיף ש''ועיי

 שכח סימן ח"באו כדאיתא אסור אבר סכנת
 בשאר להתרפא שאסור ה"וה, יז סעיף

 כוונת וזהו, אבר סכנת בשביל לאוין איסורי
 יז סעיף שכח סימן ח"באו לעיין שציין ך"הש

 לזה חש לא מ"ומ, לאסור לראיה שהוא
 ,פשוט נראה ?לקולא דנראה ומסיק ך"הש

 לעשות לו אין, באבר יש כבר שהחולי שהתם
 את לרפאות כדי שבת ולחלל לאו איסור

 אנוס שהואכ להיפוך כשהוא אבל, ברויא
 מלעבור ינצל אבר בחתיכת אך לאו על לעבור

 בשביל האבר לחתוך מחוייב אינו הלאו על
 .''הלאו יעבור שלא

רי גם הש''ך עצמו אסר ביו''ד שהוראיה לזה 
לרפאות אברו ע''י שישאל סי' קעט, 

, ולפי האג''מ אין הבדל בין לאו של בקוסמים
חילול שבת, לבין שאר לאוין, אלא החילוק 
הוא אם הוא אנוס או שמרצונו בא 

במשבצ"ז להתרפאות, וזה דלא כפמ''ג 
כתב על דברי הש"ך שבסימן שכ"ח ס"ק ז 

ום סכנת אבר דכל דמותר לעבור בלאו מש
זאת הוא בשאר איסורי תורה אבל לא בשבת 

, ומשמע שעל חילול שבת, אסור דחמיר טפי

לעבור להציל אברו בין אם אנוס ובין אם בא 
, ואילו בשאר לאוין מותר משום להתרפאות

סכנת אבר בין אם אנוס ובין אם בא 
)ואכן צ''ע על הפמ''ג מדברי  להתרפאות

מ תהיה , ונפק''' קעט(ביו''ד סי הנ''להש''ך 
יו''כ שכיון ש, ועי''ז יתעוורבמי שיצום ביו''כ 

ואין כאן אנס, א''כ יהיה חשיב כשאר לאוין, 
 הנהותלוי דין זה במחלוקת האג''מ והפמ''ג, 

הביא בשם מרן  בספר שבת שבתון סימן ו
 רואסהגריש''א ומרן הקהילות יעקב ש

מערכת יוה"כ )שדי חמד הואף  לאכול כדרכו,
כתב דמותר לחולה לאכול ש (סוף סימן גב

כתב כן רק  מחשש שאם יצום יהא עוור,
שיש בזה סכנת נפשות דעורון העינים  בגלל

 . יכול להזיק ללב
וצ''ע מדוע לא הקילו ע''פ דעת הפמ''ג הנ''ל 
שמותר להתרפאות בסכנת אבר בכל 
האיסורים חוץ מאיסור מלאכה בשבת 

סי' פא  נומצאתי במשנת פקו'' דחמורה טפי.
רבנו הגר"ח  שהביא תירוצו שלס''ס ג 

קניבסקי שליט"א דיתכן דלענין סכנת אבר 
 :יוה"כ חמור כשבת דהא תנן במגילה ז

, ולכן גם הפמ''ג דיוה"כ הוה כשבת לכל מילי
 .יודה לאיסור

ובאגרות משה ועוד הביא שם בס''ק ד: ''
נשאל בכהן שצריך שישתילו  (יו"ד סימן רל)

מן המת האם מותר לעשות  בו אבר או עצם
כן שהרי בשעת ההשתלה האבר מטמאו, 
ומסיק לבסוף דהוה טומאה בלועה, עיי"ש, 
ואזיל בזה האגר"מ לשיטתיה דהא דהתיר 
הש"ך לעבור בלאו משום סכנת אבר היינו 
כשהעכו"ם אונסו לעבור בלאו דאז חשיבא 
אונס, אבל כדי לרפאות אבר אסור לעבור 

לכהן לעבור בלאו  בלאו, וא"כ כמו"כ אסור
דטומאה כדי להשתיל לו אבר, אולם לשיטת 
הפמ"ג דלא חילק בין אונסו עכו"ם לבין 
להתרפאות, לכאורה יהא מותר לכהן 

)עיין  ''.להטמאות כדי להשתיל לו אבר
בהמשך דבריו שרצה לומר שבזה גם הפמ''ג 
יודה שאסור, כי לא בא לרפאות אבר חולה, 

זה אין שום רוצה לקבל אבר חדש, ולאלא 
  היתר(.

 , לגביע''ע שם ס''ק ו בשם הגראי''ל שטיינמן
או  אם אדם מחוייב לחתוך לעצמו את היד

הרי שם , כדי להפטר מגיוס לצבא, שהרגל
, והרי לחלל שבת, ולעבור איסורים יוכרח

 נאנסלפי הפמ''ג שאיסורי שבת חמור, שגם ב
אבל השאלה  ,אין היתר, וחייב להפסיד אברו

ובסוף  .לחתוך לעצמו, עיי'ש האם חייב
אמנם נראה שאם היו הסימן הביא: ''

היהודים קוטעים לידיהם כדי להשמט 
מהצבא, היו הגויים מרגישים בכך היאך 
לפתע אצל היהודים יש כ"כ הרבה בעלי מום, 
והיו מבינים שזה כדי להפטר מהצבא, והיה 

וא''כ ממה שלא  ,''בכך סכנה לכל היהודים
ראיה שאין אדם חייב לחתוך ליכא '' נהגו כך

 ''.אבר לעצמו כדי שלא לעבור בלאו
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הנ''ל עפ''י  האג''מ תוספת הסבר לחילוק
 הרדב''ז

 ,לחילוק בדברי האג''מ, הסבר ותוספת ד(
, אבר הצלת על שבת לחלל אסור אחד שמצד
 תעמוד לא' של לאו על לעבור מותר שני ומצד

 עיין, אברו את לאבד לא בשביל' רעך דם על
 אלף, תרכז סימן ג חלק) ז"רדב ת"בשו שם

 אונס שכן דשבת אבר לסכנת מה(: ''...נב
 דוחה אבר סכנת אין ולפיכך. משמיא דאתי
 מפני עליו האונס הוא שיביא אבל, שבת

 משמים שאם כלומר''. שמענו לא חבירו
 לא הדבר, יחלה ברוישא האדם את הענישו

 נ''בפקו רק שבת לחלל היתר ואין, בו תלוי
 אבל', בהם שימות ולא בהם וחי' מרשנא

 היתר יש הרי, עבירה לעבור אותו כשאונסים
 שכשיש ואף', פטריה רחמנא אונס'ש

, כאנוס נחשב לא, האונס את לבטל אפשרות
(: שפז סימן) ש"הריב ת"בשו שכתב כמו
 ואינו, בנקלה אנסו לבטל שבידו שכל''...

 אלא, עוד ולא. מזיד אלא אנוס אינו, מבטל
 י"ע אלא, אנסו לבטל יכול היה לא אפילו
, לנו נראה, בנתינתו שיצטער, הרבה ממון

. תעשה לא מצות על יעבור ולא, לתת שחייב
 על לעבור היתר, מקום בשום מצינו שלא

...''. ממון הפסד מחמת, תעשה לא מצות
 שדווקא מדבריו דייק ל''הנ ך''הש ז''בכ

 חייב ממון י''ע האונס את לבטל כשיכול
 י''ע האונס את לבטל כשיכול אבל, ןכ לעשות

 שיכול נקרא לא זה, עצמו של אבר שיחתוך
 לעבור ההיתר נשאר כ''וע, האונס את לבטל

 .אנוס שהוא נחשב למעשה כי, הלאו על
דיוק הצל''ח כדעת הריב''ש שאדם צריך 

ליתן ממונו מעצמו שלא יכריחוהו לעבור על 
 לאו

 לתת מעצמו שצריך ש''הריב כדברי ה(
 ח"הצלדייק  כן, בלאו מלעבור ולהנצל נוממו

 הוא' אפי נפשך בכל: "שכתב. נד בברכות
. ממונך בכל מאודך ובכל, נפשך את נוטל

 אמרו לא מאודך דבכל, בלשונם ל"חז דייקו
 מעצמו שהאדם, ממונך את נוטל הוא אפילו
 ת"ל על שיעבור קודם הונו כל ליתן מחויב
 ''.בתורה

סור איברו אין צריך למ סברת הרדב''ז:
להצלת חבירו משום שצריך שמשפטי 

 תורתינו יסכימו עם השכל
 דמה ותו: ''ל''הנ ז''הרדב שם חילק עוד ו(

 את לשמור חייבין ואיבריו הוא שכן לשבת
 ולא בהם וחי קרא דאמר לאו ואי ,השבת
 שיש חולי על אפילו אמינא הוה בהם שימות

 תאמר, השבת את מחללין אין סכנה בו
 על עצמו למסור מחוייב נושאי בחבירו
, בממונו להצילו דחייב גב על אף, הצלתו

 דרכיה דכתיב ותו...איבריו בסכנת לא אבל
 יהיו תורתינו שמשפטי וצריך נועם דרכי

 על יעלה ואיך, והסברא השכל אל מסכימים
 לחתוך או עינו את לסמא אדם שיניח דעתנו

, חבירו את ימיתו שלא כדי רגלו או ידו את

 מדת אלא, זה לדין טעם רואה ניאי הלכך
, בזה לעמוד שיוכל מי חלקו ואשרי, חסידות

 חסיד זה הרי נפשות סכנת ספק יש ואם
. דחבריה מוודאי עדיף דידיה דספיקא שוטה

וע''ע בשו''ת הרדב''ז ) ''כתבתי ד"לע והנראה
 אלף תקפב(. 

 פשוט שהרדב''ז לא דיבר על חוקי התורה
 שמשפטי ריךוצ'' שכתב שמה פשוט נראה ז(

'' והסברא השכל אל מסכימים יהיו תורתינו
 מצות על שדיבר בדוגמא כגון דווקא הכוונה

 ממשפטי שהיא' רעך דם על תעמוד לא'
, התורה חוקי גם שיש ברור אבל, התורה
 והסברא השכל כשאין גם ה''הקב גזר שגזרה

 שבת לחלל שאין, פה האמור וכגון, מבינים
 תינוק להרוג שנצטווינו וכן, אבר להצלת
 ...לא מזיקו קטן שיהיה אף עמלקי

האם להתחסד ולתרום כליה כשיבוא על 
 חשבון מצוות עונה

ומה שכתב שיש מדת חסידות לתת אברו  ח(
עבור חבירו, עיין בספר שיעורי תורה 

(, בשם 539לרופאים סי' קמג )בעמ' 
הגריש''א שאין להתחסד ולתרום כליה 

י עונה לחבירו, אם בא על חשבון חיוב
, דן (סי' ק ס''ק יט)לאשתו. ובמשנת פקו''נ 

ששמא אין הבעל צריך להתחשב באשתו, 
וצריך לכוף אותה למצות הצלת נפשות. 
ובס''ק כא, הוסיף לדון, אם יתחסד לתרום 
כליה, יגרם צער להוריו שמתנגדים בתוקף 
שיתרום, דדמי לדברי הספר חסידים סי' שמ 

על השו''ע )והובא בהגהות בית לחם יהודה 
יו''ד סי' רמ סעי' טו(, שלא יתענה משום 
חסידות אם יגרום צער להוריו, או שמא כאן 
שאני, שגם הוריו מצווים במצות הצלת 

 נפשות.
האם מותר לחלל שבת כדי למנוע יסורים 

 קשים
 להנצל כדי שבת לחלל שאין שאף ודע ט(

 כדכתב, פטור וחילל עבר אם ז''בכ, מיסורין
 :שאלה:(: ''לג) תובותבכ חמד בחשוקי

 החולים לבית בשבת שהגיע באדם מעשה
 בדיקות לאחר. מכאבים מתפתל כשהוא

 מסוג חיידק אותו שתקף נתברר רפואיות
 ליסורים גורם שכידוע' זוסטר הרפיס'

 האם, החיים את מסכן אינו אולם, קשים
 ?לרפאותו כדי שבת לחלל מותר

הוכחת הנצי''ב מהמשנה בשבת שאם כיבה 
 פחד נחשב לאנוס מתוך

 שמות, דבר הרחב) ב"הנצי כתב :תשובה י(
 המכבה:(: כט דף) שבת במסכת שנינו(: ג, ד

, ם"עכו מפני מתיירא שהוא מפני הנר את
 בשביל ואם, רעה רוח מפני, ליסטים מפני

 הגמרא ופירשה. פטור שיישן החולה
 בו שיש חולה הוא במשנה המוזכר' חולה'שה

 כדי לכבות מותר לכתחילה ואף, סכנה
 המקרים שאר שגם ,י"רש וכתב. שיישן

 ליסטים, ם"עכו דהיינו במשנה המוזכרים
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 בהם וגם, סכנה בהם כשיש נאמרו, רעה ורוח
 אולם. הנר את לכבות לכתחילה מותר
 שעבור כתב( המשניות בפירוש) ם"הרמב
 אולם, לכתחילה לכבות מותר, שיישן חולה

 ורוח הליסטים או ם"העכו מיראת המכבה
 אולם, וממיתה מקרבן אמנם פטור, רעה

 פלא והדברים. לכבות לו אסור לכתחילה
 ודאי סכנה בהם יש אם נפשך שממה

 בהם אין ואם, לכתחילה מותר בויישהכ
 ?פטור המכבה למה סכנה

 ליסטים, ם"עכו: שהמקרים ב"הנצי והסביר
 באופן נאמרו, במשנה המוזכרים רעה ורוח
 פחד תוךשמ אלא, נפשות סכנת היתה שלא

 הרעה ורוח הליסטים או ם"מהעכו פתאום
 משום מקרבן הוא ופטור, הנר את כיבה
 היה אסור לכתחילה ולכן", אנוס" שהיה

 אולם נפש פיקוח בזה שאין משום, לכבות
 .פטור כבה אם

 כן הוכיח גם הצפנת פענח מהמשנה הנ''ל
 סימן) פענח צפנת ת"בשו כתב זה וכעין יא(

 נכנסו אויבים אשרכ בשבת שנסע לאחד( לט
 שאין העריכו המקום שאנשי ואף, לעיר

 וחילל, פחד מתוך ברח האיש אולם, סכנה
 ובר'הרוגאצ את שאל זמן ולאחר. השבת את
 היתה ותשובתו. בידו שבת חילול עוון אם

, אנוס הוא הרי פחד מתוך ונסע שמאחר
 סיים ולכן...'', ופטור ל"הנ ם"הרמב וכדברי

 שאם יתכן זה לפי: ''חמד בחשוקי שם
 להינצל כדי, שבת חילל עצמו החולה

 שהיה משום מעונש יפטר, קשים מיסורים
 ...''.אנוס

הפטור הנ''ל הוא רק בבריא ולא בחולה 
 שרוצה להבריא

 לומר צריך, לעיל שהובא מה לפי ואמנם יב(
 הם ל''הנ ובר'והרוגאצ ב''הנצי דברי שכל

, אנוס שהיה בריא אדם שהיה באופן דווקא
, ם''העכו אותו שמסכן מאיום מפחד כי

 שהיה שאף, האויבים או, רעה רוח, ליסטים
 הוא הרי וחילל עבר אם, שבת לחלל אסור
 בגדר שהוא אדם אבל, אנוס היה כי פטור

 לו שם ורופא, ידו שנקטעה וכגון'', חולה''
 עד יחכה שאם לו והודיע' עורקים חוסם'

 אבל, נפש פיקוח שום כאן אין, ש''למוצ
 נסע מהפחד והאדם, לצמיתות ידו את דיאב

 חילול על חייב יהיה, בשבת חולים לבית
 . השבת

הוכחה ליסוד הנ''ל מישוב הגר''ש שקופ 
 לסתירת הרמב''ם

, ם''ברמב הסתירה את שמיישבים כמו יג(
 יסודי הלכות) ם"הרמב פסק אחד שמצד

 בו שנאמר מי וכל(: ''ד הלכה ה פרק התורה
 מחלל זה הרי נהרג ולא ועבר יעבור ואל יהרג

 אין באונס שעבר מפני כ"ואעפ...השם את
 ממיתין שאין לומר צריך ואין אותו מלקין

 מלקין שאין, באונס הרג אפילו דין בית אותו
 שני ומצד...'', ברצונו לעובר אלא וממיתין

 שאמרו כענין(: ''ו הלכה, שם) ם"הרמב כתב

 שחלה מי כיצד, בחלאים אמרו כך באונסין
 בדבר שרפואתו הרופאים ואמרו למות ונטה
 ומתרפאין, עושין שבתורה מאיסורין פלוני
 חוץ סכנה במקום שבתורה איסורין בכל

 דמים ושפיכת עריות וגילוי כוכבים מעבודת
, בהן מתרפאין אין סכנה במקום שאפילו

 עונש דין בית אותו עונשין ונתרפא עבר ואם
 פשקו שמעון' ר בחידושי' ותי''. לו הראוי

 מוכרח וכן( ''ה סימן, טו הערה – כתובות)
 התורה יסודי' הל ם"הרמב מדברי זה חילוק

 ואל יהרג בו שנאמר מי וכל: ל"וז ד"ה ח"פ
 שעבר מפני כ"ואעפ' וכו נהרג ולא ועבר יעבור

: ו' הל ושם'. וכו אותו מלקין אין באונס
 ז"מע חוץ שבתורה איסורין בכל ומתרפאין

 אותו עונשין תרפאונ עבר ואם ד"ושפ ע"וג
 מיירי דמתחלה והיינו. לו הראוי עונש ד"ב

 ואם מיתה פחד מפני לעבור אותו דמכריחין
 ואין אונס מעשה חשוב שפיר נהרג ולא עבר

 מוצא הוא ברפואה כ"משא אותו עונשין
 העבירה מעשה י"ע ממיתה להנצל תחבולה

 עונשין שפיר זו במעשה רוח קורת ומוצא
 אבן חלק) נזר אבני ת"בשו' תי וכן''. אתו

 ל"ז א"הגרי' תי וכן(, יט ק''ס, טו סימן העזר
 ע"חאה) יצחק עין ת"שו בספרו, מקאוונא

 .(ג"ל' סי ב"ח
 כהגר''ש שקופ כתב גם האור שמח

 ודאי הא: ''שמח האור שם כתב וכן יד(
 דבמקום' ד בהלכה שפסק למה דמי דלא

 עבר אם יעבור ואל דיהרג במידי אף אונס
, פטריה רחמנא דאונס, אותו ןעונשי אין

 שיהרוג אותו אונסין אם דוקא, הוא דסברא
 שהוא באופן, )עריות לגלות או, פלוני את

 רק, מרצונו עושה דאינו( מכבר מקושה
, פלוני את שיהרוג שרוצה, אחרים ברצון

, פלוני הורג שאינו דבר על יהרג לאו ואם
 יהרגנו אם הריגתו באה מי מסיבת כ"א

, פלוני להרוג רוצה שאינו בתמסי, המאנסו
 סיבת בלא הוא אליו הבאה החולי כאן אבל
 בדם עצמו את להציל יכול רק, דבר שום

 חפץ מיקרי זה כ"א, פלונית ז"בע או פלוני
 רוצה רוצח שכל וכמו, בחייו מרצונו גמור

 חייב כאן ולכן, נקם לראות חמתו לשפוך
 תמצא ב"וכיו, ד"ב עונשי בכל נתרפא באם

 ק"ס ך"בש ח"שפ סימן מ"בחו םלהפוסקי
 באונס חבירו של להראות אנסוהו דאם, ב"כ

, ממונו ממנו יטלו יראה לא שאם היינו, ממון
 עצמו דמציל דכאן, ל"הנ מטעם והיינו, פטור

 על אותו באונסין אבל, חייב חבירו בממון
 מה מסיבת הלא, ממונו באונס, פלוני ממון
 רק, בממונו האנס חפץ אין הלא, האונס באה

 רוצה חבירו ממון לו יראה שלא בשביל
 שהוסיף מה ועיין'' )ק"ודו פטור לכן, לגוזלו

 סימן א חלק שלמה מנחת ת"בשו דבריו על
 (ה ק''ס, יח

 כדברי האור שמח כתבו עוד אחרונים וביאור
 דבריו
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בקונטרס  גם מצינו שמח האור כדברי טו(
פרשת דרכים )על המשנה למלך( לבעל הפמ"ג 

שער )הובא לעיל ב ים, דרוש שנידרך האתר
 (, וכן מצינו43, פרק א, סעי' יא, הערה א

 זה שחילוק שהוסיף יג' סי סוף ט''יו בעונג
 מה: ''ל''וז, וזבין תליוה לדין דומה ם''ברמב

 וזבין תליוה ה"ר אמר( מז דף) ב"בב דאמרינן
 לאו אי איניש דמזבין כל ט"מ זבינא' זביני

. זבינא הוי ה"ואפ מזבין הוה לא דאניס
 מאונס' דנפשי אונס שאני ודלמא ופריך

 דאגב משום אחרינא טעמא ומסיק דאחריני
( ה"ר בסימן) הטור כן' וכ. ומקני גמר' אונסי

 אבל דאחרינא במודעא אלא אונס הוי דלא
 דאפילו שם עוד' וכ. אונס ה"ל' דנפשי אונס

 זה ומחמת מעות שיתן מיתה באונס אנסוהו
' דנפשי אונס מיקרי מינ שדהו למכור הוצרך

 לרבי) ביהוסף עדות ת''שו'', אונס הוי ולא
 על המלך עבודת(, יג ענף ה' סי, רוזין יוסף

 אם ז"ולפי: ''...והוסיף ו' הל שם ם''הרמב
, אחר דבר איזה מחמת להורגו בא ם"העכו

 זה אין מזה להנצל יוכל ם"לעכו המרתו י"וע
, בזה שהאריך מה ש''עיי...'' כלל אונס

 עם שנחלק מה ש''ועיי) רצו מצוה ח''חמנ
 לישראל שווה נח בן האם דרכים הפרשת

 ע''מהשו שמח האור שהביא ומה(, זה לגבי
 רוצה שהאנס, לומר כוונתו שפח' סי מ''בחו

 נמצא וראובן, ראובן של ממונו את לקחת
 מוליך ולכן, בעייתו את לפתור ורוצה, בבעיה

 הבז, שמעון של ממונו את שיקח האנס את
 אותו הכריח לא האנס כי, חייב ראובן

 ראובן אלא, שמעון של ממונו את להראות
 של איסור ועבר, מצבו לשפר רוצה, מיוזמתו

 אבל, חייב ולכן, חבירו ממון מסירת
 של ממונו את שיראה מראובן דורש כשהאנס

 אותו יעניש, לו ישמע לא אם ורק, שמעון
 ראובן כ''א, כספו כל את לראובן שיקח בזה
 אנוס נחשב אלא'', מצבו לשפר'' רוצה לא

 על כאנוס שנחשב וכיון, לגוזלו שרוצים
 הבדל יש כ''וא. פטור לכן, המסירה עבירת

 אדם על מאיים גוי שאם, עליו מאיים מי
 ביסורין אותו שייסר או שיהרגנו בריא

 צריך שלכתחילה אף) לאונס נחשב, קשים
 מ''האג גם עבירות' ג-וב, לעבור ולא ליהרג
 יסורין לסבול וחייב פתרון שום שאין מודה

 שמלאך'' באופן אבל(, הלאו על לעבור ולא
 לא שאם, ''חולה אדם על מאיים'' המוות
 לעולם נשמתו את יקח'... וכו ז''בע יתרפא

 שמרצונו נחשב אלא, לאונס נחשב לא'', הבא
 של ממצב, מצבו את לשפר שרוצה החליט

 זאת שעשה וכיון, בריא של למצב חולה
, כאנוס נחשב לא, ומיוזמתו החופשי מרצונו

. )ועוד עיין בהפלאה אדם בדיני גם ויענש
בכתובות יט. שג''כ ע''פ יסוד חילוק זה חילק 

בין אנוס לחתום שקר דשריא, לבין הבא בין 
, ובזה מיושב להציל נפשו ע"י שיחתום שקר

קושיית הבנין ציון ח''א סי' קסז, קסט, 
'ק ס: שסבר שאסור שהקשה על רש''י בב'

להציל עצמו בממון חבירו, מהגמ' בכתובות 
דמותר לעדים במקום פקו"נ לחתום הנ''ל 

, שקר בשטר חוב הגם שעי"ז מפסידים ללוה
אלא שרש''י דיבר באופן שלא מאנסים אותו, 
אלא רוצה לשפר מצבו ע''י איבוד ממון 
חבירו, אבל בכתובות צ''ל שמיירי שהאנס 

קר, ובזה רש''י יודה כופה אותו לחתום ש
שמותר, וכן איתא בשטמ''ק בב''ק קיזף 

 . בשם הראב''ד(
לפי כל הנ''ל קשה על פסק החשוקי חמד 

שפטר את החולה שחילל שבת להינצל 
 מיסורים

 החשוקי שהשווה מה על ע''צ כ''וא טז(
 ב''הנצי של נידונם את ל''הנ חמד

 מאונס המפחד שפטור ובר'והרוגאצ
 החשוקי של שאלתו דוןני לבין, האויבים

 אף שעל, מכאבים שמתפתל חולה שיש חמד
 אותו כופה'' היסורין על הממונה שהמלאך''

 חייב ויהיה, כאנוס נחשב זה אין, שבת לחלל
 . מהיסורין להפטר כדי שבת יחלל אם

ישוב דבריו על פי דעת הפרי חדש וכדבריו 
 כתב בציץ אליעזר

 ,א''שליט הרציג אברהם הרב ידידיו יז(
 חמד החשוקי שסבר לומר יתכן: ''זאת תירץ
 ל''הנ ם''הרמב דברי בהסבר שמח כאור דלא
 טורי בהגהות עיין אחרים כמפרשים אלא
' הל שם רוקח אלעזר לרבי) ם''הרמב על אבן

. בזה שהרגיש ח"בפר מצאתי: ''שכתב(, ו
 עונשין רבינו דברי שמפרש נראה ומדבריו

 ולא מיתה לא היינו לו הראוי עונש ד"ב אותו
 פירוש ד"ולענ: ''עליו כתב ואמנם'' )מלקות

 לו שראוי מה גמור עונש משמע', לו הראוי'
 מענישים'ש, ח''הפר דעת כ'''וא(, הדין פ"ע

' ד-ל הכוונה אין' לו הראוי עונש ד''בי אותו
 הנראה מעשיו חומר לפי אלא ד''בי מיתות

 להתרפאות כשרוצה שגם ומטעם, ד''לבי
 הדין הוא וממילא, אונס חשיב ז''מע

 לפי הכל כי מעונש שפטור יתכן וינבנידונ
 כלומר''. העבירה שעבר בשעה דעתו צלילות

 שהיה נחשב', ו בהלכה וגם' ד בהלכה שגם
, קצת רק אלא) אותו מענישים ואין אנוס
 זה וכישוב(. איסור עבר, סוף סוף שהרי
 חלק) אליעזר ציץ ת"בשו גם מצינו, ם''ברמב

 וכשלעצמי: ''...שכתב(, ה ק''ס, ס סימן יא
 דאין רק מפיק ד"בה ם"דהרמב לתרץ יש

 ו"ובה, מלקות או מיתה בעונש אותו עונשין
 של כזה עונש מהענשת ם"הרמב מדבר לא

 בעונש מהענשתו רק אלא מלקות או מיתה
 לפי הדין בית עיני ראות לפי לו הראוי

 וזה, מילתא למגדר בכדי הצורך ולפי המקרה
 ויש. ד"שבה בגוונא גם שעושין יתכן

: ם''הרמב על נוסף תירוץ והביא''. להאריך
 שלמה לרבי) המשנה מרכבת ובספר''

 לתרץ שכותב ראיתי(, ו' הל שם, מחעלמא
 נפש פיקוח כאן דאין ו דהלכה ההיא דשאני
  ''.ירפאך והוא יהבך' ה על דהשלך בודאי

 דברי היד המלך על הסתירה הנ''ל ברמב''ם
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מה שכתב בספר יד המלך ועיין עוד ב יח(
)לרבי אלעזר לנדא( שם בהלכה ו, שכתב: 
''...וגם מצד הסברא אין לנו שום מקום 
לחלק בין אונס הריגה לאונס חולי שיש בו 
סכנה, דשניהם סכנת חיים הם, ומאין היה 
לו לרבינו לחלק חילוק גדול כזה בין הני שני 
סוגי אונס, דבאונס הריגה פטרו רבינו משום 

אם עבר ולא נהרג, ובאונס חלאים עונש ב
חייבו בעבר ונתרפא בעונש הראוי לו. וביותר 
תמוה לי על נושאי כליו של רבינו דכולם 
החרישו ולא הרגישו בסתירת רבינו בשתי 
ההלכות בדעת עצמו. גם דין זה בפני עצמו, 
דבאונס חולאים עונשין אותו הב"ד עונש 

א הראוי לו היה כל כך פשוט בעיניהם עד של
התעוררו עליו לדבר בדין זה מאומה. גם לא 
עמדו לבקש מוצאו ומקורו של חילוק זה 
באונס חלאים ומאין לקחו רבינו, כדרכם 
בכל שאר מקומות המצוים בהלכותיו של 
רבינו אשר עקבותיו לא נודעו מאיזה מקום 
לקחם רבינו וציינו נושאי כליו וביותר מרן 

ת כי הכ"מ ז"ל את ההלכות האלה, למען דע
נחסר לנו בחסרון ידיעה שורשן של הלכות 
האלה, וכאן לא כתבו מאומה ולא דברו דבר. 
אמנם גם אנכי חפשתי הרבה יגעתי ולא 
מצאתי שום מראה מקום בגמרא בבלי 
וירושלמי לדין זה דבאונס חלאים בעבר 
ונתרפא בג' עבירות הללו דהב"ד עונשין אותו 

בסוף עונש הראוי לו'' )ועיי''ש מה שיישב 
 דבריו את הרמב''ם(.

לפי פסק האג''מ לעיל יהא מותר לכתחילה 
 לחלל שבת כדי להינצל מיסורים

 מ''האג שלפי לומר צריך עוד לכאורה יט(
 יהיה ובר'והרוגאצ ב''הנצי של בנידונם ל''הנ

 המקרים את נגדיר אם, שבת לחלל גם מותר
 חילול שהרי, קשין יסורין שיעשו כמפחד

 לעבור שמותר וכשם, בירותע' ג-מ אינו שבת
 כך, קשים מיסורין להנצל כדי לאוין בשאר

 מיסורין להנצל שבת לחלל מותר יהיה גם
, ברויא להציל שבת שלחלל ואף, קשים
 מהאויבים שמאויים הכא שאני, אסור

 .ל''וכנ
תמיהה על פסק האג''מ ברחב''ת לפי 

 המחמירים הנ''ל בחולה
 מה מובן שאמנם מ''האג על לעיין יש עוד כ(

 להוכיח, ל''הנ ד''ביו בתשובתו שכתב
 לאו על לעבור שמותר ך''והש ז''מהרדב

 מה מובן לא אבל, קשים מיסורין כשמאויים
 בן חנניא שרבי ל''הנ מ''בחו בתשובתו שכתב

 כדי' עיור לפני' איסור על לעבור יכל תרדיון
 דומה זה שהרי, השרפה של מיסורין להנצל
 כדי שבת לללח מיוזמתו שרוצה לחולה
 ל''הנ מ''באג שהסביר, אברו את להציל

, עליו מאיים לא אחד אף כי, שאסור, ד''ביו
 ולהתרפאות מצבו לשפר רוצה מיוזמתו והוא
 היה צריך ת''רחב אצל גם כ''וא, אסור שזה

 אותו מכריח לא אחד אף כי, שאסור לומר
 הוא אלא' עיור לפני' של האיסור את לעשות

 להנצל כדי איסור לעבור רוצה מיוזמתו
, שאסור להיות צריך ל''לנ כ''וא, מהיסורין

 . מ''האג על ע''וצ
 יש ליישב שכיון שהיה בידי אדם מותר

 שרם יוסף הרב מידידי ושמעתי כא(
 סוף סוף ת''רחב שאצל ליישב שיש א''שליט
 ולא(, משמים מלאך י''ע ולא) אדם י''ע נאנס
, שמייסרו אדם שום שאין בשבת לחולה דמי

 להנצל כדי שבת לחלל בוחר בלבד הוא אלא
 אונס לא שהגוי אף ת''רחב אבל, מיסוריו

 ז''בכ, עיור לפני של באיסור לעבור אותו
 יכל ולכן, הגוי י''ע להורג מוצא כרגע ת''רחב

 של המעשה את להפסיק כדי איסור לעבור
 היתה להורג שהוצאתו יתכןש וןכי, הגוי

 להבעיר המשיך הזמן כל שהגוי בזה כרוכה
 ממלכות נצטוה כך שהרי, המדורה את

, לזה וראיה, נמוכה האש על לשמור, הרשעה
, השלהבת והרבה נפשו מסר כ''אח שהרי

 ההתעסקות הזמן כל בידו שהיה משמע
, מקצר וברצונו מאריך וברצונו, בשלהבת

 וכעין, אותו' מפחיד' גוי שכרגע נחשב כ''וא
 ואף) ל''הנ ובר'והרוגאצ ב''הנצי של נידונם

, אסור לכתחילה אבל' פטור' רק שלשיטתם
 אף מותר מיסורים מאוייםהש מ''האג דעת

  .(ל''וכנ, לכתחילה
 עוד חידושים היוצאים מדברי האג''מ

 מציאות כזו היתה שאם יתכן ז''ולפי כב(
 לבלוע יכל פתוישר כדי תוך ת''רחב שאם

 את ירגיש שלא, לגוף הרדמה הגורמת תרופה
 ממאכל עשויה היתה זו ותרופה, היסורין

 את לקחת מותר מ''האג לדברי, אסור
 לומר מותר שהיה כמו כן וכמו, התרופה

 היה גם כך, בשלהבת להרבות לקלצטנורי
 בכל או חץ בזריקת שיהרגנו לו לומר מותר

 הגברת של באופן דווקא ולאו, אחרת דרך
 של להיתר נחשב הכל סוף סוף כי השלהבת

 מיסורין להנצל כדי עיור בלפני לעבור מ''האג
 שאף, א פרק שבסוף 120 בהערה ועיין)

, חדש כמעשה נחשבת אינה, האש שהגברת
 ז''ובכ, חדש כאיסור יחשב חץ זריקת ז''בכ

 להכשילו מותר כי, מותר יהיה ל''הנ מ''לאג
 כדי, החץ זריקת של איסור במעשה להדיא
 .(שסבל מהיסורין להנצל

 דינים העולים לפי החילוק הנ''ל
לפי החילוק הנ''ל בין הרוצה לשפר ו כג(

 חידוש ייצא מצבו למפחד מיסורים חדשים
 אלא, סטטי במצב שאינה מחלה שבסוג גדול

 מהיסורין ומפחד בגופו ונוגסת הולכת
 להנצל כדי איסור לעבור יוכל, להבא שיבואו
 אזיקים לו שם הגוי אם אבל, זו ממחלה
 כי, אסור יהיה, מאוד לו שלוחצים, כואבים

 הגוי ואם, מצבו לשפר ורוצה, סטטי מצבה
, עליו שמכבידה משקולת עליו הניח

 שהמשקולת שאף ל''י, מאוד לו ומכאיבה
 כמצב נחשב ז''בכ, המשיכה כח י''ע'' פועלת''

 של הסוגיות לגבי גם שהרי) ואסור, סטטי
 מתיחסים לא, ק''ב במסכת המזיקים סוגי
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, בו מעורב אחר ככח, המשיכה כח אל
 ובאופן(, סטטי כמצב יחשב לדידן וממילא

 האבר וכרגע, באברו חמורה דלקת לו שיש
 את  להציל יצליח, בשבת יסע ואם, שלם

 כי מותר יהיה לכאורה,  שבו מהמחלה האבר
 כי, להגיע שהולכין מייסורין שמפחד נחשב

 שתתקדם, עליו ומאיימת הולכת הדלקת
 רק שרוצה נחשב לא כ''וא'', האבר בהריגת''

 .ע''וצ, צבומ לשפר
קושיא על ראיית האג''מ מקטיעת איבר 

 לשאר יסורים מב''ק פה.
 שכשאונסים מ''האג של חידושו בענין כד(
 יסורין יקבל לא ואם לאו על לעבור אותו

 שמעתי, לאו על לעבור ג''בכה שמותר, קשים
 על להקשות הי''ו כרמון כפיר הרב מידידי

 של צער בין גדול חילוק יש שהרי, מ''האג
 לגבי שהרי, אחר צער כל לבין אבר קטיעת

 אומרת לניזק צער בתשלומי המזיק חיוב
 כמה אומדין(: ''א, ח) קמא בבבא המשנה

 מצטער להיות ליטול רוצה בזה כיוצא אדם
 כיוצא אדם כמה אומדין.(: ''פה' )ובגמ'', כך

 היכי נזק במקום צער'. וכו ליטול רוצה בזה
 כמה מדיןאו: דשמואל אבוה אמר? שיימינן

 לו לקטוע. ידו לו לקטוע ליטול רוצה אדם
 חמשה כולהו הא, הוא לחודיה צער לא, ידו

, אלא? עסקינן בשופטני, ועוד! איכא דברים
 לא נמי הקטועה ידו. הקטועה ידו לקטוע

, איכא ובושת צער הא, איכא לחודיה צער
 מבשרו למשקל מילתא ליה דכסיפא

 אדם כמה אומדין, אלא! לכלבים למשדייה
 למלכות המוכתב ידו לו לקטוע ליטול רוצה

 שקיל לא נמי הכא: אמרי. לסייף סם בין
 רוצה אדם כמה אומדין, אלא! נפשיה ומצער

 בין למלכות המוכתב ידו לו לקטוע ליתן
 דבריו הובאו) יהונתן רבינו' ופי''. לסם סייף

(: בשפוד כוואו ה"ד ב פג" מקובצת שיטה"ב
 ביטול משום וב ואין מיירי קא בצער''

 הכי אפילו נזק ביה שייך ולא מלאכה
 כמה אומדין צערו שיעור לשלם מתחייב

 גב על ואף'. וכו ליטול רוצה בזה כיוצא אדם
 עסקינן בשופטני דלאו משמע דבגמרא

 ממון בשום רב צער שום לסבול שירצה
 שהוא ורגל יד בחתיכת מילי הני שבעולם

 אפשר כזה מועט בצער אבל גדול חסרון
 צפרניו על שאינו נזק במקום ובצער. שיסבול

 לעשות אפשר שאי רגלו שנקטעה אלא
 אומדין עסקינן בשופטני דלאו כזו אומדנא

 המוכתבת ידו לפדות ליתן רוצה אדם כמה
 מצינו וכן''. בגמרא כדאמרינן' וכו למלכות
 אבר קטיעת לבין נזקים שאר בין שחילק

 יב אות תכא סימן משפט חושן) יוסף בבית
 כתב וכן. ם''הרמב בדעת(, המזיק ה"ד

 מתחילה ל"א(: ''כא ק"ס תכא סימן) ע"בסמ
 דוקא בהני, חייב ה"אפ לפטור מ"ע בפירוש
, ידועים אברים ראשי דהן כיון דחייב קאמר

 וסבור הללו איברים בחסרון רוצה אדם ואין
 ל"דא גב על אף ויסמאהו יקטעו לא שחבירו

 מ"ע עניפצ הכני ל"א אם אבל, לפטור מ"ע
 ראשי חסרון בלא בו פצע והוא, לפטור

 כדי את שבור ל"בא כמו פטור הוא, איברים
 ריש לעיל והמחבר הטור ש"וכמ, כלים ושאר
 שכל ל''י ד''בנד גם כ''וא'', ש"ע פ"ש סימן

, לאו על לעבור ך''והש ז''הרדב של ההיתר
 על יעבור לא אם אבר שיאבד באופן רק הוא

 אין, יסורין בשאר ריתייס רק אם אבל, הלאו
 על ע''צ כ''וא, לאו על לעבור להתיר מקור לנו

 להנצל כדי בלאו לעבור להתיר שלמד מ''האג
 . קשים יסורין משאר

 ישוב דעת האג''מ
, א''שליט הרציג אברהם הרב ידידי כה(
 שיסוד מ''האג דסבר ל''וצ: ''זאת תירץ

 היסורין הוא האבר קטיעת של ההיתר
 ורבינו, בזה חילוק יןא וממילא, הגדולים

 נחשב שאינו מועט צער על דיבר יהונתן
 דומים קשים יסורין אבל, ורגל יד כחתיכת

 ביסורין שעוסק מ''באג הנראה וכפי, לזה
 שמתבאר' ופצעני הכני'מ יותר שהם קשים

 ''.לו שישמע שסבור
 די להינצלכ רק הוא לאו על לעבור ההיתר

 קשים מיסורין
 במשנת כתב, ל''הנ מ''האג דברי על כו(
 מ''האג של שחידושו, (ג ק''ס, נז' סי) נ''פקו

, יסורין לאדם כשיש, ממשי בצער רק נאמר
 להוציא מוכן שהיה תאוה בעל יש אם אבל

 שאין פשוט, להתענג כדי ממונו כל
 .בזה מתחשבים

האם מותר לעבור על לאו כדי שלא יחבול בו 
 הגוי באופן שיהא מכוער כל ימיו

 אותו כופה גוי אם להסתפק יש'' ואמנם כז(
 חבלה לו יעשה לו ישמע לא ואם, בלאו לעבור
 זה ואדם, מכוער ימיו כל יהיה ז''ועי, בפניו
 יהיה ושלא ממונו כל להוציא מוכן היה

 משה האגרות  תשובת ובהמשך''. מכוער
 שצריך אלא מצינו שלא וכיון: ''...כתב, ל''הנ

 שהוא בדבר לחייב לנו אין ממונו כל להוציא
 טובא שמצטערין אצל והוא, ממונו מכל יותר
. חייב שאינו מעצמו אבר חתיכת כמו

 מעבירת להנצל מחוייב יהיה שלא ומסתבר
 באלו ולבזותו לחתכו מתו שיתן י"ע לאוין כל

 כל הוצאת אלא נאמר דלא, טובא המצטערין
 שמיקל ך"להש, מזה ביותר ולא ממונו

 יודא מצוה אבל. עצמו שלו אבר בחתיכת
 על טובא להצטער האדם שטבע שאף, איכא

 שחיוב מסתבר, ממונו כל מעל יותר מתו
 טובא יצטער שלא מצוה ולכן, ז"ע ליכא
 מדבריו ודייק...'', מתו של באבר נפש ויציל

 רק דלא הרי(: ''...ד ק''ס שם) נ''פקו במשנת
  .נפשי צער גם אלא שרינן גופני סבל

 רוףהאם מותר לעבור על לאו כדי שלא יש
עשרות  הגוי חידושי תורתו שעמל עליהם

 שנים
 לעבור כופהו ם''עכו אם לדון יש ז''ולפי כח(
 כל את לו ישרוף כן יעשה לא ואם, בלאו
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, בשנים עשרות עליהם שעמל תורתו חידושי
 ממונו כל את להוציא מעדיף היה זה ואדם

 גם מוכן והיה) חידושיו את לאבד שלא כדי
 את להציל כדי ופובג גדולים יסורין לסבול

 לחלל לו מותר שיהא נימא האם(, חידושיו
 אפשר ואי, שתמוה וכמדומה, זה לצורך שבת

 ....''כזאת לחדש
הכל תלוי אם דרך העולם להוציא כל ממונו 

 כדי להימנע מצער זה
 בכל תלוי לא שהדבר כתב' ה ק''ובס כט(
 שדרך למה רק ההיתר אלא, פרטי אדם

, זה מצער להנצל ממונו כל להוציא, העולם
 לא ואם, בלאו לעבור אנס כופהו אם'' ולכן

 הוא דאם, האסורים בבית יתנהו לו ישמע
 ממונו כל להוציא העולם שדרך באופן

 אבל, בלאו לעבור מותר יהא, מהכי ולהפטר
 לעבור היתר אין שוב, קצר לזמן העונש אם

 על להוציא ניחא מסוים לאדם אם גם, בלאו
 ''.ממונו כל זאת
תר הנ''ל הוא לא באופן שבהכי חייביה ההי

 רחמנא
 העולם כל שדרך שאף דברים יש ואמנם ל(

, הממון מכל יותר ששווה כצער להחשיבם
 בסוף שם וכדכתב, לאו על לעבור אסור ז''בכ
, לגרשה צריך, שנאנסה כהן ובאשת: ''ז ק''ס

 צער דהאי הגם, דכא פצוע בנעשה וכן
 כל דהפס משאר טפי הוא להתגרש שצריכים

 האזהרה עיקר הוא שכן התם שאני, ממונו
 שנאנסה כהן ואשת, בקהל אסור דכא שפצוע
 בהאי דרחמנא דחייביה כ''וע, נאסרת

 . ''צערא
לפי הרדב''ז הנ''ל אין אדם צריך להפסיד 

 אשתו להצלת חבירו
)וכיון שלהתגרש ולהפסיד את אשתו  לא(

נחשב כיותר מכל ממונו, לכאורה י''ל עוד, 
כופה את ראובן לבוא על אשת  שכשהאנס

שמעון, ואם לא, יהרוג את ראובן, והדין 
שיהרג ואל יעבור, שמסתבר שאין חייב 
שמעון לגרש את אשתו, כדי להציל את 
ראובן שלא יהיה חייב למסור נפשו, כי כמו 
שאת אברו כתב הרדב''ז שאין צריך לתת, 
ה''ה שאין צריך לתת את אשתו, בשביל 

 . להציל את חבירו( 
 שחייב וסוברים על האג''מ חולקים יש

 לאו על לעבור ולא יסורין לסבול
 נ''פקו במשנת הביא ח ק''בס אמנם לב(

, מ''האג של כחידושו דלא מפורש שנראה
 לעבור ולא, היסורין כל לסבול שחייב אלא
 נדחי בספרו חיים החפץ כתב דכך, בלאו

 היה אם אפילו דהלא: "ל''וז, יט פרק ישראל
 כל) קשים ביסורים ומיסרו אותו כופה הנכרי

 לוקח היה וגם, (ממש נ"לפקו נוגע שאינו זמן
 היסורים עצמו על לקבל מחויב, לו אשר כל

 ולא ואביון עני ולהשאר לו אשר כל ליתן וגם
 וכן". אסורות דמאכלות באיסורא לעבור

( ם"הרא) מזרחי אליהו רבי ת"בשו כתב

 לעבור רשות לו ניתן דלא:  ''...ל''וז, נט סימן
 וחי דכתיב בלבד נפשות אונס מחמת אלא
 שאר מחמת אבל בהם שימות ולא בהם

 דחמירי יסורין צער מחמת אפילו אונסים
 לרבי) שמואל בזכרון כתב וכן''.  לא, טפי

 מוכח(: ''...ז ק''ס סה' סי, רוזובסקי שמואל
 כ''ג בהם וחי קרא דגלי בתר גם דבאמת

 היא חיובם ידתדמ לאוין לשאר ז''מע ילפינן
 אם קאמר שפיר ולהכי, נפש במסירות אפילו
 דגם, מאודך בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר
 גם נפשו למסור דחייב ילפינן נפשך מבכל

 הידחי דין משום לאו אי לאוין אשאר
. נ''פיקו ליכא ממון גבי והרי, נפש דפיקוח

 התורה דבכל הא דבישראל נראה זה לפי
 משום רק באמת אהו יהרג ואל יעבור כולה

 ....''נ''דפיקו דין
 דעת הזכרון שמואל שמחמיר בזה ביאור

 לקבל שנאנס זה שלכאורה ,והענין לג(
מצב  הוא, לאו על לעבור כדי לא יסורין

 שהותר ממה אחד שמצד ,כלומרביניים. 
 שאר על למות צריך שאין משמע'' בהם וחי''

 לקבל צריך כן שיסורין ומשמע, העבירות
 התורה מחייבת שני ומצד, עבירה לעבור ולא

 חייבים הכסף שאת ומשמע'', מאודך ובכל''
 לא שיסורין ומשמע, עבירה לעבור ולא לתת
 ל''הנ שמואל בזכרון' פי כן ועל. צריך

 למסור מצווה אדם העבירות בכל שבאמת
 למסור חייב השמד בשעת ואכן) נפשו את

 שיש אלא(, עבירה שום על לעבור ולא נפשו
, עבירות בשאר'' בהם וחי'' של פטור

 כ''וא, נפשו למסור מחויב שאין והתמעט
 ולא לסבול מחויב יהיה, נתמעט שלא יסורין
, מיותר'' מאודך בכל'' נשאר זה ולפי, לעבור
 שחייב ש''כ להתייסר חייב אם שהרי

' הגמ שאלה באמת ולכן, בעוני להתייסר
 בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם''

 ''.מאודך
 קובץ שיעורים יש להסתפקבדעת ה

, קה אות פסחים שעורים בקובץ ע''ועלד( 
 נאמר למה נפשך בכל נאמר אם: ''...שכתב

 אלא אינו נפשך דבכל, וקשה. מאודך בכל
, שבתורה ת"ל בכל הוא מאודך ובכל, ז"בע

 על יעבור שלא כדי ממונו כל לבזבז שצריך
, מאדך בכל איצטריך לא להא ושמא, ת"ל

, בהם שימות ולא בהם וחי קרא' דמדאיצטר
 נ"מסי דעד ומשמע, נפשו למסור צריך דאין
, בלשונו להסתפק ויש'', ממונו כל והיינו חייב

 שחייב משמע'', נפש מסירות עד'' שמהמילים
 כל והיינו: ''מהמילים ואילו, יסורין לקבל
, יסורין לסבול צריך שאין משמע'', ממונו

 .  ע''וצ
 'מאבל דעת הרמב''ן להקל כאג'

 ן"ברמב מצינו מ''האג כדעת ז''בכ לה(
 העם לך עשה מה: ''שכתב(, כא, לב שמות)

 כמה - גדולה חטאה עליו הבאת כי הזה
 עליהם תביא שלא עד שיסרוך סבלת יסורים

 כי, בעיני נכון ואיננו. י"רש לשון. זה חטא
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 ולא עליהם שיהרג החטאים מן הזה החטא
 חטאב שמדובר בגלל שדווקא משמע''. יעבור

 יסורין ולקבל להמשיך צריך היה, ז''ע של
 מותר שבתורה לאוים בשאר אבל, לעבור ולא

 . רבים שהיסורים במקום לעבור
חידוש ה''ר אליעזר בשיטמ''ק להקל אפילו 

 בע''ז בגלל יסורים שאין להם קיצבה
 שהביא:( לג) בכתובות ק''בשטמ ע''וע לו(

 למסור שחייב ז''בע שאפילו אליעזר' ר שיטת
 יסורים לסבול חייב לא ז''בכ, למיתה עצמו

 ל''וז, ממיתה שקשים( קצבה להם שאין)
 ל"וז כתוב ובקונטריסין: ''מקובצת השיטה
 חייבה דלא אליעזר ר"ה' פי נגדוהו אלמלא

 בכל כדכתיב למיתה עצמן למסור אלא תורה
 אבל נפשך את נוטל הוא אפילו נפשך

 םחייבי היו לא ממיתה יותר עליהם להחמיר
' מר ל"ז ת"ר עליו שהקשה ומה' פי ויפה

 במסרקות בשרו את שסרקו וחבריו עקיבא
 מידי קשה דלא ל"נ. פלח ולא ברזל של

 דכיון הויא קצבה בה שיש הכאה דהתם
 במיתה שימות הוא ברור בשרו את שסרקו
 את נוטל כמו הויא וההיא במהרה גמורה
' כו נגדוהו אלמלי רב דאמר הא אבל. נפשך

 כגון קאמר מיתה בלא כאהה פירושו
 יום בכל אותם ויכו שנתים או שנה שהניחום

 חמירא שהיא קצבה לה שאין הכאה והויא
 תורה חייבתו לא ובהא ומיתה ממלקות יותר
)וכן כתב  ''כ"ע הוא נפשך את נוטל דלאו

 . ביעב''ץ שם בכתובות(
 כל הראשונים דחו דבריו

 נהירא ולא: ''ק''בשטמ שם סיים אמנם לז(
 ובכלל נפשך את נוטל הוא אפילו ק"ה ראדק

 הוא' התוס שכתבו ומה היסורין הויא
' כר דלא נקטו הראשונים כל ואכן'', עיקר

 . ל''הנ אליעזר
 ראייה לכאורה ממדרש לשיטת ה''ר אליעזר

 היה לא שהצלם' תוס שכתב מה ואמנם לח(
, ז' פר ש''בשה מהמדרש ע''צ, ממש ז''ע

 הדבר ורהולכא, ממש ז''ע שהיה שמשמע
  .אליעזר רבי לשיטת ראיה קצת

יש להסתפק מה דעת ה''ר אליעזר בש''ד 
 ובג''ע

 האם לעיין יש, אליעזר' ר ובשיטת] לט(
 ואל יהרג של הדין כי, ז''בע רק הוא רויהת

 כ''וא'', נפשך בכל''מ נלמד ז''שבע יעבור
 מאיבוד שקשים קצבה להן שאין יסורין

 גם יהיה רוישהת או, בימחוי אינו נפשו
 החיוב שהרי) עריות וגילוי דמים בשפיכות

 בכל''מ נלמד לא עליהם לעבור ולא הרגיל
...(, חזית מאי של מהסברא אלא'', נפשך
 יהרוג לא שאם ראובן על מאיים כשגוי וכגון

 יותר האם, קשים יסורין יקבל,  שמעון את
 אין ג''בכה שהרי ?שמעון את להרוג לראובן

 פה שהרי'', יתחז מאי'' של הסברא את
 יותר'' ראובן של'' הדם'' שהרי'' חזית''

?  ממוות שקשין מיסורין חושש כי'', אדום

 בגילוי יחטא לא שאם עליו כשיאיים וכן
 נראה ולכאורה?  קשים יסורין יקבל עריות

 באופן היא השאלה שכל, דמים שפיכות לגבי
 מכיון, עצמו את לאבד אפשרות לו שאין
 את ולא עצמו את רוגלה אפשרות לו יש שאם

 כדי עצמו את להרוג בימחוי יהיה, חבירו
 לפי עשה ששאול וכמו) קשים מיסורין להנצל

(, ב פרק בתחילת דלקמן הראשון ההסבר
 של הסברא תחזור שוב שהרי חבירו את ולא

את  כאן שאין כיון שמא או'', חזית מאי''
 י''בפרש עיין) נעשית עבירה ה''שבלאהסברא 
 דידך דדמא חזית מאי' ה''דב: כה בפסחים

 לישאל באתה כלום: כלומר: ''שכתב', סומק
 מצוה שאין יודע שאתה מפני אלא כך על

 זו שאף אתה וסבור, נפש פיקוח בפני עומדת
 לשאר דומה זו אין, נפשך פיקוח מפני תדחה

, נפש אבוד כאן יש מקום דמכל, עבירות
 אלא המצוה את לדחות התירה לא והתורה

 עבירה וכאן, ישראל של נפשו חיבת מפני
 חביבה שנפשך יאמר מי, אבודה ונפש, נעשית

 זה של דילמא, זה משל יותר המקום לפני
 ונפש נעשית עבירה ונמצא, עליו טפי חביבה
 חבירו את להרוג שוב יוכל כ''א''(, אבודה

 איזה ההבדל מה כבר כי, עצמו את ולא
 עבירת או, חבירו הריגת עבירת, יעשה עבירה

 .ל''הנ ה''ר אליעזר בדעת ע''וצ, עצמו גתהרי
 פשיטת הגר''ש גוטפריד שליט''א לקולא

 גוטפריד שלמה רבי הגאון ר''מו לי ואמר מ(
 מותר יהיה ,אליעזר לשיטת רביש א''שליט
 על לעבור מותר יהיה וכן, חבירו את להרוג
 שאין קשים ייסורין לקבל ולא עריות גילוי
 אליעזר רבי תדע, ז''שבע כמו כי, קצבה להם

 יסורין לקבל האדם את מצווה לא ה''שהקב
, בלבד נפשנו את שנמסור דורש רק אלא, אלו
, חבירו את שירצח מייסרו שהגוי גם כך

 מי של דם יודע אתה שאין אומרת והסברא
 מאיים שהגוי ואף, יותר ה''הקב לפני חביב

 יעשה לא ואם שמעון את שיהרוג ראובן על
 את וגם ראובן תא גם יהרוג הגוי, זאת

, שמעון את להרוג אסור, ראובן של הילדים
 נפשות איבוד איזה יודע אתה אין עדיין כי

 של'' דמו'' אולי כי, יותר ה''הקב לפני חביב
 וכל ראובן של מדמיהם חשוב יותר שמעון

 של ענין באותו הכל סוף וסוף, משפחתו
 יסורין אבל, נפשות איבוד מול נפשות איבוד

 כי, אליעזר ה''ר לדעת לגמרי אחר ענין זה
 לא ולכן, מהאדם דורש לא ה''הקב זאת את

 להרוג ויותר'', חזית מאי'' סברת כאן שייך
)שחלק על הרמ''ך  מ''כסה ואף, חבירו את

 שסבר, בפ''ה הל' ה מיסודי התורה(
 באופנים גם' חזית מאי' סברת את שאומרים

 ולא שיהרוג כאן יודה, הסברא שייך שלא
 סברת שיש שאחרי סובר כס''מה יכ, יסבול

 שגם, עריות לגילוי הוקש כ''ואח' חזית מאי'
 בחזרה נלמד ושוב, יעבור ואל יהרג ע''בג

שבה ודאי האיסור רק מעצם ) עריות מגילוי
 גם יעבור ואל שיהרג לרוצח חומרת העבירה(
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, וא''כ, ג''ע בא ללמוד הסברא את כשאין
 לחבחמדת שלמה סי'  )כן כתב ונמצא מלמד

וכן כתב בהגהות בן אריה על  ,ס''ק כב
בזכרון שמואל סי' סה ס''ק וכן הרמב''ם, 

, אליעזר ה''ר בדברי ל''הנ בנידון אבל, כט(
 אין כי, מתחילה לא חזית מאי של שהסברא

 לא גם ממילא, קשין יסורין לקבל מצווה
 ללמוד ממה ואין, עריות לגילוי ממשיך
 ולכן, הסברא את כשאין גם שיהרג בחזרה

, ל''הנ ק''בשטמ שהובא אליעזר רבי לדעת
 ואל, דמים ושפיכות, ע''ג, ז''ע על יעבור
 [.קשים יסורין יסבול

סברת מ הוא מ''האג  של לחידושו המקור
 וקבלת חז''ל עד כמה חיוב ההתאמצות

 והנה: ''ט ק''ס נ''פקו במשנת הוסיף מא(
 כל על לעבור דמותר משה באגרות האמור
 צער לאדם שיש מקוםב שבתורה לאוים

 שהוא לומר צריך הילכתא האי יסוד, גדול
 כמה עד שעור שיש, ל"דחז וקבלה מסברא
, תורה בחיובי להתאמץ רחמנא חייביה

 ת"ל ובמצות, חומש עד השעור עשה ובמצות
 וטפי, ממונו כל הוא השעור טפי דחמירי

 מקראי למילף דבעינן והא, כאונס הוה מיניה
 חולי לו שיש במקום והיינ שבת דוחה נ"דפקו

 דזה, שבת בחלול להתרפאות ורוצה מסוכן
 לאדם אומר ם"עכו אם אבל, כאונס הוי לא

 בעינן לא בזה, יהרגהו שבת יחלל לא שאם
, כאונס חשיבא אלא בהם דוחי להיתרא
 לחלל שרי אבר בסכנת דגם ך"בש וכדחזינן
 ''. לזאת האנס כשכופהו

ר ראייה לשיטת האג''מ משיטת רבי אליעז
 דבכל נפשך היינו יסורין וקאי רק אע''ז

 ונראה'' :י ק''בס הוסיף נ''פקו במשנת מב(
.( כה) בפסחים ןידיעוי, לדבר סמך להוסיף

 אמרינן ז"דבע דהא ס"בש מקומות ובעוד
 ובכל... ואהבת"ד מקרא הוא יעבור ואל יהרג
 קרא האי וקאי, נפשך את נוטל אפילו" נפשך
' ה את אהבתו דכתיב וזה ז"ע לעבוד שלא

 אליעזר' ר" בברייתא שם יעוין והנה, אלוקיך
 ובכל נאמר למה נפשך ובכל נאמר אם אומר
 ובכל נאמר למה מאדך בכל נאמר ואם מאדך
 עליו חביב שממונו אדם לך יש אלא, נפשך
 ובשנות", מאודך ובכל נאמר לכן מגופו

 ברכות מסכת בסוף במשנה א"להגר אליהו
 לומר יתכן יאךה הקשה(, ה משנה, ט פרק)

 אם והרי, מגופו עליו חביב אדם של שממונו
 ופירש, בכלל ממונו גם ממילא נפשו מוסר

 ושפיר, יסורים היינו נפשך ובכל אליעזר' דלר
 מגופו עליו חביב שממונו אדם בזה שייכא

 דף, נספח זוהר בתיקוני מצינו זה וכעין)
(, ח"ל ליום רביעאה בתקונא א עמוד קמא

 אפילו נפשך ובכל ע"דלר םדכש ל"י ז"ולפ
 לרבי הוא נ"ה, ז"בע רק קאי נפשך את נוטל

 רק קאי יסורים היינו נפשך דבכל אליעזר
וממילא מצינו מקור להתיר לעבור על ,ז"בע

  שאר לאוין בגלל יסורין.

קושיא בפשט הכתוב ואהבת וכו', וישוב 
 עפ''י הגר''א

ואגב דאיירינן בהאי קרא, נביא מה ] מג(
ה להקשות בפשט הכתוב.דהנה שיש לכאור

מה שאמרה תורה ובכל נפשך קאי רק 
אע''ז,ואילו מה שאמרה ובכל מאודך דהיינו 
בכל ממונך קאי אכל הלאוין,דהא על כל 
הלאוין צריך ליתן כל ממונו כדי לא לעבור 

ואמנם לשיטת הגר"א, לא קשה על לאו.
קושיא זו, עיין בביאורו ביור"ד סימן קנ"ז 

מהרי"ו שבאמת בכל לאוים אות ה' שהביא ל
שבתורה אין צריך להוציא כל ממונו כדי 
שלא לעבור, שהרי רק בע"ז כתבה רחמנא 

וממילא אתי שפיר,דכל הפסוק דך,וובכל מא
  קאי אע''ז.[

גוף דברי המהר''י וויל דאין צריך להוציא כל 
 ממונו כדי שלא יעבור על לאו

ועיין בדבריו של המהר"י ווייל אלו  מד(
קנז(: ''אהא דאמרו רבותי' כל שיש  )בסימן

שאלת  איך אנו  וכו' בידו למחות ואינו מוחה
 וי''ל?םיוצאים ידי חובותינו שאין אנו מוחי

צי עמינו המלעיגין ומלעיבין יכיון שרבו פר
 ,בתורה ובלומדיה ואינם שומעי' למוכיחי'

אם היינו מוחים בידם איכא למיחש לסכנה 
ו ועל מאודינו. שהיו עומדי' עלינו על גופינ

והא דאמר מי שיש בידו למחות ואינו מוחה 
כו' היינו היכא דליכא סכנה. וכה"ג אמרינן 
פרק עשרה יוחסים ובדקו עד לסכנה ופירשו. 
ומה שכתבת אם חייב אדם להוציא ממון על 

מדאמרינן  ,וראייה .זה נראה דאינו חייב
דילפינן מלא תעמוד על דם  ,פרק בן סורר

ומקשה תלמודא  ,יל חבירורעך דחייב להצ
אבידת גופו  !מהתם נפקא ?האי מהכא נפקא

אי  ,ומשני !תלמוד לומר והשבותו לו ?מניין
אבל למיטרח  ,ה"א ה"מ בנפשיה ,מהתם

קמ"ל. אלמא אי ליכא קרא יתיר'  ,ואגורי לא
לא הוה אמרינן שמחוייב להוציא ממון 
אפילו להציל נפש חבירו. וכ"ש הכא גבי עשה 

ין חייב להוציא ממון. ועוד דתוכיח דא
מדאיצטריך קרא לכתוב בכל מאודך שחייב 
אדם למסור כל ממונו בשביל קידוש השם 
ואם היה חייב להוציא ממון להציל חבירו מן 
העבירה אם כן כ"ש עצמו ואם כן מאי 
איצטריך בכל מאודך? ודוחק לומר דהתם 
איירי דחייב למסור כל ממונו אבל הכא גבי 

ינו חייב למסור כל ממונו רק עשה דתוכיח א
דא"כ מה שיעור יש בדבר? דבשלמא  ,מקצת

גבי הכאה עד שיכנו כל דהו אין צריך 
וכתב על דבריו בביאור  .להוכיחו יותר''

הגר"א הנ''ל: ''משמע שם מדבריו דאכל 
דהוכיח  ,מל"ת אינו מחוייב להוציא ממונו

 .מדכתבה תורה בכל מאדך בע"ז''
 ''י וויל וכן הלכההרמ''א פוסק דלא כמהר

ואף שהרמ''א פסק דעה זו, שכתב שם  מה(
הרמ''א: ''ובמקום שאמרו: כל מי שיש בידו 
למחות ואינו מוחה הוא נתפס באותו עון, 
מכל מקום בדבר שיש חשש סכנה אין צריך 
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להוציא ממונו על זה'', ושוב פסק זאת 
הרמ''א בסוף סימן שלד ביורה דעה, שכתב: 

אדם למחות בעוברי ''אף על פי שחייב 
עבירה, וכל מי שאינו מוחה, ובידו למחות, 
נתפס באותו עון, מכל מקום אין אדם חייב 
להוציא ממונו על זה. ולכן נהגו להקל 
מלמחות בעוברי עבירה, שיש לחוש שיהיו 

בכ''ז פסק ו .עומדין על גופנו ומאודנו''
 ,הרמ''א בסימן תרנו: ''ודוקא מצות עשה

כל ממונו קודם שיעבור'', אבל לא תעשה יתן 
וא''כ צריך לומר שהרמ''א פסק את פסקו 
של המהרי''ו, אבל לא מטעמו של המהרי''ו 
שסבר ש''בכל מאודך'' נאמר רק בע''ז, אלא 
מכיון דמוכח בקידושין )עא.( שבדקו 
במשפחות ארץ ישראל, וכשהתחילו לגלות 
פסול משפחות של אנשי זרוע, והיתה להם 

ירשו מהבדיקה, ולא סכנה שיהרגום, פ
וסובר הרמ''א,שמחאה הוסיפו לבדוק עוד,

היא מצוות עשה בלבד,ואין צריך למסור ע''ז 
כהגר''א הנ''ל, כל ממונו.ובאמת הלכה דלא 

 .והמשנ''ב כלל לא הביאו
ישוב הקושיא בפשט הכתוב לדידן באופן 

 אחר
וא''כ לדידן חוזרת השאלה למה התורה  מו(

פשך שמדבר על כתבה באותו פס' את בכל נ
?וצריך ע''ז, ובכל מאודך שמדבר בכל הלאוין

לומר שהתורה כותבת עד כמה צריך האדם 
לאהוב את השי''ת ולתת לו,וקיבלו חז''ל 
,דבע''ז שהיא יסוד הקשר בין יהודי 
לבוראו,צריך לתת את חייו,ובשאר עבירות, 

 רק את ממונו.
ישוב הלימודים מבכל נפשך ובכל מאודך 

 לשיטת מהר''י ווילאליבא דר''ע 
דפליג אר''א שהובא  ע"דר אליבא והנה מז(

 את נוטל אפילו היינו נפשך דובכללעיל,
,אם נפרש את הפסוק כמהר''י וויל שגם נפשך

 תיקשי אכתי בכל מאודך קאי רק אע''ז,
 ונראה, מאודך ובכל גם בזאת נכלל כ"דא

 בכל היינו מאודך ובכל מפרשינן ע"ר דלדברי
 בברכות וכדתנן לך מודד 'שה ומידה מידה

:( סא) בברכות ס"הש במסורת ויעוין.( נד)
 מאדך בכל ע"ר דריש שכן בילקוט דאיתא

 פרשת שמעוני בילקוט) ומידה מידה בכל
 אם אומר עקיבא רבי: ''...תתלז רמז ואתחנן

 בכל אלא, מאדך בכל ו"ק נפשך בכל נאמר
 הטוב במדת בין לך מודד שהוא ומדה מדה

 בזה דנכלל לומר ויש''(,  ענותהפור במדת בין
 שיסורין ופעמים, יסורין לקבל גם שחייב
:( לג) בכתובות וכדאמרינן, ממיתה קשים

', וכו ועזריה מישאל לחנניה נגדוהו אלמלא
והכל קאי אע''ז ,קבלת מיתה וקבלת 

 דמיתה רבויי הנהו דכל ל"י ומעתהיסורין.
 בשאר לא אבל ז"ע לענין רק הוה ויסורין
 ה"בפ עזרי באבי ועיין. )תורהשב לאוים

 בפלוגתא בזה כ"מש התורה יסודי מהלכות
, מאדך ובכל נפשך דבכל בקראי א"ור ע"דר

 צריך ע''לר שאכן כתב ז' הל בסוף ושם

, ומדה מדה בכל -מאודך מבכל לדרוש
 (''. לך שמודד

עוד ישוב לכפל החיובים ''בכל נפשך'' 
 ו''בכל מאודך''

, יא ק''ס זנ' לסי בהוספות ואמנם מח(
שבכל מאודך  כפשוטו שפירשו שיש הביא

קאי אממונו,ואין להקשות דאם נצטווה 
האדם למסור גופו,פשיטא דחייב למסור 

 עליו שחביב אדם לך יש שבאמת ממונו,
והוצרך הכתוב לחדש שגם ,מגופו יותר ממונו

 הוכיח וכן אדם זה חייב למסור ממונו.
(, ה' פס סוף, כב בראשית) הלוי מהבית
 אשר בחוש רואים אנחנו והנה: ''...שכתב
 את מביאים הבנים ואהבת הפרנסה דוחק

 דגם בודאי מ"ומ. מכשולים לכמה האדם
 למען התורה חוקי על העוברים האנשים אלו

 עצמו מניח דהיה, וכדומה הבנים אהבת
 דיותר ומוכרח. השם קידוש על נהרג להיות
 וכל מכל ולהאבד נהרג להיות הנסיון בנקל
 יחסר ורק חושיו בכל בעולם נשאר יותמלה

 הוסיף ועוד'', אצלו מהאהוב אחד פרט לו
 הפנים מדברי מוכח שכן שם נ''פקו במשנת

 ואפשר. וירא ובפרשת ואתחנן בפרשת יפות
 כך שכל אדם שיש, כפשוטו ממש להסביר

 שאין עד, עוני של במצב להיות אותו מצער
 לא, דלעיל אליהו ובשנות, לחיות רצון לו
 לך יש'' ל''חז לשון מפשט כי, כך לפרש צהר

:, סא ברכות'' )מגופו עליו חביב שממונו אדם
 זה שאדם משמע.(, עד סנהדרין., פב יומא
 ממונו עם להשאר ומעדיף, ממונו עם נשאר

 .ל''כנ הקשה ולכן, גופו עם מאשר
 כדי בלאו לעבור שמותר גן אברהםממ היראי

 מיסורין להנצל
 יש אם יב ק''בס נ''פקו במשנת ע''ע מט(

 סימן אברהם מהמגן, ל''הנ לנידון להוכיח
 בגיטין קצת משמע: ''שכתב, ח ק"ס תרנו

 לא על לעבור שמותר קמצא דבר במעשה.( נו)
 והסביר .''ש"ע המלכות אימת מפני תעשה
 דקיסר בעובדא: ''השקל במחצית כוונתו

 בבית להקריבו קמצא בר ידי על קרבן שלח
, ההוא בקרבן מום צאקמ בר ועשה, המקדש

 ופסול מום הוי ישראל דלגבי מום והיינו
 כדי, לדעתם מום נחשב אינו גוי וגבי, לקרבן

 בו שמרדו ישראל על להעליל מקום שימצא
 חכמים ורצו. קרבנו להקריב רצונם ואין

 ופסול מום בעל דהוי גב על אף, להקריבו
 היו מלכות שלום משום מקום מכל, להקרבה

 בן זכריה שרבי אלא, להקריבו רוצים
 יאמרו שלא, להקריבו שלא מיחה אבקולס

 ידעו שלא, מזבח גבי על קרבין מומין בעלי
 לולא משמע. מלכות שלום מפני היה שהטעם

 להקריב תעשה לא על עוברים היו, גזרה האי
''. מלכות שלום משום מזבח גבי על מום בעל

: כתב, ח ק"ס שם אברהם אשל מגדים ובפרי
 מה כ''וא'', הוה נפש פיקוח ספק לומר ויש''

: נ''פקו במשנת שם ותירץ? החידוש
 דעתידות כספק הוי דלא בזה והחידוש''
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 במשנה ואמנם''. נ''פקו חשיבא דלא רחוקות
 משמע א"המ כתב: ''...כתב( ט ק''ס) ברורה

 שהיה קמצא דבר במעשה:( נו) בגיטין קצת
 אימת מפני תעשה לא על לעבור מותר

 ז"ע מפקפקים והאחרונים, ם"דעכו המלכות
 א''שהמג ומשמע'', היה נפש פיקוח דהתם
 רק אלא, נ''פקו בלי גם, בלאו לעבור התיר
  .מהמלכות שיהיה מצער

 כשיטת המג''א כתב בשו''ת משיב דבר
' עמ, נו' סי ב''ח) דבר משיב ת''בשו כ''וכ נ(
 לא ברישא דבאמת הנראה: ''...ל''וז(, נח

 רק נפשות סכנת ששי במקום ם"הרמב מיירי
 לחיילותיהם מזונות לעשות המלכים הטילו

 כחק יענש ענוש פקודתו את ימלא שלא ומי
 סכנת זה שאין דאף ם"הרמב ופסק, הקצוב
 הך משום שלטון מלך דבר משום רק נפשות

 שהיה בעת אף לזרוע התירו לבד אונס
 ח"באו א"המג שפסק כמו ל"י והטעם, ת"מה

 מפני ת"ל על לעבור שמותר( ו"תרנ' סי)
 ל"חז דרצו מהא ראיה והביא מלכות שלום

 קמצא בר הביא אשר הקרבן את להקריב
 מיחה אבקולס בן ז"שר אלא מום בו ועשה
 המזבח ג"ע קרבים מומים בעלי יאמרו שלא
 מלכות שלום משום היה שהטעם ידעו שלא

 ת"ל על עוברים היו גזרה האי לולא משמע
 םשלו משום המזבח ג"ע מ"בע להקריב

 נמי הכא ם"הרמב פסק כ"וע, מלכות
 במפרש עוד עיין א''המג בדעתו...''. שמותר

 ע''וע(. סא' עמ) כד עונש ג''ח ג''לרס מ''בסה
 בדעת עוד שכתבתי מה 59 הערה א בפרק

 .ל''הנ מ''והאג ך''הש
תת כל ל צריך שהם לפירסומי ניסא מצוות

 ממונו בשבילן ואפילו למכור כסותו
 שצריך עשה תבמצו ,לעיין ישהנה,ו נא(

 דהיא שכיון ,חנוכה נר וכגון ,כסותו למכור
 ממונו כל לתת חייב ניסא פרסומי של מצוה

 ערוך בשולחן כדנפסק, כסותו למכור ואף
 ואפילו(: ''א' סעי, תרעא סימן) חנוכה הלכות

 מוכר או שואל הצדקה מן המתפרנס עני
 ברורה ובמשנה''. להדליק שמן ולוקח כסותו

 וראיתי .''ניסא פרסומי משום''(: ב ק"ס)
 שטרנבוך משה לרבי חנוכה הלכות בקובץ

 כמו הוי נס על שלהודות שכיון ,שהסביר
 חתם ת"בשו כדכתב,] ה''לקב חוב פריעת
  רלג סימן סוף, דעה יורה ב חלק סופר

 רבנן ורק, מהתורה חיוב הוי, נס על שלהודות
: ל''וז, חנוכה הלכות של באופן תיקנו

 דקביעת לעיל ש"מ אומר בנחמה םולסיי''...
 ו"ק הוא נס עשיית ביום מועד יום

 וימי פורים יום ,ז"לפ ד"ולפע.דאורייתא
 אם בהם לעשות מה אך ,הם' דאוריי חנוכה
 זכר לעשות או' נרו להדליק או מנות לשלוח

 זכר שום עושה ואינו והעובר .דרבנן זהו אחר
 עשה מצות על עובר ופורים חנוכה לימי

 שיהיה מה יהיה זכר שום העושה אך,'דאוריי
 הדליק לא' ואפי ,חנוכה מימי' א ביום פ"עכ

 אינו וכדומה בפורים מנות שלח ולא נרות

 על שכתבו מה ועיין'', דרבנן עבריין אלא
, א אות כו' סי שאלה בעמק ב"בנצי דבריו
 ובליקוטי, ד' סי ח"או לוי בית ת"ובשו

 כל ליתן חייב לכן, [שם ס"החת על הערות
 פטור אין לחבירו חוב על גם שהרי, ממונו

 שהרי, מממונו מחומש יותר הוא כשהחוב
 יהיה גם זה לפיאולי ו] חייב גופא זה סכום

 התורה קריאת בשביל ממונו כל לתת מחויב
 מצות בזה מקיים שהרי, שבחנוכה וההפטרה

 בבאר שהובא ש''ברא ארוכמב, ניסא פרסומי
 ב''במשנ קפס וכן, אות ט ימן תרפדבס הגולה

 ממונו כל להוציא יצטרך  וכמו''כ, יא ק''ס
 להגיד סידור להשיג כדי הפתחים על ולחזר

 ניסא פרסומי מצות יש בהלל גם שהרי', הלל'
 בעא.(: ''יד) בברכות' הגמ בשאלת כמבואר

: חייא מרבי חייא רבי דבי תנא אחי מיניה
 קל אמרינן? שיפסיק מהו ובמגילה בהלל

 הלל - פוסק דאורייתא שמע קריאת: וחומר
 ניסא פרסומי דלמא או, מבעיא דרבנן
אמנם למעשה אין הדין כן כיון  ?''עדיף

שמדויק בלשונו של החת''ס הנ''ל, שרק אם 
לא עשה שום זכר לנס, יש מקום לחידוש 
שהלל וקריאת התורה של חנוכה יחשב כחוב 

 מהתורה[. 
קושיא לפי''ז על הרמ''א בהלכות מגילה 

ת דאורייתא על מצוות מקרא שהעדיף מצוו
 מגילה

ודע, שאף שקריאת המגילה היא   נב(
 תרפז סימן)לפירסומי ניסא, בכ''ז הרמ''א 

 לעשות אפשר אי אם אבל: ''פסק(, ב סעיף
 מפני נדחית דאורייתא מצוה שום אין שתיהן
 תוספות בשם י"וב ן"ר) מגילה מקרא
, כלומר שכשיש לפניו (''מזרחי א"ומהר

ם רק מצוה אחת או דאורייתא אפשרות לקיי
או של מגילה שאף שהיא מדרבנן יש בה 
מעלה של פרסומי ניסא, בכ''ז כיון שהיא רק 
דרבנן, יעדיף את המצוה שמדאורייתא. 
וקשה שהרי במצווה של פרסומי ניסא צריך 
לתת כל ממונו, ואילו בשאר מצוות 
דאורייתא רק חומש ממונו? ומדוע כשכספו 

ם את המצוה של פרסומי מוגבל, אנו מעדיפי
ניסא, ואילו כשזמנו מוגבל, ויכול לקיים רק 
מצוה אחת, אנו מעדיפים את המצוה 

כשהמצה עולה יותר -דאורייתא? ולדוגמא
מחומש מממונו, פטור מלקנותה, אבל את 
היין לארבע כוסות שנחשב פרסומי ניסא 
)כמובא להלן(, גם אם שווה יותר 

ל מהרמ''א מחומש,חייב לקנות את היין. אב
בהל' מגילה הנ''ל למדנו, שאם יש לו רק 
קצת זמן לפני חצות הלילה, ויכול או לשתות 
את היין, או לאכול את המצה, יעדיף לאכול 
את המצה, וצ''ע. ואין לומר דלפי המשנ''ב 

 א''מהגר הביאש( יא ק''ס)בהל' מגילה שם 
 במגילה ישכיון שש ח''וב ל''רש בשם ז''ומהט

, לא קודם מגילה מקרא לכן ניסא פרסומי
קשה, כי באמת פסק דלא כרמ''א, כיון שגם 
למשנ''ב קשה, שהרי מקורו מהט''ז, והרי גם 
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הט''ז )ס''ק ב( הסכים שכל מה שמגילה 
עדיף, כי מגילה היא מדברי קבלה, וקי''ל 
דברי קבלה כדברי תורה, ואחרי 'ששוים 
בכוחם', עדיפה מצות מקרא מגילה כי יש בה 

מי ניסא, ומשמע שאם היתה רק גם פרסו
בדרגה של מדרבנן, נעדיף את הדאורייתא , 
וא''כ שוב קשה, שהרי אמרנו לעיל שפרסומי 

 ניסא עדיף אף שהוא רק מדרבנן.
 על החת''ס אין להקשות

אבל אין להקשות על החת''ס הנ''ל,   נג(
שמהט''ז משמע שרק בגלל שמגילה היא 

רייתא, מדברי קבלה, לכן יש לה גדר של דאו
ואילו לחת''ס בלא''ה היא דאורייתא, שהרי 
להודות על נס הוי דאורייתא? כיון שמדויק 
בחת''ס שבשביל הדאורייתא צריך רק משהו 
אחד לעשות, וכיון שעושה בפורים סעודה 
ושאר דברים, יצא את הדאורייתא, ושוב 
מגילה היתה צריכה להיות רק דרבנן, לולא 

  היתה מדברי קבלה.
ב דעת המשנ''ב שחולק על הט''ז יש לייש

וסובר שמגילה עדיפא רק בגלל פירסומי 
 ניסא

ולגבי הקושיא הראשונה, אולי צ''ל,  נד(
שלכן המשנ''ב בחר להתעלם מהטעם שנצרך 
לו הט''ז, כלומר דלמשנ''ב באמת מספיק 
הטעם שהמגילה היא פרסומי ניסא, ואם כן, 
אין חילוק מהל' פורים, לדין שצריך לתת כל 
ממונו למצות נר חנוכה ולא למצוות 
דאורייתא, ובשני הדינים נעדיף מצוות 
פרסומי ניסא, על אף שהיא רק מדרבנן, ואכן 
המשנ''ב לא הסתמך רק על הט''ז, אלא 
הביא שגם הגר''א פסק דלא כרמ''א, ובגר''א 
באמת אין זכר לטעם שמגילה מדברי קבלה, 
וגם בב''ח כתב שפרסומי ניסא גובר על 

רייתא )חוץ ממת מצוה(, ולא נצרך לחזק דאו
את מצות הפרסומי ניסא בזה שהוא גם 

   מדברי קבלה.
ישוב דעת הט''ז:רק לגבי שיעבוד ממון 

פירסומי ניסא עדיף, אבל בשיעבוד 
 הגוף,דאורייתא עדיף

וליישב דעת הט''ז נראה לומר,דבאמת  נה(
לולי שמגילה היתה דברי קבלה, היינו 

דאורייתא. ואע''פ  מעדיפים את המצווה
שלגבי ''יותר מחומש'', פירסומי ניסא עדיף, 
זה רק כשדנים על שיעבוד הממון, שאז 
במצווה רגילה לא חייבו להוציא יותר 
מחומש, ובמצוות פירסומי ניסא, כיון 
שיסודה פריעת חוב, חייבוהו. אבל כשדנים 
על שיעבוד הגוף, איזה מצווה חייב לקיים 

עבוד למצווה בגופו, שם ברור שהשי
 דאורייתא יותר חזק. 

חידוש החזו''א: כל כסף שאדם מרוויח, 
 חומש ממנו משתעבד למצוות

 מצוות בין חילוק שיש ל''הנ וכהסבר נו(
 כתב כן, המצוות שאר לבין, חוב פרעון שהם
' לפדות הוא' ה''ד קמח' סי נשים) איש בחזון

, לומר שאפשר, גדול' חי שם ע''וע .(רפו' בעמ
 ממנו שחומש, כסף מספיק לו יהשה שמי

, הכסף את בזבז כ''ואח, למצוה לו הספיק
 לו שנשאר הכסף כל, המצוה זמן וכשהגיע

 כספו כל ליתן חייב, למצוה רק מספיק
, כיון שכבר התחייב במצווה בזמן למצוה

שהיה לו את הכסף.  )וצריך להבין כמה זמן 
לפני המצוה, נחשב שהתחייב במצוה, וכי 

כסף בחודש חשון, התחייב  אדם שהרויח
לשמור את החומש מכסף זה, לקנות מצה 
בפסח, וי''ל שאכן חומש מכל מה שמרויח 
חייב להשתעבד לצורך מצוה, ויש בזה קולא 
וחומרא, כי חומרא כנ''ל שנשמר ''השיעבוד'' 
על החומש לעולם, ומצד שני קולא, שתמיד 
לא יצטרך לתת יותר מחומש ממה שהרויח, 

הקשה הבכורי יעקב )לרבי יעקב ודלא כמו ש
עטטלינגר, בסי' תרנו, ס''ק יא, בעמ' צד(: 
''...אכן לענ''ד צ''ע, דא''כ אם כבר בזבז 
חומש למצוה אחת יפטר מלקנות כל 
המצוות. וכי תימא לכל אחד חומש, א''כ 
בחמש מצוות יתן כל ביתו, וכמו שמקשה 
הגמ' בב''ק ט: לענין שליש'', ולחזו''א הנ''ל 

כי כמו שיש כעין מס על כספו לצדקה,  ניחא
כך יש 'מס' על כספו שחייב ליחדם למצוות, 
ואמנם אם יצליח לקיים את כל המצוות 
בפחות מחומש ממה שהרויח, לא חייב לתת 
את הנשאר לחומש לאף אחד, ויכול 
להשתמש בשאר לעצמו, אבל כשהמצוות 
יותר יקרות מחומש ממה שהרויח, אמנם לא 

ותר מחומש, אבל עד חומש צריך להוציא י
 חייב לשמור לכל מצווה שתזדמן לו.

חידוש נוסף של החזו''א:מצווה שרצונו 
הטבעי מושכו לקיימה, חייב להוציא עליה 

 יותר מחומש
 כל נתינת לגבי שם החזו''א כתב עוד נז(

 שאם ואפשר: ''...לרגל עליה למצות ממונו
 רשאי שהרי לעלות חייב, לרגל לעלות רצונו
 וכיון, רוצה שהוא מה לכל ממונו כל יאלהוצ

, ירושלים ולראות מעותיו להוציא שברצונו
 היה לא אם אף ישראל וכבוד, ומקדש

 . ''(הומצו בשביל בזה חייב ממילא, הומצו
ביאור המהר''ם שיק במה שחייב לבטל 

מלאכתו לכיבוד אב גם בהפסד יותר 
 מחומש:בגלל פריעת חובו לאביו

' סי ח"או) שיק ם"מהר בתשובת וגם נח(
 החילוק את מצינו( מבואר אמנם ה''ד, שלא

 שאר לבין חוב לפרעון שבאו מצוות בין
 ק"פ) הירושלמי מדוע הסביר שהרי .המצוות

 על לחזר הורים כיבוד על חייב( דפאה
 את כבד נאמר: ''הירושלמי ל''וז] הפתחים

 שיחננך ממה מהונך' ה כבד ונאמר, אביך
 ציצית .לו יש םא ופאה שכחה לקט מפריש

 ואם ,בכולן מחויב אתה ,לך יש אם, ותפילין
 וכשהוא .מהן באחד מחויב אתה אין, לך אין
 לך אין בין הון לך שיש בין ,אב כבוד אצל בא
 על מחזיר אתה' ואפי ,אביך את כבד ,הון

. )וכמו שביארו הראשונים שמדובר הפתחים
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על ביטול מלאכתו של בן לצורך כיבוד אב, 
 בין שההבדל כיבוד אב משל אב([.דבלא''ה 

 דדוקא'' משום מצוות לשאר א"או כבוד
, שיעור לה יש אחרים כנגד שאינה הובמצו
 כבעל ל"הו אחרים כנגד שהיא הובמצו אבל
, כתפיה דעל מגלימא אפילו ''מיניה''ו, חוב
 צריך ואם אב דכיבוד הטעם הוא וזה

 כפריעת דהוי משום הפתחים על להחזיר
יש חוב של הכרת הטוב להוריו, )שהרי  ''חוב

  שהביאוהו לעולם וגידלוהו(.
וזה הביאור גם בפדיון הבן, מחצית השקל, 

 וחייבי עולות ושלמים
 בקידושין' הגמ את גם מיישב ובזה נט(

 לו אין' אפי) בנו את לפדות דצריך'' –:( כט)
 חייביה דשם משום שאני התם(, כלום

 בשביל לכהן היינו לאחרים ליתן רחמנא
 נתן לא ואם, ח"בע כפריעת ל"והו בנו פדיון

 חובו לשלם מחויב כן על, נכסיו נשתעבדו
, השקל במחצית וכן .שיהא מקום בכל

 אותו דממשכנינן ,ושלמים עולות ובחייבי
 חוב בשביל נכסיו שנתחייבו זה מטעם כ"ג

 הפתחים על להחזיר צריך כ"וע ,שעליו
  ''.מחויב שהוא מה ולשלם

ן שצריך לבזבז כדי להשיג לפי''ז הוא הדי
 נוסח ברכות

 כל לתת שצריך מי גם לכאורה ז''לפיו ס(
 שאוכל מה על ברכות נוסח להשיג ממונו

 ברכת שהרי, זאת לתת יצטרך, ושותה
 הנאות על ותשלום חוב פרעון היא הנהנין

 . ז''העוה
קושיא מדוע בנר חנוכה חייבוהו לחזר על 

 הפתחים יותר מבע''ח 
 רבי של הסברו ע''צ רהלכאו אמנם סא(
 חוב לבעל חנוכה נר שהשווה שטרנבוך משה
, הפתחים על לחזר צריך לא חוב בעל שהרי
, הפתחים על לחזר צריך  חנוכה לנר ואילו

 א' סעי) תרנו' בסי הלכה בביאור כמבואר
 על שהעיר מצאתי וכן .'(אפילו' ה''ד

 חלק) הלוי שבט ת"בשו ל''הנ שיק ם''המהר
 להגאון' לי דפשיטא הדין עצם(: ''סד סימן ד

 לאחרים שנוגעות תומצו דהנך שיק ם"מהר
 להחזיר צריך כ"וע מצוה ח"בע כפריעת ל"הו
 לדידי, בימחוי שהוא מה לשלם הפתחים על
 הומצו ח"בע פריעת עיקר דגם ,ג"צע זה

 לשלם הפתחים על לחזור חייב אינו דממון
 ז"צ' סי מ"חו ע"ושו ס"ש דמכולא, חובו

' לי מחייבינן ולא, פטור לו אין דאם מבואר
 ועדיפא, הפתחים על לחזור עצמו לבזות

 כופין דאין ו"סט ז"צ' סי מ"חו מבואר' מיני
 מלאכה שום לעשות ולא עצמו להשכיר אותו

 מלאכה לעשות רגיל באינו והיינו, לפרוע כדי
 על לחזור ש"ומכ, שם הפוסקים כ"כמש

 המשפט בשער דצידד למה' ואפי, הפתחים
 להשכיר חייב עצמו מצד דהוא שם מ"בחו

 על לחזור חייב דאינו פשיטא אבל, עצמו
 ב"סי ג"רנ' סי ד"ביו דאיתא ומה - הפתחים

 ממה ח"בע לפרוע יכולים אם א"ורמ ע"בשו

 וישנו חזר כבר אם היינו, הפתחים על שחזר
 הפתחים על לחזור לחייבו אבל, בעין הכסף

 , וא''כ צ''ע וכנ''ל.''שמענו לא
ש הביאור הלכה שבכל המצוות שבגופו חידו

 חייב למכור כסותו ולחזר על הפתחים
, חידוש דבר הלכה בביאור עוד שם עיין סב(

 המצוות בכל ה''שה להוכיח יש שלכאורה
 כסותו ולמכור הפתחים על לשאול חייב

 שהיה במה פה אעורר ואגב: ''שם שהקשה]
 ר"והא ת"הע שהעתיקו מה על לי קשה

 מחוייב שאין מירושלמי ראיה ה"כ בסימן
 תפילין לקנות כדי הפתחים על לחזור

 נר דעל ל"קי והלא, מצות שאר וכדומה
 הפתחים על לשאול צריך כוסות' וד חנוכה

 ש"וכ, דרבנן מצות רק שהם אף לקיימם כדי
 פרסומי דמשום תאמר אם ואפילו, בענינינו

 ל"דקיי בהא יענה מה, כן רבנן תקנו ניסא
 על שואל שבת דלנר ב"ס ג"רס בסימן לעיל

 בכלל שזה הנר ומדליק שמן ולוקח הפתחים
 ע"מ רק הוא שבת עונג והלא, הוא שבת עונג

 לשבת וקראת שנאמר כמו, קבלה מדברי
 של ע"מ הכל הוא ג"וכה ושופר ותפילין, עונג

 מור בספר זו קושיא ומצאתי וחפשתי, תורה
  ''בקושיא ונשאר שהאריך ש"ע וקציעה

לוי על ראיית המור קושיית השבט ה
 וקציעה לחידוש הנ''ל

, סד סימן ד חלק הלוי שבט ת"ובשו סג(
 החזיק הלכה ובביאור: ''...דבריו על כתב

 וקציעה מור' בס ץ"יעב' הג מדברי קושיתו
 ק"מו הגאון הנה, שם ועיינתי, כן' שהק

 שהרי, מגופו חמור ממונו' יהי ט"דמ, הקשה
 בעד יתן לו אשר וכל נפשו שתצא עד מכין
 שתצא עד דמכין, מ"דלק ובעניותי, נפשו
 דמתחייב היכא היינו .(פו) דכתובות נפשו

 וחל נכסים בעל שהוא, מקיים ואינו במצוה
 דנין הכא אבל, מלקיימה ופוקר המצוה עליו

 .ופשוט כלל מצוה חלות עליו שאין
ביאור חידוש הביאור הלכה:כל המצוות הם 

 פריעת חובותינו לקב''ה

 אחרי, הלכה הביאור דברי ובהמשך סד(
 תמיד העולת של ראייתם את שדחה

 אבל: ''...כתב, מהירושלמי רבה והאליהו
 בקיום ג"כה וכן תפילין ללבוש ע"המ עצם
, כלל התורה פטרתו לא מזה המצות שאר

 של מנר גרע ולא, גופו על המוטל חוב שהוא
 כדי כסותו דמוכר כוסות' וד חנוכה ונר שבת

 לפי, דעתו בהסבר לומר וצריך ,''[להשיגם
 המצוות שכל ל''הנ שטרנבוך משה רבי הסבר

 שכתוב מה וכעין, ה''לקב חוב פרעון הם
 למדת אם(: ''ח, ב) אבות מסכת במשנה

 לכך כי לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה
)וכמו כן נוצרת לקיים את כל  ''נוצרת

  המצוות, שהרי יש ללמוד על מנת לקיים(.
קים דאין צריך לבזבז למעשה מסקנת הפוס

 יותר מחומש על שאר מצוות
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 בביאור האחרונה בשורה אמנם סה(
 נראה ולכן, בחידושו הסתפק ל''הנ ההלכה

 והאליהו תמיד העולת עם להסכים שנטה
 שאין הירושלמי בשם שהביאו כה' בסי רבה

 ואכן, מצוות בשאר הפתחים על לחזר צריך
 כדברי פסק( ב ק''ס) כה' בסי ב''המשנ גם

 ק''ס הציון בשער שם והביאו) תמיד העולת
 כ פרק ב''ח) חסד אהבת בספרו פסק וכן(, ב

:(, ט) ק''בב' התוס בשם( בהערה ג אות
: שכתבו(, ז סימן א פרק) שם ש''והרא

 מצותא תלתא ליה מתרמי אילו ומדאמר''...
 מחויב אדם שאין שמעינן ,ביתיה לכולי יהיב

 היא פילווא ,אחת מצוה בשביל רב הון לבזבז
 וגמרא ,ולולב אתרוג כגון עוברת מצוה

 שהיא ג"ר על גוזמא חשיב:( מא בסוכה)
 ,אחד באתרוג זוז אלף שנתן מה ישראל נשיא

 יותר יבזבז אל המבזבז חכמים תיקנו וגם
 .(''. נ כתובות) מחומש

אמנם אם אין חייו נדחקים יצמצם 
 הוצאותיו

 מהנמוקי, חסד האהבת הביא ואמנם סו(
 שאין שאף, ה''הרמ בשם( ק''בב שם) יוסף
 אם'' ז''בכ, מחומש יותר ממונו לבזבז צריך
, לקנותם כדי מיגיעו מעות מעט לצמצם יוכל

 הפתחים על לחזור יצטרך לא קניתם י''וע
 ודלא, עיקר וכן, לקנותם חייב-למזונותיו

''. ז ק''ס תרנו' סי א''במג שהובא ש''כיש
 ליתכלכ נלחץ כשלא שדווקא נראה ואמנם]

. ד) יוסף הנימוקי בלשון כמדויק זו מהוצאה
 מסתברא ל"ז ה"הרמ וכתב(: ''ף''הרי בדפי

 יכול הוא והרי מיגיעו העשיר אם ה"דה
 נדחקין חייו ואין שליש על יתר להוסיף

 ...''[. בכך
גם לבטל מלאכתו בשביל שאר מצוות אין 

צריך אם יגרום לו שיצטרך לחזר על 
 הפתחים

 ד''ח) הלוי בשבט חידש מזה יותר ועוד סז(
 על לחזר חייב שאינו רק שלא(, סד' סי

 אם אפילו אלא, מצוות בשאר הפתחים
 ויגרום, ממלאכתו יתבטל מצוה קיום לצורך
 פטור כ''ג הפתחים על לחזר יצטרך כ''שאח

 שחייב מה דומיא דהא: ''והוכיח, מעשייתן
'', דפטור מצוות בשאר קאמר, א"או בכבוד
 כבוד'ש ל''דקיי אף, יםהור שבכבוד כלומר

 על אף בגופו לכבדו חייב ז''בכ', אב משל אב
 על לחזור ויצטרך ממלאכתו יתבטל ז"שעי פי

 פטר מזה גם מצוות בשאר אבל, הפתחים
: הלוי השבט שם הכריע וכן. הירושלמי

 מביא ה"כ' סי ר"הא הנה ולהלכה''...
 להלכה פ"עה לחזור צ"דא הזה הירושלמי

 גדול' חי שאין ע"צ אבל - אחרונים עוד וכן
 בתשובת ראיתי ושוב, בראשונים מובא כזה

 ס"סו ב"ח, אריק מאיר לרבי) יושר אמרי
( דפאה ק"פ) תורה טל ובספרו, בזה העיר( קפ

( תעב' סי א"ח) א"הרשב מתשובת העיר
 על לחזור צ"דא כהירושלמי דפסק דמשמע

 משמעות מצאתי ולא שם ועיינתי, הפתחים

' סי ד"ביו הפוסקים ותמשמע איברא...לזה
 לחזור צריך אין מצוות בשאר דגם מ"ר

 א"ה מממרים ו"פ' מיי ה"בהג ועיין, פ"עה
 לשונו ומשמעות, דפאה הירושלמי מעתיק

 חנוכה דנר והאי...קאמר דלהלכה יותר נוטה
 כ"כמש ל"צ כרחך על, הפתחים על דחוזר

 דין דהוא ם"הרמב לשון משמעות וכן מ"הה
' סי ח"דאו והאי - יסאנ פרסומא של מיוחד

 שם א"הגר בביאור עיין שבת נר לענין רסג
 ''.מקורו הערה שמח אור' בס ועיין

 פרסומי של הובמצו שהחמירו נוספת סיבה
דאי אפשר לצרף בה את מחשבתו  :ניסא

 לקיים

 שהחמירו לכך אחר הסבר ומצאתי סח(
 שאר מאשר יותר ניסא פרסומי של במצוות

 חיים אורח חלק) נזר אבני ת"בשו, מצוות
 מובן והדבר: ''...שכתב(, ג ק''ס, תקא סימן

 דכל, ם"הרמב בטעם כבר שאמרתי מה פי על
 שהרי. כסותו למכור מחוייב אינו מצוות
 עליו מעלה עשאה ולא מצוה לעשות חישב

 שאין מה (,.ו) כבברכות עשאה כאילו הכתוב
 ומה לאחרים לפרסם ניסא פרסומי כן

 שיק ם''המהר' פי וכן'' )במחשבתו לאחרים
 שבמצוה' דיש ואמרתי' ה''ד שלא' סי ח''או
 דצריך אמרינן אחרים כנגד לעשות שחייב''

 לא הטובה דמחשבתו...הפתחים על לחזר
 הסביר' הטעם והנה' ה''ובד'', לאחרים יועיל
 כנגד שחייב כדבר נחשב חנוכה נר למה

 .(אחרים
מצוות פירסומי ניסא שווה ללאו גם לענין  

 יסורין
 כסותו כשימכור אם הדין מה כ''וא סט(
 חל חנוכה שהרי) יצטנן, חנוכה נר לקנות
 ולכאורה, יסורין ויסבול, חולה ויהיה( בחורף

 כל לתת שצריך בלאו כמו שהרי ל''בנ תלוי
שהאג''מ  כמו כ''א, חנוכה לנר גם כךו, ממונו

 חייב אם ,נחלקו וסיעתו והח''ח וסיעתו
 אם יחלקו ךכ, לאו בשביל יסורין לסבול

)שהרי  חנוכה נר בשביל יסורין לסבול חייב
מצוה של פרסומי ניסא שווה בדרגתה למצות 

  לא תעשה(.
ראייה ליסוד זה מהשעה''צ בהלכות ד' 

 כוסות
 ערוך בשולחן שנפסק ממה, לזה היוראי ע(

 שאינו מי(: ''י סעיף תעב סימן) פסח הלכות
 צריך, שונאו או, שמזיקו מפני יין שותה

 ארבע מצות לקיים, ולשתות עצמו וקלדח
: כתב, לה ק''ס ברורה ובמשנה, ''כוסות

 בשתייתו שמצטער ל"ר - שמזיקו מפני''
 כשיפול זה בכלל ואין מזה בראשו וכואב

: כתב, נב ק"ס הציון ובשער'', מזה למשכב
''. חירות דרך זה דאין, פשוט לי נראה כן''

 אין, חירות דרך זה שאין בגלל שרק ומשמע
 צדדית בעיה לולא אבל, למשכב ליפול ריךצ
' ד מצות בשביל למשכב ליפול צריך היה, זו

 ניסא רסומייפ בגדר כ''ג שהיא כוסות
 סימן פסח הלכות ערוך בשולחן כמבואר)
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 המתפרנס עני אפילו: ''שפסק, יג סעיף, תעב
 ישכיר או ילוה או מלבושו ימכור הצדקה מן

 החפץ כ''וא(. כוסות' לד יין בשביל עצמו
 נדחי בספרו לעיל שהובא לשיטתו  חיים

 ולא יסורין לסבול שחייב, יט פרק ישראל
 שצריך עשה מצות גם כ''א, לאו על לעבור

 לקבל יצטרך, כוסות' ד וכגון, ממונו כל לתת

, חירות דרך של הטעם לולא, בשבילה יסורין
 גם חנוכה לנר כסותו למכור יצטרך זה ולפי
 יכול אולי ואמנם .זה עבור שיחלה ברור אם

 צריך שאין שסבר, ל''הנ מ''האג על לסמוך
 מסתבר כן וכמו, לאו בשביל יסורין לקבל
 .חנוכה נר בשביל יסורין לקבל יצטרך שלא

 יב סימן
 47שייך לפרק א סעי' יב הערה 

 

לפני עיור כשהנכשל אנוס
האם האנוס פטור מהמצווה או רק נפטר  

 מעונש
 באתוון) ענגיל י''הגר שחקר במה עיין א(

 מלקיים האנוס האם(, יג' סי דאורייתא
 או ,מהמצוה שפטור כמי נחשב עשה מצות
 דפטריה אלא בדבר בימחוי חשיב דלמא

 והתאמץ עבר אם מ''ונפק) .מעונש רחמנא
 גם כ''וא, ח''יד יצא האם, המצוה את ועשה

. (מהמצוה כבר נפטר, האונס שיסתלק
 טורפ שהאנוס. יג ב''בב' מתוס והוכיח

 בהמאיר בזה האריכו ועוד, לגמרי מהמצוה
 קובץ, ב' סי יהושע עמק, ד' סי א''ח לעולם
 .י' סי ב''בב י''קה, יד' סעי מח' סי הערות

 ההיתר לגבי שדן ,כג' סי מנחות י''קה ע''וע)
, בשבת הציצית חוטי לו בנפסקו המרדכי של

 לא ויכול, אנוס אינו הלבישה על שהרי
 (.לגמרי ללבוש
 כ''וע, למכשול תנחשב באונס עבירה אמנם

 בזה' עור לפני' יש
 הערות בקובץ עיין עבירות לגבי ואמנם ב(

, וכן בקובץ שעורים א סעיף עה סימן)
 דלענין ואף: ''...שכתב(, בכתובות אות יב

 משום להאכילו אסור ודאי, בשוגג גדול
 כדמוכח, ע"לפ איכא באונס ואפילו, ע"לפ

 בהם אין המת כיתכרי גבי[ ב"ע א"ס] בנדה
 מצות אומרת זאת דקאמר, כלאים משום

 אסור בטילות אין ד"למ אבל, ל"לע בטילות
 דברגע משום, כלאים המת להלביש

 אף, בכלאים מלובש יהיה כשיחיה הראשונה
 הוא אנוס דגם ומשום, אנוס יהיה דאז

 פטריה דרחמנא, נענש שאינו אלא, מכשול
 ''. מעונש

 ונשא''ב דשהחידוש שנתחמ זה על קושיא
 ''עוונה את

 חבירו על במאיים יש דבריו לפי ולכאורה ג(
 וקשה'', וריע לפני'' של לאו כ''ביו שיאכל

שממנו '' עוונה את ונשא''ב התחדש מה כ''א

למדו חז''ל ,שהגורם תקלה לחבירו, נכנס 
 מצד לבעל אסור ה"בלא הרי? תחתיו

 ? באונס אותה שמכשיל
יענש  וגם, ע''לפנ על גם עבר שהמכשיל ל''י

 כחומרת העבירה שעבר הנכשל
 עבירה עברה האשה אם גם שבאמת ,ל''וי ד(

 גם בנוסף אבל ,וריע בלפני עבר הבעל באונס
, נדרים כחומרת שלה העבירה על יענש

 ענשי, וריע מלפני חוץ, כ''ביו שאיים ובדוגמא
שהיא  כ''יו אכילת של בחומרא שמים בדיני
 . בכרת

 כיסוד זה כתב האג''מ
 דעה יורה) משה אגרות ת"בשו נראה וכן ה(

 ליתן שאסור: ''..שכתב(, ג סימן א חלק
 שאסור זה דהא, באיסורין חושש שאין לגדול
 אף דהא יענש שלא מצד אינו לגדול ליתן

, ואנוס שוגג שיהיה כגון, יענש שלא באופן
 מצד שהוא אלא, להכשילו לו ליתן אסור נמי

 י"ברש שכמפור, איסור מעשה נעשה פ"שעכ
 הפר ואם' פסוק על מטות פרשת בחומש

 ונשא ,לה שקיים אחרי שהוא', שמעו אחרי
 שהיא אף לעונשין תחתיה נכנס שהוא, עונה

 וגם. הפרה ואינה קיים שכבר ידעה לא
 מקומות ובכמה חולין ריש' בגמ מפורש

 בלפני עובר נמי ,העובר ידע שלא כזה שבאופן
 אחרים להאכיל שחשידי הכותים דעל, וריע

 אלפני דחשידי אמר בפסח וחמץ וטבל נבלות
 לתת כפשוטו רק שמפרשים משום, וריע

 שם איירי והא, איסורין על ולא מכשול
, וחמץ וטבל נבלה שהוא ידע לא דהעובר

 וריע דלפני לאו איכא דאמת אליבא מ"ומ
 יאנוס אחד שאם פשוט וגם. עונש שליכא אף
 קוחפי שיהיה באופן איסור לעבור חבירו את
 רחמנא דאונס, איסור יעשה לא שהעובר נפש

 ולא לעבור להילכתח מותר וגם, פטריה
 דלפני באיסור המאנס יעבור נמי, ליהרג

 את הכשיל לא הוא שלכאורה אף, וריע
 ידו על נעשה פ"דעכ משום, באיסור חבירו



193 

 

  

 בדבריו ומפורש ....''אנוס אינו והוא איסור
 נסהמא עובר ,לאיסור חבירו כשמאנס שגם

 תחתיה שנכנס לחידוש בנוסף וריע בלפני
 . לעונשין
 אין אנוס העוברכש משמע כי ל''לנ סתירה

 וריע לפני  איסור מכשילל
 דעה יורה) ערוך בשולחן עיין ואמנם ו(

: שכתב(, יב סעיף תב סימן אבילות הלכות
 חובה אינו, לו נודע ולא מת לו שמת מי''

 הז ועל, ואמו באביו ואפילו, לו שיאמרו
 .(יח, י משלי) כסיל הוא דבה מוציא: נאמר

 ונישואין אירוסין לסעודת להזמינו ומותר
 ובגליון''. יודע שאינו כיון, שמחה וכל

 ד''יו הלוי ש''מהר בשם) כתב שם א''מהרש
 ואינה מת לה מת לאשתו ואם(: ''כז' סי

 על עובר ואינו עמה לשמש הבעל רשאי יודעת
  אין אנוס שכשהעובר ומשמע'', עור לפני

 .וריע לפני של איסור
 אופן לבין, כשמאוים אונס בין לחלק יש

 יודע שאינו
 שהבאנו הציור בין לחלק יש ושמא ז(

 כאן יש שאז כ''ביו שיאכל  עליו שמאיים
 לבין, וריע לפני יש זה ועל ,באונס עבירה

 בכלל כאן שיש יודע לא שהעובר המקרה
 פצוע שיש שחושב המקרה וכגון איסור

 ג''שבכה הכשר הנותן על כשסומך או תבשב
 .א''מהרש בגליון וכדכתב, וריע לפני אין

 ונשא'' יהיה לא זה במקרה למה ע''צ ואמנם
 שהרי ,לעונשין התחתי שנכנס'' עוונה את

 .כעת לשמש לה אסור דאמת אליבא
 שהאבילות לשיטת הבית יהודה אין לחלק

 העייד בלי חלה לא
 שחלות כיווןמ שאני שאבילות לומר ואין ח(

 לא יודע שלא וכל, בידיעה תליא האבלות
 בית ת"בשו כתב שהרי, אבילות מצוות חלה

 שלא שאף(, יז סימן דעה יורה חלק) יהודה
 ומעתה: ''...ל''וז, אבלות עליו חל לו נודע

 דמי ב"ת' סי ד"ביו ע"הש ש"מ על תימה
 שיאמרו חובה אין לו נודע ולא מת לו שמת

 וכל אירוסין עודתלס להזמינו ומותר לו
 חיי בני בעל להרב קשה וביותר .ש"יע שמחה
 הבעל דמותר הלוי ש"מהר משם שהביא
 לה נודע שלא זמן כל אשתו עם מטתו לשמש

 ?ואמאי .ש"יע קרוביה שאר או אביה שמת
 משום איכא דרבנן באיסורין אפילו והא

 מיתה יום היה אם ובפרט ,וריע ולפני
 דלפני דלאו ג"דאע. דאורייתא דהוי וקבורה

 לאו ,במסייע או במושיט אלא ליתיה וריע
 דאין, איסור שעושה חבירו ורואה בשותק
 דכל מאיסורא אפרושי מטעם אלא החיוב
 מיהא בתשמיש מ"מ ,לזה זה ערבין ישראל

 יין כוס ממושיט עדיף האיסור נגמר ידו שעל
 . לנזיר

טעם ההיתר לפי''ז לשמש עם אשתו 
ה, כיון שאונס כשאינה יודעת שהיא אביל

 מחמת חסרון ידיעה לא עשה כלום

 תרתי איכא דהכא לומר ואפשר ט(
 מודיע דאם, האומר משום, חדא. לטיבותא

 משיבין אין ל"דקי, איסורא עביד הא לאבל
 ז"ע דף ביומא כדאיתא, הקלקלה על

' דר בעובדא' י דף ז"ובע ד"ק דף ובכתובות
 ליעבוד לא דכן וכיון, ש"יע חמא בר חנינא

, אחר מאיסור חבירו להציל בשביל יסוראא
 אומרים אין בעלמא דאמרינן הא כעין והוי

 להא דמי ולא .חבירך שיזכה כדי חטא לאדם
 דליעבד לחבר ליה דניחא ב"ל דף דערובין
 רבא איסורא ה"ע ליעביד ולא זוטא איסורא

 החבר דהתם, התוספות שם שמחלקין כמו
 לן לימא דמאן, ועוד, ש"יע לעבור לו גורם

 השבת מאיסור חמור הוא אבילות דאיסור
 טעם ועוד. דרבנן איסור תרוייהו ?הקלקלה

 או יודע העובר היה אם בין דבעלמא, אחר
 לא אי מ"מ, מהאיסור ידע שלא שוגג

 עונש איכא ,איסורא עביד ליה מפרשינן
 דאיבעי, כפרה צריך שוגג דאפילו, עילויה

 יהה מהיכן מת לו שמת בזה אבל, לעיוני ליה
, מהאיסור שיזהר מת לו שמת דעתו על עולה

 צ"דא ל"קי ובאנוס, הוא אנוס ודאי הא
 דף בשבועות כדמוכח, כלום עביד דלא כפרה

 בשעת שלא אשתו עם במשמש ח"וי ז"י
 היה שלא מהקרבן דפטור נדה ופירשה וסתה

 שהוא פי על אף כ"א, ש"יע בדעתו לעלות לו
 ןכיו המטה בתשמיש ואסור באבילות חייב
, כלל בזה איסור שום לו אין ידע שלא
 ד"כנלע, מאיסורא אפרושי שייך לא ג"ובכה

. ר"כי בתורתו עיננו יאיר' וה, השעה לפי
 ..''. ז"צ' סי ד"י חלק אפרים שער בספר ועיין

יש אומרים דסיבת ההיתר הנ''ל כי אבילות 
 חלה רק כשיודע

' בהל) סופרים דברי בספר עוד ועיין י(
 ה''ד הלכה בבירור יב' סעי תב' סי אבילות

 האחרונים בשם'( לו שיאמרו חובה אינו'
אבל על ל עיםימוד שלא שהסיבה שסברו

 בידיעה תליא האבלות חלות כי אבילותו,
 .יהודה כבית ודלא

קושיית הנוב''י מדוע שימשה שלא בשעת 
וסתה וראתה דם נחשבת אנוסה, וניסת 

 עפ''י עדים חייבת חטאת
 מהדורא) ביהודה נודע ת"בשו עוד ועיין יא(

 צריכין הנה(: ''...צו סימן דעה יורה - תניינא
 שעשה דיחיד ל"קיי דאנן, לב לשום אנו

' במס וכמפורש, חטאת חייב ד"בי בהוראת
 זו שמואל אמר נ"ר אמר, א"ע' ג דף הוריות

 שעשה יחיד אומרים חכמים אבל, מ"ר דברי
 וכמבואר, ל"קיי וכן, חייב ד"בי בהוראת

 יפלא ולכאורה(. א' הל משגגות ג"פ) ם"ברמב
 ד"שהבי ואף, בזה היחיד יתחייב למה

 זה יחיד מ"מ, הקהל רוב עשו לא אם פטורים
 מזה גדול אונס לך ואין, חטאו ומה פשעו מה

 פ"ע אמרה והתורה, ד"ב הוראת פ"ע שעשה
 ימין על אומרים שאפילו', וגו אשר התורה
 רשאי היה לא כ"וא, להוראתם נשמע שמאל
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 זה יחשב ולמה, אחריהם להרהר היחיד
 ... לאונס ולא לשוגג

חילוק הנוב''י בין מצב של היתר אמיתי 
 להיתר בטעות

 עדים פ"ע ניסת דשאני לחלק ד"והנלע יב(
 זה אונס מ"מ פיהם על להנשא שמותרת אף

 העידו העדים באמת שהרי, הוא טעות פ"ע
 לכן, בשקר אותה הטעו והעדים בשקר

, אונס ולא ושגגה תטעו הדבר מיחשב
 שהיא וסתה בשעת שלא שימשה כ"משא

 דין פ"ע רק, טעות כאן ואין לשמש מותרת
 נדה פירסה אפילו לשמש מותרת היא תורה

 אין שהרי אכניסה הוא אנוס, הביאה באמצע
' ג אחר שנתייבמה אשה וכן, טעות שום כאן

 הרי, מעוברת כ"אח נמצאת אפילו חדשים
 נשים שרוב, לייבמה מותר היה דין פ"ע

 אמרה התורה והרי, ימים לשליש ניכר עוברן
 בתר אזלינן התורה ומן, להטות רבים אחרי
 לא הזה הייבום של שהאונס נמצא, רובא
 שעשה שיחיד כ"ג ניחא ובזה. טעות פ"ע היה

, אנוס שהוא אף קרבן חייב ד"ב בהוראת
 מ"מ, יורוך אשר התורה פ"ע כתיב שהרי
 טעו ד"בישה, בא טעות פ"ע זה אונס

 עשו שאם אלא, שגגה מיחשב לכך, בהוראה
 מן פטורים העושים, פיהם על ישראל כל

 ד"שהבי כיון אלא, אונס מטעם לא הקרבן
 כ"משא, פטורים העושים לכך קרבן חייבים
 ד"הבי אין שאז, פיהם על היחיד כשעשה
 ''. קרבן היחיד חייב קרבן חייבים

לפי דבריו יוצא שגם מעשה איסור הנעשה 
 מחוסר ידיעה נחשב מכשול

 לא נתונים על כשסמך דבריו ולפי יג(
 לפני שיש יתכן וממילא ,כפרה חייב, נכונים

 וכגון באונס לעבור לחבירו לגרום וריע
ולדבריו סיבת ההיתר .שהבאנו הדוגמאות

באבילות הוא מחמת שאין האבילות חלה עד 
 הידיעה.

 ראייה מהב''ח שסובר כנוב''י
 שכתב( שג סימן דעה יורה) ח"בב ע''וע יד(

 אין יודע אינו הלבוש אם: ''...ש''הרא לדעת
 חיוב דאין דכיון', וכו בשוק לו לומר צריך

 אולפני דאסמכוה מדרבנן אלא זו אמירה
 גדול(, יד יט ויקרא) מכשול תתן לא וריע

, שבתורה תעשה לא שדוחה הבריות כבוד
  ...''לביתו שיגיע עד בשוק לו לומר צריך ואין

 חבירו הפרשת שחיוב שכיון, שמעמ
 לשיטת לכן, מדרבנן רק הוא בשוגג מהאיסור

, יודע שאינו ללבוש לומר צריך אין ש''הרא
 סיבה לא זה, יודע לא שהוא זה עצם אבל

 כ''וא, השעטנז את לו מלהוריד לפטור
 אסור יהיה, מהתורה שאסור ע''לפנ באיסור

 שסומך הדוגמא וכגון, יודע לא שהנכשל אף
 ח''הב סובר שהרי, הכשר שנתן הרב על

 איסור של יסוד מאותו הוא הפרשה שחיוב
 .ע''לפנ

 מעבירה הפרשה שאי למלך המשנה דעת
 "וריע לפני" נחשב

 הפריש שכשלא שסובר ח''לב ובניגוד טו(
 בלפני שעבר רק נחשב, מהאיסור חבירו את

 הלכות) למלך במשנה מצינו, מדרבנן וריע
כתב על מה שכתב ש(: ו הלכה א פרק כלאים

 לנכרי להניח לישראל ואסור''הרמב''ם:
 בלא אף'' -'' כלאים אילנות לו שירכיב
 כיון ,דמילתא וטעמא ,להניח אסור אמירה

 ולפני משום עובר יניחנו אם ,מוזהר דנכרי
. מדאורייתא עור כלפני נחשב כ''וא'', וריע
, שם משנה ככסף דלא הוא והסברו)

 הגמרא של בספק לחומרא פסק ם''שהרמב
 לנכרי אמירה איסור שיש כלומר:, צ מ''בב

 ם''הרמב יתפרש כאן גם כ''וא, התורה בכל
 להכניס דוחק ,ואמנם .לו שאומר שמדובר

 ועוד'', לנכרי להניח'' ם''הרמב בדברי זאת
 ם''הרמב לימדנו זו בהלכה דווקא למה ,קשה
 ודין דין בכל והרי, לנכרי אמירה איסור שיש
כן דייק ו?(. לנכרי לומר ורשאס ללמדנו יכל

 אשל חיים אורח), מהמנה למלך, הפמ''ג
אחר  שכתב(, ה ק"ס תמג סימן אברהם

 בלא אף משמע: ''...שהביא את דבריו
 אין אם למנוע בידו שיש כל, ומעשה אמירה

 מומר אם הדין והוא...וריע לפני עובר מונע
 מלאכה בו ועושה בשבת ישראל של לוקח

 יקח שלא למחות ראלהיש יוכל אם, לעצמו
 ''.ע"וצ, עור לפני עובר

 בחפץ אף הוא למלך המשנה של חידושו
 שלו שאינו

 של חפץ על דיבר ח''שהב לחלק ואין טז(
 שאז, חבירו של שעטנז הבגד כגון חבירו
 המשנה ואילו, להפרישו מדרבנן רק החיוב
 אילנות הרכבת של שהאיסור דיבר למלך

 רשתוהפ שאז, שלו בחפץ עשהית הכלאים
 הביא ל''הנ ג''הפמ שהרי, מדאורייתא היא
 מחזיק שהנפקד אופן על למלך המשנה את

 שעה עד המפקיד הגיע ולא, חבירו של בחמץ
 תמג' סי) ע''השו שכתב, פסח בערב שישית

 אף, החמץ את לשרוף הנפקד שצריך(, ב' סעי
( ה ק''ס) א''המג שכתב ואף, שלו לא שהחמץ
 איסור בשום זה חמץ על עובר לא שהנפקד

 ז''בכ(, באחריותו חייב שאינו מדובר כי)
 ועד. מעבירה המפקיד את להציל כדי ישרוף

, מעבירה חבירו להפריש צריך כך כדי
 את מכר שהמפקיד אפשרות שיש שאפילו

 ב''במשנ וכן) א''המג שם הוסיף ז''בכ, החמץ
 וספק, חמץ ודאי כאן שיש כיון(, ''יג ק''ס

 מידי מוציא ספק ןאי, ם''לעכו בעליו מכרו
חזינן ששיטת המל''מ ''.לבערו וחייב ודאי

שיש לפני עיור דאורייתא גם בחפץ 
 זה ל''הנ שכל, יד ק''ס ב''במשנ ועיין]חבירו.

 עובר לא שהנפקד, א''והמג ח''הב לשיטת רק
 כדי החמץ את לבער צריך ורק, איסור בשום
 ישראל כל כי המפקיד עליו יעבור שלא

 על יש, א''הגר לדעת לאב, בזה זה ערבים
 שהחמץ אף לבער התורה מן חיוב הנפקד

 של והוא בביתו שהחמץ כיון, שלו אינו
, מאיר והבית ח''הצל דעת וכן, ישראל
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 א''הגר כדברי( כ ק''ס) הציון בשער והוסיף
 ובהלכות גדולות הלכות בבעל בהדיא מצאתי

 ח"צ קמא בבא ס"הש וכלשון, גיאות ץ"רי
 הלכה בעמק ועיין. ערולב עליו מצוין דהכל
 [. ו"קכ סימן

, שעובר יודע לא כשהנכשל וריע לפני כ''וא
 בין הרא''ש לרמב''ם במחלוקת תלוי

 להוכיח יש, למלך המשנה לשיטת כ''וא ז(י
 על שעטנז בגד שכשרואה שפסק ש''מהרא
 כשהלובש ממנו לפשוט צריך אינו, חבירו

 לא כשהנכשל' וריע לפני' שאין, יודע אינו
 המשנה שחידש ומה. איסור שעובר יודע

 המרכיב את מפריש כשלא ע''לפנ שיש למלך
 מדובר גם כשהגוי לא יודע מהאיסור,,כלאים
 ש''הרא על חולק שבאמת, ם''הרמב לשיטת

 בגדו לפשוט שצריך ם''הרמב וסובר, ל''הנ
 שחוטא יודע לא כשחבירו גם חבירו של

 דעה ביורה) ל''הנ ח"הב שם כדכתב, בשעטנז
 משמע ם"הרמב מדברי כלומר'' :(שג ןסימ
 כלאים שהוא יודע אינו דהלבוש פי על דאף
 קורעו הכי אפילו ,יודע בלבד הרואה אלא

 שהלבוש דוקא מפרש ש"הרא אבל, מעליו
 אינו אם מזיד הוי דהשתא מצאו בעצמו
 אם אבל, בשוק אפילו לפושטו צריך, פושטו
'' בשוק לו לומר צריך אין יודע אינו הלבוש

 מודה ם''הרמב שגם, ח''הב במסקנת עייןו)
, מהאיסור יודע אינו הלבוש שאם, ש''לרא

 ,כי גדול כבוד הבריות,לביתו שיגיע עד שותק
 .(כלאים לבוש שהוא מודיעו כך ואחר

 קברות ציון מדיןלמשנה למלך  הוכחה
 ע''לפנ שיש להוכיח מקום היה ולכאורה (חי

 חבירו את מפריש כשאין תעשה ואל בשב גם
' מהגמ(, למלך המשנה כשיטת) מאיסור

. הקברות את מציינין.( ''ה דף) קטן במועד
 מן קברות לציון רמז: פזי בן שמעון רבי אמר

 וריע ולפני: מהכא אמר אביי... מנין התורה
 שרואה אדם כל ,כ''וא .''לומכש תתן לא

 חייב, אותו עשה לא שהוא אף, מכשול
 שעבר נחשב, לא ואם, המכשול את להסיר
 יודע לא שהנכשלכ אף ולכאורה. רוויע בלפני

 .איסור שעובר
 מחיוב ראיה להביא אין, ם''הרמב לשיטת

 ''רמז'' בלשון רק שכתוב
 מדברי מכאן הראיה לדחות יש ואמנם (טי

: שכתב(, ג שורש) המצוות בספר ם"הרמב
 דקרא ושפשטיה רמז באמרם ספוק די ויש''

מז ,שכאן שאמרו חז''ל רכלומר'', כן אינו
 מציין שלא מיש לציון קברות,  אפשר לומר,

 לפני של דאורייתא באיסור עובר אינו קברים
 שנלמד דרבנן איסור על רק אלא, רוויע

 ''.רוויע ולפני'' של מהפסוק ורמז באסמכתא
 יהירא שיש יתכן עדיין ן''לרמב אמנם

 ד''לנד
 על חלק, שם ן"הרמב בהשגות ואמנם (כ

 לו די כי קשדקד מה: ''וכתב, ם''הרמב
 אסמכתא שהוא כסבור רמז באמרם

 רמז הזה בלשון נאמר כבר אבל...בעלמא
 רמז אמרו... התורה מן שבהם במקומות

 והוא, מנין התורה מן שלוקין זוממין לעדים
 כדאיתא ,מדאורייתא ודינו גמור מדרש

 עבודה ובגמרא(. ב ב) דמכות קמא בפרקא
 ישראל דבת ייחוד אמרו( ב לו) זרה

 מן לייחוד רמז יוחנן ר"דא ,הוא תאדאוריי
 .אמך בן אחיך יסיתך כי ל"ת ?מנין התורה

 ואתא ,איש אשת ייחוד דאורייתא ,אמרי
 בהרבה וכן...דפנויה ייחוד אפילו גזר דוד

, א עח יומא, נ"וש, ב קג שבת) מקומות
, ב מו סנהדרין, א לט נדרים, ב נד יבמות
 רמז אומרים( א מב חולין, ב קלו זבחים

 כל תלמוד והוציאו, תורה שעיקרם בריםבד
 לא הם רמזים הייתורים כי ,רמז במלת זה

אמנם אין ...''.הקבלה מדרך אלא יתבוננו
ראייה שגם בציון קברות הרמז הוא 
דאורייתא, ולכן למסקנה אין מכאן ראייה 

 ברורה למשנה למלך.
דעת הנימוקי יוסף:השולח אדם לעשות 

א ידע עבירה אינו חייב גם כשהשליח ל
 מהאיסור

 ,ד''לנד ראיה להביא, עוד ונראה (אכ
 בדפי. כט דף קמא בבא) יוסף מהנימוקי

על גנב שהיה חייב כסף לכהן  שכתב(, ף''הרי
לפדיון בנו, ושיקר לכהן שבהמת חבירו היא 
שלו ושיגבה ממנה את החוב, ומתה הבהמה 

 ל"צ ]של רש''י[דבריו ולפי: ''...,הגנב חייב  
 גב על ואף .שלוחו הוא דכהן משום ,חייב גנב

 לדבר שליח אין[ ב מב דף קדושין] ל"דקי
 לתאיבמ ידע דשליח היכא היינו ?עבירה

 ודברי הרב דברי למימר דאיכא ,דאיסורא
 ליכא הכא אבל ,שומעין מי דברי התלמיד

,]כי הכהן לא ידע שהבהמה הכי למימר
 ל"ז האחרונים וכתבו .שולחו ומיחייב גנובה[
' אמרי( ב י דף) אוחזין שנים' דבפ ,נכון דאינו

 חצר ד"ס אי ,היא ידיעה בת דלאו  חצר גבי
 שליח מצינו כ"א ,איתרבאי שליחות משום
 שהוא חצר שאני ?קשיא ומאי .עבירה לדבר

' ובמס !שליח ויש ,בדבר יודע שאינו כמי
 נענש לא דדוד ,אמר נמי[ א מג דף] קדושין

 ןואי הרגו שיואב לפי ,לאוריה שהרגו על
 היה לא שיואב פי על ואף .עבירה לדבר שליח
 ששלח הספר כשראה סובר והיה בדבר יודע

 ומבואר ....''מיתה לו חייב שהיה המלך לו
 אין ז''בכ מהאיסור ידע לא שהשליח שאף

 והמשלח לא נענש . עבירה לדבר שליח
בדיני שמים חייב המשלח ויתכן שהוא 

 משום לפנ''ע וא''כ יש ראייה שיש לפנ''ע
 במכשיל אנוס

'', עבירה לדבר שליח איןוהנה הדין ש'' (בכ
 ובדיני, פטור המשלח אדם שבדיני הכוונה
 שהובא באריכות עיין) .חייב המשלח שמים

 שיש הסיבה מה לחקור ויש(, לקמן בסי' יג
 שהשליחות בגלל האם, שמים בדין חיוב

 כל שאמנם או, המשלח אל מתייחסת
 בדיני אבל, לשליח רק מתייחס המעשה
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 את הכשיל כי, המשלח את מענישים שמים
, קלח' סי צבי חכם ת''בשו עיין) השליח
 שיש יצא, זה צד ולפי(, שם בהערה שהובא

על  אף, ל''הנ יוסף הנימוקי לשיטת וריע לפני
 .אנוס שהשליחפי 

לכל זה יש ראייה לפי הסוגיא בקידושין ולא 
 לפי סוגיא דסנהדרין  

 בבא מסכת) שלמה של בים עיין ,ואמנם (גכ
'(, פנים ויש' ה''ד, לג סימן ז פרק קמא

 יהיה, בסוגיא שפיר דייקת כי אבל: ''..שכתב
 מוכרח דהתם סוגיא לפי כ"דע, דבריו היפך
 וקצת. בדבר חייב היה כ"ג שיואב לומר אתה
 המלך דוד לו שכתב, המקרא דעת כן נוטה

 את הבו ,(טו, יא שם) אוריה י"ע בכתב
 ושבתם ,החזקה המלחמה יפנ מול אל אוריה

 שלא יואב הרגיש לא וכי. ומת ונכה מאחריו
 סנהדרין בדין ד"ב מיתת אוריה נתחייב היה

 עליו מדהמציא ?עליו להמית ראוי שהיה
 אי דאם. ובהסתר בחשאי להמיתו תחבולה

 שסבר קמא התנא כ"א ,כן אומר אתה
, חייב שהוא', כו הנפש הרוג לשלוחו האומר

 ויואב דוד במעשה סתמאומ ,פטור והמשלחו
ת פירוש:שאע''פ שהעמונים הרגו א) ,איירי

 דהא אוריה, יואב חייב על גרם רציחה(.
 דאין נהי, יואב חייב למה כ"א. בקרא פליגי
 סוף ,המשלחו חייב דלא, עבירה לדבר שליח

 אונס הלא ?חייב למה ידע דלא יואב סוף
ועל כרחך, שהיה לו לדעת ) רחמנא פטר

 בסוף איתא ממש זה וכעין. (שהוא שלא כדין
 יואב שנענש(. מט. סנהדרין) הדין נגמר פרק
 דוד למלך ושמע ,ורקין אכין דרש שלא במה

אפשר  ואיך. הספר מעל אוריה בהריגת
 הומצו כדין שדוד שסבר מאחר, להענישו
וממילא אין ראייה ) 'כדפי כ"ע אלא. להמיתו

 לפי מ"ומ .(שיש לפנ''ע כשהשליח אנוס
 טעמא שמסיק, דקידושין גיאהסו מסקנת

 שמרד משום, כלל נענש לא דדוד ק"דת
 בפרק תלמודא מסיק וכן. במלכות אוריה

 להיות יכול כ"א ,(.נו שבת) בהמה במה
ואז יש את הראייה ) היה גמור אונס שיואב

 .הן חלוקות ודרשות, (הנ''ל
 

 
 יג סימן

 50שייך לפרק א סעי' יד הערה 

 
דיני שמים ובדיני שליח בתשלום לדבר עבירה ב

אדם
 לעבירה חייב שהמשלח והרמ''א 'תוס דעת

 לעשות לשליח כששילם רק שמים בדיני
 עבירה

 של הדין נלמד.(, נו-:נה) קמא בבא' בגמ א(
 להוציא כדי, עדות להעיד שקר עדי השוכר

, לו חייב היה שלא מה לשמעון מראובן כסף
. שמים בדיני וחייב אדם מדיני פטורש
 שמדובר כתבו( אלא ה''ד. נו ףבד' )ובתוס]

 כדין שלא הכסף את שהרויח לחבירו שאין
 שאין או, הים למדינת שהלך או, לשלם ממה

, דאל''כ , ע''י שקר עדי שהם יודעים ד''בי
שישלם מי שקיבל את הממון שלא כדין 
לבעלים,נתקן העוול ואין לחייבו בדיני 

 ודוקא: ''...שם התוספות וכתבו שמים.[ 

 דסבור, שמים מדיני פטור, אמר לאב, שוכר
 שוכר דנקט לומר נראה דאין, לו ישמעו שלא

, אדם מדיני פטור שוכר דאפילו לאשמועינן
 עביד לא ולקמן, חידוש שום זה שאין

  .שמים מדיני אלא צריכותא
ראיית התוספות מכך שהשולח את הבעירה 

 פטור מדיני שמים
 את השולח ,:(נט דף) תנן דבפירקין ועוד ב(

 וחייב אדם מדיני פטור ו"חש ביד הבערה
, חייב קחיהפ קחיפ ביד שלח, שמים בדיני

 וכן. ''שמים מדיני אף פטור דשולח משמע
(, ב' סעי לב' סי מ''בחו) א''הרמ פסק

 ולא שקר שיעידו בדברים אותן שכשפיתה
 . שמים מדיני אף פטור, בכסף אותם שכר
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לפי''ז פסקו שאין לפני עיור בלי חפצא של 
 בירהע

ולפי''ז לא פסקו הרמ''א ותוספות את  ג(
הסברא שכתבנו בסימן יב, שעצם שליחות 
לעבירה נחשבת לפני עיור, אלא שכיון שלא 
נותן לו חפץ של עבירה, אלא רק מפתהו 

 בדברים, אין כאן לפנ''ע.
יתכן שגם בנותן טובת הנאה לשליח דינו 

 כשילם לו
' שכ שממה א''שליט מורי אבי לי ואמר ד(

 כי, פטור, לחבירו אמר שרק שמי' התוס
 לעדים שכשיש יש לומר,לו ישמע שלא סבור
 אף)שמסתבר שבגללה ישמע לו,  הנאה טובת

:, מו פסחים, ממון אינה הנאה טובת ד''למ
 דין יהיה:(, יא מ''ב:, נח קידושין:, פד נדרים

 לדבר שליח שיש', השוכר' כדין', אומר'ה
 .עבירה

הנאה מסויימת לא אמנם אם אין כאן טובת 
 חשיב שוכר

( ב ק''ס לב סימן) מהתומים' לכ ואמנם ה(
 דדוקא ונראה: ''...שכתב, כך משמע לא

 ונוטל בשכר משרת לו שיש מי אבל, בשוכר
 שיעיד לו ומצוה, תמיד וארוחתו ממנו פרס
 כשכיר דהוא אף, שוכר בכלל זה אין, שקר

 לו פרט ולא הואיל מקום מכל, פעולתו הויקו
 הא, היוהראי .שוכר מקרי לא, זהב שכר

 גבי דוד מן שמים בדיני חייב משלחש דילפינן
 בראש אותו לשום ליואב והישצ אוריה

 ונוטל הצבא על היה דיואב אף, הלוחמים
 להמשיך יוחיל המלך ולחסד מהמלך פרס
 מות מלאכי המלך חמת ובקצפו ,חסד עליו

 לו קצב ולא הואיל אלא(, יד טז משלי)
 בגדר אינו, ושכר ספר כך בשביל
]לכאורה ראייתו צ''ע, שהרי שם השוכר

באמת חייב בדיני שמים,ומנלן דלא הוי 
 מקרא ילפינן( א מב קדושין) התם וכן, שוכר[

 עבדו על יד בשליחות לחייב פשע דבר כל על
 דוקא דילמא לן מנא שלוחו וקשה, ושלוחו

''. שכתבתי כמו אלא, בשכרו בא שהוא עבדו
 א''שליט אוירבך אדיר רבי מהגאון אבל

 לשליח שכשמבטיח לומר ל''י שעדיין, שמעתי
 אפשר, השליחות עבור מסוימת הנאה טובת

 לדבר שליח של דין ויהיה, כשוכרו שיחשב
 שמדובר ל''י התומים בדעת וגם. )עבירה

, מסוימת בעבודה הבית בעל אצל כשעובד
 שגם, שיעשה דבר לכל אצלו כששכיר אבל

, הבית לבעל שייכת תהיה מציאה כשימצא
 נשכר שהרי, שקר להעיד אותו כשוכר נחשב

 (.דבר לכל
לדחות ראיית התוספות אלא  ך''הש דעת

 בכל מקרה המשלח לעבירה חייב
' תוס על חלק(, ג ק"בס) ך"הש ואמנם ו(

 דלעולם עיקר לי נראה מ"מ אבל: ''...וכתב
 לחבירו היזק דגורם היכא שמים בדיני חייב

', תוס של ראיותיו ולגבי ''.שכרן לא אפילו
 ביד רהיהבע את השולח דקתני והא: ''כתב

 חייב דהשולח קתני ולא, חייב קחיפ קחיהפ
 לא תו משלם קחידפ כיון היינו, שמים בדיני
 כ"וכ. המשלח על שמים דדיני חיובא שייך

:( מב קידושין) מקדש האיש פרק א"הריטב
 פירוש, חייב קחיפ קחיפ ביד שלח, ל"וז

 שמים מדיני ואפילו לגמרי טורפ והשולח
 כ"משא, קחיהפ מן הניזק נשתלם שכבר כיון

 וחייב אדם מדיני שפטור שקר עדי בשוכר
 ניזק שתליםיא דלאכיון  שמים בדיני

 שבריש אותם בכל אומר אתה וכן, מניזקיה
, השוכר דקתני והא. ל"עכ, הכונס פרק

 שוכר אינו דאם, נקט דמילתא אורחא
 עבידי לא דתרי לו שומעין אינן מסתמא

 ך''השש ואף''. )הנאה להם אין אם דחוטאים
 חייב האומר שגם כשיטתו א''מהריטב הביא

 רוצח הלכות למלך במשנה אבל, ש''בד
: כתב, ב הלכה ב פרק הנפש ושמירת

 ,כתב מקדש האיש בפרק ל"ז א"הריטב''
 בדיני חייב מעשה דעביד שוכר קאודדו

 מפורשו'',מיחייב לא בדיבורא אבל ,שמים
 סובר א''שהריטב הביא שהרי ך''כהש דלא

 '(.תוס כשיטת
 שאסור הכלל פ''ע' התוס ראיית ישוב

 לשלם מנת על להזיק
 את משולח ראיה' התוס הביא איך, וקשה ז(

 והרי, שפטור מדיני שמים פיקח ביד רהיהבע
 ? משלם שהפיקח התם שאני  לכאורה

 המקנה שכתב כמו ל''י' התוס שבדעת אלא
' לתוס ל"דס כ"ע אלא.(: ''...מג יןקידוש)

 דאסור שמים בדיני להתחייב לו היה ה"דאפ
 לו לשלם שרוצה פי על אף חבירו את להפסיד

 פ''אע להזיק שאסור כמו כלומר....''הזיקו
 י''קהה שמוכיח כמו) הנזק את לשלם שמוכן

 שליח לשלוח אסור כ''כמו(, א' סי ק''בב
 מה ולכן. ישלם שהשליח פ''אע להזיק

 סיבה לא עדיין זה, משלם הפיקח שהשליח
 ואם, שמים בדיני מחיוב המשלח את לפטור

 פיקח ביד רהיהבע את שהמשלח מצינו ז''בכ
 אומר לכל היראי זה, שמים מדיני פטור

, שקר להעיד וכגון, עבירה לעשות לחבירו
 . שמים מדין שפטור

יכל לטעון  הקדמוני הנחשכך שמ ראיה
 'סתו לשיטת ''דברי הרב''

 היראי הביא שם ך''בש ה''בהג ואמנם ח(
, עבירה לעשות לחבירו האומר שפטור', לתוס

 ראיה נראה לכאורה ד"ולע. ה"הג: ''ל''וז
 בסנהדרין דאמרינן מהא, התוספות לדברי

 מנחש, למסית טוענים שאין מנין. ט"כ
 היה טענות הרבה שמלאי' ר דאמר, הקדמוני

 לו טען לא מה ומפני, טען ולא לטעון לנחש לו
 מאי, הוא טען שלא לפי, הוא ברוך הקדוש

 התלמיד ודברי הרב דברי, למימר ליה הוה
 אין דאמרינן וטעם. ל"עכ, שומעין מי דברי
 אותה משום נמי הוא, עבירה לדבר שליח
 דבדיני תימא ואי', כו הרב דדברי טענה

 כ"וא, הוי שמים דיני התם הא, חייב שמים
 הקדוש נגד הרב דדברי הטענה מועיל הוי לא
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 גב על ואף. הוי שמים דדיני משום, הוא ברוך
 שדנו'(, ד' כ בראשית) רבה במדרש דאיתא

 שמים דין מ"מ, א"ע של בסנהדרין אותו
 אפילו עבירה לדבר שליח אין ודאי אלא, הוא

''. ק"ודו בדוחק לדחות ויש. שמים בדיני
 לטעון יכל שהנחש שכתוב ממה כלומר
 מדין לפטור ילהמוע הזו הטענהש משמע
 .זאת לטעון נתנו לא למסית ורק, שמים

 היה מסית בעלמא  הנחש :הראיה דחיית
 שיש, ך''בש ה''בהג שם סיים ואמנם ט(

, כוונתו ביאר ולא, מהנחש הראיה את לדחות
 כתב( ך"הש על בגיליון) ברוך אמרי ובהגהות

 שכל, מהנחש ך"הש ראית את לדחות שיש
, שמים ינימד פטור עבירה לדבר המשלח
 אלא, משלח דין לו היה שלא נחש ששאני

 מדיני אף פטור היה ולכן, בדבר יועץ רק היה
 להיות יכול ממש כשמשלח אבל, שמים

 וכעין'. ]לתוס ראיה אין כ''וא, חייב שבאמת
. נו דף קמא בבא) יהושע פניב מצאתי דבריו

 דנחש במעשה: ''...שכתב(, עיינתי ז''אח ה''ד
 לומר כלל נמי שייך דלא ,מידי קשיא לא נמי

 לא ודאי דחוה ,כמותו אדם של ששלוחו
 מנפשה אלא הנחש רצון לקיים כדי אכלה

 מעשה רק עשה לא והנחש ,דקאכלה היא
 לחוה מיוחד המעשה ועיקר ,בעלמא הסתה
 לכך ,האכילה בגוף נהנה לא והנחש ,בלבד

 חומרא משום לאו אי לפוטרו מהראוי היה
 .''[...לו טוענין שאין דמסית

עוד דחייה לראייה מהנחש: שיכל להיפטר 
 מדיני שמים כי האשה נהנתה

 ה''ההג פ''ע היהדחי את לפרש עוד ואפשר י(
: ב' הל ב פרק רוצח' בהל למלך המשנה על

 הוא ,שם של מדרשו בבית שמעתי ואני''...
 ,ו"נר קמחי חיים ר"כמהור הכולל הרב

 בהא ,זו קושיא מיישב היה המחבר שהרב
 דבאומר( ג"מ דף) מקדש האיש' בפ נןדאמרי

 החלב את ואכול הערוה את בעול צא לשלוחו
 זה מצינו שלא ,פטור ושולחיו חייב הוא ע"לכ

 ש"מ ועיין, דכוותה נ"ה ,מתחייב וזה נהנה
 האתרים בדרך דרשותיו בספר המחבר הרב

 היראי מהנחש להביא שאין ,כלומר. ''ב' ו דף
 שגם, שם' לגמ פשוט היה כי', תוס לשיטת

 לדבר שליח שיש שסבר הזקן שמאי לדעת
 מעשיית נהנה כשהשליח ז''בכ, עבירה

 אמרה' שהגמ ואף, פטור המשלח, העבירה
 ששיטתו הזקן שמאי של דעתו לגבי זאת

אם  ז''בכ, אדם בדיני המשלח את לחייב
 בדיני  המשלח חייב לעבירה שכששלח נאמר
 גם המשלח חייב לא, נהנה כשהשליח, שמים

כי כל החיוב בעבירת הנאה נופל ,שמים ןמדי
 שלמרות, להלכה נפסק וכן רק על הנהנה.

, עבירה לדבר שליח שיש התחדש שבמעילה
 על לישב ששלחו כגון, נהנה כשהשליח אבל
' תוס עיין, השליח חייב, הקדש כסא

 נהנתה שחוהרק בגלל  ולכן. שם וראשונים
, שפטור לטעון יכל הנחש, האיסור מאכילת

 וכגון, מהעבירה נהנה לא השליחכש אבל

 שבאמת להיות יכול, לשקר עדים שולח
 גם בלי לשכור, שמים בדיני חייב המשלח

 כתב וכן. )שפטר' לתוס ראיה מכאן ואין
 א"הגרעק וכן, ל''הנ י''הפנ דברי בהמשך

' בתשו סופר בחתם וכן, שם ך"הש בגליון
 (.נ"ק ס"ס א"ח ז"אהע

ת ''דברי עפ''י יסוד זה מיושבת עיקר טענ
 הרב'' של הנחש

 למלך המשנה שכתב מה ולגבי יא(
 דרכים בפרשת שהקשה ש''עיי, בדרשותיו

, לד רבה בראשית) במדרש דאיתא'(, ב דרוש)
', וגו ישפך דמו באדם האדם דם שופך(, 'יד

 בעד, נח בני כהלכות כולם, חנינא רבי אמר
, התראה ובלא עדים בלא, אחד בדיין, אחד

 על דאף, במדרש ומבואר'', וכו שליח ידי על
, עבירה לדבר שליח אין ישראל דבדיני גב

 מי דברי התלמיד ודברי הרב דדברי משום
 לדבר שליח יש נח בבן מקום מכל, שומעין
 ולכאורה', וכו הרב דברי אומרים ואין עבירה

 הרב דברי הנחש טענת מועיל היה איך כן אם
 על ותירץ ?כן אומרים אין נח בבן הרי', וכו
 לשליח אומר שאם, שלפנינו הגמרא דברי פי

 ששליח החלב את ואכול הערוה את בעול צא
, מתחייב וזה נהנה זה מצינו שלא ,חייב

 .ל''וכנ
ישוב ראיית התוספות מהנחש:שהיה צריך 

הנחש להתחייב על ששלחה לעבור 
ב''איסור'' נגיעה, וראייה שבלי תשלום אין 

 חיוב על המשלח
 את דחה.( מג ושיןקיד) במקנה ואמנם יב(

 לנחש אמרה האשה דהא: ''...וכתב, דחייתו
, תגעו ולא תאכלו לא]שאמר להם הקב''ה[

 דאין, ''נהנה זה'' שייך לא דבנגיעה וכיון
 כבר הנגיעה משעת כ"א, בנגיעה הנאה

 מצינו שלא ה"ד' )תוס ש"כמ הנחש נתחייב
]שהקשו על דברי הגמרא, (:נהנה זה ת"בכה

אם שלח שליח הרי התחדש במעילה ש
שימעול, כגון ששלחו לאכול לחם הקדש, 
המשלח חייב, והרי גם במעילה נהנה השליח 
 מלחם ההקדש ששלחוהו לאכול?ותירצו[ 

 הנאת י"ע המשלח מתחייב לא דמעילה
 דמיד ,דשליח הגבהה י"ע אלא השליח

 חייב שעתא וההיא ,קנייה שליח דאגבהיה
 ברוך הקדוש צוה לא דבאמת ואף .משלח

 הרבה דקאמר הא שייך לא מ"מ הנגיעה הוא
 דדוחק, טען ולא לטעון לנחש היה טענות
...'', הנגיעה על נצטוה שלא ידע דהנחש לומר

 בעץ לגעת לחוה שמותר ידע לא הנחש כלומר
 בנגיעה אותה להכשיל התכוון והוא, הדעת

 בשר לאכול נתכוון'' על הנחש עבר כ''וא, בעץ
 סליחה ריךשצ'', טלה בשר בידו ועלה חזיר

' וה' ''מהפס. כג בנזיר שלמד כפי, וכפרה
 - לה יסלח' וה הפרם אישה: ר"ת'' )לה יסלח

 הכתוב ידעה לא והיא בעלה לה שהפר באשה
 וכשהיה. וסליחה כפרה צריכה שהיא, מדבר
 ועל...(, בוכה היה זה פסוק אצל ע"ר מגיע
 נהנתה שחוה התירוץ את אין, זה חטא
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 לו מועיל שהיה ובכת ז''ובכ, הפרי מאכילת
 שהאומר ומוכח...'', הרב דברי'' הטענה
 . שמים מדיני אף פטור לחטוא לחבירו

לש''ך אין ראייה מהנחש:כי דווקא שם יכל 
 להיפטר,כי אדם וחוה נענשו

 מהנחש ההוכחה תחוזר, המקנה ולפי יג(
 האומר את שפטר', התוס לשיטת הקדמוני

 זאת יתרצו איך כ''וא, עבירה לעשות לחבירו
: המקנה זאת ותירץ? א''והריטב ך''הש

 את דשולח בההוא א"הריטב ש"לפמ מיהא''
 שמים בדיני אפילו המשלח דפטור הבעירה

 אין וממילא הפיקח שילם שכבר משום
 וחוה אדם דקיבלו כיון ,דנחש מההיא קושיא

 דברי טען אם פטור המשלח ,עונשין חיוב
 נתנו לא שלמסית רק'', ק"ודו' וכו הרב
 זאת טוען הנחש היה אם אבל, זאת וןלטע
 על'' שילמו'' וחוה אדם כי, נפטר היה

 לחבירו אומר בכל כן שאין מה, העבירה
 המשלח חייב, משלם השליח ואין, לחטוא

 .שמים בדין
 ך''הש לשיטת הקדמוני נחשעונש מ היראי
 מהנחש להוכיח שאפשר ד''לענ ונראה יד(

 עבירה לעשות חבירו משלח כלש,  להיפך
שהרי  גם בלי ששילם לו , '',מסית''ל נחשב
 שהאומר מוכח ,נענש הנחש סוף שסוף ממה

 וכן. שמים בדיני חייב עבירה לעשות לחבירו
 כי: ''...כתב( קסו סימן) יאיר חוות ת"בשו
 העבירות כל על המסית חייב שמים בדין

 ומשם ,הנחש נתקלל כן ועל ,ומסברא מקרא
 בגורם ש"בד דחייב עבירות ששאר למדנו
 שאר בכל ועיין...'', ומכשילו לחבירו תקלה

 בפנים הבין וכן. זה בעניין דבריו אריכות
 בספרו גם כתב כן וכמו בפנים שהובא יפות

 שהרי תדע: ''..שכתב.(, מג קידושין) במקנה
...''. דבר לכל נלמד ומזה  הנחש נענש באמת

 שהיאך שהקשה, אנגליה חכמי' בתוס ע''וע]
 לא הנחש והרי, מהנחש ז''לע מסית נלמד
 שהרי ז''לע הסית שהנחש' ותי?  ז''לע הסית
 ז''כע ונחשב'', כאלוקים והייתם'' אמר

 נחששנענש  מדחזינן' ''תי ועוד:, נו כסנהדרין
 ז''לע מסיתים ש''כ ז''לע הסית שלא

 .[''דחמירי
מאיסור מסית לע''ז שמעינן איסור הסתה 

 לכל האיסורים
 בחשוקי הובא) מ''האג כתב זה פ''וע טו(
 מחלל להזמין שאסור(. כט דף סנהדרין חמד
 לשון וזה. ממרחק שיבוא כשידוע שבת

 מותר האם :שאלה: ''שם חמד החשוקי
, שבת שומרי אינם שעדיין אנשים להזמין
 כדי, הביתה אליו שבת לסעודת שיבואו

 זה ידי שעל סיכוי שיש, מהסעודה להתרשם
 םגרי הם כאשר, ומצוות לתורה יתקרבו

 יבואו הם הזמנתו ידי שעל לו וברור, רחוק
 ח"ממו שמעתי :תשובה? רכב עם לסעודה

 אורח להזמין שאסור אלישיב ש"הגרי מרן
 מראש ידוע כאשר, שבת טעם לטעום החפץ
', וריע לפני' על בזה ועובר, שבת יחלל שהוא

 לי כדאי לומר תורה בדיני מסחר לעשות ואין
 בעתיד בולקר כדי', וריע לפני' על לעבור
 א"ח ח"או) משה אגרות ת"ובשו. לשבת
 הגר אדם מזמין שאם כתב( צט סימן

 חלול בלא שיבוא אפשר שאי באופן, במרחק
 מאיסור גרוע עוד והוא, אסור ודאי שבת

'. מסית' באיסור עוד הוא שהרי', וריע לפני'
 רק הוא, סקילה לחיוב מסית שאיסור ואף

 רהאיסו לענין מ"מ, ם"עכו לעבוד מסית
 טוענין שאין החומר בכל שמיא כלפי ועונש

 כמפורש, האיסורים בכל יש למסית
 ר"א נחמן בר ש"ר שיליף. כט דף בסנהדרין

 מנחש למסית טוענין שאין מנין יונתן
 אלא, ז"ע חטא שם היה שלא אף הקדמוני

 שאיסור חזינן. הדעת מעץ אכילה איסור
 בדיני עונשין שאין אך, עבירה לכל יש מסית
 שמים בדיני אבל, ז"לע מסית על רק אדם
 ...''.סנגוריא עליו ילמדו ולא, יענש

 הנחש על החמירו במהלפי הש''ך קשה  
 ?שמעו את טענתו כשלא

 הנחש על ומראהח ימה קשה ואמנם טז(
 לו נותנים שלא בזה והרי ?מסית שהוא בגלל

 ך''הש לפי שהרי, מצבו נגרע לא, לטעון
 זכות את נותנים היו אם גם, א''והריטב

 כ''ג...'', הרב דברי'' טוען והיה, לנחש טענהה
 בדיני שהרי, טענתו מתקבלת היתה לא

 ? המשלח חייב שמים
 כמה הבין, עונשו הורע שלא שאף אלא

 הוא שנאוי
 כ''כ שהוא מראים שלמסית ל''י ושמא יז(

 כי, אותו לשמוע רוצים לא שאפילו שנאוי
 ומרגיש, טענותיו לטעון שנותנים למי

 ה''הקב כ''שאח אף, שלו הצד את הסבירש
 בשמחה לקבל עליו יקל, אותו להעניש יחליט

 וגם, אמת דין עשה שהדיין עשיוד, הדין את
 שלא המסית אבל, להיטיבו נועד העונש
 דין לו שנעשה, הרגשתו, לדבר לו נותנים
 את מחפשים שלא, רעה והרגשתו, מרומה
. לו להרע מחפשים רק אלא, כביכול האמת

 שנאוי אין באמת כי, עונשו ושזה ,אמתוה
 עדים שמטמינים היחיד והמקרה, ממנו יותר

 כל כי, למסית רק זה, להרשיע כדי במיוחד
 אבל, עונשו יקבל, לעצמו שחוטא, חוטא
 שום אין שבזה, לעבירה אחרים מסית כשגם

 רק שלא נענש, עליו גבר שיצרו הצטדקות
 הוא כמה גם לו מראים אלא, עונש שמקבל

 לנסות אפילו לו נותנים לא ולכן, שוקץמ
פירוש דברי  כ''וא. הצטדקותו את לטעון
 ברוך הקדוש לו טען לא מה ומפני''חז''ל 

 . אותו לשמוע רוצים שלא הכוונה'', הוא
על פי יסוד זה מבואר ההבדל למה מקשים 

 חז''ל על הנחש ולא על האשה

 אנגליה חכמי בתוספות' שפי נראה וכך יח(
 טען לא מה ומפני: ''ל''וז(, פניומ ה''בד)

 טען לא נמי והלא קבעי מאי וקשה'' לנחש
 הכי ל"וי?  לטעון הנחש ובשביל לאשה

 למסית טענות מאריכין שאין מנין פירושו
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 מנחש שנימו ?זכות לידי אולב שיוכל כדי
 טענות עמו המקום האריך שלא ,הקדמוני

 למה דכתיב לאדם, וחוה לאדם שעשה כמו
 שאמר זכות מצא כך מתוךו עשית זאת

 למה אמר לאשה וכן, ואוכל לי נתנה האשה
 אבל, ואוכל השיאני הנחש וענתה זאת עשית
 ''. קללו אליו כשבא מיד לנחש

הסיבה שאין טוענין למסית היא כדי שלא 
 יהיה הוא בגן עדן ותלמידו בגיהנום

 וילנא) רבה בבראשית במדרש מצינו וכן יט(
' ה ויאמר(: ''ב סימן כ פרשה בראשית פרשת

 עם, ונתן נשא אדם עם' וגו הנחש אל אלהים
 אלא .ונתן נשא לא נחש ועם, ונתן נשא חוה

 בעל רשע זה נחש ,הוא ברוך הקדוש אמר
 אומר הוא ,עכשיו לו אני אומר ואם ,תשובות

 מפני, אותם צויתי ואני, אותם יתוצו אתה לי
 אלא, צוויי אחר להם והלכו, צוייך הניחו מה

 שם' ופי''. דינו את לו ופסק ליוע קפץ
 שאין מפני-דינו את ופסק: ''כהונה המתנות
 בגן הוא יהא שלא מסית של בזכות מהפכין

 אף כ''וא...'', בגיהנום הניסת ותלמידו עדן
 עוזר היה לא, טענותיו הנחש טוען היה אם

 יהיה שהמסית' ה רצון זה אין עדיין שהרי לו
 רחךכ עלו, בגיהנום והמוסת עדן בגן

 לו שיש מה נשמע שלא המסית על מחמירים
 .להגנתו להגיד

 על פי הנ''ל מיושבת קושיית הראשונים
: ל"וז, יונה' ר' בחי שכתב במה ועיין כ(

 ואין טוענין הכא למימר שייך היכי ל"וק"
 כלומר ,דין אלא טענה זה אין והרי ,טוענין
 למימר דאיכא כיון ,לפוטרו הדין מן שהיה
 וכן, ע"בצ שהניח ש"ועיי ...''הרב דברי

 וקשה: ''...ל''וז, אנגליה חכמי' בתוס הקשה
 נדון היאך נחש כ"א טענה אותו מועיל אם
 יש ל''הנ לפי ולכאורה''. ע"וצ, לומר לו היה

 של שדינו ישתנה לא הדין שבאמת, ליישב
 ששנאוי לימדה' הגמ רק, לעונש הנחש

 לטעון אפשרות לו נותנים שלא המסית
 .ל''וכנ

שכל טענת הנחש הועילה לו רק  ל''י דעו
 לעונשו בדיני אדם

 ואף'' ך''בש ה''בהג' שכ שמה ,ל''י ועוד כא(
'(, ד' כ בראשית) רבה במדרש דאיתא גב על

 דין מ"מ, א"ע של בסנהדרין אותו שדנו
 ',התוס להסבר זאת אמר'', הוא שמים
שמועילה טענת דברי הרב בדיני שמים  שסבר

 א''והריטב ך''הש רלהסב אבלכשלא שילם, 
 נחשב שבאמת ל''י, שתמיד חייב בדיני שמים

 המדרש לשון'' )אדם בדיני'' הנחש את שדנו
 רבי בשם סימון בר יהודה ר"א: ''שם

 ואחד שבעים כאן ועד הספר מתחלת הושעיא
''(, שלימה בסנהדרין שנידון מגיד אזכרות

 שהנחש. , כט בסנהדרין' הגמ מיושבת כ''וא
 אדם בדיני כי...'', הרב בריד'' לטעון יכל

 המסית לנחש ז''ובכ, מועיל זה טיעון באמת
 מטה של ד''שבבי ואף, זאת לטעון נתנו לא

...'', הרב דברי'' שקר עדי השוכר טוען,  ממש

, מתשלומים אותו ופוטרים טענתו ומקבלים
 כלומר, הדינים שניאת  היה הנחש אצל ז''בכ
'' שמים ןדי'' תמיד אבל, שמים בדין אותו דנו

 קיבל ל כאןאב', ה מיד עונש שיקבל הכוונה
'', חייך ימי כל תאכל עפר'' של מהעונש חוץ
...'', אשית שאיבה'' אדם מבני עונש גם

 ביני' ה ישפוט'' כעין דנו שמשמים ,כלומר
וגם כאן גזר  ,לאברהם שרה שאמרה'' ובינך

 עליו הקב''ה שבני אדם יענישו את הנחש,
 פטור הוא אדם שבדין ן,לטעו יכל הנחש ולכן

 ה''הקב ז''ובכ'', אשית איבה'' של מהעונש
 של כוונתו זוהי ושמא .זאת לטעון לו נתן לא

: ל''הנ ך''הש על שכתב, הקדשים הכסף
 חייב עבירה לדבר שמשלח ך''הש ש''מ''

 בהנוגע רק זה שאין ל''י אולי, שמים בדיני
 בדיני גם לאדם בינו בהנוגע אך...לשמים בינו
 גורם כן שאין מה, בשליח פטור םשמי

 שבינו מצד גם שמים בדיני דחייב בעלמא
 לפני ה''מש בכלל הוא ואולי, לחבירו

... זה בכלל אין, שליח י''ע כן שאין מה...וריע
 נחש כי, ממסית ה''בהג שם ש''מ וכן

 ה''כמש אדם דיני בסגנון גם נענש הקדמוני
 והיינו' וכו האשה ובין בינך אשית ואיבה

, לבריות בינו מצד גם שמים דיני חינתבב
 ''.היטב ע''וצלע

חידוש היד רמה מסוגיית הנחש דכדי 
להיפטר בטענת ''דברי הרב'' צריך טענה 

 וקושייתו לפי''ז
' מהגמ ללמוד שיש זה פ''ע לומר ונראה כב(

, אדם שבדיני, למעשה הלכה, ל''הנ בסהנדרין
, עבירה לדבר שליח אין ל''שקיימ אף

 זה את שיטעון צריך ז''בכ, ורפט והמשלח
 בדיני גם חייב יצא, יטען לא אם כי, ד''בבי

 ביד בזה שהסתפק מצאתי ובאמת. אדם
: שכתב(, ואמרינן ה''ד, שם) ה"רמ
 כולה התורה דכל דמסית מינה ושמעינן''...
 אבל ,דטעין היכא אלא מיפטר לא ז"מע לבד

 דהא מ"וש .ליה טענינן לא ,טעין לא אי
 ,עבירה לדבר שליח דאין בעלמא ל"דקי

 ודברי הרב דברי משלח דטעין היכא דוקא
 דלא היכא אבל ,שומעין מי דברי תלמיד

 דוכתא בכמה דהא לי וקשיא. מיחייב טעין
 לדבר שליח אין והא אמאי מקשי דקא

 דלא עסקינן במאי הכא משני קא ולא עבירה
 לא הכי שנא ולא הכי שנא לא דאלמא טעין

 ''.עיון וצריך משלח מיחייב
סבר הגמרא:צריך טענת דברי הרב כדי ה

 לשלול מצב שלחץ עליו לעבור עבירה
 אוירבך אדיר רבי מהגאון ושמעתי כג(

, בדינו הבדל שיש נאמר אם שגם, א''שליט
, יטען לא אם לבין...'', הרב דברי'' יטען אם

 חשב כמה עד במציאות שתלוי, הכוונה
 או לו ישמע שהשליח הנסיבות פ''ע באמת

 כ''כ ולא, בריפיון לו אמר רק אם כי, לא
 שחשב טענתו תתקבל באמת, ברצינות
 משכנע ממש אם אבל, לו ישמע לא שהשליח

 ולוחץ, עבירה לעשות ללכת כוחו בכל אותו
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 לא, למשלח לסרב יכול לא שכמעט עד, עליו
 אין ,כלומר .לו ישמע שלא שחשב לטעון יכול

 אםה אלא, זאת יטען הוא בפועל אם הנידון
 וממילא, זאת לטעון ששייך מראה המציאות

 עליו לחץ כי זאת לטעון שייך כשלא באמת
 ברור שהרי, זאת לטעון פניו יעיז לא, מאוד
 ומצאתי. המשלח בגלל רק לעבירה שהלך
 אות, שם) שמואל' ר בשיעורי להסברו סמך
 ונראה: ''ה''רמ היד דברי על שכתב(, רפט

 ,ב"פק' בסי ע"כהסמ ל"דס דבריו ביאור
 משום הוא ין שליח לדבר עבירהבא דהפטור

 ישמע שלא הייתי כסבור המשלח אמר דמצי
, שליח למנותו באמת נתכוין דלא היינו, לי

 כן שיטען דבעינן ה"הרמ סבר ולכך
 אותו שכשמינה נשמע וממילא .''המשלח
 .זאת יטען לא, ממש כשליח

יש מקום לומר:רק במסית שחייב על מעשה 
ון טענת אונס שסבור ההסתה צריך לטע

 שלא ישמע לו
' ר בשיעורי כתב, דבריו בהמשך אבל כד(

 דלענין, לחלק יש דבריו לולי אבל'' :שמואל
 מעשה על המשלח לחייב דבעינן שליחות
 דכיון אמרינן ,טוען שאינו היכא גם, השליח

 ,המשלח בקול לשמוע לשליח ליה הוי דלא
 אדעתא ולאו דנפשיה אדעתיה כעושה הוי

 .למשלח מתייחס המעשה אין ולכן, חדמשל
 מה על לחייבו באין אנו אין במסית אבל

 גופיה הסתה מעשה על אלא, המוסת שעשה
 שיכול אלא, ז"ע שיעבוד לגרום להסיתו שבא

 אבל, לו ישמע שלא שחשב אנוס שהיה לטעון
''. ליה טענינן לא אנן טעין דלא כמה כל

 עדי ששולח וכגון, לעבירה המשלח כלומר
 המשלח אין, להעיד הלכו לא ולבסוף, שקר

, כך לא הדין הרי במסית אבל, עונש מקבל
 מצוה, ראה פרשת) החינוך בספר כדכתב

 המעשה נעשה שלא פי על ואף(: ''...תסב
 ולא המסית לא זרה העבודה עבדו שלא

 מפני מסית כדין דינו כן פי על אף, המוסת
 מעשה על דנים במסית כ''וא...'', לבד הדיבור

ולכן עד שלא יוכח אונסו בטענתו, , הסתהה
 חייב.

חילוק הפנ''י בין שולח לעבירה שלא צריך 
שישלם כדי להתחייב בדיני שמים לבין 

 שוכר עידי שקר
 שתלוי) רמה ביד ל''הנ ההסבר וכעין כה(

 בפני מצאתי(, בגללו עשה אם במציאות
 ד"ולענ: ''...שכתב.(, נו דף קמא בבא) יהושע
 דהשולח בקדושין דאמרינן הא ליישב נראה
 עשה שהשליח היכא היינו ,שמים בדיני חייב

 המעשה שעיקר ,המשלח של בצווי המעשה
 ווייצ ולולי ,הענין בזה שחפץ להמשלח מיוחד

 זה לעשות רוצה השליח היה לא המשלח
 אתינן כמותו אדם של שלוחו ומדין ,המעשה

 מטעמא ליה פטרינן אדם דבדיני דנהי ,עליה
 בדיני לחייבו יש מ"מ ,'וכו הרב דדברי
 כגון .אליו מיוחד המעשה שעיקר כיון ,שמים
 יואב עשה שלא ,אוריה בהריגת יואב בענין

 לא כרחך ועל, המלך דוד צווי לקיים אלא
 דבר כי ל"הנ שוכר כמו לדוד יואב מעשה גרע

]ודלא כדברי התומים ,נחוץ אליו המלך
 רוצה היה ובודאי שהובאו בתחילת הסימן[

 ולא בשליחותו הדבר יעשה שיואב דוד
 דוד דחייב לתלמודא ליה פשיטאלכך , יתעצל
 את הרוג לשלוחו האומר וכן, שמים בדיני
 ורוצה, זה בענין עיקר שהמשלח, הנפש

 שליחותו ולולי, בשליחותו זה יעשה שהשליח
 לקיים אלא, לעשותו השליח דעת על עלה לא

 שמים בדיני חייב לכך, כן עשה המשלח ווייצ
 בנדון כ"משא .כמותו אדם של שלוחו מדין
 שקר עדות להעיד לחבירו באומר ,דידן

 כלל כאן שייך דלא ,לשמעון מראובן להוציא
, הוא שלוחו דלאו, כמותו אדם של שלוחו דין
 רצון לקיים עושין אינן ודאי העדים וכן

 עושין היו נמי ה"בלא אלא, בלבד האומר
 רסוריס מעשה האומר וזה, דין הבעל לרצון
 נמי בעצמו ואיהו, דעבד הוא בעלמא עבירה

 שעיקר נמצא, דין הבעל של שלוחו אינו
, עצמן להעדים אלא אליו מיוחד אינו מעשה

, פטור דאומר בפשיטות תוספות כתבו לכך
, טעמי מהלין דפטור א"סד בשוכר ואפילו

 ''. שליח כמו הוי דבשוכר דחייב ל"קמ
דעת הקצוה''ח:דעת התוספות שפטור 

שולח לעבירה ולא שילם הוא דווקא מחיוב ה
 תשלומין בידי שמים ולא מעונש שמים

חידוש התוספות והרמ''א, שרק  ולגבי כו(
 בקצות כתב,  בשוכר חייב בדיני שמים

 דכאן נראה ולי(: ''...א ק"ס, לב' סי) החושן
 וכההיא ,שמים בדיני תשלומין מחיוב מיירי

 יודע יאינ ,(א, קיח ק"ב) בו כיוצא דאמרינן
 לשלם וחייב אדם מדיני פטור ,נתחייבתי אם

 בדיני לשלם חייב בשוכרן נ"וה, שמים בדיני
 ליה אית ודאי ,שמים בדיני עונש אבל ם.שמי

 דאין דאף ומשום, שוכרן אינו אם אפילו
 בדיני הוא ענוש ,עבירה לדבר שליח
 שגם החושן קצות דעת ,כלומר. ...''שמים

 האומר תא שמים מדין שפטר' תוס לפי
 חיובמ דווקא זה, עבירה לעשות לחבירו

 יש, שמים כלפי חטא אבל, שמים מדין ממון
 לעשות לחבירו האומר יענש ולכן, מקרה בכל

 חמד בחשוקי הסתפק ואמנם. ]עבירה
 כששגג עונש יקבל אם.( כט דף סנהדרין)

 שכתב מה שגם ויתכן: ''...ל''וז, המשלח
 יןמתשלומ שפטור אף משלח שכל ח"הקצוה

, במזיד דוקא היינו, בעונש חייב ,שמים בדיני
 ''[. פטור אולי שוגג היה המשלח אם אבל

 כדעת הקצוה''ח כתבו החכ''צ וספר יהושע
 צבי חכם ת"בשו כתב, ח''הקצוה וכדעת כז(

 של ראייתו עיקר אבל: ''...ל"וז( קלח סימן)
' התוס מודו לא מי דאטו כלום אינה ך"הש

 שמים ידי לצאת לשלם מחויב שאינו דאף
 עוברי ידי החזיק שהרי בידו היא עבירה
 נמי מכשול תתן לא ע"לפ ומשום עבירה
 ועונש חטא אשר ןועו עליו יש ובודאי, איכא

 לשלם צריך שאינו אלא, בדבר אדם מחטיאי
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, שכרן שלא כיון שמים ידי לצאת אף
 שלוש יש ,כלומר ....''סגי בעלמא ובתשובה

, אדם בדיני יםשחייב יש, עבירה של דרגות
 בדיני שגם ויש, שמים בדיני שחייבים ויש

 ויענשו איסור עברו ז''ובכ, חייבים לא שמים
 של ממונו לתפוס יועיל לא וכן, משמים

 . שמים בדיני שחייב מקומות כבשאר, הניזק
 העשיל יהושע לרבי) יהושע בספר כתב וכן

: ל''וז, תכו סימן ופסקים כתבים(, ד''באב
 ופלפולו ך"הש דברי להבין -יתיזכ לא ואנכי''

 בסנהדרין שם התוספות דהלא ,הנעים
 פטור יהא מסית כל כ"דא  הקשו במקומו

 היתה לא דבנחש ותירצו ,'וכו הרב דדברי
 שלא נצטוה אדם כ"משא ,להסית שלא מצוה

 .להסית
ולפי''ז יתכן שלנחש עוזרת טענת דברי הרב 

 להיפטר ולאדם לא
 דאף נחשמ ראיה שום אין ז"ולפי כח(

 פ"עכ חייב אדם מ"מ, פטור היה דהנחש
 רשאי שאינו מיבעיא לא דהרי, שמים בדיני

 שנאמר, להוכיח מצוה אפילו אלא, להסית
 בשבת להדיא אמרינן וכן', וכו תוכיח הוכח

 מפני שמים בדין הצדיקים דנענשו: נד דף
 שמים עונשי דאיכא ש"וכ, הוכיחו שלא

 נמי יתוהס אף הוכיחו שלא רק שלא, במסית
 שאין לומר שייך איך כ"וא, עבירה לעשות

 הפסוקים בודאי הרי, שמים עונשי כאן
 ומאי ,בזה שמים עונשי האדם על דיש מורים
 אי שמים בדין חייב אי בזה הפוסקים דפליג

 מה לשלם שמים בדיני חייב אי היינו לא
 שוב. כלל מנחש ראיה אין כ"וא, שהפסידו

 מיכל צקאי' מ החריף תלמידי לי הראו
 צ"ח הגאון בזה עמד שכבר מאניש

 שכיונתי ונהנתי. ש"יע קלח' סי בתשובותיו
  .הגדולה לדעתו

תמיהת ספר יהושע על דברי החכ''צ 
 שהשולח לעבירה חייב מצד לפני עיור 

 על דעובר ]כפי שהובא לעיל[ש"מ אך כט(
 ידעתי לא, ]כששולח לעבירה['וכו עור לפני
 הלא, שכרן בלא בפיתוי שייך וריע לפני מאי

 לפני שייך לא בעצמו לעשות שיוכל במקום
, דנהרא עברא בתרי דקיימא היכי רק ,וריע

 ניחא תוכיח הוכח משום ש"לפמ אבל
 ".ק"ודו

 לפי החזו''א מיושבת התמיהה הנ''ל
 ק"ס ב"ס' סי ד"יו) א"החזו לפי ואמנם ל(

 מוכח וכן) י' סעיפרק א,  לעיל שהובא( ג"י
 שם שהובאו חדש והפרי חיים מהחפץ
 אף כי, צבי החכם על קשה לא(, 41 בהערה
 מבלעדי גם שקר להעיד העדים שיכלו

 רצונם את שהכריע זה הוא סוף סוף, המפתה
 עור לפני על עבר ולכן, שקר להעיד

 .מדאורייתא
בספר עיון יעקב כתב כחילוק האחרונים בין 

 הנחש לכל שולח לעבירה

 עקבי לרבי) יעקב עיון בספר ע''וע לא(
: שכתב(, דברי ה''ד. כט סנהדרין, ריישר

 מדיני אף פטור היה הנחש להכי ל''י כ''א''...
 מה, נצטווה שלא כיון כי, טען אלו שמים
 תקלה להביא שלא שנצטוינו לדידן כן שאין

 חבירו את להוכיח חייבנו ואדרבה אחר י''ע
 עבירה לדבר בשליח שמים בדיני חייב לכן

 אף התורה יבהחי החמור ז''לע ובמסית
 ...''אדם בדיני

 כהבנת הש''ך בתוספות א''הגר דעת
 ברציחה ורק, שמים מדיני פטור שהאומר

 שהרי חייב להצילו חייב
 שהמשלח' בתוס ך''הש כהבנת ואמנם לב(

 מעונש גם פטור, אמירה י''ע רק לעבירה
' סי, מ''חו) א''הגר בביאור גם כתב כן, שמים

 ם"מהרמב וכחמ שכן שם ועיין .(ב ק''ס, לב
: שכתב(, ב הלכה ב פרק רוצח הלכות)
 ששלח או, חבירו את להרוג הורג השוכר''

 הריגה ועון הוא דמים שופך...והרגוהו עבדיו
 מלשון וזהו'' ]לשמים מיתה וחייב בידו

 נח פרשת וילנא) רבה בבראשית המדרש
 זה, אחיו איש מיד(: ''יג' סעי, לד פרשה

''[, ירוחב את להרוג אחרים את השוכר
 כי'', האומר'' ולא'', השוכר'' דווקא ומשמע

 מדויק וכן .שמים מדין פטור, אמר רק אם
 לשלוחו האומר'' שכתוב. מג בקידושין' בגמ
 ושולחיו, חייב הוא - הנפש את הרוג צא

 מדין אף פטור, שם ק''ת לדעת כלומר'', פטור
 שכתוב ומה, שכר ולא אמר רק כי, שמים

''( זוטא דינא)'' קל עונש ז''בכ שיש, שם' בגמ
, להרוג ללכת לשליח שאמר למי, שמים בידי

 במשלח דווקא שיש מיוחדת חומרא רק זה
( אמירה י''ע) משלח כן שאין מה, לרצוח
. יקבל לא קל עונש גם, עבירות לשאר

 ז''בכ לו לתת החמירו שברציחה והסיבה
 שאפילו'' מכיוון, אמר שרק פ''אע, קל עונש

 לא משום ועובר חייב להצילו יכול אם
, לאגורי ואפילו ו"תכ' בסי ש"כמ', כו תעמוד

 ''.להרגו שאומרכ ש"כ
ביאור השמטת הרמב''ם לחידוש שברציחה 

 חייב גם האומר
 ם''הרמב למה, ז''לפי לי קשה אמנם לג(

 שאף החידוש את גם כתב לא, ברציחה ל''הנ
, שמים בדיני קצת נענש עדיין אומר שרק

, בקידושין' בגמ תחדשה רציחה לגבי שהרי
 ם''לרמב והיה, לאומר גם קל עונש שיש

 מ''נפק שאין שכיוון, ל''י ושמא !להביאו
 הביא לא ם''הרמב לכן, למעשה להלכה

]ויתכן שסמך על איסור לא תעמוד ,זאת
 בדין חייב רוצח ששוכר שהביא ומה הידוע[
 שאף היא שהלכה שנדע זאת כתב, שמים
 מדיני פטור ז''בכ הרוצח את בכספו ששכר

: שהדגיש שם מדבריו מוכח וכן, אדם
 ואין לשמים מיתה וחייב בידו הריגה ועון''...
 זה כל ואמנם. ק''ודו''. דין בית מיתת בהן
 בארץ אשר הגדולים מן אחד''כ דלא

 סימן יאיר חוות ת"בשו שהובא'' המופלגים
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 נמי איירי בקידושין שם כי: ''...שכתב, קסו
 אמר ולא לשלוחו מרהאו משמע והכי בשכרו
 בין ושליחותו לעבודתו דמוכן דכיון, לחבירו

 דוד שליחות היה ג"ובכה, בחנם בין בשכר
 למימר שייך לא ג"ובכה יואב את ה"המע

 בלבד באומר כי'', יעשה שלא הייתי סבור
 לפי ונמצא .לשלוח התכוון שלא לטעון יכול

 בעונש שחייבו, ל''הנ בקידושין' שבגמ, דבריו
, השוכר את רק זה שולח להרוג,את ה קל

 יהיה, לרצוח לרוצח יאמר רק שאם ומשמע
 שם יאיר בחוות ועיין, קל מעונש גם פטור

 .דבריו נראין שלא שכתב
דעת המאירי ותוספות הרא''ש לחלוק על 

ת ולחייב בדיני שמים השולח לעבירה ותוספ
 באמירה

 על שחלקו א''והריטב ך''הש וכדעת לד(
, לאומר שוכר בין הבדל שאין וסברו', תוס
 כתב כן, שמים בדיני חייב אמר רק אם ואף

 קחיפ ביד שלח: ''ל''וז:(, נט ק''בב) במאירי
 שליח שאין ועצים בשלהבת אף חייב קחיהפ

 והדלק לך לו כשאמר ואפילו, עבירה לדבר
 של בשני שהרי ,המשנה בראש שבארנו כמו

 המשלח את לחייב בזה מחזירין היו קדושין
 אלא, כמותו אדם של וחושל מדין

 עבירה לדבר שליח שאין ממה שהפקיעוהו
 מדיני אף פטור והמשלח ,שביארנו כמו

 לחברו שקר עדי שבשוכר פי על ואף .שמים
, מפסידו הוא בזו, חייב שמים שבדיני אמרו
 והוא ,לו לשלם חייב קחיהפ הרי כאן אבל
 ,לשלם במה לו יהיה לא שאם ,הדין

 ,כלומר .''שמים שעונ עליו לו יש שהמשלח
 שכתוב. נו קמא בבא בין הסתירה את

 לבין, שמים בדיני חייב שקר עדי שהשוכר
, פיקח ביד שלהבת חשמשל: נט קמא בבא

 כמו תירץ לא, שמים מדין אף המשלח פטור
 אלא', שוכר'ל' אומר' בין חילוק שיש', התוס

 חייב ולכן, הפסד לחבירו גרם. נו ק''שבב
 כי, הפסד לו אין: טנ ק''ובב, שמים בדיני

 הבערה את בשולח גם אבל. ישלם הפיקח
, לשלם ממה לפיקח היה לא אם, פיקח ביד

 גם שחייב ומשמע. שמים בדיני השולח חייב
 שיענש רק ולא) שמים מדיני לניזק לשלם

 ש"הרא' התוס מדברי נראה וכן(. שמים מדין
 המשלח שאין(, שלח ה''ד:, מב קידושין)

: ל''וז, השליח םשיל כן אם אלא פטור
 דהאומר' אמרי בשמעתין לקמן ומיהו''...

 חייב דמשלח הנפש את והרוג צא לשלוחו
 .זוטא בדינא הפחות לכל שמים בדיני

 והא .ממון של עונש יש נמי דבממון ומסתבר
 למימר מצינא ,שקר עידי שוכר התם דנקט
 ,שוכר דנקט והאי ,מחייב נמי שוכר דבלא

 בדיני מחייב לא שוכר דאפילו לאשמעינן
 שמים דיני חיוב הכא תנא דלא והאי .אדם

 ,לשלם חייב קחיהפ דתנא משום ,משלח גבי
 חייב דמשלח אפשר ,לשלם מה לו אין ואם

 אינו השליח שחיוב ומבואר''. שמים בדיני
, שפוטר הוא התשלום אלא המשלח את פוטר

 מדין חיוב רובץ, ישלם שהפיקח עד כ''וא
 כירות.גם בלי ש המשלח על שמים

, שמים בדיני לעבירה המשלח לחיוב המקור
 לא יהיה חיוב זה גוי כשהמשלחש מ''ונפק
, קסו סימן יאיר חוות ת"בשו עיין לה(

 בדיני המשלח שחייב באמת מניין ששאל
' לי פשיטא מהיכן ולכאורה: ''...ל''וז, שמים

 תלמיד ודברי רב דברי סברא שיש אחר כ"כ
 '?...' לו ישמע שלא וסבר' וכו

 לחיוב מקור כתב. נו ק''בב חיות ץ"ובמהר
 נח בפרשת מהכתוב, שליח ידי על שמים בידי

 שואדר אחיו איש מיד האדם ומיד(: ''ה, ט)
 את השוכר זה: ''ודרשו'', האדם נפש את

 בראשית ר"מד'' )חבירו את להרוג אחרים
]ולכאורה יש (.ג"ה ב"פ רוצח ם"רמב, שם

שנקט  מכאן ראייה רק לשוכר,אא''כ נאמר
 שחייבים הרי שוכר משום אורחא דמילתא[ 

: שם והוסיף. שליח ידי על שמים בדיני
 ,נאמר תורה מתן קודם זה דקרא פ''ואע''...

 לדבר שליח יש ם''לעכו ם''דעכו ואפשר
 נישנית לא זה דפרשה כיון מ''מ, עבירה
 ....''נאמר לישראל דרק הדין שוב בסיני

 שיש ןלדי שהמקור שכיון ,מדבריו ומשמע
 לא, עבירה לדבר למשלח שמים בדיני חיוב
, לרצוח גוי שולח כשגוי כ''א, בסיני נשנה

, שמים בדיני אף חייב יהיה לא המשלח
, בפנים שהובא ד''למהריל ראיה זה ולכאורה

 כלפי כי, המלך את הכשילו לא ע''שחמו
 .עבירה לדבר שליח שאין אמרינן המלך

ל מוכח ממהריל''ד שהמדיינים נענשו ע
 החטאת ישראל ודלא כנ''ל

 לומר אפשר אי ד''המהריל בדעת ואמנם לו(
, שמים בדיני שיתחייב החמירו לא גוי שעל

 שהובא שהובא עצמו ד''המהריל כדכתב
. לח דף קמא בבא על' הדף על דף' בספר

 תצר אל אלי' ה ויאמר': ''בגמ שם דאיתא
 עלה מה וכי מלחמה בם תתגר ואל מואב את
 שלא מלחמה לעשות המש של דעתו על

' וכו בעצמו וחומר קל משה נשא אלא ברשות
 על כשעלתה לא הוא ברוך הקדוש לו אמר

 יש טובות פרידות שתי דעתי על עלתה דעתך
 ונעמה המואביה רות מהן להוציא לי

 .העמונית
 על י''רש דברי את ד''המהריל ביאר זה ולפי

 רבנו שמשה שבשעה שמות בפרשת התורה
 התורה אומרת, המצרי את להרוג בקש

 ופירש', איש אין כי וירא( 'יב, ב שמות)
 ממנו לצאת עתיד איש שאין, 'י"רש

 משמע דמדבריו, ם"הרא והקשה'. שיתגייר
 לא שיתגייר איש ממנו לצאת ראוי היה שאם
 מיתה נתחייב כבר והרי, הורגו משה היה

 ל"המהרי וביאר. ובשדה בבית מעשיו מחמת
 המדינים תחייבושנ המיתה דהנה, דיסקין

 את החטיאו שהם כיון, שמים מדיני רק הם
 שליח אין אדם ובדיני, פעור דבר על ישראל

, נתחייבו שמים מדיני ורק, עבירה לדבר
 שמהמואבים שכיון, רואים אנו זאת ובכל
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, להענישם אין, טובות פרידות לצאת עתיד
 לצאת העתידה טובה שתולדה, ומבואר

, שמים בדיני נשוע שיתעכב הנידון על מגינה
 את הרג רבנו שמשה, ל"חז שאמרו ומצינו
 הרגו שמשה והיינו, המפורש בשם המצרי

 מדיני רק היא מיתתו שכל וכיון, שמים בדיני
 היו תולדה ממנו יוצא היה אם, שמים

 שיצא משה ידע אילו לכן, ענשו את מעכבין
 אפילו ממיתו היה לא שיתגייר איש ממנו
 חיוב בגוי שיש נןחזי פ"עכ - המפורש בשם
 .שמים בידי

לדעת המהריל''ד מקור חיוב המשלח 
לעבירה הוא ממה שמצינו בתנ''ך שהעניש 

 הקב''ה ע''ז

 שליח יש בגוי שגם שהמקור לומר וצריך לז(
(, ל''הנ חיות ץ''כמהר ודלא) עבירה לדבר
 ה''שהקב רבים במקורות שמצינו ממה הוא

 בסברא פשוט כ''וא, המשלחים את מעניש
 מצאתי ואכן .לעבירה לשלח לגוי גם אסורש

 מקורות שהביא.(, מג קדושין) במקנה
 דפשיטא הא: ''...ל''וז, זה לדין אחרים

 נראה שמים בדיני חייב ע"דלכ ס"להש
 על העם' ה ויגוף תשא כי' בפ מדכתיב דנפקא

 אף והרי', וגו אהרן עשה אשר העגל עשו אשר
 עשה אשר קרא כדקאמר ,בעצמם עשו שלא

 אלמא, עשו אשר קרא אמר ה"אפ ,רןאה
 שלוחו הוי' ה ויגוף כדכתיב שמים דבדיני
 ונוב דשאול ממעשה להוכיח יש כן. כמותו

 י"ע שנהרגו אף שאול שנענש הכהנים עיר
 אחאב ומעשה, בהסתה דוד וממעשה. דואג

 וכאלה שליח י"ע שהוא פי על אף, בנבות
 ....''רבות

 ראשיתב, בובר) טוב שכל במדרש מצינו עוד
 שמעון לגבי(, כד' סי, לז פרק וישב פרשת
 את להשליך האחים כל של השליח שהיה
, כשולחיו הוא הזה השליח: ''...לבור יוסף

 לדבר שליח אין רבנן דאמרו גב על ואף
 בדיני אבל, אדם לדיני מילי הני, עבירה
 מצאתי ,בגוי לדבר ודוגמא'', איכא שמים
 של דשר כתב( כז דף) לשון מענה בספר

 להרע פרעה ודעת בלב מכניס היה מצרים
 ואין, להם להרע שלוחו היה והוא לישראל

 לקה לכן, חייב והשליח עבירה לדבר שליח
 המשלח שמים דבדיני לקה השר וגם, פרעה
 פני בספר דבריו על שהוסיף במה ע''וע. חייב
 ויש. )משה ויספר ה''ד יתרו פרשת שמות דוד

 שלח מובעצ פרעה גם שהרי עוד להוסיף
 (.הוא גם נענש ז''ובכ, לישראל להרע אחרים

 שמים בדיני חייב יהיה לחייל המצווה במלך
 עלמא לכולי

 שלכולי ד''לנד ל''הנ מכל יוצא פ"עכ לח(
 לדבר שליח יש(, ל''הנ ך''והש' תוס) עלמא
 המצוה המלך כי, שמים בדיני ויענש עבירה

, בכסף שקר עדי שוכר'מ גרע לא, החייל על
 ולא' )אומר' שכשרק הסברא לכ שהרי

 לא השליח שמסתמא מכיוון, לפוטרו'( שוכר'
 המצווה ובמלך, בחינם לחטוא למשלח ישמע

 לדבר שליח יש ולכן לו ישמע שלא שייך לא
 חוזרת כ''וא. ע''לכ שמים בדיני וחייב עבירה

 הכשילו ע''חמו איך, ד''המהריל על השאלה
 ? שמים בדיני אותו חייבו והרי, המלך את

 ובתוך הספר תירצתי זאת, עיי'ש.
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 סימן יד
 בסעיף לח 120שייך לסוף פרק א הערה 

 

שני מעשי רציחה באיזה אופן נחשבים למעשה 
 אחד
 

שנים שזרקו חץ ופגע השני רק הוא נחשב 
 רוצח

עיין במה שהובא בספר )פרק א סעיף לח(, 
אמנם יש לחלק, ולומר שאף שבהגברת ו

בכ''ז בזריקת החץ,  ,נחשב למעשה אחדהאש 
גלאי מילתא יהשני עשה את כל ההריגה, וא

למפרע שהחץ הראשון כאילו 'החטיא את 
המטרה' ולא עשה כלום, ונפק''מ באופן 
שהחצים בדרך הזיקו לבגדים, שפטור ממון 
מדין קלב''מ יהיה רק בחץ השני ולא בראשון 
)פטור קים ליה בדרבה מינה, מבואר בב''ק 

ב:, וכתובות ל:(. וכן כתב לי הגאון רבי כ
אדיר אוירבך שליט''א: ''הדוגמא של חץ כפי 
הנראה אינו כן, אלא נחשב מעשה רציחה 
חדש, ע''פ תוס' בב''ק יז:, אבל בשלהבת הוא 
נכון, אמנם דעת הקצוה''ח שהרא''ש חולק, 
ולפי זה עדיין יש לדון, ודעת החזו''א שאין 

 הרא''ש חולק''. 
בירו באופן שודאי ימות והוסיף הדוקר ח

לדקרו, רק הדקירה הראשונה נחשבת 
 רציחה

ולכאורה נראה שאם דקר בסכין את חבירו, 
ואח''כ המשיך לדוקרו, דומה הדבר להגברת 
השלהבת, וכן הבאתי לקמן בפרק ב סעי' ט 

סי' עא ס''ק )בשם המשנת פקו''נ  146הערה 
שכמו שהאש כבר  ,, והסברא בזה היא(ד

וא''כ בהגברתה אין מעשה הריגה  שורפת
מחודש, כך גם כשיש לו פצע שותת דם, 
שודאי יהרג מאיבוד דם בעוד זמן קצר, 
ועכשיו מרחיב את הפתח של הפציעה כדי 
שימות מהר, אין הדבר נידון כמעשה רציחה 

 .חדש, אלא הגברת המעשה הקודם
 הוא הדין בהורג ע''י יריית חיצים

, וכבר פגע חץ םרוצח שיורה חיציולפי זה  
פצע אותו ובודאי ימות בעוד זמן קצר באדם ו

מאיבוד דם, ועכשיו יורה חץ נוסף שממהר 
את מיתתו, דומה להגברת האש, וממילא 

מ רק בחץ הראשון, ולא לב''יהיה פטור של ק
 בשני. 

מי ששרף אדם באופן שודאי ימות וזרק בו 
 חץ, נחשב החץ למעשה רציחה

ו אש שהולך ונשרף ויש לעיין באופן שזרק ב
ממנה, וודאי ימות בעוד זמן קצר מהשריפה, 
ותוך כדי זה, יורה בו חץ הממיתו מיד, האם 
דומה להגברת האש, וא''כ מעשה הדלקת 
האש שבתחילה הוא ההורגו, או שדומה לחץ 
שני שפגע לפני החץ הראשון, שנחשב שהחץ 

)סי' ח ומדברי המשנת פקו''נ  ?השני הרגו
''וזה ודאי דאם לאחר  , שכתב:ס''ק ב(

שסקלוהו עדיין הוא חי ומפרפר אסור לו 
לבקש להורגו בסייף, דאז הוה מעשה מיתה 

משום  אסורנוסף בפנ"ע לקרב מותו, וזה 
מאבד נפשו לדעת'', א''כ גם כשיורה בו חץ 
תוך כדי שנשרף, יחשב החץ כמעשה הממית 
ויפטר מממון שיוזק בשעת מעוף החץ, כדין 

 קלב''מ.
ת ת''ק וריב''ב בהכוהו עשרה בני מחלוק

 אדם בעשרה מקלות
והנידון עד כה הוא ברוצח אחד שעשה שני 
מעשים, אבל יש גם לדון בכל הנ''ל באופן 
המבואר בסנהדרין )עח.(: ''תנו רבנן: הכוהו 

מקלות ומת, בין בבת  העשרה בני אדם בעשר
פטורין. רבי יהודה  -אחת בין בזה אחר זה 

האחרון  -זה אחר זה בן בתירא אומר: ב
והלכה  .חייב, מפני שקירב את מיתתו''

כחכמים, כדפסק ברמב"ם )הלכות רוצח 
פרק ד הלכה ו(: ''כולן פטורין ממיתת בית 

ומחלוקתם מיירי באופן שבמכה של  .דין''
הראשון היה בה כח לבדה להמית, כדמוכח 
במאירי )שם(, שכתב: ''הכוהו עשרה בני 

ם או שלשה בין אדם בעשר מקלות או שני
בבת אחת בין בזה אחר זה כולם פטורין 
ממיתת בית דין וכן אם כבשוהו לתוך המים 
או דחפוהו לבור או זרקו בו אבנים. ומ"מ 
דוקא אמרו בזה אחר זה פטורין בשיש 
בכולם ואף בראשון כדי להמית והואיל ולא 

שאין כמת תחת ידם אף הם פטורין, וכן 
ם לא היה באחד מהם כדי להמית. אבל א

במכת הראשונים כדי להמית, ויש באחרון 
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כדי להמית לפי מה שהוא עכשיו, אחרון 
חייב''. וכן כתב בתוספות )בבא קמא י:(: 

וביש לראשון כדי להמית,  -''כולן פטורין 
דבשאין בו כדי להמית אפילו לרבנן אחרון 
חייב, כדמוכח בפ' כל הנשרפין )סנהדרין 

 (''. .עח
ים עם רבי יהודה בן הסבר מחלוקת חכמ

לדעת רבי יוחנן: האם נפש אדם  בתירא
 מתפרש כולו או מקצתו

ובהסבר מחלוקת חכמים עם רבי יהודה בן 
רת יבתירא, מבאר רבי יוחנן שיש כאן גז

הכתוב, ונחלקו בפי' הפס' שחייב את 
הרוצח: ''ואיש כי יכה כל נפש אדם'' )ויקרא 

א כל עד דאיכ -כד, יז(, שרבנן סברי: כל נפש 
 -נפש. ורבי יהודה בן בתירא סבר: כל נפש 

עיין בערוך לנר )ריש עח. וכל דהוא נפש. 
בד''ה בגמ' כל נפש(, שכתב: ''עי' בר"ן שכתב 

' אי כלדריב"ב ורבנן פליגי במשמעות לשון '
פירושו מקצת הדבר או כל הדבר'', וכתב 
שאין נראה כן )ועוד שהמילה 'כל' נצרכת 

חלוקת התנאים לדרשה אחרת(, אלא שמ
' אי נפשהיא: ''דפליגי במשמעות דלשון '

 פירושו מקצתו או כולו''. 
המחלוקת לדעת רבא: איך דנים הריגת 

 גוסס בידי אדם
ואילו רבא סובר שנחלקו בסברא, ולכן: 
''הכל מודים בהורג את הטריפה שהוא פטור. 

שהוא חייב. לא נחלקו  -בגוסס בידי שמים 
מדמי ליה  אלא בגוסס בידי אדם. מר

לטריפה, ומר מדמי ליה לגוסס בידי שמים'', 
כלומר שרבנן אמרו כשם שההורג את 
הטריפה פטור, כך ההורג את הגוסס בידי 

מדמי  -אדם פטור, ורבי יהודה בן בתירא 
הריגת גוסס בידי אדם, להריגת גוסס בידי 
שמים, וכשם שההורג את הגוסס בידי שמים 

 וסס בידי אדם. חייב, כך גם חייב על הריגת ג
דעת היד רמ''ה: פירושיהם של רבי יוחנן 

 ורבא משלימים זה את זה
ואמנם עיין ביד רמה שהביא שהעיקר נראה 
שאין מחלוקת בין רבי יוחנן לרבא, שכתב 
בהסבר דברי רבא: ''רבנן מדמי ליה לטריפה 
ואמטול הכי מסתבר להו למדרש נפש כולה 

ים נפש וריב"ב מדמי ליה לגוסס בידי שמ
ואמטול הכי מסתבר ליה למדרש נפש כל 

פליגא אדר'  אדהא דרב ,ואיכא לפרושי .דהו
יוחנן מר סבר בקראי פליגי ומ"ס בסברא 

  .ופירושא קמא דוקא'' ,פליגי
כן נראה גם מדברי התוספות, וביאור הערוך 

 לנר בזה
וכן נראה מתוספות ד''ה 'מר מדמי ליה 

ל גב לטריפה', שכתבו על דברי רבא: ''אף ע
דקראי קא דרשי איצטריך ליה להני טעמי''. 
והסביר שם בערוך לנר: ''פי' דהא מצרכינן 
לחלק בין גוסס בידי שמים לגוסס בידי אדם 

ומכח קרא דכל נפש יפטרו תרווייהו  ,לרבנן
אי לאו מטעמא דלא אתעביד ביה  ,לרבנן
ולריב"ב מצריך לחלק שלא נילף  .מעשה

ה אף דאיכא גוסס בידי שמים לפטור מטריפ

מקצת נפש'', כלומר שגם רבא מסכים לרבי 
, רק הסברא גילתה וקיוחנן שהלימוד מהפס

 וק, דלרבנן שלמדו בפסוקאיך ללמוד מהפס
שהרוצח חייב רק שעושה את כל הרציחה 
מתחילה ועד סוף, לכאורה קשה עליהם, 
מדוע ההורג את הגוסס בידי שמים חייב 

 כיוןרי מיתה, והרי הרוצח לא עשה הכל, שה
שהיה גוסס בידי שמים, נחשב שהרוצח לא 
עשה מתחילה ועד סוף, ולכן הסביר רבא 

רצח את הגוסס ששרבנן השוו בסברא שכ
בידי אדם דומה לרוצח את הטריפה, כי כבר 
נעשה בו מעשה של הריגה, ולכן מסתבר 

שאמר שהרוצח פטור כשלא הרג  וקשהפס
מתחילה ועד סוף, דיבר רק על ההורג גוסס 

ידי אדם, ולא פטר את ההורג גוסס בידי ב
ואילו רבי יהודה בן בתירא, למד  .שמים

שהפס' החמיר שאפי' שהורג רק מקצת נפש 
חייב, ולולא הסברא שהביא רבא שריב''ב 

, שמיםלגוסס בידי  אדםמדמה גוסס בידי 
הייתי יכול לחשוב שגם ההורג גוסס בידי 
שמים יפטר, וכמו שפטור ההורג טריפה, 

גם בטריפה לכאורה לקח לו ''מקצת  שהרי
נפש'', וא''כ נפטור את ההורג גוסס בידי 
שמים שלקח לנרצח רק מקצת נפש, קמ''ל 

 אדםרבא שריב''ב מדמה את הגוסס בידי 
וחייב בשניהם כשרצח  שמיםלגוסס בידי 

מקצת נפשו. וזה כוונת תוס', שרבא ורבי 
 יוחנן משלימים זה את זה ולא חולקים.

ינם של עשרה בני אדם שהרגו, מה יהיה ד
 לענין גלות ולענין מחיית עמלק

ע''פ זה נראה לומר שבשאר דיני התורה 
שיהיה ציור של הכהו עשרה בני אדם, וכגון 
הכהו עשרה בנ''א בשוגג בזה אחר זה )וכגון 
שחשבו שהוא מחבל, ובסוף התברר שטעו, 
והרגו יהודי, או באופן שנשל הברזל לעשרה 

ר זה, והרג מישהו, מי חייב בנ''א בזה אח
גלות? או בנידון של מצוה, כגון בעשרה 
יהודים שהכו בזה אחר זה, עמלקי או רודף, 
מי קיים את המצוה? ונפק''מ למשל ביהודי 
שנדר לקיים היום מצות הריגת עמלקי, 
ועכשיו היה זה שהכה עשירי, האם קיים 
נדרו, או שצריך ללכת ולטרוח למצוא עמלקי 

 אחר? 
מחלוקתם של ריב''ב ורבנן תתהפך,  כאן

 ולרבנן העשירי נחשב להורג, ולריב''ב לא
של חכמים עם  לוקתונראה, דכאן המח

פך, כי לכו''ע יש יתור בפס' יריב''ב תהיה לה
תור בא ישל ''כל נפש'', ורק נחלקו מה הי

ללמד, ולכן לחכמים שלמדו שהתחדש 
ברוצח שאין חייב עד שיהרוג את כל הנפש 

ועד סוף, א''כ משמע שבעלמא  מתחילה
מספיק שהורג מקצת נפש נחשב שהרגו, 

ללמד שהתורה וק היה צריך  הפס לכןשהרי 
הקילה על יהודי שרצח שפטור במקצת נפש, 
וא''כ העשירי שהכה את העמלקי ולקח לו 
את נשימתו האחרונה, קיים מצות מחיית 

 וקאבל לריב''ב, שלמד שהחידוש בפס .עמלק
על מקצת נפש, משמע  שרוצח חייב גם
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דבעלמא הריגה היא רק מתחילה ועד סוף, 
שהרג את כלא קיים מצוה  ולכן העשירי

  .העמלקי
לפי הפירוש שרבא חולק על ר''י, א''כ לרבא 

 המחלוקת לא תתהפך
ואמנם לפי' השני ביד רמה, שבאמת נחלקו 

לפי רבא אותה סברא  ם כןר''י ורבא, א
עמלקי שייכת בכל התורה, וכמו שההורג 

טריפה, מסתבר שלא קיים את המצוה להרוג 
אדם עמלקי )כלומר אף שמצוה להרוג גם 
את הטריפה, כי לא גרע מ''זכר עמלק'', וכמו 
שמצוה להרוג בהמת עמלקי, אבל עיקר 
המצוה להרוג אדם שלם, ואף אם אין הבדל 
בין מצות הריגת עמלקי שלם או טריפה, 

ה כל עדיין יהיה נפק''מ במצות ''לא תחי
נשמה'' של שבעת עממין, שבזה ודאי מסתבר 
שהמצוה היא לא להחיות את מי שחי, ואין 
מצוה על טריפה, שנחשב כמת(, כך יש לדון 
למה דומה עמלקי שגוסס בידי אדם, האם 
לטריפה, ולא קיים מצוה, או לגוסס בידי 

 שמים, וכן קיים את המצוה.
כמו כן מסתבר שכשהרג בשוגג יהודי שהיה 

טריפה, אינו חייב גלות )דלא גרע מרוצח כבר 
אותה סברא של ובמזיד, שאינו חייב מיתה(, 

חכמים לדמות גוסס בידי אדם לטריפה, 
 יפטור את המכה בשוגג העשירי מעונש גלות.
האם במחיית עמלק יוכל המכה הראשון 

 לתבוע מהמכה השני עשרה זהובים
לכאורה בין לרבנן ובין לריב''ב, נחייב את ו

שאיבד  על מההשני בעשרה זהובים  המכה
את המצוה לראשון )כדאיתא בחולין פז, 
ובבבא קמא צא: ''...דא"ל: אנא בעינא 

מי  -למיעבד הא מצוה, דתניא: ושפך וכסה 
ששפך יכסה, ומעשה באחד ששחט וקדם 
חבירו וכסה, וחייבו ר"ג ליתן לו עשרה 
זהובים(, שהרי כשהראשון נתן מכה שיש בה 

עמלקי, ואם היינו מחכים, היה כדי להמית ל
מת ממכה זו, ונתברר שקיים מצוה, אבל 
עכשיו שבא השני והרגו, ביטל את מצות 
הראשון, ואמנם י''ל שהשני עדיין מחויב 
להרוג את העמלקי, דכיון שלא כל הגוססים 
מתים, צריך לוודא שימות, ולכן מצוה 

 קעביד. 
 החילוק בין הריגת טריפה להריגת גוסס

מים: בטריפה אין אפשרות שיחיה בידי ש
 ובגוסס ישנה אפשרות ורק רובם למיתה

 בידי שמים וביאור החילוק בין טריפה לגוסס
הוא, שבטריפה חסר באבר שהנשמה תלויה 

עיין יו"ד  .בו, ולכן אין את המציאות שיחיה
סי' נז בש"ך )ס''ק מח, שכתב: ''בתשובת 
הרשב"א כתב דאע"פ שנשתהה בודאי י"ב 

ור כיון דודאי טריפה היא ולא מהני חדש אס
שהיית י"ב חדש אלא בספק טריפה...ומשמע 
מדברי הרשב"א שם דצ"ל הא דהיא חיה י"ב 

 .פה היא...''(יחדש ע"כ נס הוא אבל עכ"פ טר
וע''ע בכרתי ופלתי )פלתי ס''ק י( ופמ"ג 
)שפתי דעת שם(, שסוברים שטריפה אינו חי 

ין בשום ענין, וכך קיימ''ל להלכה )עי
 ברמב''ם מאכלות אסורות פרק ד הל' ח(. 

כל אבריו שלמים, ויש אפשרות  -ואילו גוסס 
שיחיה, רק רוב גוססים למיתה, ''רוב'' ולא 
''כל'', ובטריפה זה ''כל''. וכן דייק ביד רמ"ה 
)סנהדרין עח.(, שכתב בגדרו של הטריפה: 

דלא חיי'',  וידיע''מיחתכי סימניה חיותיה 
ס: ''האי לא מיחתכי סימני ואילו לגבי גוס

כלומר לא נראו בו סימני טריפה, ואפשר 
דחיי, דהא ליכא מאן דאמר דכל גוסס 

גוססין למיתה, )שבועות  רובלמיתה, אלא 
''. וכן נראה מכלל דאיכא מיעוטא דחיולז:( 

מהרמב"ם )הלכות רוצח פרק ב הלכה ח(, 
שפסק: ''ההורג את הטריפה אף על פי 

בשוק הרי זה פטור  שאוכל ושותה ומהלך
מדיני אדם, וכל אדם בחזקת שלם הוא 
וההורגו נהרג עד שיודע בודאי שזה טריפה 
 ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה

באדם ובה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר''. 
כלומר דכיון שהדבר תלוי באפשרות לחיות 
בפועל, לכן רק כשאנחנו בטוחים במאת 

לטריפה, וכן האחוזים שלא יחיה, נחשב 
הסבירו במנח''ח שם ס''ק ד, ובשו''ת 

ק יאחיעזר א, יב, ה. )ומהרמב''ם הנ''ל מדוי
שההורג טריפה פטור רק בדיני אדם, אבל 
חייב בדיני שמים, וכן הביאו בילקוט שינויי 
נוסחאות ברמב''ם פרנקל, וכן פסק בתשב''ץ 
)בספר מלחמות מצוה ד"ה עוד השיב על 

ות הים, וכן בשו"ת דבריהם והובא במרגלי
 מהר"י ברונא בסי' רסה(.

 ביאור החילוק למ''ד טריפה חיה
וגם למ''ד שטריפה יכול לחיות )ועיין בתוס' 
בסנהדרין עח. ד''ה ההורג, שגם לשיטה זו, 
הכוונה שאף שימות לבסוף מחמת מום זה, 
בכ''ז יכול להמשיך ולחיות זמן מסוים(, 

כדכתב בכ''ז הדין שונה מגוסס בידי שמים, 
)מצוה לד אות א(: ''...ואף  במנחת חינוך

למ"ד טריפה חיה, מ"מ ילפינן מקראי שם 
ולא מטעם דסופו  .בש"ס, דפטור ההורגו

כיון דהשתא חי, אינו מזיק מה דלמות, 
דסופו למות, רק גזה"כ, אם חתוכי סימני 
חיות, או גוסס בידי אדם דאתעביד בו 

, מעשה, אינו כחי רק כמת, וההורגו פטור
ואם לא חתוכי סימנים וגם לא אתעביד 
מעשה, כגון גוסס בידי שמים, אף דעומד 
למיתה, מ"מ כל אדם עומד למיתה, ואין 
חילוק אם יש לו לחיות רב או מעט ואפילו 
רגע אחד, מ"מ כיון דלא אתעביד מעשה 
חייב. אך אם אתעביד בו מעשה או חתוכי 
סימנים, ה"ל כמת ואין חייב עליו''. ודוגמא 

שיורידו לאדם את הראש,  -קיצונית לזה 
והרגליים ימשיכו ללכת, שאין נחשב לחי 

  .כלל
בגלל החילוק בין טריפה לגוסס נחלקו 

ריב''ב ורבנן רק בעשרה שהכוהו במקלות 
 ולא בעשרה שהרגו בחץ

וצריך לומר שלכן חז''ל דייקו בלשונם, 
וכתבו: ''הכוהו עשרה בני אדם בעשרה 
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הו וקא בכה''ג שהכמקלות'', כלומר דוו
במקלות, אבל כשהראשון זרק בו חץ ונעשה 
טריפה, גם רבי יהודה בן בתירא יודה לרבנן 
שהשני פטור, שנחשב במציאות כמת )וכן 
הדגיש רש''י שם, ד''ה 'בגוסס בידי אדם': 
''כגון זה שקרוב למות מחמת המכות, אלא 
לא עשאוהו הראשונים טריפה''(, ויותר מזה 

 19תחילת פרק א בהערה  ער אשהובא לעיל ב
בשם היד רמה, שהעושה חבירו לטריפה, 
חייב כדין רוצח, וא''כ בנד''ד, לא רק שכולי 
עלמא יודו שהשני פטור, אלא גם שהראשון 

 חייב.
על פטור הראשון שהיכה קושיית התוס' 

ועשאו גוסס: הרי רוב גוססין למיתה 
 ואזלינן בנפשות אחר הרוב

גוסס, שהקשה מדוע ועיין בתוספות ד''ה ב
אותו  ,נפטר המכה הראשון, וז''ל: ''תימה

שעשאו גוסס אמאי פטור, הא רוב גוססין 
למיתה, ואמרינן בריש בן סורר )לעיל דף 
סט:( דהולכין בדיני נפשות אחר הרוב, 
והמכה חבירו ואמדוהו למיתה ומת, מי לא 

ומה ]מיחייב? והא נמי אמוד למיתה הוא''! 
שות אחר הרוב, כוונתם שכתבו שהולכין בנפ

שהבא על אשת איש, שהיא קטנה ועוד לא 
הולידה ילדים, הולכין בדיני נפשות אחר 
הרוב, ורוב נשים אינן איילוניות, לכן הוי 
קידושיה קידושין )כי אם היתה איילונית, 
היה הקידושין מקח טעות, ולא יתחייב 
הבועל(, וחייבין עליה משום אשת איש, וע''ע 

:(, דהולכין אחר הרוב, דכיון בחולין )יא
'דרוב בעילות הן אחר הבעל', ולא חוששים 
דלאו אביו הוא , לכן מכה אביו, חייב מיתה. 
כמו כן חייב ההורג נפש, ולא חוששין דלמא 
טריפה הרג, וזהו כוונת הרמב''ם דלעיל ''דכל 

 [. אדם בחזקת שלם''
תירוץ התוספות:ברוצח הקילה תורה שאין 

 רוב להורגו על סמך
ועיין בתירוצם, שכתבו: ''וי"ל דכיון 
שהקילה עליו תורה שחובשין אותו 

ואף על פי שאמדוהו  ,כדאמרינן בסמוך
וזימנין  ,למיתה אין הורגין כל זמן שהוא חי

נמי דאומדין למיתה וחי אף על גב דרובא 
הלכך כיון שבא אחר והרגו פטור''.  ,מייתי

חר כלומר, אע''פ שהתורה אומרת שהולכין א
הרוב, בכ''ז פה מצינו מפורש שהתורה 
הקילה 'שנציל את הרוצח', ולא נמהר 
להענישו, אלא נחבוש בבית הסוהר, ורק 

דאות שמת המוכה, נהרוג את וכשיתברר בו
הרוצח, מדובר היכה הרוצח, כי במכה ש

שאנחנו לא בטוחים בודאות שהמכה היתה 
ממיתה אותו, ולכאורה משמע שאם באמת 

המכה של הראשון היתה נדע בודאות ש
ממיתה אותו, וכגון במקרה של בני חוזאי 

סעי' ט  ,בפרק ב ,שער אלעיל בבנדרים כב. כד
, יהיה חייב הראשון. ואמנם צריך 146הערה 

לומר, שאין מושג כזה של ''ודאות'', שהרי 
ודאות יש רק בטריפה, ולא בגוסס, ואכן 
כשעשהו לטריפה יהיה חייב הראשון, 

ני חוזאי, באמת מיירי שעשהו וכדלעיל. ובב
טריפה, שהרי כששחטו, אין לך טריפה גדול 

 מזה. 
תירוץ המנ''ח על השאלה הנ''ל עפ''י יסודו 

של הש''ש : כל מה שסומכים על רוב 
בנפשות הוא רק אם היה רוב לפני המעשה 

 שעליו דנים
ועיין מה שכתב במנחת חינוך )מצוה לד אות 

הכה חבירו, ד ד''ה ואם אחד(: ''ואם אחד 
ועשאו גוסס, ואחר זה נהרג, אם חייב 
הראשון מחמת שעשאו גוסס ורוב גוססין 
למיתה? אינו מבואר בר"מ להדיא. אך 
התוס' )סנהדרין עח. ד''ה בגוסס( כתבו, 
דאינו נהרג אם עשאו גוסס, אף שרובם 
למיתה...אבל אם עשאו גוסס, כיון דהורגו, 

"כ דאי, אוורוב הם למיתה, ורוב הוי כו
אמאי אינו נהרג? ואין ראיה מחובשין, דודאי 
כל היכא דיכול לברר, אין הורגין עד 
שיתברר, עיין חולין )יא:( בסוגיא דרוב, אבל 
אם לאחר שנעשה גוסס בידי אדם, וא"א 
לברר, כגון שנהרג ע"י אחר, או נטבע בנהר 
וכדומה, אמאי לא יהיה נהרג הרוצח שעשאו 

שמעתתא גוסס. אך לפי מה שכתב השב 
)שמעתתא ד, פרק ח( דבאמת גם בדיני 
נפשות לא אזלינן בתר רובא רק היכי דהרוב 
הוא קודם מעשה, דע"י הרוב הוחזק הדבר, 
וממילא הוחזק, ואח"כ הורגין ע"י הרוב''. 
כלומר שמה שמצינו שסומכים על רוב, זה 
רק שהוחזק הדבר קודם מעשה, וכגון 

ית, לוניהקטנה שנשואה, היא בחזקת לא אי
לוניות, ועכשיו שבא ישהרי רוב הנשים לא אי

עליה בועל, הורגין אותו, אבל בנד''ד המעשה 
היה קודם לרוב, כלומר עבירתו של הרוצח, 
היתה על אדם בריא, וממכתו נהיה גוסס, 
ועכשיו אנו משתמשים ברוב, כדי להמית את 
הרוצח, וכיון שהרוב לא קדם לעבירה, אין 

להעניש את משתמשים כאן ברוב כדי 
הרוצח, ולכן ממתינים לראות איך ימות 
הפצוע, ולא מסיבת התוס' שיש פה קולא 
מיוחדת של התורה שלא נסמוך שרוב גוססין 
למיתה, אלא בגלל שהעבירה קדמה לרוב, 

  .וכדברי השב שמעתתא
השב שמעתתא הוכיח דעתו מסוקלין על 

 ''החזקות'' והשערי יושר דחה הוכחתו
ש''ש שם שהוכיח מהדין עיין בלשונו של ה

של ''סוקלין ושורפין על החזקות'' )קידושין 
פ.(, וכתב: ''החזקות אינו אלא לקבוע 
האיסור ע"י החזקות אבל לאחר מעשה לא 
מהני חזקות ליסקל על ידו...ומשום הכי בבת 
שלש שנים ויום אחד דמתקדשת בביאה 
ואיסור אשת איש הוקבע ע"י הרוב, דרוב 

ות נינהו והוי ליה אשת נשים לאו איילוני
כיון דכבר  ,וכשהתרו בו מומתין ,איש גמורה

וכמו כן במכה אביו דאמרו  .הוקבע איסור
פרק קמא דחולין )יא:( דלמא לאו אביו אלא 

התם נמי כיון  ,לאו משום דאזלינן בתר רובא
, דאיקבע איסורא ע"י הרוב שהוא ודאי אביו 
נן ואחר כך מומתין על ידי הרוב...והא דאזלי
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בדיני נפשות בתר רובא...גבי אשה מתקדשת 
בת שלש, ולא חיישינן לאיילונית היינו משום 

ואמנם עיין בשערי  .דהרוב בא קודם מעשה''
פרק א סעיף יב( שהביא דבריו,  שער ביושר )

וחלק עליהם, ובסעיף יד, כתב: ''ולענ"ד 
נראה ברור דשלשה ענינים חלוקים הם, מה 

חד הוא ענין בפני שהוחזק איסור ע"י עד א
עצמו, והא דסוקלין ושורפין על החזקות הוא 
ענין בפני עצמו, ורוב דמהני לדיני נפשות הוא 

 .(ג"כ ענין בפני עצמו'' )עיי''ש בהסברו
 אין היתר לנתח מת לצורך הריגת הרוצח

מבואר במנח''ח שכשנתן מכה לחבירו שיש 
הו ובה כדי להמית )ועשהו לגוסס(, ואכן אמד

ולפני שהספיק למות ממכתו, מת למיתה, 
מדבר אחר, וכגון שהאמבולנס שהסיעו, עשה 
תאונת דרכים, או שאיבד הפצוע את עצמו 
לדעת, שיפטר הראשון, דלא גרע מבא שני 

ועוד והרגו, דלכ''ע הראשון פטור, וכנ''ל. 
שלכאורה י''ל, שאם הכה את חבירו,  נראה

ויש לנו ספק אם עשהו לטריפה )ואז היינו 
גים אותו מיד, כיד רמה הנ"ל(, או שרק הור

עשהו לגוסס, שאז ממתינים לראות אם 
החולה ימות ממכה זו, ובינתיים מת החולה 
מתאונת דרכים, נראה פשוט שג"כ נפטור את 

לעשות ניתוח למת  היה היתרהמכה, ולא י
ב יתו לטריפה ויחויאכדי לברר אם המכה עש

תו לגוסס, אהמכה כדין רוצח, או שרק עש
יפטר מדיני אדם, דהיתר ניתוח מתים מצינו ו

רק לצורך פיקו"נ של חולה אחר, אבל לצורך 
קיום מצות ובערת הרע מקרבך של מצות 
הריגת המכה, לא הותר לנוול את המת. 
ואמנם אם עברו וניתחו את המת ונתברר 
שהמכה עשתו לטריפה, הורגים את המכה 
)''עברו וניתחו'', לאו דווקא שעשו באיסור, 
כי יכול להיות גם באופן המותר, וכגון שהיה 
צריך לנתחו לצורך פיקו''נ של חולה אחר, 
ובינתיים נמצא שהיה טריפה(. וגם נראה 
שאם המוכה שספק טריפה ספק גוסס יאבד 
עצמו לדעת מרוב ייסוריו, ויכתוב מכתב 
שמבקש שיעשו בו ניתוח כדי לברר אם נהיה 

ענה ינ טריפה, ויוכלו להעניש את מכהו, לא
לבקשתו, כי סוף סוף הוא לא בעלים על גופו 

בהל' סנהדרין  ב''םרדב"ז )על הרמדברי הכ
פרק יח הל' ו(, שכתב: ''אין אדם משים 
עצמו רשע...לפי שאין נפשו של אדם קניינו 
אלא קנין הקדוש ברוך הוא שנאמר הנפשות 

הילכך לא תועיל  ,(, דלי הנה )יחזקאל יח
 א, ומלקות פלגהודאתו בדבר שאינו שלו

אבל ממונו הוא שלו ומש"ה  ,דמיתה הוא
וכי  .אמרינן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי

היכי דאין אדם רשאי להרוג את עצמו כן אין 
אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה 
שחייב עליה מיתה לפי שאין נפשו קניינו'', 
ואף אם נחלק שדווקא ''נפשו'', ולכן נאסר 

)וגם נאסר לחבול בעצמו  להמית את עצמו
כדכתב: ''ומלקות פלגו דמיתה''(, אבל 
'הבשר ודם' של גופו, כשהוא לא ממית את 
עצמו, כן יחשב כשלו וכממונו, בכ''ז לא 

נשמע לו, מכיון שדברי הרב ודברי התלמיד, 
שומעים לדברי הרב, כלומר שהקב"ה אסר 

 לנו לעבור איסור של ניוול המת. 
לפטור הרוצח כי  אין לנתח את המת כדי

תמיד לא נצא מספק ואעפ''כ גזרה תורה 
 להרגו

אמנם בציור הפוך, כלומר שהרוצח מסתמא 
חייב, ואם ננתח את המת, נוכל למצוא סיבה 
לפוטרו, היינו באמת מנתחים אותו אם היה 

שאם  שייך, אבל הגמ' בחולין )יא:( אומרת
הניתוח לא  תאמר שבלי ניתוח לא הורגים,

שמא במקום  ם אם נמצא שלם,ג כי ,יעזור
שחתך הסייף של הרוצח, היה לנרצח שם 

 .כבר נקב מלפני זה
אין להעמיד את הריגת הרוצח רק בהטבעה 

בנהר ששם אפשר לבדוק, כיון שבתורה 
 מפורש שהורגים גם את ההורג בכלי ברזל

ועיין בתוס' שם )בתחילת דבריו שבד''ה 
שהקשו שיתכן שהתורה חייבה  'ליחוש'(,

וק לפני הריגת הרוצח, וחיוב המיתה לבד
הוא באופן שהטביעו הרוצח בנהר וגופו 
נשאר שלם, שאז אחרי בדיקה שנמצא שלם, 
אין יותר מה לחשוש? ותירצו תוספות שאי 
אפשר לומר כך, כיון שהתורה חייבה מיתה 
גם כשהרגו בכלי ברזל, כמפורש בפרשת 
מסעי, ושם לא שייך לבדוק, ועל כרחינו, 

  א''צ בדיקה.שלעולם 
ביאור הטעם שאין בודקים גם במקום 

 שאפשר להציל את הרוצח
ממו"ר הגאון רבי שלמה גוטפריד שמעתי ו

שגם ברוצח שהטביע את  שהטעם שליט''א,
, גם בלי הנרצח, הורגים את הרוצח

מנתחים את הנרצח, כי אחרי שנפסק בגמ' ש
שסומכים על הרוב, אז אנו תולים שהנרצח 

וכמו שבטריפות בבהמות לא היה טריפה. 
אנחנו לא בודקים את כל הבדיקות וסומכים 

שאפשר לבדוק, כי הכלל  לועל הרוב, ואפי
שבמקום שאיכא לברורי לא סומכים על 
הרוב, הוא רק מדרבנן ולא הצריכו במקום 
טורח גדול, וכמו כן לא הצריכו לנוול את 
המת, ואף שהרוצח דורש זאת לא שומעים 

)שם( הציעה שננוול את לו. וכל מה שהגמ' 
את המת כדי לבדוק אם הנרצח היה טריפה, 
היה רק אם היינו אומרים שלא הולכים אחר 

בזה שאולי לא הולכים  ההרוב, כי הגמ' הציע
אחר הרוב, ומה שהורגים את הרוצח כי 
מנוולים את המת וכו'..., אבל אחרי שהגמ' 
דחתה כי "דלמא במקום סייף...", וא"כ 

מה שהורגים את הרוצח זה חייב להיות ש
בגלל שסומכים על הרוב. וא"כ להלכה 

אפי' במקום שאפשר לנתח את  ע''ז סומכים
 .הנרצח

 כעין זה כתב הגריש''א לגבי עדים זוממים
בהערות הגריש"א בדברי הגמ'  כעין זה כתבו

שם, בד''ה 'הרגו אין נהרגין', לגבי עדים 
זוממין שהעידו על אדם שחייב מיתה, 

שהם  שאמרה הגמרא שם שהסיבה והוזמו,
חייבים מיתה, כי הולכים אחרי הרוב, שזה 
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. כי אין לומר מו עליו לא היה טריפהמשז
שאכן אין ממיתין את העדים הזוממים עד 
שנהרג הנידון ובודקים אותו לאחר מותו 
שלא היה טריפה, שהרי שנינו בברייתא, 
שבריבי אומר, שדווקא אם לא הרגו בית דין 

ן לפני שהוזמו העדים, העדים את הנידו
נהרגים על מחשבתם שזממו להרגו, אבל אם 
כבר המיתו אותו בית דין על פי עדותם של 
העדים והוזמו, אין הזוממים נהרגים. 
שנאמר: ועשיתם לו כאשר זמם לעשות, 
ודורשים ולא כאשר עשה. אם כן, הריגת 
העדים הזוממים היא באופן שהנידון עדיין 

ר לבדקו שאינו טריפה! ועל בחיים, ואי אפש
כרחך שהטעם הוא, כי אין חוששים שהוא 

ודן  טריפה, בגלל שהולכים אחר הרוב.
הגריש''א שלפי''ז, אם מת הנידון מאליו 
אחר ההזמה, משמע שאין נהרגין שהרי 

אמנם אחרי אם היה טריפה,  אפשר לבדקו
: ''...מ''מ לא מסתבר שיצטרכו שדן בזה כתב

ממים בבית האסורים לחבוש את העדים זו
הו'', כלומר דכיון ועד שימות מאליו ויבדק

דלא מסתבר כך, א''כ צ''ל שכוונת התורה 
שצריך להרוג את הזוממים מיד, וא''כ 

שימות מאליו, כהתורה לא חילקה, ולכן אף 
 לא צריך לבדקו.

חקירה בעניין ההליכה אחר הרוב ונפ''מ 
 לענין טבילת כלים

בתורה ''אחרי לגבי מה שהתחדש ]והנה, 
רבים להטות'', אפשר לומר שנתחדש שרוב 

דאי, כלומר אין כאן רק התייחסות וכו
שאפשר לסמוך על הרוב, אלא הדין מוכרע 

שרק  ,באופן מוחלט, ואפשר שהתחדש
ולאו דווקא  .נתייחס לרוב, ולא למיעוט

ברובא דליתא קמן כדלעיל, אלא גם באיתא 
רה זו נפקא מינה מחקיו .קמן ובביטול ברוב

כגון שנתערב סכין לא טבולה בשניים 
רוב, ונפטר בטבולות, ומהתורה בטל 

מטבילה, אבל מדרבנן יש לו מתירין ע''י 
טבילה, וע''כ צריך להטביל מדרבנן את כל 

בא עד  ,ולאחר שהטביל .שלושת הסכינים
שבירר לנו איזה סכין היתה לא טבולה, 
דלכאורה עכשיו צריך לחזור ולהטבילה, 

כשטבל מקודם, מהתורה לא היה שהרי 
חייב, וכמו מי שמטביל כלי של גוי, ואח''כ 

אמנם זה  !הטבילה הקונה ממנו, שלא הועיל
רק אם נאמר שרוב בתורה הופך את הדין 
למוחלט, אבל אם רוב זה רק התייחסות 
והנהגה, א''כ כשטבל מדרבנן, הועיל הטבילה 

 .[גם מהתורה, ואכ''מ
יכו לבדוק את תוספת הסבר למה שלא הצר

 הנרצח כדי לקיים ''והצילו העדה
מו''ר הגר''ש גוטפריד  עיקר ההסבר שלבו

מה שרבנן לא  בשלמא שליט''א, קשה לי, כי
הצריכו לבדוק כל סוגי הטריפות בבהמות כי 
לא רצו להטריח, והשאירו את עיקר דין 
התורה שסומכין על הרוב, מובן, אבל לא 

, לו העדה'' מובן למה לא רצו לקיים ''והצי
ניתוח לנרצח, כדי ה את כלומר להתיר

הנרצח  דשמאשנמצא צד זכות לרוצח, 
בלא''ה היה טריפה? וצריך לומר שרבנן לא 
עושים תקנה לטובת רשע כזה, ובמיוחד 
שבד''כ יתברר שסתם ציערו את הנרצח, כי 
בד''כ אינו טריפה ממקום אחר, וגם אם היה 

 ,מקום לעשות תקנה לצורך הצלת הרשע
בכ''ז בנד''ד שיהיה כרוך גם בצער הנרצח, 
השאירו את עיקר הדין שסומכים על הרוב, 

 .והורגים את הרוצח מיד שאביו הוא
במכה אביו לכאורה לא נהרוג בלי בדיקה 

 שאביו הוא
כה את אביו וחייב מיתה, יבבן שה ויש לדון 

לאימות העובדה די.אן.אי. ויבקש בדיקת 
בה שלא אם הסיששהמוכה הוא אביו, 

עושים תקנה כי יש גם ניוול וצער למת, בזה 
שהאבא בסה''כ יצטרך לתת דגימת דם, אין 

ציל נאולי שסיבה לוותר על הבדיקה כדי 
 .ממוות את הבן

ראייה לכאורה להתיר ניתוחי מתים לצורך 
 רחוק של פיקו''נ

הביא  נא יו"ד סי' רייהנודב"י תני והנה
ואל )בד"ה 'עוד הביא כבוד מעלתו'( שהש

היה מותר יה מהגמ' הנ"ל שירצה להביא ראי
לנוול את המת אפי' שזה רק ספק רחוק 
שיועיל לפיקוח נפש, כמו שרצתה הגמרא 

ימצא ש להתיר את הניוול משום ספק רחוק 
 . טריפה כדי להציל את הרוצח

דחיית הנוב''י:שאני התם שכבודו של מת 
 הוא

אמנם הנודב"י ענה לו, שלכ' קשה הפשט 
הגמ' אמרה שלנוול את המת יהיה שבגמ', 

כדי הרוצח,  של" נשמהמותר משום "איבוד 
תמוה, שהרי הניוול יגרום שלא ימות. ו

כי עד כמה שלפי הבנת הרוצח,  הרגפך שיילה
הגמרא אי אפשר להרוג את הרוצח בלי 
בדיקה, אם כן, הבדיקה מאפשרת את 
הריגתו, וא''כ הניוול לא מציל אלא הורג, 

גמרא להתיר ניוול משום ואיך ניסתה ה
 הצלה?]וכן הקשה בשיטה מקובצת השלם[

אלא אכן כוונת הגמ' היא שננוול כדי להרוג 
רק משום "איבוד נפשו" של  ,את הרוצח

הרוצח, אנו חייבים מדין "והצילו העדה" 
לוודא שהמת לא היה טריפה, אבל כל 
 הבדיקה היא כדי שנוכל להרוג את הרוצח,

תיר ניתוחי מתים ולפי''ז אין ראייה לה
לצורך רחוק של פיקו''נ, כי כאן שהניוול נועד 
 כדי לאפשר הריגת הרוצח, זהו כבודו.

"ועוד דאי אמרינן וכלשונו של הנוב''י: 
 ,שלעולם לא יהרג הרוצח בלי בדיקת הנהרג

א"כ ניוול זה הוא לכבודו של הנרצח וכל מה 
 .שהוא לכבודו אין בו משום ניוול"

א דחה מכך שלא נשאר לכאורה קשה למה ל
 למסקנה

וקשה לי לפי הגר"ש גוטפריד, מדוע לא ענה  
הנודב"י בפשטות שכל דברי הגמ' הם לא 
להלכה, ושהגמ' אמרה זאת רק למ"ד שלא 

 הולכים אחר הרוב. וצ"ע.
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האם מי שמאבד עצמו לדעת אחרי שהכוהו 
 מכת מוות נידון בחומרת מעצ''ל

ו, עוד נראה, שאף שהיה כאן ראשון שהכה
בכ''ז אם פצוע זה יאבד את עצמו לדעת, 

 רבנן שפטרו את השניאפילו מלבד מה ש
שאסור לשני להכות את הפצוע,  מודים

במאבד עצמו גרע טפי ויענש על מעשהו, ואין 
יכול לטעון דלא גרע מהכהו השני דלרבנן 
פטור, מכיון שזה גזירת הכתוב מיוחדת 

'' עד דאיכא כל נפש -לרוצח שנאמר ''כל נפש 
)ועיין לעיל בשם היד רמה דגם רבא לא חולק 
על רבי יוחנן שעיקר הלימוד מהפס'(, אבל 
באיסור של מאבד עצמו לדעת שנלמד מהפס' 
''ואך את דמכם...'', אין פטור של מקצת 
נפש, ולכן במאבד עצמו בכה''ג יהיה ''חייב'', 
כלומר יהיה חייב בכל העונשים שמקבל 

שו''ע יו''ד סי' המאבד עצמו לדעת כמבואר ב
 19שמה. ואמנם עיין בתחילת פרק א בהערה 

שיש סוברים שאיסור לאבד את עצמו נלמד 
הבדל בין רוצח אין רק מ''לא תרצח'', וא''כ 

אחר לבינו, וכמו שחכמים פוטרים את השני, 
כך צ''ל שיפטרו כשהוא עצמו עשה את 
מעשה השני. ולפי''ז י''ל עוד שאף שאסור 

ו לדעת, אם עבר ועשה לטריפה לאבד עצמ
זאת ''פטור'' כדין הורג טריפה, ונפק''מ 
כנ''ל, שלא יקבל את חומרות מאבד עצמו 

 לדעת.
 דין הזורק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו

הערתו של הגר''א אוירבך וכעת נעסוק ב
שליט''א )שהובא לעיל בתחילת הסימן(, 

בבא קמא דף יז: ב המבוארע"פ ודבריו הם 
רק כלי מראש הגג, ובא אחר ''אמר רבה: ז
פטור, דאמרינן ליה: מנא  -ושברו במקל 

תבירא תבר''. ]ולפי רש"י, הראשון שזרק 
חייב בנזק כי נחשב הדבר כמי ששברו 
הזורק. וכן פירשו רבים מהמפרשים. אבל 
הרמב"ן במלחמות )בסוף הפרק(, פירש שגם 

 ר. והראשון פט
 מדוע אין לחייב את השני מדינא דגרמי

מטעם  שאין לחייב את השניאר הרמב"ן, ובי
דינא דגרמי, שגרם לבעל הכלי נזק שאינו 
יכול לתבוע תשלום מהזורק, כיון שזה דומה 
לטומן את התבואה לפני שנשרף מדליקתו 
של המזיק הראשון, שפטור, וכמו שביאר 
הרמב"ן בב''ק )נו.(, שהוא פטור כיון שהוא 

י הנזק בא על ידכיון שלא גרם את הנזק, 
הראשון, ואף על פי שהוא פוטר את הראשון 
מלשלם, כיון שעדיין לא נתחייב המזיק 

 לניזק כלום אינו חייב על כך[.
דעת התוספות שאם הראשון זרק חץ על 

 הכלי, השני השובר חייב
ובתוספות ד''ה זרק, כתבו: ''נראה דאם זרק 
אבן או חץ על הכלי ובא אחר וקדם ושברו 

ך כאן מנא תבירא דפשיטא דחייב ולא שיי
תבר...וסברא פשוטה היא לחלק בין זורק 

 אבן לזורק כלי עצמו''. 
ביאור החילוק:כיון שאז לכלי יש שווי ויש 

 לחייב את השני

ובביאור החילוק, בין זורק כלי על האבן ]
לבין זורק אבן על הכלי, כתב בחידושי 
העילוי ממיצ'ט בסימן מח, שבזורק כלי הרי 

בכלי בשעה שהוא באויר  אינו יכול להשתמש
רק אחרי שיגיע לארץ, ואז הלא ישבר, 
 ונמצא שהוא כבר כלי שאינו ראוי לשימוש

אבל בזורק  שאין לו שווי, ולכן פטור השני, 
בעלים חץ, הרי עד שיגיע החץ יכול ה

להשתמש בכלי, לפיכך הוא נחשב עדיין לכלי 
שלם ואם בא אחר וקדם ושברו חייב, ששבר 

 כלי שלם. 
 'ח פסק כדעת התוספותהב'

וע"ע בב"ח )חושן משפט סוף סימן שפו(, 
בביאור דברי הטור שכתב כחילוק התוס': 
''ר"ל דבזורק כלי עשה הזורק מעשה בגוף 
הכלי שזרקו לארץ חשבינן ליה מנא תבירא 
ואם קדם אחר ושברו פטור המשבר אבל 
בזורק אבן או חץ דלא עשה מעשה בגוף הכלי 

ייב המשבר והוא אם קדם אחר ושברו ח
מדברי התוספות שם )בסוף דף יז( בד"ה זרק 

 כלי והכי נקטינן''(.
דעת הקצוה''ח והיש''ש שהרא''ש חולק על 

 תוספות ופוטר את השני גם בכה''ג
ובקצות החושן )סי' שצ ס''ק א(, כתב, 
שהרא''ש )פרק ב סי' ב( חולק על תוס', 
וסובר שאין חילוק בין זורק חץ לזורק כלי, 

, מר, שגם בזורק חץ אזלינן בתר מעיקראכלו
וכן ביש''ש בב''ק  ופוטרים את השני השובר.

)פ''ב סו''ס ד( כתב, שנחלקו בזה התוס' 
 והרא''ש.

 ה''מלמד להועיל'' נקט כן ופסק כתוס'
ועיין בשו''ת מלמד להועיל )ח''ג, אבן העזר 
וחושן משפט,  סי' נח(, שהעיקר כשיטת 

נן בתר מעיקרא, תוס', דבזורק חץ לא אזלי
שבתוך דבריו שדן לגבי הכנת שעון שבת 
)שהיה בזמנו( שיעשה מלאכה בשבת, כתב: 
''...אלא ודאי העיקר כשיטת התוס' בב"ק 

ד"ה זרק, דבזורק חץ לא אזלינן בתר  :יז
 מעיקרא''.

דעת החזו''א שגם הרא''ש מסכים לחייב 
את השני השובר אחר זריקת החץ וכן מוכח 

 מנימו''י
בחזו''א )ב''ק סי' יא ס''ק טו(, כתב: אמנם 

''...אבל אין כוונת הרא''ש דאפילו בזרק חץ 
ובא אחר ושבר במקל שיהא הראשון חייב 
וכמו שתפס בקצוה''ח, ואם היה הרא''ש 
חולק על דבריהם היה מביאם לחלוק 
עליהם, שהרי הרא''ש שונה תמיד דברי 
התוספות''. וכן מצינו בתרומת הכרי )סי' 

שהוכיח מהנימוקי יוסף שם בריש שצב(, 
הפרק, שגם הרא''ש מודה לתוס' שיש לחלק 

 בין זורק חץ לזורק כלי, לענין בתר מעיקרא.
:רק בשובר כלי ביאור האג"מ בחילוק התוס'

באויר פטור כי אין לו ערך משא''כ בכלי 
 שנזרק עליו חץ

ועיין אגרות משה )חושן משפט חלק א סימן 
עם שכתבתי בספרי צ(, שכתב: ''...והנה הט

על ב"ק )ס"ס י(, דאף לרמב"ן שבזרק כלי 
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פוטר לשני אף אם בתר תבר מנא אזלינן, 
יודה בזרק חץ על הכלי שיש לחייב לשני הוא 
פשוט כדבארתי שם, אף שבתרוייהו ההיזק 
שעשה השני נמצא שהוא רק מה שלא יוכל 
לתבוע מהראשון, משום דבזרק כלי, שהכלי 

י א"כ הוא ובו שום שיוהוא באויר אין שייך 
רק גורם על מה שהפסידו שלא יוכל לתבוע 
מהראשון, אבל בזרק חץ שהכלי עומד 

י, לכן אף שנמצא שלא ובמקומו ושייך בו שיו
הזיקו מתשמישין אחרים אלא ממה שנפטר 

מחמת דאף אם לא היה שובר היה  ,הראשון
י ונשבר מחץ דראשון, ג"כ יש להחשיב זה שיו

לחייבו...ולכן תליא בכאן  בהכלי וממילא יש
שלזה יש  ,י בהכלי או לאורק אם יש שיו

לוק גדול בין זורק הכלי שהוא באויר שאין יח
לכן מה שהיה חייב לו  ,יושייך בו שום שיו

י בהכלי והוי והזורק כשישבר אינו עושה שיו
זה רק גורם היזק בעלמא. וזהו מש"כ 
הרמב"ן שאין לו דמים. וכן שפיר דימה 

עושה טמון באש. ובין זורק החץ על בדד"ג ל
, יוהכלי שהוא עומד במקומו ששייך בו שיו

כיון שבהכלי אין שום היכר ושינוי וחסר רק 
יו משום ומה שעכ"פ לא יתנו בעדו שיו

ולכן  ,הידיעה שישבר ע"י החץ שנזרק עליו
כיון שאדם בר חיובא זרק עליו החץ 

יו, והוי ושיתחייב לשלם הרי יתנו בעדו שיו
ילא בר דמים כדבארתי. והוא טעם נכון ממ

מאד''. וא''כ לשיטת האג''מ )שם, וכן 
בדברות משה סי' י(, גם הרמב''ן שבסוף 
הפרק מודה לדברי התוס', שכשהראשון זרק 

 חץ, והשני שבר, חייב השני.
:כיון ביאור האחיעזר בחילוק התוס'

שלבסוף הכלי לא נשבר בגלל החץ לא שייך 
  לפטור את השני

ין בשו"ת אחיעזר )חלק א, אבן העזר ועי
 ,סימן יט, ס''ק ו( שכתב: ''...י"ל בפשיטות

וכמו שנעשה  ,דאע"פ דס"ל דאשו משום חציו
והיינו  ,הכל מעיקרא ובתר מעיקרא אזלינן

 ,לכשנעשה בפועל בסוף חייב עליו מעיקרא
]ואין סתירה מד' הנמוק"י לדהתוס' בב"ק יז 

רו דאם זרק חץ ובא אחר ושב ,שכתבו
דפשיטא דחייב, ול"ש כאן מנא תבירא תבר, 
דאי אזלינן נמי הכא בתר מעיקרא לא 
משכחת בצרורות חצי נזק, דדוקא בדהתוס' 
דבא אחר ושברו שלא נעשה בפועל לבסוף, 
לא אזלינן בתר מעיקרא, אבל לכשנעשה 

 לבסוף, אזלינן בתר מעיקרא. 
ולפי''ז נדחית ראיית הקצוה''ח מהרא''ש 

 נגד התוס'
הקצוה"ח בסי' ש"צ חושב דפליגי הנמוק"י ו

והתוס', ולפמש"כ לא פליגי, ומיושב ג"כ מה 
שתמה הקצוה"ח מד' הרא"ש בפ' כיצד 
הרגל...ולמש"כ היכא שהוא בא בפועל לידי 
סוף, אזלינן בתר מעיקרא אף בזורק חץ...'', 
כלומר שסובר שדעת התוס' שרק לעניין אם 

זורק חץ בסוף בא אחר ושבר, יש חילוק בין 
לזורק כלי, אבל באופן שלא הגיע אחר 
ששבר, וע''י החץ נשבר בסוף, בזה אמרינן גם 

בחץ, בתר מעיקרא, ואתי שפיר דברי הרא''ש 
עם שיטת התוס'. )וכן כתב בערך ש''י חו''מ 

 סי' שצ סעי' ה(. 
:מכך הוכחת הקצוה"ח מהטור דלא כתוס'

שמי שהדליק אש חייב על כל מה שהיה 
  ף מחמתו גם אם בא אחר ושרףאמור להישר

וע''ע בדברי קצות החושן הנ''ל )סימן שצ, 
ס''ק א(, שכתב להוכיח שהלכה דלא כתוס' 
)שחייב את השובר כלי שחץ מתקדם 
לכיוונו(, וז''ל: ''וכן מוכח מדברי הטור 

עשה  :ז"לו ,ושו"ע בסימן תי"ח סעיף י'
האחד אש, ובא אחר והוסיף, אם יש במה 

די שתגיע למקום שהלכה, שעשה הראשון כ
הראשון חייב ע"ש. ומשמע דאינו חייב אלא 
הראשון ולא השני, ואי נימא דזורק חץ ובא 

השני חייב, א"כ באש דהוי נמי  ,השני ושברו
משום חציו, אמאי אינו חייב השני, או עכ"פ 
יתחייבו שניהם, כיון דלא אזלינן בתר 
מעיקרא בזורק חץ...ואין לומר דהא 

ורק חץ ובא אחר ושברו השני דאמרינן בז
חייב, היינו דוקא אם בא ושברו בידים, אבל 
אם השני ג"כ זרק חץ הראשון חייב ולא 
השני, דמאי שנא, כיון דלא אזלת בתר 

 מעיקרא בחץ. 
הוכחת הקצוה''ח מהנימו''י נגד תוס':מכך 
שהמדליק אש כל מה שנשרף כלול במעשהו 

 הראשון
הרגל )י.  וכן משמע מדברי הנ"י פרק כיצד

בדפי הרי"ף( גבי אשו משום חציו ז"ל, ואי 
קשיא לך א"כ היכי שרינן עם חשיכה 
להדליק את הנרות כו', לא קשיא, שהרי 
חיובו משום חציו כזורק החץ שבשעה שיצא 
החץ מתחת ידו באותו שעה, נעשה הכל, ולא 
חשבינן ליה מעשה דמכאן ולהבא, דא"כ 

"נ אם הו"ל למיפטריה דאנוס הוא כו', וה
מת קודם שהספיק להדליק את הגדיש, ודאי 
משתלם ניזק מאחריות נכסיו, דהא קרי כאן 
כי תצא אש )שמות כב, ה( כו', אלא כמאן 
דאדליק מעיקרא ע"ש. ומשמע מזה דגבי חץ 

]וכבר נמי הו"ל כאילו אתעבד מעשה...''.
  הבאנו את דחיית האחיעזר ע''ז[

ת דחיית הנחל''ד:באמת הטור מחייב גם א
 השני כתוס'

ואילו בנחלת דוד )ב''ק יז:( כתב שאין 
להוכיח מהטור, כי כוונת הטור שבאמת 
שניהם חייבים, וז''ל: ''...ודברי הטור בסי' 
תי"ח ודאי דאזיל בשיטת התוס' לחייב 
שניהם, ודלא כמו שהבין בעל קצות החושן 
בדבריו בהיפוך, רק דהטור קיצר קצת 

התוס' כמו בלשונו, אבל יש לכוונו לדעת 
שהוא מדרכו בכל דוכתי להיות נמשך אחרי 

 שיטת התוס', ועיין''.
 הוכחתדחיית הגר"ש שקופ ל

:דווקא באש השני פטור כיון שלא הקצוה"ח
 חידש כוח מזיק משא''כ בשני השובר

וע''ע בחידושי ר' שמעון שקופ )בבא קמא 
סימן כג(, שכתב: ''..ובהא דהקשה שם 

עשה אש ובא  מדברי הטור, באם ''חהוהקצ
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חברו והוסיף אש, דאם היה בכח האש 
הראשון כדי לילך להזיק למקום זה, הראשון 
חייב והשני פטור, הנה מלבד די"ל דהטור 
אזיל בזה בשיטת התוס' )דף י: ד"ה מאי( 
דמיירי שהשני לא הוסיף כ"כ אש שיהיה 
ככח מעשיו לחוד בכדי להזיק במקום זה ואז 

מזיק,  פטור השני, דלא חשיב כעושה
וכמש"כ שם בתוס', וכי בשביל שישליך אדם 
עץ בתוך אש גדול יתחייב כהראשון, וכן כתב 
שם בהגהת אשר"י, וגם אם נימא דמסתימת 
הטוש"ע משמע דאף אם הוסיף הרבה שיש 
בו לחוד כדי להזיק פטור, מ"מ אינו מטעם 
שפי' הקצוה"ח דכבר חשבינן כאילו נעשה 

זיק, כיון אלא דלא חשיב כעושה מ ,ההיזק
דלא חידש במזיק כח להזיק, דכבר היה בו 
כח להזיק, ולא דמי לבור י' ובא אחר 
והשלימו לכ' )דף נא, ואמרינן שניהם 
חייבים( דהתם עכשיו נעשה ההיזק בתוך בור 
של השני והראשון עשה מעשה הנפילה, אבל 
אינו מטעם שכ' הקצוה"ח...'', כלומר, מה 

השני לא שנראה עיקר הוא שהטור סובר ש
הוסיף לנזק כלום, כי באש של הראשון היה 
'מספיק אש' שבכחה לחוד ללכת להזיק, ולכן 
פטור השני. וכעין שאמרו בסנהדרין )צו:( 
שכשהיה נבוזראדן מתגאה על הצלחתו 
להחריב את בית המקדש יצאה בת קול 
ואמרה: היכל שרוף שרפת קמח טחון טחנת.  

 ועיין בברכת שמואל סי' יא.
 ה החזו''א את הוכחת הקצוה''חכן דח

וכן בחזו''א )ב''ק סי' יא ס''ק ה(, כתב: 
''...ובקצוה''ח סי' שצ ס''ק א כתב להקשות 
מהא דאיתא בשו''ע סי' תיח סעי' י דאם 
עשה האחד אש ובא חבירו והוסיף, אם יש 
במה שעשה הראשון כדי שתגיע למקום 
שהלכה, הראשון חייב, ואמאי, הלא הראשון 

ולאו קושיא היא, דהכא  .ק זרק חץהו''ל ר
כששבר במקל בטל ליה זריקת החץ, והחץ 
לא שיבר ולא השתתף בשבירת הכלי כלל, 
והלכך האחרון חייב, אבל הוסיף חבילה לא 
מנע את האש של ראשון להזיק, והאש 
הראשון גמר את ההיזק, אלא שהתוספת 
השתתף ג''כ בשעת ההיזק, ובזה אמרינן 

כלומר, דברי הטור לא דלאו מידי עבד''. 
קשורים לדברי התוס', כי בנידון התוס', 
שהשני שיבר במקל, בטל לגמרי זריקת החץ 
של הראשון, והחץ לא השתתף כלל בשבירת 
הכלי )ואף שגם לולי השני, היה נשבר מכח 
הראשון, בכ''ז סוף סוף מעשה ההיזק של 
הראשון ''החטיא'' את הפגיעה, כי כאילו 

לי מטווח התעופה של החץ השני הזיז את הכ
של הראשון, וכאילו שברו השני במקום 
אחר(, ולכן השני חייב לבדו, אבל כשהשני 
הוסיף עצים לאש, הראשון גמר את ההיזק 
)והשני לא הזיז את מה שניזק, אלא כאילו 
'דחף' את האש, שאמנם היא לא צריכה את 
עזרתו כלל(, וא''כ השני רק השתתף ג''כ 

 ה אמרינן דלאו מידי עבד. בשעת ההיזק ובז

דעת החזו''א שיתכן שלדינא אם תוספת 
 השני יכלה לשרוף לבד נעשה שותף לראשון

)ואמנם עיין בחזו''א שם בס''ק ו, שאף 
שסתימת הטור והשו''ע כדעת הר''ש 
ומהר''ם דאפילו יש בתוספת לבד להגיע 
ולהזיק, הראשון חייב והשני פטור, אבל צ''ע 

וס' רי''ד ותלמידי ר''פ לדינא כיון דדעת ת
והרשב''א דביש באחרון לבד כדי להזיק 
שניהם חייבין, וא''כ יכול הראשון לומר קים 

 . לי דאית לי שותפות...''
יתכן שכשהשני הדליק אש אחרת כו''ע יודו 

 שהשתתף בנזק
)וצריך לדעת אם השני הדליק אש אחרת 
בפני עצמו, ליד האש של הראשון, או מכיוון 

י של הדבר הניזק, והאש של אחר לגמר
הראשון היתה הולכת לבד ומזיקה, ועכשיו 
האש של שניהם הזיקה ביחד, וגם בשני היה 
מספיק אש ללכת ולהזיק, האם בכה''ג 
השו''ע שאמר שרק הראשון חייב, יודה 
לשיטת התוס' רי''ד ותלמידי ר''פ, והרשב''א, 

 ששניהם חייבים(.
האש אחד מדליק לרציחה בנ"מ מכל הנ"ל 

 והשני מגביר השלהבת
רי ינולנידון שהקלצט שייךואמנם כל הנ''ל 

, בסוף פרק שער אהרבה בשלהבת, וכתבתי ב
, דלפי זה, אם היה כאן שני מוציאים א

הדליק את האש, והשני היה  להורג, שאחד
מרבה השלהבת, תלוי בנידון הנ''ל, אם אסור 

  .או מותר לשני
וגין אחד הדליק את האש והשני הסיר הספ

המעכבין המיתה וודאי רק הראשון נחשב 
 רוצח

אבל לגבי מה שהסיר את הספוגין ובזה קירב 
מיתתו, י''ל ע''פ מה שכתב בדברי משפט 
)לרבי חיים אוירבך, בסוף סי' שפו ס''ק ד( 
שמה שכתבו התוס' שאם זרק אבן או חץ על 
הכלי ובא אחר ושברו המשבר חייב, זהו 

ש, ששיבר את דווקא בעשה המשבר היזק חד
הכלי, אבל כשרק קירב את הכלי אל החץ, 
ונשבר הכלי מחץ זה, הזורק הוא עושה 

הכלי. א''כ גם  תהנזק, ולא המקרב א
כשאחר הדליק את האש, יהיה מותר 

רי השני להסיר את ינולכאורה לקלצט
 עתכי דמי למקרב הכלי לחץ, ולד ,הספוגין

הדברי משפט הנ''ל, יהיה פטור. )ואמנם 
'א ב''ק סימן ב, סוף ס''ק י ד''ה 'מיהו', בחזו'

לגבי קירב קמתו של חבירו לדליקה שבלא''ה 
היתה מגיעה אליה האש, הסתפק ''אי הוי 
כזרק חץ ובא אחר ושבר במקל, ואילו שרף 
באש אחר ודאי חייב, אבל הכא שהאש 

 הראשון שרף, י''ל דלאו מידי עבד''(.
יש מקום לומר שברציחה לעולם מי שרצח 

ועל חייב,דרק בממון יש משמעות לשווי בפ
 הממון

יש לכאורה מקום לחלק בין כל הנידון הנ''ל 
של נזק הכלי, לבין הריגת אדם, שהרי על 
הגמ' בב''ק הנ''ל )שפוטר רבה את השני 
מהטעם שמנא תבירא תבר(, הקשה הגר"ח 
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)בסטנסיל(, למה צריך לטעם זה, הרי הכלי 
מכל אדם הולך לאיבוד, והיא אבודה ממנו ו

ואין לה בעלים ובודאי שפטור, עיי''ש מה 
שתי'. ובחידושי הרי"ז הלוי )הלכות נזקי 
ממון( תירץ, שיסוד ההיתר של אבודה ממנו 
ומכל אדם הוא מדין הפקעה, שהופקע החפץ 
מרשות בעליו, או מדין יאוש, או מחמת 
גזירת הכתוב, שהאבידה בעצמה מפקיעה 

כי נראה,  ולפי זה כתב, .את רשות הבעלים
שלא שייך ההיתר של אבודה ממנו ומכל 
אדם אלא רק במקום שחל הפקעה מהבעלים 
על גוף החפץ עצמו, אבל על שיווי בעלמא לא 
שייך כלל חלות דין הפקעה, ואם גם לאחר 
האבידה נשאר בחפץ קצת שיווי שראוי לחול 
על זה דין זכות לבעלים, אם כן לא שייך 

ץ עצמו, כיון להפקיע מהבעלים את גוף החפ
שנשאר לו עדיין בחפץ מקצת שיווי, ושוב לא 
שייך ההיתר של אבודה כלל אף על שיווי 
העודף, כי אין על מה שיחול דין הפקעה. 
ולפי זה בזרק כלי, אם יש בשברים קצת 
שווי, הרי הם של בעלים, שהרי לא היו 
אבודים ממנו מעולם, ונמצא שעצם הכלי 

ות הבעלים, בעצמותו לא נפקע מעולם מרש
ולכן אין כאן את ההיתר של אבודה ממנו 
ומכל אדם, על אף שיתרון השווי מכלי שלם 
לכלי שבור אבוד ממנו. וא''כ כל דברי הגמ' 
הם לגבי הנידון כששבר כלי והזיק לשווי 
הממוני של הכלי, והשאלה היא באיזה שלב 
נעשה כלא שווה כלום, כי הבעלים כבר 

דומה למי , ונתיאשו ויהיה פטור המזיק
לדבר שנמצא ב''זוטו של ים'', שאין שהזיק 

, לא שייך כל חבו איסור מזיק, משא''כ ברוצ
סברות אלו. ועיין באמרי משה )לרבי משה 
סוקולבסקי סי' לא ס''ק ו(, שהסביר למה לא 
יפטר השובר השני, משום יאוש בעלים, 
שכתב: ''דכיון דיש לו מי שישלם בעד החפץ 

ם מעצם החפץ''. וע''ע לא מייאש מריה ג
במגן שאול )סי' קלח דף רח:(. ובחזו''א אין 
נראה כן כי סובר שגם בכלי שנזרק לכיוונו 
חץ, אינו נחשב כאבוד וכזוטו של ים, עיין 

 בדבריו בב''ק בסי' יא ס''ק ט.
 לחילוק הנ''להוכחה מב"ק כו: 

רציחת כלי שנופל לבין שבירת החילוק בין ו
בבא קמא )כו:(:  אדם שנופל מוכח מהגמ'

''...אמר רבה: זרק תינוק מראש הגג ובא 
פלוגתא דר' יהודה בן  -אחר וקבלו בסייף 

בתירא ורבנן, דתניא: הכוהו עשרה בני אדם 
בעשרה מקלות, בין בבת אחת בין בזה אחר 

כולן פטורין, ר' יהודה בן בתירא אומר:  –זה 
האחרון חייב, מפני שקירב  -בזה אחר זה 

 מיתתו''.
 דרך דרוש יש שהשוו הנידונים הנ"לב

אמנם יש שהשוו נפילת אדם לנפילת כלי, 
עיין בספר 'דף על הדף' בבא קמא שם: ''בבי 
מדרשא מטו ביה בשם הגאון הרוגאצ'ובי 

)הובא בשלמי תודה, פורים, ועוד( שביאר לפי 
דברי התוספות את דברי הגמרא במסכת 

שביארו את דברי הכתוב  ,מגילה )טז, א(
על  ,אבל – '''אבל וחפוי ראש :תר ו, יב()אס

על שאירע לו', דבתו של  ,בתו, וחפוי ראש
זה מוביל את  ,המן ראתה את המן ומרדכי

זה, והיתה סבורה שהמן רוכב על הסוס 
ומרדכי מוליכו, ושפכה על פניו עביט של 
שופכין, ולאחר מיכן ראתה שזה אביה, 

וקשה, דלפי זה היה  .ונפלה מראש הגג ומתה
צריך לומר תחילה 'חפוי ראש', על השופכין 
שנשפכו עליו, ואחר כך 'אבל' על בתו שמתה. 

דמבואר  ,אכן לפי דברי התוספות ניחא שפיר
שיש חילוק בין אם זורק את החפץ עצמו, 
לבין אם זורק אבן על החפץ, שרק אם החפץ 
עצמו נזרק נחשב למנא תבירא, אך לא אם 

ומר, נזרק משהו על החפץ. מעתה יש ל
דלאחר ששפכה בתו של המן את מי 
השופכין, טרם נפלו על ראשו כבר זרקה 
עצמה ומתה, ועל כן, לגבי בתו, נחשבת מיד 
מרגע שהשליכה את עצמה למתה, וכמנא 
תבירא, ולכן נחשב אביה "אבל", אבל לגבי 
המן ששפכו עליו את מי השופכין, כל שלא 
 הגיעו השופכין עליו, עדיין אינו חפוי ראש,

דהרי זה כמו האבן שנזרק על הכלי, שעדיין 
לא נחשב הכלי למנא תבירא עד שישבר 
בפועל''. אמנם כמובן שאין להביא ראייה 

ופשוט להלכה, שכשאחד מדברי אגדה.
מקרוביו יפול באויר, לא יפטר מהמצוות 

 כדין אונן. 
יתכן לחלק בזה בין גוי ליהודי עפ''י דברי 

 האג''מ
נחשבת בתו כמתה, ושמא דווקא אצל גוי, 

שהרי אצל הגוים מחשיבים את החיים לפי 
איכותם, וכשאין לו תועלת, נחשב אצלם 

)חו"מ ח"ב סי' עד, כמת, וע''כ כתב באג''מ 
שלגויים לא נאסר  ס''ק ב, ד''ה 'אבל מצינו'(,

''המתת חסד'', מה שאין כן בישראל, שעצם 
החיים יקרים מפז, אין מתחיל הל' אבילות, 

ש, ולפי זה הגמ' בב''ק כו: מח' עד שמת ממ
ריב''ב וחכמים בהרג את התינוק באויר, הוי 
רק בתינוק ישראל, ונפק''מ תהיה, ביהודי 
שזרק עמלקי מהגג, ובא אחר והרגו באויר, 
שהזורק קיים את המצוה בין לריב''ב ובין 

 לרבנן.
 הגר"א אוירבך ו שלהערת כוונת

 ובכל אופן צריך לומר שמה שכתב לי )עיין
בתחילת ההערה( הגר''א אוירבך, להשוות 
רציחה לנזק ממוני שבב''ק יז:, אף שיש 
חילוק בין כלי שנופל מהגג לבין תינוק שנופל 
מהגג, בכ''ז סברת תוס', שזורק חץ על הכלי 
נחשב שעוד לא הזיק, שייך גם לגבי רוצח, 
שבזורק חץ ולפני שיפגע יגיע חץ שני, יחשב 

.שהחץ השני הרגו בלבד
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 סימן טו
 (121לתחילת פרק ב )סעי' א הערה שייך 

 

קירוב מיתת גוסס המתייסר ביסורין קשים
נתינת השוחד לרוצח כדי גופא דעובדא של 

 שיהרוג בלי יסורין
עיין בספר בתחילת פרק ב במעשה נורא 
כששיחד את הנאצי ימ''ש שיהרוג את אביו 

הובא בשו"ת להורות במהירות, ומעשה זה 
''מכתב קדשו הגיעני  :סימן סה(נתן )חלק ב 

וכו', וע"ד השאלה באחד שבא לפניו להורות 
לו דרך תשובה, היות בימי שלטון הנאצים 
הרשעים ימ"ש בפולין, קרה שהרשעים 
הכריזו שעד יום מסוים חייב כל יהודי 
למסור את כל בגדי הפרווה הנמצאים 
ברשותו ליד השלטון, והרשעים מינו שלשה 

דה כאחראים על הדבר, יהודים מזקני הע
ואם המצא תמצא פיסת פרווה אצל יהודי 
לאחר הזמן המוגבל, אחת דתו להמית, וגם 
שלשה זקני העדה יומתו. והנה כעבור כמה 
ימים מצאו אצל יהודי אחד כובע פרווה 
ותיכף הרגוהו, ואת שלשת הזקנים התחילו 
לענות ביסורין קשים ומרים לעיני הצבור, 

יסוריו, והשני פרפר ואחד מהם כבר מת מ
בין החיים והמות, ואת השלישי כבר התחילו 
להכות, וזה השלישי היה אביו של השואל. 
ואז פנה אחד מהרשעים שהיה מן הממונים 

ת אל בנו והציע לו, שאם יתן ולהכות עד מו
לו שעון זהב יוציא את האקדח שברשותו 
ויהרגהו לאביו ביריה, ועי"ז ינצל מן היסורין 

 ו, ובנו התרצה והרשע הרגו ביריה. של קודמי
צדדי הספק:האם נחשב כשוכר גוי להרוג או 

 שמותר כי רצה רק להציל מיסורין
וכעת בא הבן ולבו נוקפו כי אולי לא עשה 
כהוגן שסייע בגרימת הריגת אביו, כי חושב 
שאילו לא היה הורגו באקדח אולי היה נעשה 
 נס ונשאר בחיים ואולי היה יכול לשחדו שלא

יהרגהו, ומבקש להורות לו דרך תשובה, עד 
כאן תוכן השאלה''. בסיום תשובתו 
הסיק:''...ומעתה בנדון דידן ששכר את 
העכו"ם כדי שיהרוג הלא חייב בדיני שמים, 
וכמו שפסק הרמב"ם...דילפינן מקרא 
דהשוכר להרוג את חבירו חייב בידי 
שמים...אלא דצריך לברר היות שהלה שכר 

ם שרצה להציל את אביו את הרוצח משו
מיסורין, אולי בכהאי גוונא שפיר עביד ואין 

 צריך כפרה''.
היתר בעל שונה הלכות לקרב מיתת הזקן, 

 וראייתו מכתובות לג: ומשאול
ושאלה זו הובא בשו"ת משנה הלכות )חלק ו 
סימן שיד(, שהשיב: ''ומה שנלפענ"ד, 
דראשונה נחקור, אי היה אביו בעצמו רשאי 

ן או פיוס אחר להס"ס ימ"ש ליתן שעו
שיהרגוהו, או שהיה עובר בזה על דין דמאבד 
עצמו לדעת או עכ"פ גרמא למיתה, והנראה, 

, ממאי דמיתה :(לג)דגרסינן בגמ' כתובות 
חמירא, דלמא מלקות חמור, דאמר רב, 
אלמלא נגדוהו לחנניה מישאל ועזרי' הוה 
פלחו לצלמא, א"ל רב סמא בריה דרב אסי 

ולא שני לך בין הכאה שיש לה לרב אשי, 
קצבה להכאה שאין לה קצבה? ופרש"י, 
יסורי מלכות הכאה שאין לה קצבה היא, 
אבל מלקות יש לה קצבה ארבעים. ועיין 
תוס' ושאר מפרשים שתמהו מקרא דכל 
נפשך, דמשמע אפילו מיסרין ביסורין קשין 
דומיא דר"ע שהיו מסרקין בשרו במסרקות 

סבול, והשטמ"ק של ברזל ואפ"ה חייב ל
הביא בשם הרב ר' אליעזר הובא בקונטרסין, 
דלא חייבה תורה אלא למסור עצמן למיתה, 
כדכתיב בכל נפשך אפילו הוא נוטל את 
נפשך, אבל להחמיר עליהם יותר ממיתה לא 
היו חייבים, וכתב עליו בקונטרסים ויפה 
פירש. ומה שהקשה עליו ר"ת מר"ע וחבריו, 

ש בו קצבה הוא, לא קשה, דהתם הכאה שי
כיון שסרקו את בשרו, ברור הוא שימות 
במהרה, ע"ש, והשטמ"ק חלק עליו. שמעינן 
מיהו דלכ"ע הכאה שאין לה קצבה של 
מלכות חמורה ממיתה, ולדעת ר"א הי' 
לעבור ולא יהרג, ולר"ת יהרג ואל יעבור 
אפ"ה. ולפ"ז נלפענ"ד בנידון דידן, שידוע 

הכות ח"ו שהני רשיעי ימ"ש, אם התחילו ל
למי שהוא, הכאה שלהם היתה הכאה שאין 
לה קצבה, וגרע יותר ממיתה, ולא עוד, אלא 
שלבסוף הכהו פצעוהו עד שמת מהכאתם, 
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ופשוט דמיתה קיל, וממילא אם מי שהי' 
מאבד עצמו ח"ו באותו שעה שלא יעללו בו 
הרשעים ויכוהו מכות בלי קצבה, לא הי' 

י רשע עליו דין מאע"ל ח"ו, ולא הי' מקר
כלל, ואדרבה היתר גמור הוא. וראי' ברורה 
משאול מלך ישראל, שאבד עצמו, אלא שהיה 
אבוד מותר לו, כדדרשו בב"ר פל"ד י"ט, 
הובא גם ברמב"ן בתה"א, "אך את דמכם 
לנפשותיכם אדרוש", מיד נפשותיכם אדרוש 
את דמכם, יכול אפילו נרדף כשאול, ת"ל אך, 

לדעת,  לפיכך לא הי' בכלל מאבד עצמו
ונענשו עליו בשלא הספידוהו כראוי. ועיין 
יו"ד סי' שמ"ה ס"ג. ובברכ"י כתב, דכן נמי 
אם ממית עצמו מחמת שירא מענויים 
גדולים ר"ל. ולפ"ז פשוט דהזקן לעצמו הי' 
מותר להציל עצמו מענויים קשים כאלו 
בבקשת שימיתוהו הרשע ולא ייסרוהו מכות 

שליחות בלי קצבה, ממילא גם בנו שעשה, 
אביו עשה בזה, שהוא לטובתו. )כמובן דשם 

 שליחות כאן הוא שם מושאל(.
מדין 'ברור לו מיתה  –עוד ראיה להיתר 

 יפה'
שנית לפענ"ד, לפ"מ דקיי"ל פסחים )ע"ה 
ע"א(, ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה, 
וכן הדין בהרוגי ב"ד, וכ"ש בהרוגי מלכות, 

"ו, ויש ביד אם נדון ליהרוג בפני הקסדור ח
איש ישראל לפעול אצל המלכות להרגו 
במיתה קלה חלף מיתה חמורה, ודאי דצריך 
להשתדל ולהחליף בכדי למעט לו ביסורים, 
דגם זה הוא בכלל ואהבת לרעך כמוך, 
ואדרבה היכי שאין ממיתין אותו לשם כפרה 
ולא מהלכה דהרי רעך הוא לכל דבר, ודאי 

שתדל למעט דטב ליה עבדין ליה, וחייבין לה
לו ביסורים, וא"כ הכ"נ בדידן, כיון שודאי 
אם הי' הניחו הבן הזה ולא הי' נותן השעון 
הי' ממילא הרגו הס"ס בהכאות גדולות, 
אלא שהי' מכהו מכות שאין להם קצבה, 
כה"ג הרי מן הדין הי' מחויב לברור לו מיתה 
יפה, ומצוה גדולה עשה בזה אם הי' ודאי 

 ממיתו ממילא...
 ז מתבארת הנהגת עולא בנדרים כבלפי"

ובמ"ש נראה לפענ"ד להבין דברי רבינו 
הרא"ש ז"ל )בנדרים כב.(, בהא מעשה דעולא 
במיסקי לארעא דישראל, איתלוו לי' תרין 
בני חוזאי בהדיה. קם חד, ושחט לחבריה. 
אמר ליה לעולא, יאית עבדי? א"ל אין! ופרע 
 ליה בית השחיטה! )נ"א לך פרע ליה ביה"ש(

ופי' הרא"ש, מחמת מורא החזיק ידיו, וגם 
כדי שימהר למות, ע"כ. ותמהו האחרונים 
ז"ל, דמנ"ל להתיר לומר לו שיפרע לו ביה"ש 
שימהר למות ולגרום לו קירוב מיתה, ועוד 
תמיהות. ולפמ"ש אתי שפיר, דכיון דכבר הי' 
נשחט חברו ומוטל ומפרפר ומצטער למות, 

יפה, וע"ד  כה"ג הו"ל בכלל ברור לו מיתה
שאמרו בנסקלין שנסקלין ערומין למהר 
מיתתן, ונותנין אבן על לבו. הכלל, כל 
שהומת, ממהרין מיתתו, שלא יצטער צער 

 שאין צריך לו ופשוט.

והנה אחד מתלמידי הכולל דישיבתינו 
הקדושה הקשה, מ"ש מהא דתניא הגוסס 
הרי הוא כחי לכל דבריו וכל הנוגע בו ה"ז 

הדבר דומה לנר המטפטף, שופך דמים, דמה 
שכיון שנוגע בו האדם מיד נכבה. עיין מס' 
שמחות, וברי"ף ורמב"ם וטוש"ע יו"ד סי' 
של"ט ובש"ך שם. וא"כ הכ"נ, אמאי כתב 
הרא"ש שמותר למהר מיתתו? אמנם החלוק 
פשוט, דגוסס שמת בידי שמים, עד שלא מת 
יש לו חזקת חיים, וחי הוא לכל דבר, ואם מן 

ין אותו אבל לא התירו לו השמים מיסר
לאבד ע"ל, וכ"ש וח"ו לאחרים להמיתו, ולא 
נעשה בו פעולת ידי אדם, כה"ג ודאי אין 
המיתה מסורה בידינו. אבל בנהרג בידי 
אדם, בין שהוא בב"ד של ישראל מדינא, ובין 
שהוא בידי רשעים ח"ו, אלא שודאי ימיתוהו 
ולא שיצטער יותר במיתתו, האומר לו 

יתו שלא יצטער יותר וכדעת שימהר להמ
הרא"ש, מותר, והו"ל בכלל ברור לו מיתה 
יפה. ופשוט דזה דוקא היכא דכבר ברור 
שיהרגוהו כבר, והוא מפרפר וכנ"ל בשם 
הרא"ש, או באופן דהכאה וכנ"ל והבן. 
]שו"מ במס' יבמות ק"כ ע"ב תוד"ה 
למימרא, לחלק בין גוסס בידי שמים דחי, 

נו חי עיין שם[. ואילו גוסס בידי אדם אי
וקצת יש להביא גם ממעשה דיהוסיפון שהיו 
שוחטין אלו לאלו במערה מפני החיל. עכ"פ 
בהא סלקינן, דלפענ"ד הבן הזה אשר ראה 
בצרת נפש אביו והצילו מיסורין, אם ממילא 
הי' הורגו הרוצח הזה, מצוה קעביד, ואל 
ידאג ח"ו, אלא ירבה בתורה ובמצוות. ומיהו 

אן ח"ו היתר לקרב מיתת אין ללמוד מכ
חולה ח"ו וכיוצא בו, כי העושה כן הרי הוא 
רוצח גמור, בין על בריא ובין על חולה, 
ואפילו על גוסס העוצם עיניו הוא רוצח, רק 

 כה"ג דנהרג וכנ"ל''.
 ושוב כתב כך בחלק ז )סימן רפב(:

ההיתר לקרב מיתתם  –גם בהרוגי מלכות 
 היא רק ע"י אחרים

י מלכות, או ע"י רוצחים, שע"כ ''...וכן בהרוג
נהרגין, אלא שיסבלו עוד יסורין, כה"ג מצוה 
להקל מהם היסורין ולמהר מיתתן כדי שלא 
יצטערו, וזה הוא בכלל ואהבת לרעך כמוך. 
אלא דכל זה במי שממיתין אותו ע"י סיבה, 
ולכן אתי שפיר במעשה דרחב"ת, ובמעשה 
דעולא, ובהרוגי ב"ד, דבכולהו מותר למהר 
מיתתן שלא יצטערו, אבל מי שמת מחמת 
חולי ויש לו יסורין, ח"ו לקרב מיתתו, וע"ז 
אמרו יסורין ממרקין, ואדרבה מן השמים 
הסבו מסבב כל הסיבות שיסבול יסורין 
שממרקין עונות, או להרבות לו בשכר. יהיה 
מאיזה טעם שיהיה, אין לן עסק בנסתרות, 

ר, ולכן לא מבעיא לקרב מיתתו בידים דאסו
דהרי זה רוצח גמור, אלא אפילו ע"י גרמא 
נמי אסור, אם לא בתפלה שנתפלל עליו, 
כמעשה דאמתא דרבי בכתובות, וכמ"ש 
הר"ן נדרים מ' ד"ה אין מבקש עליו רחמים 
לא שיחיה ולא שימות...ולא אמנע מלכתוב 
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מה שעלה עוד בלבי הרהורי דברים, דבהרוגי 
מלכות וכיוצא בהם שמותר ומצוה למהר 
מיתתם, מ"מ נראה דדוקא ע"י אחרים, אבל 
הוא בעצמו, אפילו כה"ג אסור, ועכ"פ אינו 
נכון לכתחילה. ובזה אתי שפיר מר"ח ב"ת, 
שאמר מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול 
הוא בעצמו, ואפ"ה אמר לקלצטונירי שימהר 
מיתתו...ולכאורה מ"ש? כיון דאמר מוטב 
שיטלנה מי שנתנה, לא היה לו לומר 
לקלצטונירי ג"כ שימהר מיתתו, ולהנ"ל אתי 
שפיר, דבאמת בעצמו מוטב שלא לחבול בו 
אפילו כה"ג, אבל ע"י אחרים מותר למהר 
ולקרב מיתתו כה"ג, ואף דאיסור ליכא, מ"מ 
לכתחילה הוא, ולכן אמר מוטב שיטלנה, 
היינו בלשון מהיות טוב, ולא איסור. ועי' 

לו היה ח"ס יו"ד סימן שכ"ו שדן מזה, דאפי
מצר מאד ומיתתו טוב לו מחייו, מ"מ הוא 
בעצמו לא פתח פיו. ומזה זייף שו"ת בשמים 
ראש סימן שמ"ה ע"ש. ומ"מ ע"י אחר שרי 

 מהא מעשה גופא וכמ"ש. 
לפי"ז מיושב מעשה דשאול שביקש מנושא 

 כליו להורגו
ובזה יש לדייק נמי בשאול המלך...ולהנ"ל 

מותר  אתי שפיר, דאף בשאול, שהגם שהי'
לאבד עצמו, מ"מ כל שאפשר ע"י אחר, אין 
לעשות ע"י עצמו, ולכן מתחלה בקש מנושא 
כליו...ולפענ"ד זה דבר חדש, וצ"ב, כי לא 
ראיתי בפוסקים לחלק כן. מ"מ לפום ריהטא 
נראה אמת הדבר...ומיהו לקרב מיתה לחולה 
שיש לו יסורין, פשוט דהוא בכלל רוצח. 

וא כחי לכל ותניא נמי הכי, גוסס הרי ה
דבריו, וכל הנוגע בו ה"ז שופך דמים, למה 
הדבר דומה, לנר המטפטף, שכיון שנוגע בו 
האדם, מיד נכבה, עי' מסכת שמחות, ורי"ף, 
ורמב"ם, וטוש"ע יו"ד סימן של"ט. וז"ל 
הרמ"א שם, וכן אסור לגרום שימות מהרה, 
כגון מי שהוא גוסס זמן ארוך, ולא יוכל 

הכר והכסת להפרד, אסור להשמיט 
מתחתיו...מבואר, דאפילו גוסס זמן ארוך, 
ורוב גוססין למיתה, והוא מצטער, ואפ"ה 
הנוגע בו הרי זה שופך דמים, והוא בכלל 
רוצח נפש אדם, ואפילו לגרום לו קירוב 
מיתה נמי אסור, וזה פשוט מאד. וגדולה מזו 
נסתפקו האחרונים, בחולה שהוא מסוכן 

ן אותו שודאי למות, וכל הרופאים מייאשי
ימות אחר יום או יומים, אך יש רפואה אחת 
שאפשר שיתרפא ממנה, ואם לא יתרפא 
ימות ודאי מתוך שעה או שעתיים, אי 
חיישינן לחיי שעה, עי' שבו"י ח"ג סימן ע"ה, 
אבל סתם להרוג אדם חי בשביל יסורין, הרי 
הוא רוצח גמור מה"ת, ובזמן הבית ההורגו 

יו וז"פ...מיהו, מה בעדים והתראה נהרג על
שישנם מאריכין היסורין והצרות ע"י כל 
מיני אינסטרומענטען שהמציאו כעת, באדם 
שבודאי ימות והוא כבר גוסס, זה לפענ"ד 

 אינו נכון''. 
ביאור החילוק בקירוב מיתה בין מת בידי 

 אדם למת בידי שמים

ויש להבין מש"כ לחלק בין מת בידי שמים 
ן מת בידי אדם שאסור לקרב מיתתו, לבי

שמותר, שהרי כל מה שקורה בידי אדם וכגון 
תאונות דרכים וכו', זה גם יד ה' בהשגחה 

( בשורש מצוה רמא]ודכתב החינוך ) ממש
משרשי המצוה, שידע מצות לא תיקום: ''

האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב 
עד רע, הוא סיבה שתבוא עליו מאת השם 

ד איש אחיו לא ברוך הוא, ומיד האדם מי
יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא, על כן 
כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי 
עוונותיו גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך, 
ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי הוא 
אינו סיבת רעתו, כי העוון הוא המסבב, )ב( 
וכמו שאמר דוד עליו השלום ]שמואל ב' ט"ז, 

לו ויקלל כי אמר לו השם י"א[ הניחו 
'', וא''כ אין שום סיבה לנקום בחבירו, יתברך

כי את הנזק מחבירו, הקב''ה עשה, וחבירו, 
בשער האותיות של רק היה השליח, וכ''כ 

וכן כתב הבן איש חי , השל"ה, )אות א מח(
. [בספרו אדרת אליהו על פרשת ויקהל

ואמנם מצינו חילוק זה בסנהדרין )עח.(, 
לוקת חכמים עם רבי יהודה בן בהסבר מח

בתירא, בהכוהו עשרה בני אדם בזה אחר זה 
בעשרה מקלות ומת: ''אמר רבא: הכל 
מודים בהורג את הטריפה שהוא פטור. 

שהוא חייב. לא נחלקו  -בגוסס בידי שמים 
אלא בגוסס בידי אדם. מר מדמי ליה 
לטריפה, ומר מדמי ליה לגוסס בידי שמים. 

מאי טעמא לא  -פה מאן דמדמי ליה לטרי
גוסס בידי  -מדמי ליה לגוסס בידי שמים? 

לא איתעביד ביה מעשה, האי  -שמים 
איתעביד ביה מעשה. ומאן דמדמי ליה 
לגוסס בידי שמים מאי טעמא לא מדמי ליה 

לא  -מחתכי סימנים, הא  -לטריפה? טריפה 
 מחתכי סימנים''.

 חקירת השרידי אש בגדר 'מכה בידי אדם'
 -"ת שרידי אש )חלק ב סימן ד ועיין בשו

הימום הבהמות ע"י חשמול פרק ב עמוד נג( 
האם כל מכה חיצונית תחשב ''ידי אדם'', אף 
שנעשתה ממכת שמים, וז''ל: ''...בביאור 
המושגים בידי אדם ובידי שמים, והיה לו 
לחקור אם נפולה הוה בידי אדם או בידי 
שמים. שהרי לענין פצוע דכא אם יפול מן 

ויחלה ויעשה פצוע דכא הוא כשר, לדעת  הגג
הרמב"ם, שהוא נחשב חולי בידי שמים, ואף 
שחולי זה בא ע"י נפילה...הכרתי 
ופלתי...כתב לחלק, דגבי פצוע דכא הוא 
מגזירת הכתוב, דכתיב 'פצוע' ולא 
'הפצוע'...אבל דברי הכו"פ צריכים ביאור, 
דנהי דגבי פצוע דכא הוא מגזירת הכתוב 

כשר ובידי שמים פסול, מדכתיב שבידי אדם 
'פצוע' ולא 'הפצוע', מ"מ לא כתוב בתורה 
מה זה בידי אדם ומה זה בידי שמים ודבר 
זה נמסר לחכמים, שהם יגדירו גדר של בידי 
אדם וגדר של בידי שמים...ובע"כ צ"ל 
ש"פצוע" משמע מה שבא בידי שמים, היינו 
מאליו, שלא ע"י מעשה אדם, כגון ע"י 
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שנולד כך, ו'הפצוע' משמע שבא  רעמים, או
ע"י מעשה אדם, כגון שכרתו אדם, וע"י חולי 
תלוי בזה, אם נסתרס ע"י אדם אף שהמחלה 
באה בידי שמים, כגון שעלו בו חטטין והוא 
חיכך ועי"כ נסתרס, חשוב בידי אדם. עי"ש 
ברא"ש פרק הערל ומ"ש מירושלמי, ועיין 

ן שם גם בהגהות יפה עינים. עכ"פ אם נפל מ
הגג ונסתרס על ידי כך, אפשר שחשוב בידי 
שמים מאחר שלא נעשה בו החסרון בידי 
אדם וכשר...'' )וע''ע בשיעורי רבי יחיאל 

 מיכל פינשטיין בסנהדרין קיז(.

 

 סימן טז
 123הערה  , סעיף ב,שייך לתחילת פרק ב

 

המאבד עצמו מחמת צרות ויסורין
 המאבד עצמו מחמת צרות ויסורין

א במה שהו 123לת פרק ב בהערה עיין בתחי
בשם רבי שלמה קלוגר בשו''ת האלף לך 

וכן דעת השואל ומשיב קמא ח"ג שלמה, 
)ס"ס ריז(, שכתב, שהמאבד עצמו לדעת 
מרוב צרות ויסורין אינו בכלל דין מאע"ל, 
וז''ל: ''...המאבד עצמו לדעת הוא רשע גמור 
ואין לו חלק לעוה"ב...אמנם נראה דלפמ"ש 

אש סי' שמ"ה דדוקא מי שמואס בבשמים ר
בחייו מפני אפקורסיתו, שרץ יש לו במוח 
כדעת הפלוספים, הוא דאין לו חלק לעוה"ב, 
אבל מי שעושה מצד צרת נפשו אינו בכלל 
זה, וכן החזיק ש"ב הגאון בעל בית אפרים 
בתשובותיו יעו"ש סוף חלק יו"ד, ובשו"ת 
חתם סופר סי' ס"ט הנ"ל כתב דבדבר זה 

בעל בשמים ראש, ובאמת אינו זיוף נזדייף 
כמ"ש בבית אפרים ביו"ד שם, א"כ זה 
שמחמת כי ראה עצמו עצור ועזוב לכך הפיל 
עצמו למים וא"כ שוב אין כ"כ רשע, ואף אם 
נימא דגם בזה לא יצא מכלל פושע, מ"מ כל 
שיש לומר שהוא חשב ואומר מותר שוב אינו 
בכלל רשע, ובפרט שהעידו שאמר שמע 

קודם שוב אינו בכלל מאבד עצמו ישראל מ
לדעת''. ועיין בספר נהר מצרים )לרבי רפאל 
בן שמעון, הל' אבלות אות מז(, אודות אשה 
חולנית, שנתקלקל אצלה כל האברים 
הפנימים, והרופאים אמרו נואש לחייה, 
ופ"א מעוצם מכאוביה השליכה עצמה מן 
החלון ומתה מיד. והורה שאין לה דין 

יתה סובלת יסורין גדולים. מאע"ל. כיון שה
ואתיא מק"ו ממ"ש בס' בית לחם יהודה 
)לרב צבי הירש, סי' שמה ס''ק ג(, והביאו 
החיד''א בברכ"י )סי' שמה סק"ה(, שאם 
המית עצמו, מפני שמתירא ליפול ביד שופטי 
הגוים, שמענים עינויים גדולים בדרך 
המשפט, אין לזה דין מאע"ל, והק''ו הוא 

ש הוא לעתיד שמא יענוהו, שהרי שם ''החש
ובעת שמאבד עצמו הוא בריא ושלם, ואילו 

אשה זו מעונית ביסורין קשים ומרים, והרי 
היא מתה בחייה וגברא קטילא היא''. 
ובהערת 'שלולית הנהר'  על הספר נהר 
מצרים הנ''ל, כתב: ''בדברי הרב לחם יהודה 
יש לתמוה, דלמה זה הוכרח להביא ראיה 

יטין בענין ילדים וילדות. מדברי התוס' דג
והלא בענין זה שמתיירא ליפול ביד הגויים 
ויענוהו בשפטים גדולים. א"כ הו"ל נרדף 
מהם כי ע"כ מקדים להציל עצמו מיד 
רודפיו. וא"כ הרי זה עצמו ענין שאול שאיבד 
עצמו לדעת באומרו פן יתעללו בו הערלים 
שהיה נרדף מהפלשתים. וענין שאול הרי הוא 

לפנינו בדברי הטור ופסקו מרן בסעיף מפורש 
ג' שכתב וכן גדול המאבד עצמו לדעת והוא 
אנוס כשאול המלך אין מונעים ממנו דבר. 
וכן יש לתמוה על גאון עוזינו הברכ"י 
שהוכרח להביא ראיה לדין זה מדברי הרב 
בית לחם יהודה. והדבר מפורש לפנינו בדברי 

ברי ואולי י"ל שענין העינוי האמור בדמרן. 
הרב בית לחם יהודה הוא רק עינויים 
גדולים שאיננו ברור שימיתוהו כלל. רק 
למען הציל עצמו מיסורי העינויים הוא 

. וללמוד היתר מקדים להמית עצמו בפועל
לזה הביא ראיה מעובדא דילדים וילדות 
שנשבו לקלון לבד ולא להמיתם, שאם 
ימיתום א"כ איבדו האויבים ששבו אותם 

מובן. אכן ענין שאול המלך את המטרה כ
היה ברור לו המות שימות במלחמה. הן מצד 
כי היורד למלחמה להרוג או ליהרג. וגם ידע 
שלא ימלט מהמות כמו שהודיעו שמואל 
הנביא ע"ה בעת שהעלוהו ע"י אוב כמפורש 
בכתובים. וא"כ המות הוא דבר ברור 
והחלטי ולחשש שמא יתעללו בו בעת המות 

מו ודאי דלא מיקרי והקדים להמית עצ
איסור מעל"ד. וא"כ אין ראיה לנדונו מענין 
שאול המלך. ושפיר מייתי ראיה לזה מההיא 

 דגיטין ודו"ק".
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וכאמור דברי הבית לחם יהודה הובאו 
בברכי יוסף שם, שפסק: ''אם ממית עצמו 
שירא שלא יבא לידי עינויים גדולים, כדרך 
המשפט של עכו"ם, שהם מענים עינויים 

לים, אין לזה דין מאבד עצמו לדעת. גדו
וכמ"ש התוספות פרק הניזקין )נז: ד"ה 
קפצו( בילדים וילדות שקפצו לתוך הים, 

 שיראים היו מיסורין. בית לחם יהודה''.
דעת החיד"א והזרע אמת שההיתר לאבד 

 עצמו הוא רק בחשש העברה על דת
ואמנם החיד''א בפתח עינים בגיטין שם, 

יהודה, דבפסקי התוס'  דחה דברי הבית לחם
שם מוכח דדוקא בירא שמחמת יסורין 
יעבור על דת, הוא דשרי לשלוח יד בנפשו, 

)וז''ל פסקי תוס'  ולא בירא סתם מיסורין
מותר להרוג ם, אות רטו: ''בשעת הגזירות ש

את עצמו כשדואג מן היסורין'', וממה שהיו 
צריכים להדגיש שמיירי בשעת הגזירות, 

, רק שמפחד שיעבור על משמע שכל הענין
. וכן דחה את הראיה מגיטין בזרע אמת דת(

)לרבי ישמעאל כהן, ח"ב סי' קמב(, והוסיף: 
'ד '''...ישתקע הדבר ולא יאמר דאיכא שום מ

שיהיה מותר להרוג עצמו מיראת יסורין 
לחוד כדס''ד להבית לחם יהודה הנ''ל דודאי 
בורכא היא, אם לא דכוונתו לומר דהתם נמי 

ירא לנפשו אולי מתוך היסורין קשים מתי
שייסרהו המשפט על הרעה שעשה שמא 
יפתהו יצרו לאמר לך עבוד אלהים אחרים 
ובזה יבוסם לך ויקלו מעלך המשפט על 
היסורים קשים וע"כ דימהו הרב בית לחם 
יהודה הנ"ל לההיא דתוספות פרק הניזקין 
אלא דהי"ל לפרש ולא לסתום וק"ל ומה גם 

לפקפק ולומר דאין זה דומה דבזה נמי יש 
לההיא דתוספות דמלבד מה שצדדתי למעלה 
בפי' דבריהם בר מן דין י"ל דהתם שאני 

פסו לכופם לעבירה ועליה יהיו מייסרים תדנ
אותם לכופם לעבור וע"כ שייך להתיר להרוג 

אבל זה שאינם  ,עצמו כדי שלא ישמעו להם
מייסרים אותו לכופו לעבור על דת רק שהוא 

א שיצרו יפתהו לעבור שמא בכה"ג מתייר
אסור להרוג עצמו אפילו לזה המ"ד, ומעתה 
אני אומר דבנד"ד נמי אפילו לזה המ"ד 
אסור להרוג את עצמו, ולא עוד אלא דאפי' 
לפ"ד הבית לחם יהודה הנ"ל יודה בנד"ד 
דאסור להרוג עצמו, דשאני הכא דאין לו 
יסורין שעל ידם יתיירא לצאת לתרבות רעה 

וא מתיירא מפיתוי היצה"ר שיפתהו רק שה
בלי סיבה דאין לומר שיהיה מותר להרוג את 
עצמו בשביל זה דהא איבעי ליה ליתובי 
דעתיה ולכוף את יצרו דהבחירה חופשית 
והבא ליטהר מסייעים אותו...ואף שהש"ך 
על התורה ר"פ חיי שרה הביא משום מ"ד 
במדרש דשרה הפילה עצמה ומתה, ופירש 

יינו לפי שהיתה מתיירא שמא ע"ז הש"ך דה
הס"מ יסיתנה כמו שעשה לחוה ע"ש )ואף 
שלא מצאתי מדרש זה בשום מקום ודאי אין 
לא ראיתי ראיה( אבל הא קיי"ל דאין למדין 
הלכה מן המדרש כמ"ש רשב"ם בפרק יש 

נוחלין ואולי עשתה כן לכפרת עון חוה שהיא 
היתה גלגול שלה והאדם יכול להמית עצמו 

ו כמו שהוכיח השבות יעקב ח"ב לכפרת עונ
סימן קי"א או אולי היה בדבר איזה טעם 
אחר כמוס והנגלות לנו...ובר מן דין דרך כלל 
יש לחלק בין מעשה שרה...לנד"ד דהתם 
שאני דמלבד היצה"ר פנימי הי"ל גם השטן 
עצמו היה מפתה אותם מבחוץ ובכל כי האי 
אפי' דלא שייך לומר דאיבעי להו לכפויי 

ה דאיהו דנורא ואנן דבשרא'' )ועיין  ליצרי
 מה שהובא על דבריו(. לקמן בסי' יז

כשוודאי ימיתוהו גם החיד"א מודה דאין לו 
 דין מאע"ל

ע''ע במה שכתב החיד''א בשו"ת חיים שאל 
)חלק א סימן מו(: ''...ק"ק על הרב בית לחם 
יהודה שכתב, אם ממית עצמו שירא לבא 

דבריו לעיל,  לידי ענוים וכו', כמו שהבאתי
וכתב שהוא פשוט מדברי התוספות, גבי 
קפצו ונפלו לתוך הים, שיראים היו מיסורין, 
והרי מוכרח דלא כתבו התוס' התם שהיו 
יראים מיסורין, אלא שמתוך היסורין 
יעבירום עבירה או על הדת וכמש"ל, אבל 
בשביל שיענוהו ביסורין כמשפטם לחוד, לא 

' בבבא קמא מצי להרוג עצמו, וכמ"ש התוס
)צא:(? ואם כונת הרב בית לחם יהודה נמי, 
שע"י יסורין אפשר שיצא מן הדת, הו"ל 
לפרש ולא לסתום...בנ"ד יש צדדין לומר 
דהוי מעין דוגמא, דמאחר דנתפרסם דרצח, 
ודאי ימיתוהו, ובכה"ג שרי להרוג עצמו שלא 
יתעללו בו ביסורין ומיתה...גם זה בנ"ד נודע, 

ובר עבירה חמורה כזו, דכך היא המדה לע
דמתעללים בו לענותו, וא"כ שרי להרוג 
עצמו, ואין לו דין מאבד עצמו לדעת...נ"ל 
דאף דלדעת הני רבוואתא לא שרי להרוג 
עצמו, אם לא במקום שיש לתא שמא 
יעבירוהו על דת, מ"מ בכה"ג דנ"ד שכבר 
הורגים אותו ודאי, וירא שיתעללו בו, וכבר 

ד עצמו לדעת, דהוא הרג עצמו, אין זה מאב
סבר דבכה"ג מותר גמור, ואפשר דגם כונת 
הרב בית לחם יהודה שהבאתי לעיל הוא זה, 
דאינו דין מאבד עצמו לדעת אף שאסור 

 לעשות כן''[.   
דעת הבשמים ראש שמותר לאע"ל מחמת 

 יסורין
ועיין בשו"ת בשמים ראש )סי' שמה(, שכתב: 
"אשר שאלתני באחד חסר לחם וחשוף שת, 
שהלך בפני שנים, ואמר מאסתי חיי, ואיבד 
עצמו, אם רשאים קרוביו להתאבל, כיון 
דפסק הרמב"ם ז"ל בהלכות אבל, דאין 
מתאבלין עליו, כברייתא דמס' שמחות, אם 
פירושו אינן צריכין, אבל אם רוצים לחפות 
עליו, אם זה כבודם הוא. תשובה: מדברי 
הרמב"ם ז"ל עצמו נראה כדבריך: דאיך 

ו לאבל, ואלו אוכלים ושמחים, יברכ
ועוסקים בפרקמטיא ובמלאכה, ואולי על 
אנינות לב, אמנם בעיקר הנידון, חלילה לדון 
את האיש הזה לרעה, וכבר אמרו במדרש על 
פסוק אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, 
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יכול כשאול בן קיש תלמוד לומר אך, ושאול 
היה רק מתיירא, פן יתעללו בו, ולא קאמר 

שישלחוהו בביזוים גדולים להתקלס  דווקא
בישראל, והיה חילול ה' בדבר, לא כי שכל 
שעשה מריבוי צרותיו, דאגות ויסורין או עוני 
גמור, אין כאן מיחוש. אדרבא גינו רבותינו 
ז"ל את צדקיה מלך יהודא, ואמרו לכן גלה 
עמי מבלי לב, שהיה לו לצדקיה להקיש עצמו 

ת בניו בכותל וימות, ולא יראה בשחיט
לעיניו, וגם מנו רבותינו ז"ל אחיתופל 
בשלשה הדיוטות, ולפי שמרד במלכות דוד, 
ולא היה אחיתופל מאבד לדעת, וענין 
המאבד לדעת, הוא המבזה את הבריות, 
ובועט בטובה ושנא את העולם כמקצת 
הפילוסופים שעושים כן, להמרות פני עליון, 
המשתבח בעולמו, ורואה אותו כי טוב. 

ר יהי כן, ואלה אומרים לא כן, ומקצתן ואומ
אומרים ג"כ, כי זה שבח הנשמה שמוציאה 
מן הגוף העכור הזה, שהוא לה כקבר, וכיוצא 
בהבלי רשע ושוא. אבל בצרת נפשו כי לא 
יוכל שאת. ואף כי זה לשמר עצמו מן החטא, 
שכל הצרות והרעות וגם העוני מעבירין אדם 

בין מא:(, על דעת עצמו ועל דעת קונו )עירו
אין ספק שאין בזה שום איסור, ובדברי אלה 
תמצא, שבר לקושיית הפילוסופים, אשר בה 
יחשובו להבל את הדת, ותאלמנה שפתי שקר 
הדוברות על צדיק של עולם, וחרב שבפיהם 
מנהון עדת, ומן אורייתא לא יעידון כל עדת, 
ואתם עשו לעני הזה כדרך שנוהגין בכל 

 ישראל, ותו לא מידי".
 דעת החת"ס ועוד לאיסור

ונראה לדייק מלשונו, שאף שבשאלה דן רק 
לגבי ''אם רשאים קרוביו להתאבל עליו'', 
בכ''ז בתוך התשובה, התיר לגמרי לאע''ל, 
אם יש חשש שהצרות יעבירו אותו על דעת 
קונו, שכתב: ''...ואף כי זה לשמר עצמו מן 
החטא, שכל הצרות והרעות וגם העוני 

על דעת עצמו ועל דעת קונו,  מעבירים אדם
אין ספק שאין בזה שום איסור''. וכתב עליו 
בשו"ת חת"ס )יו"ד סי' שכו אות ג( שמפסק 
זה מוכח שהבשמים ראש הוא זיוף, שהרי 
רחב"ת אפי' שסבל יסורים לא רצה לפתוח 
פיו ולמהר מיתתו. ובספר נהר אבל סי' יח, 
יצא יותר בחריפות נגד תשובה זו של 

והובא דעתם בפ"ת בסי' שמה )ס''ק הבש''ר, 
)על  ואמנם עיין בספר מעשה בצלאלב(. 

הרקאנטי סי' סט(, שיישב דברי הבשמים 
 ראש.

 דעת המהרש"ם בזה
דעה אמצעית במחלוקת זו היא דעת 
המהרש"ם )חלק ו סימן קכג(, שכתב: ''וע"ד 
שאלתו במה שאירע במחניכם כמה מקרים 

ר באנשים רמי המעלה, אשר בכדי להפט
מצער ויסורים ועוני ובזיון, איבדו א"ע לדעת 
ר"ל...והביא בשם הרמב"ן שכתב כד' הש"ך 
סי' שמ"ה ס"ק ו', דשאול ידע מפי הנביא 
שיהרגוהו, והוסיף ביאור דאי בשביל חיי 
שעה, ע"ז סמך להנצל מהיסורים שבודאי 

יצערוהו הפלשתים, ובזה ביאר ליישב הקו' 
אם עשה כן מהא דחיי שעה...עכ"פ לדינא, ד

מפני יסורים וכדומה, איננו בכלל מאבד א"ע 
לדעת, וכמ"ש הבית אפרים )יו''ד סי' עו(, וגם 
בשו"ת פרשת מרדכי )לרבי מרדכי בנט, 

כו(, העלה כן דנהי דאסור ע"פ -חיו"ד סי' כה
הדין, מ"מ מיחשב כאומר מותר, דלאו כו"ע 
דינא גמירי, ושוגג הוא ע"ש, ובזה נסתר מ"ש 

ר"ד סי' שכו( באמצע התשו' ראיה החת"ס )יו
מרחב"ת, דודאי לא רצה לעשות כן, ומ"מ 
איננו בכלל מאבד עצמו לדעת מטעם הנ"ל, 
ומ"ש ראיה מאחיתופל שלא נמנה בכלל אין 
לו חלק לעוה"ב אלא בשביל מורד במלכות 
ולא בשביל שחנק א"ע, לק"מ, דכיון שהיה 
מורד במלכות דחייב מיתה ידע שימיתוהו 

דולה מזו מבואר בב"ר פ' נח פל"ב וכי דוד, וג
יש אישות לדוד וכו', הרי דכיון שחשבוהו 
למורד במלכות דינו כמת ואשתו מותרת 
)ועי' ירושלמי פ"ב דסנהדרין ה"ג בסופה 
בוצי"ר שם(, ואף דלא קיי"ל כן, כדמוכח 
בש"ס דגיטין כ"ח וש"ס דבבלי סנהדרין 
 י"ט, ועי' רדב"ז ח"ז סי' כ"ט מ"ש בזה, מ"מ

עכ"פ לא הי' כמאבד עצמו לדעת מטעם זה, 
ואי מטעם חיי שעה, כבר כתבתי בשם 
הרמב"ן דמשום חיי שעה הי' מותר משום 
צער ויסורין לאבד א"ע, ועכ"פ י"ל דהוי 
כאומר מותר''. כלומר שסובר המהרש''ם, 
שלאבד עצמו לדעת מחמת יסורין, אם חייו 
הם רק חיי שעה, יש צד שמותר לו לכתחילה 

ות זאת, ואם חייו חיי עולם, אף שאסור לעש
לאבד עצמו לדעת, אבל בכ"ז מי שעושה זאת 
נחשב ל"אומר מותר", ולכן יש להתאבל עליו 
 )וכעין זה עיין בס' מעשה איש ח"ה עמ' קסו(.

 השאלה מגטו קובנא
ועיין בשו"ת ממעמקים )לרבי אפרים אשרי, 
ח"א סי' ו( שנשאל בימי גיטו קובנא, אם 

שלוח יד בנפשו, כדי שלא יראה יכול אב ל
ביסוריהם והריגתם של בני ביתו לנגד עיניו. 

מצדקיה, שאמר לנ"נ  להתיר וכתב ראיה
הרגני ראשון, כדי שלא אראה בדם עשרה 
בני, ובניו אמרו הרגינו תחילה ולא נראה דם 
אבינו, והביא דעתם של הפרשת מרדכי )לרבי 

 כו(, מהרש"ם )הנ''ל(,-מרדכי בנט, סי' כה
ורב פעלים )ח''ג יו''ד סי' כט, שהביא שם 
שכך גם בתשובת 'כרך של רומי' סי' יד, 
והוסיף שם: שמה שאמר ר"ח בן תרדיון 
מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל בעצמו, 
הויא מילי דחסידותא, ואין להביא ממנה 
ראיה שאסור לאבד עצמו כשסובל יסורין 
וצער, ודלא כהחת"ס(, וכתב עוד בשו''ת 

עמקים הנ''ל שיש לסמוך על הבשמים ממ
ראש, ועל כן מותר לאבד את עצמו, אלא 

 שאין לפרסם כן ברבים.
 דחיית ראיות להיתר

אמנם יש להעיר דצדקיה לא הרג את עצמו 
אלא אמר לאחר, ומה שכ' במדרש שהיה לו 
להקיש עצמו בכותל ולמות ולא לראות 
בצרת בניו, כתב הגר"ש קלוגר בשו"ת 
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סי' רב( שאין למדין הלכה  טוטו"ד )ח"ג,
ממדרש, ועוד שנ"נ רצה להרוג בניו בפניו 
ואם היה הורג את עצמו היה מצילן, ועוד 
דעשה כן דרך תשובה על חורבן הבית 
כדמצינו ביקום איש צרורות )בב"ר, תולדות 
פרשה סה סי' כב(. ובשו"ת בית אפרים )יו"ד 
עו( דחה הראייה מצדקיה דלא אמרו שראוי 

, אלא רק שהיה לו צער יותר לעשות כן
בראיית מיתת בניו מאשר היה ממית עצמו 
בכותל, והוסיף שמ"מ אפשר להסכים עם 
דברי הבש"ר, כי מצינו בש"ס שהמיתו עצמם 
מרוב צער בחנה ושבעת בניה ויצתה בת קול 

ואמרה אם הבנים שמחה, וכן בכתובות קג. 
שהכובס לא היה באשכבתיה דרבי והפיל 

ב צער, וכן בירושלמי שקלים עצמו מהגג מרו
וסוף תענית דהכהנים בראותם החורבן קפצו 
לאש ומבואר שם שהם בני העוה"ב, ואמנם, 
לגבי הראייה מחנה, עיין בס' חיים וברכה 
הל' שמחות אות מ' ס"ק א' דלא נאמר עליה 
שהיא מזומנת לעוה"ב אלא 'אם הבנים 

שזכתה רק בזכות בניה. )ועיין עוד  –שמחה' 
שהסיבה שנפלה  תחילת סימן יזלקמן ב

 מהגג, כי דעתה נטרפה עליה(.

 

 יזסימן 
 125בהערה  )סעיף ג( שייך לתחילת פרק ב

 המאבד עצמו לדעת מחשש שלא יעמוד בניסיון
אין היתר לאבד עצמו  –דעת הזרע אמת 

 אלא רק מחשש כשלון בע"ז יסורין משום
עיין בשו"ת זרע אמת )ח"ב סי' קמב(  א(

עת הברכ"י בשם בית לחם שהביא את ד
, וכתב: סימן טז, יהודה שהובאו לעיל

''ישתקע הדבר ולא יאמר דאיכא שום מ"ד 
שיהיה מותר להרוג עצמו מיראת יסורין 

כדס"ד לבית לחם יהודה, דבודאי  ,לחוד
בורכא היא. אם לא שכוונתו לומר, דהתם 

ירא דשמא מתוך יסוריו יפתהו יצרו ינמי מת
אחרים כדי שיקלו  לך עבוד אלוהים מרלו

עליו'' )ועיין לקמן, שהובא שגם היתר זה, 
 הגביל הזרע אמת(.

 כן כתבו החיד"א והמהר"ל

פתח עיניים בגיטין )עיין בדברי החיד''א  ב(
כחושש שיעבירו אותו שמותר  ,שהוכיח (,נז:

ב"ק צא: ד"ה )על הדת, ומה שאסר בתוס' 
מכיון ששם מיירי רק בגלל הוא , (אלא

ומאי ס"ד  ,''ל התוספות: ''וא"ת)וז יסורין
וכי על זה צריך להביא ראיה דמקרע  ,השתא

דאין  ,ואור"י ?בגדים עובר משום בל תשחית
 ,מביא ראיה אלא שאסור לחבול אפי' לצורך

וכן ההיא דאך  ,כגון אשה שטפחה על ראשה
שהרג את עצמו בשביל שום דבר  ,את דמכם

ות שירא...''(. וכן הסביר המהר"ל )בחי' אגד
לגיטין נז: ד"ה אף היא, בעמ' קיח( במעשה 

 ,של חנה ושבעת בניה שאף היא עלתה לגג...
ת כי חששה שרצו לכפות שאיבדה עצמה לדע

 .אותה לע"ז
בגלל  -קפיצת חנה מהגג  -דעת המאירי 

 שלון בע"זחשש כ

וכן דעת המאירי )גיטין נז:(, שכתב:  ג(
דה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים ו''עב

אלא שיש בהם  ,ים בפני פקוח נפשעומד
וזה שסיפר  .כבר ביארנום בסנהדרין ,תנאים

בכאן באותם ילדים וילדות שנשבו לקלון 
וכן באותם ילדות שנשבו  ,ר"ל למשכב זכור

וכשהרגישו בעצמן למה הם  ,לעריות
לן ונפלו לתוך הים. וכן ומתבקשות קפצו כ

ושבעה בניה  בחנה(צ''ל ) פר במריםימה שס
 .שלא לעבוד ע"ז ,מסרו עצמן להריגהשכולם 

 ,ומה שאמר אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה
 .כן'' שלא יביאוה לכך גם ,פירושו

 -קפיצת חנה –דעת העץ יוסף והעין יעקב 
 מצער

ואילו בעץ יוסף )ד"ה 'נפלה'( הסביר  ד(
שהיה מותר לחנה לאבד את עצמה מרוב צער 
 שהיה לה, וכן כתב בעין יעקב בגיטין נז:,
 ,ד''ה עין אליהו...אף היא, וכתב עוד פי'

 שנפלה שלא בכוונה.
וצער  ,במדרש מפורש שחנה נשתטתה מצער

 אינו היתר
ז( כתוב  ואמנם במדרש איכה רבה )א, ה(

שאיבדה עצמה כי מרוב צער נשתטית, 
והמאבד עצמו מחמת שנשטתה אין דינו 

בשו"ת מהר"י  וכן כתבכמאבד עצמו לדעת, 
(: ''...ודמיא למצאוהו תלוי ווייל )סימן קיד

אף  ,דאין זה בכלל איבד עצמו לדעת ,באילן
 ,על גב דמוכח מילתא שהוא עצמו עשה

אמרינן דילמא רוח רעה מבעתתו'' ]ועיין 
בשו"ת פרשת מרדכי )לרבי מרדכי בנט, סי' 

דבריו: ''...אבל בזה  שמגביל אתכו(, 
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שהוחזק ברשעות ובעבירות הרבה מנ''ל 
ה, אדרבה תולין גם רשעות למתלי ברוח רע

 ,זו בשאר רשעותיו...ולו יהא שר''ר מבעתו
סוף סוף ודאי לא עשה תשובה שהרי זה היה 
סופו שאיבד עצמו, אם לדעת, או מחמת 
ר''ר, ס''ס לא שב אל ה', וא''כ בלא''ה אין 
ראוי להתאבל עליו מחמת רשעותיו...''[.  
וע''ע בתשו' אבן השוהם, הובא בפתחי 

 תשובה. 
דעת הלבושי מרדכי שיש להקל במי שהיה 

 לו 'דעה קלישתא'
ועיין בשו"ת לבושי מרדכי )לרבי מרדכי  ו(

יהודה וינקלר, יורה דעה מהדורה תניינא 
סימן קלד(, שכתב: ''...ועוד מצא סניף 
להתיר, כי היתה דעתו קלישתא, ואם כי לא 
היה שוטה גמור כמ"ש במס' חגיגה )ג:( 

ר דרוח בלבלתו בסימניו, מ"מ י"ל שפי
יו"ד ))יבמות קכ:(. ועי' בתשו' חתם סופר 

דע"י חולי באבר השכל שולטים  (,סי' ב
 ועיין חתם סופר )ח"ד .רוחות רעות באדם
דסימני שוטה במס' , (ג-אה"ע ח"ב סי' ב ו

חגיגה לאו דוקא בכל ענין, דגם בשארית 
אלא שמחולקים  ,דברים בשטות בכלל זה

מהל'  פ"ט)מב"ם בדינא, והביא שם דברי הר
מאבד  תעכ"פ לענין חומר (,הלכה י, עדות

ודאי יש מקום לתלות בדעתו  ,עצמו לדעת
קלישתא ובלבול רוח מחמת כבודו...הלא 
הטעם לענין אמירת קדיש דילמא לא ניחא 
למעלה שיהיה לו כפרה, ועתה שהקילו לענין 
אמירת קדיש משום צדדי היתרים הנ"ל, וכי 

מיר, וכמו שהוא משום כבוד בשר ודם נח
בכמה מקומות מס' נדרים )לט:( לענין מה 

בכבודי לא מחיתם  ,שאמרו חמה ולבנה
ולכבוד בשר ודם מחיתם. ועוד, דבר זה ג"כ 
יש ללמוד מדברי מרן חתם סופר בסימן 
הנ"ל בסוף התשובה, שאם יש איזה נדנוד 
ספק במאבד עצמו לדעת לא טוב עשו מה 

וי הקבורה, שהעבירו עליו הדרך, בענין שינ
והלא גם שם הוה מפני הכבוד, א"כ כל שכן 
לענין הזכרה הנ"ל, שכבר עברו ב' חדשים, 
וי"ל דהוה ליה כפרה...ומי יתן ידקדקו 
בדברים העומדים ברומו של עולם שנוגע 

 לדין תורה ותקנות חז"ל''.
ילדים וילדות שקפצו  400-מעשה בגוף ה

 לים
בארבע ובגמ' בגיטין )נז:( הובא: "מעשה  ז(

מאות ילדים וילדות שנשבו לקלון...אמרו: 
אם אנו טובעין בים אנו באין לחיי העולם 
הבא? דרש להן הגדול שבהן: אמר ה' מבשן 
אשיב... כיון ששמעו ילדות כך קפצו כולן... 
נשאו ילדים ק"ו בעצמן ואמרו: מה הללו 
שדרכן לכך... אף הם קפצו לתוך הים. 

הורגנו כל  ועליהם הכתוב אומר: כי עליך
 היום...".

לא התיר וקשה שהרי רבי חנינא בן תרדיון 
הדעות  שתי ותירוץ עפ"י לאע''ללעצמו 

 המבוארות לעיל

: ''והא הקשוהתוס' שם ד"ה 'קפצו' ו ח(
דאמר בע"ז )יח.( מוטב שיטלנה מי שנתנה 
ואל יחבל בעצמו? הכא יראים היו מיסורין, 

ו"ע כדאמרינן )כתובות לג:( אלמלי נגדו לחמ
פלחו לצלמא, ועוד דע"כ היו מענין אותן ולא 
היו הורגין אותן". ובתוס' בע"ז )יח. ד"ה 
'ואל יחבל עצמו'(, כתבו: "אור"ת דהיכא 
שיראים פן יעבירום עכו"ם לעבירה כגון ע"י 
יסורין שלא יוכל לעמוד בהם אז הוא מצווה 
לחבל בעצמו כההיא בגיטין )נז:( גבי ילדים 

לו עצמם לים". ובעין שנשבו לקלון שהטי
יעקב בע"ז יח. נשאר בצ"ע מהסתירה בתוס', 
כי הוא הבין בתוס' בגיטין בפי' הראשון 
שההיתר היה רק משום יסורין ולא בגלל 
חשש עבירה וכן הבין בתוס' גם הבית לחם 
יהודה ביו"ד סי' שמה. ונלע"ד לומר שאין 
סתירה, כי יסורין מתיר לאבד עצמו לדעת, 

מעבירה אז מצוה לאבד  אבל כשיש חשש
עצמו לדעת, ואצל הילדים היה את שתי 
הסיבות, ותוס' בגיטין הביא את ההיתר 
בגלל יסורין, ובתוס' בע"ז הביא את המצוה 

ולכ' נראה להוסיף לפי  כשיש חשש עבירה.
דהנה במעשה בגיטין מובא שלפני שקפצו זה, 

הילדים לים, שאלו את הגדול שבהם, ''אם 
אנו באים לחיי העולם  אנו טובעים בים

שדוד המלך כבר רמז וענה להם הבא'', 
בתהילים שעל מעשה הזה יזכו לחיי העולם 

ויש לדקדק למה לא שאלו, אם מותר הבא, 
או צריך לקפוץ לים, וכן בתשובתו של הגדול 
שבהם, לא ענה, אלא שממעשה זה יזכו לחיי 

, פרשה א)איכה רבה ויעוין במדרש העוה''ב, 
על אלה '' הוסיף בהאי מעשה:(, שמהאות 

אני בוכיה, אספסיאנוס מלא ג' ספניות 
מגדולי ירושלים להושיבן בקלון של רומי, 
עמדו ואמרו לא דיינו שהכעסנוהו במקדשו 
אלא אף בחוצה לארץ, אמרו לנשים 
מבקשות אתון לכך אמרו להם לאו, אמרו 
מה שדרכן לכך אינן רוצות אנו עאכ"ו, 

עצמנו לים אנו  תאמרו אם משליכים אנו
מיד האיר הקדוש ברוך  באים לחיי העוה"ב

הוא את עיניהם בפסוק הזה )תהלים סח( 
אמר ה' מבשן אשיב, אשיב ממצולות ים, 
מבשן אשיב מבין שיני אריות אשיב, 
ממצולות ים, כמשמעו, עמדה כת ראשונה 

אם שכחנו שם אלהינו ונפרוש כפינו  :ואמרה
צמן לים, והשליכו ע )תהלים מד(  לאל זר

כי עליך הורגנו כל  :עמדה כת שנייה ואמרה
והשליכו עצמן לים, עמדה כת ( )שםהיום 

הלא אלהים יחקר זאת כי  :שלישית ואמרה
והשליכו עצמן ( )שם הוא יודע תעלומות לב

לים, ורוח הקדש צווחת ואומרת על אלה אני 
'', ומילא מובן ההקשר לסיפור בפס' בוכיה

שניה, אלא כת שהביאו הכת הראשונה וה
אלא  שלישית, מה הקשר לפס' זה לסיפור?

כיון שידעו מה שכתבתי בדעת תוס', כלומר 
שמי שמאבד עצמו מחמת יסורין, יש לו 
היתר בלבד, ולא עשה שום מצוה, ומי 
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שרוצה להמנע מעבירה, שמאבד עצמו מחמת 
מצוה תחשב לו, וא''כ בנפילתן לים, אין כל 

ת הפחד ידיעה למה הם קפצו, האם מחמ
מהיסורין, או מחמת העבירה, ויתכן שלא 

טהורה היו בטוחים לגמרי שכוונתם 
לחלוטין, שרוצים להמנע מעבירה, ועל זה 
שאלו את הגדול שבהם, אם יזכו ע''י 
קפיצתם לים, לחיי העולם הבא, כלומר אם 
יכולים לסמוך שכוונתם לשמים, ומעשה זה 
יחשב כמצוה, ויזכו ע''י מצוה זו לחיי 

וה''ב, ועל זה ענה, שדוד המלך כבר ניבא הע
חוקר זאת ברוח קודשו, שגלוי וידוע לפני 

, שכוונתם טהורה ורצויה יודע תעלומות לבו
 לפניו, ומששמעו על זאת, מיד קפצו לים.

קושיא על היתר הקפיצה לים מכך שמדובר 
 עולם''קרקע ב

אלא שאם באמת מדובר שם שלא יכפו  ט(
שיעשו בהם אותם לעשות עבירה אלא 

עבירה, אפי' שהם קרקע עולם )וגם במשכב 
זכור הילדים יהיו קרקע עולם( למה באמת 

 מותר לאבד עצמם לדעת? 
בנות לפני השואה שהנאצים  93-וכך עשו ה

ימ"ש הכינו אותם לעבירה והן איבדו עצמם 
 לדעת.

ודע שלא יעזור פה התי' שהובא במשנת 
עוין והנה י'' פקו''נ סי' ו ס''ק ה, שכתב:

דאיכא כהנות וכן  :בסוגיין בכתובות ג
צנועות דמסרי נפשייהו ולא נבעלות להגמון, 
וקשה היאך מותרות לעשות כן והרי האדם 

ויעוין בחידושי רבי )מוזהר על שמירת נפשו, 
שמואל בכתובות סימן ד' אות י"ב שעמד 

, וראיתי (בזה, עיי"ש שהאריך בהאי מילתא
א אות ו' בספר חו"ב בסנהדרין סימן י"

שכתב דכיון דלהבעל להגמון הוא להם צער 
רב כמיתה מותר להם למסור נפשם כי טוב 

'', מכיון ששם לא להם המות מחיים, עיי"ש
עשו דבר הוזכר שהמיתו עצמם בידיים, אלא 

שיתכן שיגרום שהגוי יהרגם, ומלבד זאת 
ולענ"ד כגון דא '' הקשה שם, במשנת פקו''נ:
ועשה שהרי עי"ז  חשיבא דגורם מיתתו בקום

שלא נותנות להגמון לבוא עליהם, זה הוא 
הגורם שיקום ויהרגם ברוב כעסו, ודומה 
הדבר למשיך עליו את הנחש דהוה בכלל 
מאבד עצמו לדעת, וגם בבעל יסורים גדולים 

ועוד ...אסור לאבד עצמו לדעת בקום ועשה
דהנה אדם שחביב עליו ממונו מגופו וגוי 

ממונו ואם לאו  מאיים עליו שימסור לו
יהרגנו, הרי פשוט וברור שחייב למסור לו 
ממונו הגם דלאדם זה טוב לו מותו מחייו, 
דהא דממונו חביב עליו מגופו לאו כלום הוה 
וזה גופא אזהרת התורה שנפש אדם חשובה 
טובא ואסור לאבדה, וא"כ ה"ה מה 
דלכהנות והצנועות טוב להם המות מאשר 

בכך דזה נגד להבעל להגמון א"א להתחשב 
אמנם יתכן ...מימרא דרחמנא לשמור נפשו

דלהבעל להגמון הוה בכלל יסורים מרים 
וקשים כיסורים דמיתה וכדכתיב בקרא כי 

כאשר יקום איש על רעהו ורצחו כן הדבר 
ומותר להרוג לרודף אחר הערוה כמו )הזה, 

, אכן מ"מ קשה (רודף אחר חבירו להורגו
א שמותר טובא לחדש כזאת, דאטו מי נימ

לאדם למסור עצמו למיתה כדי שלא יביישו 
' שער בפניו ברבים משום דכתב רבינו יונה 

 -אות קל"ט "כי צער ההלבנה מר ממות", 
וצריך לומר דאה"נ הא דכהנות וצנועות 
מוסרות נפשם הוא שלא כדין ואין אדם 

אמנם לענ''ד לא משמע בגמ'  ''.נתפס על צערו
נחשבות  , ואףעבירה שמסרו נפשןשעשו 

 .לצדיקות וצנועות
לפי על הילדים וילדות הקושיא  העמדת

ות מסירות נפש )שביו''ד סי' הלכיוצא מה
 קנז(

דע דיש שני מח' בין הרמב''ם לתוס' שלא ו י(
קשורות אחת לשניה, דהנה הרמב''ם פסק 
שאסור להחמיר ולהרג על מה שלא חייב 

הל' יסודי התורה, פ"ה ב וז''ל) למסור נפשו
ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב ''... :אה"

כל מי שנאמר בו יעבור ''ובהל' ד:  ,''בנפשו
ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב 

וכן דעתם של הרמב''ן במלחמות  ,''בנפשו
והנמקו''י שם, וכן כ' בהעמק  סו''פ בן סורר,

 ,שאלה מב ס''ק ב בדעת השאילתות והבה''ג
סי' קנז ס"ק א, עיין בש"ך בו וכן פסק הב''ח,

, ואילו התוס' (שהביא כמה פוסקים כשיטתו
)עבודה זרה כז:, סד"ה יכול; רא"ש התירו 

 ,סי' ג וכן דעת הסמ''ק ,שם, פ"ב סוף סימן ט
בתש' הרדב''ז בלשונות הרמב''ם וכן פסק 

, וכן נראה והלבוש השו''עסי' ג, וכן פסקו 
, ועיי'ש מהרמ''א שלא הגיה כלום על המחבר

 .(הגר''א ס''ק יאבביאור 
גם התוס' הנ''ל שהתיר, מיירי דווקא ודע, ד

להעביר אותו על הדת, באופן שהגוי מתכוון 
ואף שעיקר הדין שבצנעא לא חייב למסור 

בכ''ז רשאי לדעות אלו )אבל אם אונס נפשו, 
כ''כ  ,אותו להנאת הגוי, אסור להחמיר

, וכן הש''ך ס''ק ב בשם רבינו ירוחם נתיב יח
ואמנם  ח, וכן מפורש בלשון השו''ע,כ' הב''

שדעת גם בזה אם הוי בפרהסיא, עיין לקמן 
, ואילו הפרישה שלמתירים, גם בזה מותר

הב''ח כתב שגם בפרהסיא לכו''ע אסור, כיון 
 שאין מתכוונים להעביר על הדת(. 

מח' אחרת, האם אשה בקרקע עולם וישנה 
כן ) שבזה הרמ' הצריךצריכה להרג בג''ע, 

ר, ו, והטתוס' יוה''כ מדברי הרמב''ם הוכיח
ו, וכן דקדקו בגליון שלא חילק והשו''ע,

מהרש''א שם, ובחי' הגר''ח הלוי על הרמ' 
והרא''ש , והתוס' (פ''ה מיסודי התורה

וכן דעתם של: ) ופטרוהנמק''י בסנהדרין עד: 
בעל המאור בפסחים  ביומא פב., והר''ן רש''י
רבינו ירוחם מרדכי בפרק אין מעמידין,  כה:,

נתיב יח, הגהות מימוניות פרק ה מיסודי 
"ודוקא  :וכן פסק הרמ''א, התורה ס''ק ב

כשאומרים לו לעשות מעשה כגון שאומרים 
לאיש לגלות ערוה או שיהרג, אבל אם 
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אונסים לאשה לבא עליה, או שרוצים 
להשליכו על התינוק להרגו, או שהוא כבר 

ן צריך מוקשה ורוצים לאנס אותו לערוה, אי
, וכן פסקו הש''ך ס''ק ט, והחכמת ליהרג"

 . (אדם כלל פח
ולא מבואר אם גם בכה"ג של קרקע עולם 
יהיה רשאי לשיטת השו"ע להחמיר ולההרג 
וכנ"ל? ובפשטות משמע מהרמ"א שבזה 
אסור לכו"ע. שדווקא באופן שהגוי מכריחו 
לעשות עבירה וכגון לאכול חזיר, רשאי לומר 

כשאינו צריך לעשות שום שאינו רוצה, אבל 
ג' -, שהרי אם במעשה, אסור להחמיר וליהרג

כ''ש  ,עבירות בק''ע אין בזה את חומרתם
 אפשר שבשאר עבירות לא יהיה רשאי וא''כ

להחמיר למות  ג' עבירות לא רשאי-גם בש
באופן של ק''ע, ואכן כתב הריטב''א בע''ז נד. 

למסור את  והמהרי''ק בשורש קלז, שאסור
ולכאורה יש סתירה לזה מהריטב''א , הנפש

בכתובות ג: שכתב לגבי הגזירה למי שנישאת 
ביום רביעי תיבעל להגמון, שמותר להם 

, אלא שיש לחלק ששם אולי למסור נפשם
מיירי בשעת השמד, ולשעת השמד יש גדרים 

הכסף משנה פ''ה הל' א  כתבאחרים, כד
שבשעת השמד מותר למסור  מיסודי התורה,

, ל מצוות עשה ואפי' על דרבנןנפש אפי' ע
 (.וע''ע ברמב''ן והר''ן בשבת מט.

, ממ''נ, דאם והנה על הילדים והילדות קשה
הרמ', אז אסור למסור את סברו כשיטת 

שמחייבת מעיקר הדין  הנפש, כי אין כאן ג''ע
 אינה ג''ע על פנויה, , שהרי ביאת גוילמות

אין איסור  פנויה )בביאת גוי על ישראלית
ולכן אפי' , ייתא כמבואר בע''ז לו:דאור

הש''ך ס''ק יג באנסוה לעשות מעשה כתב 
בעל המאור שאין צריכה למסור נפשה, כדעת 

, וכן פסק הרמב''ן והר''ן סוף פרק בן סוררו
ובב''י  הכ''מ בהל' יסודי התורה פ''ה הל' א,
ודלא , והרמ''א סי' קנז, וכן בט''ז ס''ק ו

סחים, שכ' כר''ן בתחילת פרק כל שעה בפ
דחשיב אבזריהו דג''ע, בדעת הרז''ה 

וכתרומת הדשן סי' ריט שקנאין פוגעין 
  (.בנבעלת לגוי

תוס', קשה על הילדים, סברו כשיטת הואם 
שאף שמותר להם להחמיר גם עד דבר שאינו 

ובק''ע תוס' אמרו ג''ע, אבל ס''ס זה ק''ע, 
שלא נחשב שעושה שום מעשה, ואולי בכה''ג, 

על  להחמיר ודו לרמב''ם שאסורגם תוס' י
 ?דברי הריטב''א בע''ז הנ''לכ, ועצמו

אלא שיש ליישב את הנ''ל ע''פ הברכי יוסף 
בהגהותיו על השו''ע, בשם תוס' יוה''כ, 
שסבר שדעת השו''ע בזה כהרמב''ם, שגם 
בק''ע תהרג, וא''כ השו''ע פסק בשני המח' 
לחומרא, כלומר כדעת תוס' שרשאי להרג גם 

שלא חייבים, וגם כרמ' שק''ע נחשב  על מה
ג''ע, וא''כ גם כאן אף שביאת גוי, אין צריך 

)כדפסק הרמ''א(, בכ''ז מותר להחמיר  להרג
ולמסור נפש גם בק''ע )שהרי לדעת הרמ' 
ק''ע לא מעלה ולא מוריד(, ואמנם עדיין 

שהרי כל ההיתר של תוס' להרג, הוא קשה 

ואילו  ,דווקא שהגוי מתכוון להעביר על הדת
בילדים וילדות הנ''ל מסתמא מדובר ששבו 

 םרשאי םאינוא''כ להנאת הגויים,  אותם
וכן  ,ומפורש כן בלשון השו''ע) םלמסור נפש

יורה דעה  -בשו"ת יביע אומר חלק ו  כתב
הסביר מדוע להמנע ועיי'ש עוד שסימן יג, 

, ל שבת במקום פקו''נ אסור לכו''ע(מלחל
פשם הילדים איך מסרו נ וחוזרת הקושיא

 ?והילדות
חיזוק הקושיא על הילדות מהמתבאר אצל 

 אברהם אבינו
ובקובץ גליונות פר' לך לך תשע''ז )בעמ' 
האחרון(, הביא מהספר 'יחי ראובן' )מהגאון 
הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצ''ל(, בפניני 

: פר' לך לך עה''פ בראשית )יב, יב(ראובן 
רו אשתו והיה כי יראו אתך המצרים ואמ''

''מדברי אברהם  .''זאת והרגו אתי ואתך יחיו
משמע שהיו שתי בעיות: א.והרגו אותי, 
ב.ואותך יחיו, וקשה מה הבעיה בזה 
''שאותך יחיו'' ? אלא, אומר ה'באר יוסף', 
אברהם אמר לשרה כך: כל זמן שאני חי, 
מאחר שהנך אשת איש, יש לך רשות למסור 

וי. אמנם את נפשך ולא להתחתן עם פרעה הג
למסור את נפשה על גילוי  חיובלאשה אין 

עריות, אבל אם היא רוצה, הרשות בידה. 
א''כ תוכלי למסור נפש, כדי שלא לחיות עם 
פרעה. אבל כשיהרגו אותי, שוב לא תהיי 
אשת איש, ומעתה יאסר עלייך למסור את 
נפשך, ותהיי מוכרחה להשאר בחיים, כלומר 

יקש להבהיל במה שאמר ''ואותך יחיו'', ב
לחיות עם פרעה הטמא  אלץאותה שת
 והשקץ...''.

ולפי זה לילדות שהיו בספינה )בגמ' בגיטין 
והגוי מתכוון  הנ''ל(, כיוון שאינן 'אשת איש',

אסורות למסור את הנפש, וכל  רק להנאתו,
 שכן שאסורות לקפוץ בעצמן לים ?

 עולם בפרהסיא קרקע
לתרץ ולומר שהחשש של הילדים  ואין
עבירה )אף שהן רק קרקע עולם(, תהיה שה

כולם  )ובאמת שכך מסתבר שהרי בפרהסיא
עצם זה שעשרה ו ידעו למה הם מתבקשים,

ישראלים יודעים נחשב לפרהסיא, כדכתב 
הריטב''א בפסחים כה., רדב''ז ח''ד סי' צב, 
מהרי''ק שורש קלז, ש''ך ס''ק ד, של''ה שער 

ין ודלא כשו''ת בני ,אות א , סוףתיותוהא
ציון ח''א סי' סד, וע''ע בדרכי תשובה ס''ק 

ולכן מותר לאבד עצמן לדעת, שמא לא  כג(
יעמדו בניסיון למסור את הנפש בפרהסיא, 
כי אף שפסק כך רבינו ירוחם )סוף נתיב י''ח, 

כלומר אף  והובא בבדק הבית יו''ד סי' קנז(,
שהגוי מתכוון רק להנאתו, ואף בק''ע, בכ''ז 

על זה אם הוי בפרהסיא,  וחייב למסור נפש
ובבאר היטב ס''ק א הביא מהפרישה שאפי' 

בכ"ז הכריע  בכל העבירות מותר בכה''ג,
אין  רהסיאהש"ך שם ס"ק ט' שאפילו בפ

ולם, וכתב שכך היא צריך לההרג בקרקע ע
)כלומר אף שהיה מקום  הכרעת הרמ''א

כיון שהבעיה בפרהסיא היא החילול לומר ש
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 ה', לגם בק''ע יש חילוה' שיש בדבר, וא''כ 
שכיון שלא עושה מעשה בידיים, לא קמ''ל 

 .  חשיב כ''כ חילול השם(
מהרש"ק שמתיר,  ע''פ דבריאפשר לתרץ 

 כי ג' עבירות בכ''א מותר למסור נפשו
אלא שמצאתי בשו"ת האלף לך שלמה יו"ד 
סי' שמב, שכתב: "מש"כ בשו"ע יו"ד סי' 

מו קנ"ז סעיף א' דאם רצה להחמיר על עצ
וליהרג רשאי, ואמרתי לחלק דבמצוה שמצד 
עצמה עדיפא מפקו"נ ויהרג ואל יעבור, נהי 

שהיא קרקע עולם וכד',  וןדהיא פטורה כי
בזה מותרת להחמיר על עצמה, כיון דעכ"פ 
המצווה הזאת מצד עצמה עדיפא מפקו"נ, 
א"כ נהי דהתורה פטרתה, מ"מ יכולה 

ה להחמיר, ואין בזה איבוד נפש, כיון דבז
נתקיים מצוה דעדיפא מפקו"נ, אבל היכי 
שהמצוה עצמה אינה דוחית פקו"נ, א"כ 

זו, א"כ איך  והחזינן דהנפש עדיף ממצ
יחמיר על עצמו לאבד נפשו, הרי הוי מאבד 
נפש, כה"ג הוי כמאבד עצמו לדעת, בזה 
אסור להחמיר על נפשו. וזה חילוק נכון 

ולכ' לפי דבריו גם כשהגוי  ברור לדעתי".ו
תכוון להנאתו, יהיה מותר להחמיר מ

ג' עבירות -ולמסור נפש, גם בק''ע, כי תמיד ב
 מותר לוותר על נפשו, עבור ג' מצוות אלו.

דעת היביע אומר להתיר בכה"ג אפילו לדעת 
 הרמב"ם

וכתב בשו"ת יביע אומר )ח"ו יו"ד סי' יג, 
ס''ק ה(, שהיתר זה הוא אפי' לשיטת 

. א חייב()שאסר למסור נפשו כשל הרמב"ם
שהרי כתב באגרת הרמב"ם )מאמר קידוש 

 "מ ירושלים תש"ך, עמוד סא(,בנדה', 
שאע''פ שמעיקר הדין אין צריך למסור נפש 

''ומכל  אל, בכ''ז כתב:עעל אונס של דת ישמ
מקום מי שנהרג כדי שלא יודה בשליחות 

עשה הישר ...אותו האיש )לדת ישמעאל(
ת, והטוב, ויש לו שכר גדול לפני השי"

ומעלתו במעלה העליונה, כי מסר עצמו על 
)א.ה ע''ע  קדושת ה' יתברך ויתעלה''. ע"כ

שדעת הרמב''ם פרק יא מהל' מאכלות 
, וכן פסקו שדת ישמעאל, אינה ע''ז ,אסורות

ביו''ד סי' קכד, הט''ז ס''ק ד, והש''ך ס''ק י, 
, ואף שעיקר ודלא כחי' הר''ן בסנהדרין סא:

''ז צריך להרג ולא ההלכה דלא כהר''ן, בכ
כדכתב הריטב''א בפסחים לקבל את דתם, 

, כה:, ובתשובת הרדב''ז ח''ד סי' צב
שלא חייב למסור והרמב''ם באיגרת הנ''ל 

שלא הכריחו אותם לעבור נפשו, כי מיירי 
אלא רק להודות מן השפה לדת ישמעאל, 

. הנה מצאנו שאף (ולחוץ על ה''משיח'' שלהם
כ"מ שנאמר שב אהרמב"ם שסובר בעלמ

יעבור ואל יהרג אם נהרג ולא עבר ה"ז 
מתחייב בנפשו, מודה שבמקום שיש קידוש 

תו יה' בדבר אם נהרג ולא עבר הנה שכרו א
"כ לפי דבריו מותרת גם וא ולתו לפניו.ופע

אשה פנויה להחמיר ולמסור את הנפש, גם 
 )וגם כשהגוי מתכוון להנאתו(, בקרקע עולם

ין של יהרג ואל שיש עליהם דבסוגי מצוות 

 אבל אין לנו היתר לדעת הרמב"ם ,יעבור
בפרהסיא, דומיא דמה שהתיר שם.  אלא

)ודלא  אמנם לדעת מהרש"ק, בכל ענין שרי.
 כבאר יוסף הנ''ל(. 

החמירו חמו''ע למסור נפשם, לשיטת  איך
 הרמב''ם?

בזה ביביע אומר: ''ובזה סרה קושית  והוסיף
ל שיר הגאון מהר"ש יפה, בס' יפה קול ע

השירים רבה )פרשה ז סימן יג(, שאיך 
החמירו חנניה מישאל ועזריה על עצמם 
למסור נפשם על קידוש ה', והרי לדעת 
הרמב"ם, המחמיר בזה ונהרג ה"ז מתחייב 
בנפשו. ולפי האמור ניחא, שהרמב"ם מיירי 
בשאר עבירות שדינם יעבור ואל יהרג, אבל 

ם כאן שיסוד הגזרה על עבודה זרה רשאים ה
להכניס עצמם לחיוב קידוש ה', ואין בזה 
שום איסור, וכדילפינן לה במדרש מדכתיב 

לנפשותיכם, למעוטי כמעשה אך את דמכם 
 חמ"ו''.

 כמהרש"ק -דעת הזכרון שמואל 
וע"ע בס' זכרון שמואל )סי' סה אות כח 

 הואילך( שאף שהאשה קרקע עולם יכול
להחמיר ואפי' לשיטת הרמב"ם. ואמנם זה 

ריטב"א בע"ז נד: שכ' דלצד דאשה דלא כ
מיקרי קרקע עולם, אם תהרג מתחייבת 

 ולשיטתו קשה המעשה בגיטין. - בנפשה.
 ים נחשבים לפרהסיאיהוד רק

, שמה שיש שם הרבה גויים לא נחשב ודע
פרהסיא כמבואר בגמ' סנהדרין עד: ''וכמה 

אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן:  -פרהסיא? 
בני אדם.  אין פרהסיא פחותה מעשרה

פשיטא, ישראלים בעינן, דכתיב ונקדשתי 
בתוך בני ישראל. בעי רבי ירמיה: תשעה 
ישראל ונכרי אחד מהו? תא שמע, דתני רב 
ינאי אחוה דרבי חייא בר אבא: אתיא תוך 
תוך, כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל 
וכתיב התם הבדלו מתוך העדה הזאת מה 

אן עשרה אף כ -להלן עשרה וכולהו ישראל 
)ואם זה שמוסר נפשו, נכלל  וכולהו ישראל''

 כתב,עיין מנח''ח רצו, י, שבמניין העשרה, 
יהיה חילול ה' בעשרה,  שהרי אם לא ימות,

, מות יהיה קידוש ה' רק בפני תשעהואם כן י
 וכן הסתפק בפ''ת ס''ק ז,  ונשאר בצ''ע,

ובגליון המהרש''א ביו''ד סי' קנז ס''ק ד, 
ף שהביא שם תשובת רף, אנראה דלא מצט

שגם הוא הסתפק  סי' סג דבר שמואל אבוהב
, , ואילו בזרע אמת אהע''ז סי' נבבזה

והיעב''ץ במגדל עוז, אבן בוחן פינה א, אות 
 .(שהנאנס מצטרף לעשרה וכתב כו,

קטנים ונשים ש היב"א מהר"ןהוכחת 
 נחשבים לפרהסיא

הנ"ל יש עוד לעיין אם ילדים קטנים  ובענין
ם כפרהסיא, שהרי המעשה היה עם נחשבי

ילדים, אבל אולי היו שם עוד שבויים 
מבוגרים )ונפק''מ מה נקרא "בפרהסיא" גם 
לענין מחלל שבת כדאיתא בשו"ת בנין ציון 

עיין בגליון  להגאון בעל ערוך לנר סי' סד(.
, ס''ק דבש''ך  מהרש''א בשו''ע יו''ד סי' קנז 
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 -ד לק בזה בשו"ת יביע אומר )ח ומצאתי
''ראיתי בס' לב  אורח חיים סימן ט(, שכתב:

ם )פ"ה מה' יסוה"ת ה"ב( שהביא בשם ושל
הגאון חזון נחום בכת"י, שנסתפק בדין 
פרהסיא )דהיינו עשרה( לגבי קידוש ה', אם 
קטן מצטרף לעשרה, וכתב שהדבר תלוי 
במחלוקת הפוסקים לענין דברים שבקדושה 

פקי אם הקטן מצטרף לעשרה דהא תרוייהו נ
י"ל  אורהמחד קרא דונקדשתי. ע"ש. ולכ

דשאני גבי דברים שבקדושה דבעינן שכל 
העשרה יהיו במעמד אחד. וכדאיתא 
בפסחים )פה:(. אבל גבי קידוש ה' לא בעינן 
שיהיו במעמד אחד. וכדמוכח מקושית 
הגמרא )סנהדרין עד:( והא אסתר פרהסיא 
הוה. וכן הוכיח במישור הש"ך יו"ד )סי' קנז 

 אד(. וכ"כ להדיא בשו"ת התשב"ץ ח"סק"
)ס"ס קנח( ובשו"ת הרדב"ז ח"ד )סי' צב(. 
ע"ש. ומש"ה י"ל דגם קטן מצטרף לעשרה 
וחשיב שפיר פרהסיא. וע' בשו"ת דבר 
שמואל אבוהב )סי' סג( שמסתפק אם נשים 

אם כן )ו 'מצטרפות לעשרה גבי קידוש ה
. וע' בזה (הנאנס עצמו מצטרף לעשרה

)חיו"ד סי' נב(. ובשו"ת רב בשו"ת זרע אמת 
פעלים ח"ב )חאו"ח סי' סב( פשיטא ליה 
דמצטרפות. ולעומתו הצפנת פענח תנינא 
)ד"מ ע"ג( פשיטא ליה איפכא, דמאה נשי 
כתרי גברי )ברכות מה:( ע"ש. ולכאורה יש 
להעיר ממ"ש בחידושי הר"ן )סנהדרין עה( 
שאם בני נח מוזהרים על קידוש ה', בעשרה 

רים בע"ז חשיב פרהסיא, וגבי בני נח שכופ
צינעא כיון שכולם היו עע"ז.  שיבנעמן ח

ע"ש. ולפי"ז י"ל דנשים נמי כיון שמוזהרים 
על קידוש ה' שפיר מצטרפי לעשרה. ומעתה 
אין לדמות דין קידוש ה' לדברים שבקדושה, 
דהא אין הנשים מצטרפות לדברים 
שבקדושה. וי"ל. שו"ר בשו"ת אור גדול )ר"ס 

יא ספק הפ"ת בשם הדב"ש אבוהב, א(, שהב
מצטרפות לעשרה. והעלה  נשיםאם ה

שמצטרפות, כיון שגם הן מצוות על קידוש 
ה'. ועפ"ז העיר על החזון נחום שהובא בלב 

ם הנ"ל, דהא לא דמי לדברים שבקדושה ושל
שבהן אין הנשים מצטרפות לעשרה. וא"כ 
שפיר י"ל דלגבי קידוש ה' קטנים מצטרפים 

רה יש לחלק בין נשים המצוות ולכאו לכ"ע.
והעיר על  על קידוש ה' לקטנים, וצ"ע.

. בזה( שלא ירד לחלק ו, יהמנ"ח )מצוה רצ
 ע"ש. וע' ברוקח )סי' שלד(. ודו"ק''.

ישוב השוני לשיטת הרמ' בין זרקהו על 
 נורבי הוכחת, ותינוק ובין אשה שהיא ק''ע

לשיטת הרמב''ם מב"מ סב. חיים הלוי 
 (נפשה גם בקרקע עולםשחייבת למסור )

ועיין בחידושי ר' חיים הלוי הלכות יסודי 
התורה פרק ה: ''...סתם הרמב"ם דבעריות 
מיהא בכל גווני תהרג ואל תעבור. אלא דצ"ע 
דהרי התוס' )סנהדרין עד., יומא פב.( הוכיחו 
מרוצח דהיכא דהוי שב ואל תעשה אינו 
מחויב למסור עצמו ולמה פסק דבכל גווני 

ל תעבור...וי"ל עוד, דהנה צ"ע תהרג וא

בדברי התוס' דמאי ענין נערה המאורסה למי 
שמשליכין אותו על התינוק ונתמעך, דהתם 
איהו לא הוי רוצח כלל ולא עבר על שפיכות 
דמים, דהא לא הוי רק כאבן ועץ ביד הרוצח 
שמשליך אותו, דמי שמשליך אותו הוא 
הרוצח, ולהכי לא חייב למסור את עצמו, 

קעבדה  דלאכ בנערה המאורסה אף משא"
מעשה, מ"מ הרי היא עוברת על גילוי עריות, 
ולהכי שפיר הדין נותן דתהרג ואל תעבור. 
ונראה דכוונת התוס' כך היא, דכיון דרוצח 
הוא מסברא דמאי חזית דדמא דידך וכו', 
א"כ הא גם אם הוה משכחינן דיהא בזה דין 

ג"כ לא היה  ,רוצח ורק דלא ליעבד מעשה
מאי  ,דמצי אמר אדרבה ,חייב למסור עצמו

דילמא דמא  ,חזית דדמא דחבראי סומק טפי
כיון דלא קעביד מעשה,  ,דידי סומק טפי

וא"כ הוא הדין בנערה המאורסה דילפא 
כיון דלא  ,אף דעוברת על גילוי עריות ,מרוצח

קעבדה מעשה אין בה הך דינא דתהרג ואל 
אמת תעבור. אלא דברוצח גופא צ"ע בזה, דב

יש לפרש מאי דקאמר הגמ' הך סברא דמאי 
חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא 

בתרי גווני, או דנימא  ,דחברך סומק טפי
דכיון דשקולין הם שניהם ע"כ ממילא הוי 
דינא דצריך להיות בשב ואל תעשה ועל 
מעשה בידים יהרג ואל יעבור, או דנימא 
 דכיון דשקולין הן ממילא אינה נדחית בפני

ואל תעשה  בפקוח נפש, ואין חילוק בין ש
דלעולם אין בה דין דחיה,  ,למעשה בידים

וממילא דהוי דינא דיהרג ואל יעבור בכל 
גווני, וגם ברציחה גופה אם הי' שב ואל 
תעשה בגוונא דיש בה דין רציחה ג"כ אמרינן 
כיון דשקולים הם ואין חבירו נדחה מפני 

כיון דלא  פקוח נפשו ממילא יהרג ואל יעבור
 .חהחלה דין דחיה בהרצי

דכן הוא כפירוש השני שכתבנו מהא  ונראה
דאיתא בב"מ דף ס"ב. שנים שהיו מהלכין 
בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים וכו' עד 
שבא ר"ע ולימד וחי אחיך עמך חייך קודמין 
לחיי אחיך, הרי דאע"ג דהתם הוי בשב ואל 

חה תעשה, ועוד יותר דלא הוי התם דין רצי
 ריכינןכלל ורק משום דין הצלה, ומ"מ צ

לקרא דוחי אחיך עמך דחייך קודמין, ושמע 
מינה דדווקא בהצלה דאיכא קרא דוחי 
אחיך עמך דחייך קודמין, אבל ברציחה 
דליכא קרא בכל ענין יהרג ואל יעבור אף 
בשב ואל תעשה ובלא עביד מעשה, אם אך 
יש בו דין רציחה, ולפ"ז שפיר פסק הרמב"ם 

 אףבעריות תהרג ואל תעבור בכל גווני ד
בקרקע עולם, כיון דגם ברציחה הדין כן 
דאינה נדחית בפני פקוח נפש בכל גווני, והוא 
הדין לעריות דילפינן מינה דאין בה דין דחיה 
כלל לעולם, וע"כ בכל גווני תהרג ואל תעבור 
אף בקרקע עולם ובשב ואל תעשה וכמו 

 ' בגיטין שפיר.ולפי"ז מיושבת הגמ שכתבנו''.
מחלוקת הגר"ח הלוי והחזו"א בגדר מי 

 שזורקים אותו על תינוק



227 

 

  

שלדעת  הגר''ח הלוי, הסבירשכלומר 
מי הרמב''ם אין להשוות אשה בק''ע ל

לא  שהרי הוא ,קשמשליכין אותו על התינו
רק כאבן ביד הרוצח  נחשב רוצח כלל, אלא 

היא  שכן השוו, התוס'ודעת  הזורקו, 
יה משכחת לה אופן של רציחה שאפילו אם ה

בלא מעשה, בכ''ז לא היה חייב למסור נפשו, 
דמאי חזית וכו'... ]ואמנם בחזו''א )בגיליון 
על רבנו חיים הלוי(, כתב שאין הכרח 

 וימהרמב''ם לחידושו של רבי חיים הל
)שיהרג ואל יעבור על רציחה גם בשב ואל 

, כי למדנו מהסברא שהפס' וחי בהם תעשה
את ''לא תרצח'', וממילא גם  לא דוחה

כשיעבור בשב ואל תעשה לא ידחה איסור 
לא תרצח, ובכ''ז בזרקהו על התינוק לא 
נחשב מעשה, שהרי הוא רק כאבן ביד 

. וסובר החזו''א, שאם אומר לו הגוי, הזורק(
שילך ויעמוד אצל התינוק כדי שישליכוהו 
עליו, יהרג ולא יתקרב לתינוק, כי נחשב 

ע''י קום ועשה, וראיה לשיטתו כגרם רציחה 
מהריטב''א בפסחים כה. שכתב שצריך 

ק לגוי שרוצה להרוג בו ליהרג ולא ליתן נש
 לומרולשיטת הגר''ח הלוי צריך  .יהודי אחר

שאף שאין ליהרג כשמתקרב לתינוק והגוי 
ישתמש בו כאבן, בכ''ז צריך ליהרג בנתינת 

כי מיירי, שבלי הנשק אין לגוי  ,נשק לגוי
אפשרות להרוג את היהודי השני, ולכן  שום

נתינת הנשק נחשב ל''אביזרייהו דשפיכות 
 דמים''[.  

בר''ן שאף לתוס' שבשב ואל תעשה  ועיין
בעריות פטור מ''מ ריפוי כהעלה לבו טינא 

, שהחולה שבסנהדרין עה. לא הותר בעריות
)ע''ע בפ''ת  אף בשב ואל תעשה יחטא רק

סור לילך ואין לדייק מזה לא. ס''ק ב(
שצריך זאת במקום  יםמעורב מעיינותל

, כיון ששם אינו מתרפא למחלתו המסוכנת,
בעריות ממש, ובידו לעצום עיניו, כדהתיר 

 באג"מ אבהע"ז ח"א סימן נו.
הנ''ל מיירי שמוכן למסור נפשו, אבל  בכל

 וישוב ע"ז איך הרגו עצמם בידיים?
קשה מה ההיתר לילדים לאבד עצמו  ועדיין

ידיים? וצ"ל או שבאמת מדובר לדעת ב
ופחדו  שהחשש שיכריחו אותם לעשות עבירה

שלא יעמדו בנסיון למסור נפש בדבר 
)וכ"כ בס' בן אברהם  שחייבים מעיקר הדין

שהרי . (פ"ה מיסודי התורה בשם המהרש"א
ג''ע בקום ועשה, גם אשה צריכה למסור את 

כמפורש בתוס' בסנהדרין עד:, רמב''ן ) נפשה
פסחים ו. בדפי הרי''ף, ריטב''א במלחמות 

(, ויש דעות שאפי' עצם ההליכה בע''ז נד.
לצורך הבעילה, נחשבת כקום ועשה 

דעת המאירי שמחויבת למסור נפשה )
שהובא בשטמ''ק כתובות ג:, והובא בברכי 

ובאג''מ יו''ד ח''א סי' עד, יוסף סי' קנז, 
, שאפי' פיסוק רגליים נחשב כקום ועשה

כדעת המאירי, מהתוס'  ואמנם אין נראה
ורבינו יונה בע''ז הנ''ל, ורמב''ן ובעל המאור, 

, ואמנם גם כז:, ובשו''ת חת''ס יו''ד סי' קלג

דעות אלו אפשר שחלקו רק לגבי הליכה, 
, ולעורר אבל אם יאנסוה לחזר אחר האיש

, נחשב כאבזריהו דג''ע שחייבת תאוותו
וספר  למסור נפשה, וכ''כ בחי' רבינו דוד

 (.תם בפסחים כה.המכ
, שהרי כל הנ''ל הקשה הישרש יעקבעדיין ו

יכול להיות טוב לגבי נשים שהן אשת איש, 
הרי ביאת אבל בילדות מיירי שהן פנויות, ו

בסעי' )פסק הרמ''א כד אינו ג"עגוי על פנויה 
 ?(התוס' סנהדרין עד: והר"ן שם א בשם

אם הם ויש להוסיף שאף לגבי הילדים, 
, הבדל בין ק''ע של אשה קרקע עולם, אין
אף אם נימא שיכריחו אותם לק''ע של איש, ו

נכרי, עדיין י''ל, מעשה ביאה על ה לעשות
יהרג ואל יעבור שאף שביאת זכור יש דין 

כדכתב הרא''ה שהובא בריטב''א בפסחים 
כה., ובתש' הרשב''א סי' אלף רלז ד''ה ויתר, 

 בכ''ז ביאת זכר על גוי,, ובמאירי סנהדרין ט:
על בהמה, שעל זה  נחשב כביאהלכאורה 

כתב הרא''ה שם שיעבור ואל יהרג, וכן 
הוכיח בשו''ת פנ''י ח''ב אהע''ז סי' מד, וכ''כ 

ואמנם הבא''ח בשו''ת תורה לשמה סי' תצד, 
בחי' הר''ו בסנהדרין עד: הסיק שיהרג ואל 

. ואם נימא דמיירי שיכריחו את יעבור
רי בזה הנערים לבוא על גויה, ניחא, שה

בפרהסיא ודאי יהרג ואל יעבור, כדכתב 
, ובט''ז ס''ק בש''ך ס''ק יב בשם הראשונים

 , וכן פסק הרמ''א באבן העזר סי' טז סעי' ב,ו
הביא הש''ך ס''ק יד  ואף אם מדובר בצנעא

הנמקו''י בסוף פרק בן שדעת , מח' בזה
כדין אבזריהו של סורר, שיהרג ואל יעבור, 

אילו דעת רהסיא, וביאה זו אם הייתה בפ
, וכ''כ חי' רבינו א''ח שהביא הרמ''א שםה

יונה בסנהדרין עד:, ריב''ש סי' קעא ד''ה 
שאין צריך להרג, ובטעם הדבר שאין  ומעשה,

פה דין ''אבזריהו'' עיין בנוב''י תנינא 
 .'עז סי' קנ, ובאג''מ יו''ד ח''א סי' עה'אבה

ואם נימא שיאנסו את הילדים לבוא על גויה 
יא אשת איש, מלבד מה שאין מסתבר שה

ששבו אותם לשם כך, עדיין אין דין זה פשוט 
להרג בצנעא על זה, עיין בספר 'בכל שצריך 

, סי' ה סוף נפשך' לרב יצחק וינברג שליט''א
ס''ק טו, מה שדן אם זה אבזריהו דאשת 

וכתב שע''פ שו''ת פנ''י ח''ב באבה''עז איש, 
ך לההרג, ויוסף סי' מד ד''ה ואע''פ, שאין צרי

באשת פוטיפר עשה לפנים משורת שמיאן 
 (. הדין או שלא חשש שיבוא לידי פקו''נ

פסקו כמו רבינו הילדים והילדות  ש וצ''ל 
ירוחם הנ"ל שבפרהסיא צריך למסור את 

עולם, ועל זה חששו שלא  קעהנפש גם בקר
ומה  יעמדו בנסיון וקפצו לים בטרם עת.

 ח"צלב שכתב שאסור להרוג את עצמו, כפי 
 אפילו נפשך בכל)נד.(, וז''ל: '' ברכות מסכת

. ממונך בכל מאדך ובכל נפשך את נוטל הוא
 אמרו לא מאדך דבכל, בלשונם ל"חז דייקו
 מעצמו שהאדם, ממונך את נוטל הוא אפילו
 לא על שיעבור קודם הונו כל ליתן מחויב
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 סוף חיים באורח כמבואר בתורה תעשה
 רשאי אדם אין אבל[, ה"בהג] ו"תרנ סימן

 תרדיון בן חנינא' ור, נפשו את בעצמו ליטול
 יחבל ואל בו שנתנה מי שיטלנה מוטב אומר

 א"ע ח"י דף ז"ע' במס ש"וע, בעצמו הוא
 הוא אבל. בעצמו יחבל ואל ה"בד' בתוס
 או להרגו רוצה האנס אם, נפשו למסור חייב

 קידוש על נפשו למסור הוא חייב, ז"ע יעבוד
 את נוטל הוא' אפי התנא ומרא לכן. השם
באופן שאין יתכן שהצל"ח דיבר  .''נפשך

חשש מכשול ואז בודאי עדיף שהגוי יטול את 
 .נפשו, אבל כשיש חשש מכשול מודה להתיר

ומרעק"א אבן השוהם  תראייה לזה משו"
 עפ"י הרמב"ן ודלא כזרע אמת

"ע בשו"ת אבן השוהם סי' מד דהיכא וע
כ הרע"א, ויליף דירא שיתקפו יצרו שרי וכ"

ממתיא בן חרש שסימא את עינו כי חשש 
להכשל בשמירת העיניים. ולפי"ז אתי שפיר 
מעשה הילדים. ואילו בזרע אמת )ח"ב סי' 

כתב  בסימן טז, ,קמב(, שהובא לעיל
 ייראשההיתר לאבד עצמו הוא רק שמת

שהגויים יכופו אותו לעבירה, שייסרהו 
 שיעשה עבירה, אבל אם רק חושש שהיצר

הרע יפתה אותו, אין היתר ''דאיבעיא ליה 
ליתובי דעתיה ולכוף את יצרו, דהבחירה 
חופשית, והבא ליטהר מסייעין אותו'', 
והוסיף שם שאין להביא ראיה מרבי מתיא 
בן חרש, כי אינו דומה אבידת אבר לאבידת 
כל הגוף, ורק עין שמרדה ע''י חולי היא 

עה סכנה, אבל ע''י מסמרים לוהטים, ובנגי
מועטת בעין מיד נסמא, אינו מסכן חייו בזה, 

, ולא ועוד ששם השטן בעצמו פיתה אותו
עיין  ואמנם שייך שיכל לכפות את יצרו.

 במלחמות בפרק בן סורר שמוכיח –ברמב"ן 
ממעשה דר' צדוק ור' כהנא  שמותר

בקידושין )דף מ.( שהפילו עצמן מראש הגג 
להמנע מעבירה דאין לומר שעשו זאת 

ת חסידות שהרי מקרא צווח ואומר ממיד
"ואך את דמכם...", ולא שמענו שיש מידת 
חסידות לחולה שלא יחללו עליו שבת. ודייק 

בקובץ הערות )סי' מח אות ד' ואילך(  יומדבר
דבעבירת יהרג ואל יעבור צריך לעשות מעשה 
בידיים ולהרוג את עצמו ולא לעבור. וכ"כ 

סז:  הבית אפרים )יו"ד עו( מהא דכתובות
שמר עוקבא ישב בתנור כדי שלא ילבין את 
העני, ונוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש 

י: זה  בסוטהואל ילבין חבירו, ולדעת תוס' 
 מהדברים שיהרג ואל יעבור.

דעת  - ואל ילבין פני חבירו יהרגהאם צריך ל
 רבינו יונה ותוס'

הלכה מחודשת זו, שיהרג ואל ילבין  ולגבי
ספר החינוך מצוה רמ, שכתב: חבירו, עיין ב

:( ברכות מג)''...ומה שאמרו זכרונם לברכה 
על דרך אזהרה בענין זה, נוח לו לאדם שיפיל 
עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו 
ברבים, מנא לן, מתמר שלא רצתה להלבין 

היא הרה,  מנופני חמיה לאמר בפרסום שמ
ולולי שמצאה הערבון והודיעו הדבר ברמז 

נידונת בשריפה ולא תלבין פניו''. ועיין היתה 
בפר"ח )בספרו 'מים חיים' בפרק ה, הל' ב 
מהל' יסודי התורה( שפסק כן. ובטעם הדבר 
שצריך לההרג ולא להלבין, עיין בספר 'מתן 
שכרן של מצות' )לבעל הפרי מגדים חקירה 

הסברו של  בזה ב' הסברים,(, שיש 18ה, עמ' 
כי בספר שערי  הסברו של רבינו יונה,ותוס' 

סעיף קלט(:  שער בתשובה לרבינו יונה )
הלבנת פנים, כי פניו  -''והנה אבק הרציחה 

יחורו ונס מראה האודם, ודומה אל הרציחה. 
וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה )בבא 
מציעא נח, ב(. והשנית, כי צער ההלבנה מר 
ממות, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה 

א(: לעולם יפיל אדם עצמו )בבא מציעא נט, 
לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים. ולא 
אמרו כן בשאר עבירות חמורות, אכן דמו 
אבק הרציחה אל הרציחה, וכמו שאמרו 
)סנהדרין עד, א( כי יהרג ולא ירצח. ודומה 

ולא  שלזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן הא
ילבין פני חבירו ברבים. ולמדו זה מענין 

)בראשית לח, כה(: "היא  תמר, שנאמר
מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו'", הנה כי 
אף על פי שהוציאוה לישרף, לא גלתה כי 

כן והיתה הרה מיהודה, שלא להלבין פניו''. 
יא(, והוסיף  כתב רבינו יונה באבות )ג,

הפמ''ג שם ש''אבק'' הכוונה שזה איסור 
דאורייתא, שהרי הש''ך ביו''ד סי' קנז ס''ק י 

. ואילו שבדרבנן בעריות יעבור ואל יהרג בכת
בתוספות )סוטה דף י: ד''ה נוח(, כתבו: 
''ונראה האי דלא חשיב ליה )פסחים דף כה.( 
בהדי ג' עבירות שאין עומדים בפני פקוח נפש 
עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים 

הלבנת פנים אינה מפורשת  בירתמשום דע
 מפורשות''.בתורה ולא נקט אלא עבירות ה

קושיא על דברי התוס' הנ"ל וישוב עפ"י 
 הרשב"א

לכאורה קשה, דאם לא למד כרבינו יונה, 
שיהרג ולא ילבין כי זה אביזריהו, א''כ מה 

הרג על זה? יהמקור של תוס' שחייבים לה
אדם  וי''ל שהיה פשוט לתוספות שאין מחויב

חבירו, וממילא לקבל ביזיונות ולהציל את 
את חבירו כדי רשות לבזות  אין לוכמו כן 

)ודלא כאג''מ יו''ד ח''ב סי' להציל את עצמו 
, שחייב 'ומש''כ המנח''ח'קעד ענף ג בד''ה 

להציל חבירו, וע''ע במשנת  דילבייש  עצמו כ
פקו''נ סי' נה אות ח(, וכעין מה שפסק 

שהובא )הרדב''ז ח''ג סי' תרכז, אלף נב, 
 יא(, וכן לעיל בסימן ,סי' כה שער בב קמןל

שאין אדם מחויב למסור אברו כדי להציל 
)וכ''כ היעב''ץ במגדל עוז, באבן  חיי חבירו

וכן באור שמח פ''ז  בוחן פינה א, ס''ק יג,
וכן ביד אברהם בהגהותיו על  מהל' רוצח,

וכן פסק באג''מ יו''ד השו''ע ביו''ד סי' קנז, 
ולכן גם אין היתר , ח''ב סי' קעד ענף ד(

 ו כדי לרפאות את עצמולקחת אבר לחביר
)ומה שמצינו בספרי בפר' כי תצא, שמהפס' 

אבר , מותר להוריד ''וקצותה את כפה''
שם דווקא לראובן כדי להציל את שמעון, 
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שראובן רודף, אבל לולא שהיה רודף היה 
שייסד . והדברים הנ''ל הם ע''פ מה אסור(

בשו''ת הרשב''א על דברי הגמ' בב''ק ס: 
, שמה שאינו רובממון חבילגבי מציל עצמו 

לשני כמו כן אינו יכול לקחת מחויב לתת 
)וכן מוכח יסוד זה, בדברי המג''א ס''ס  לשני

התחבאו מהרומאים על קנו, שרשב''י ובנו 
אף שיגרם צער לנשותיהם מהרומאים, ולמד 
מכאן שאדם מחויב לסבול צער כדי להציל 

מכיון שהיסוד הוא כנ''ל שמה את חבירו, 
אין גם יב להקריב עבור חבירו, שאין חי

, (היתר לקחת מחבירו כדי להציל את עצמו
אין רשאי ליקח לשני את  ולכן גם בנד''ד

ועיין בזה עוד בסוף שו''ת  ,ולהלבינו כבודו,
הגהות מהר''ם במהר''ח אור זרוע )נדפס 

 .יפה(
ואמנם עדיין יש לחלק שרק אין רשאי 
לרפאות את עצמו באבר של חבירו וכן 

יאיים על זיון של חבירו, אבל כשגוי בבי
ראובן שיקח אבר של שמעון, ואם לא, יהרוג 
את ראובן, יהיה מותר לקחת את אברו של 

 ודאי לא ימות מחסרון האבר, אם שמעון
)וכ''כ בהגהת ערוגת הבושם על המרדכי 

, וכן בספר סו''פ ד' מיתות, בשם רבינו ברוך
 , וע''ע בזכרוןתוספת יוה''כ ביומא פב:

, ולפי זה, אם גוי (שמואל סי' פג ס''ק טו
על ראובן שיבייש את שמעון, ואם לא יאיים 

יעשה זאת, הגוי יהרוג את ראובן, יהיה 
מותר לפי ההסבר בתוס' הנ''ל, ואילו לפי 
רבינו יונה שהלבנתו ברבים, נחשבת 
כאבזריהו דשפיכות דמים, יהיה צריך להרג 

 עליו. גם באופן זה שהגוי מאייםולא לעבור 
וכמו כן יהיה מותר גם לשיטת רש''י בב''ק 

שהובא לקמן, לאבד ממון חבירו כשגוי  ס:
 מאיים עליו, ומוכרח כן מהגמ' בכתובות יט.

שמותר לעדים לחתום בשקר כשמאוימים 
ובכל הנ''ל פשיטא דההיתר הוא רק  מהאנס.

כשהאנס מאיים שיהרוג אותו, אבל 
יש את יביוכשמאיים על ראובן שיוריד אבר 

 יוריד האנס אזיעשה זאת, שמעון, ואם לא 
, אסור לראובן, דהרי אבר ויבייש את ראובן

שלך, ''אדומים''  בושתהו מה חזית שהאבר
  יותר מאבר ובושת של חברך.

שכמו שהרדב''ז פסק  בעניין הנ''ל שהתחדש
שאין חייב לוותר על אברו בשביל להציל חיי 

לחבירו אין היתר לקחת אבר  חבירו, כמו כן
, ואפילו שפיקו''נ דוחה כדי להציל את עצמו

את כל התורה, שהרי חבלה בחבירו זה לא 
ג' עבירות )ומסתבר שגם אין זה -אחד מ

אבזריהו של שפיכות דמים(, ואפילו 
 כתוס' שו''ע סי' שנט סעי' ד() שקיימ''ל
בב''ק ס: שבממון חבירו מותר  והרא''ש

חבירו, את עצמו, בכ''ז דווקא בממון  להציל
כי גם חבירו היה מחויב למסור כל ממונו 

אף שעובר על ה'לא תעמוד' רק ) ולהציל אותו
כבשו''ת מהרש''ם ח''ה סי' בשב ואל תעשה, 

 וכן, ובשו"ת זרע אמת ח"ב סימן נ"אנד, 
בהגהות המהר"ם יפה בפתיחה לשו"ת 

המהר"ח או"ז בסימן רמ"ד, וכן במנח"ש 
תשובה בפתחי , וכן ח"ב סימן פ"ו אות ד

שוב מצאתי שכן  ,(ביו"ד סימן רנ"ב ס"ק ד
ובמגדל  סי' פג אות טו,כתב בזכרון שמואל 

, וע''ע עוז ליעב''ץ, באבן בוחן פינה א אות פג
הזכיר ודרך אגב ראיתי ל] במנח''ש ח''א סי' ז

עוד, שגם על חיי עצמו חייב ליתן כל ממונו 
ולחיות, ואפי' אם יפסיד בזה מצוות קידוש 

בשל''ה ע חיכה לה כל ימיו, כדאיתא ה', שר''
בשער האתיות אות א, שמאיים עליו אנס, 
בדבר שצריך ליהרג ולא לעבור, ויש לו 
אפשרות להינצל ע''י שוחד ממון, חייב ליתן 

 .בעד נפשו ולהציל עצמו ממיתה כל אשר לו
 אם יכול לברוח ודאי שחייב, כדמצינו ו

 בהגהות מים חיים על הרמב''ם פ''ה מיסודי
)הובא  , שבות יעקב ח''ב סי' קוהתורה הל' ג
הנצי''ב ומה שהקשה עליהם , (בפ''ת ס''ק ח

בהעמק שאלה שאילתא מב ס''ק ב, מחנניה 
)ולכן באמת  מישאל ועזריה שיכלו לברוח

וסבר שמותר לאדם לגרום חלק עליהם, 
, ועיין ולהכניס את עצמו לחיוב מסירות נפש

' נט ים סירבספר בכל נפשך בחלק הבירו
ס''ק ו, שמחלוקתם לא תלויה במח' 
הרמב''ם ותוס' אם מותר לאדם למסור נפשו 

שלא צריך מעיקר הדין  ,כשנאנס בדברש
, תירצו דלא דמי לכל אדם פשוט, כי (ליהרג

ובספר בכל , שם היה קידוש ה' גדול מאוד
ם סי' נט סוף ס''ק א נפשך חלק הבירורי

ב הביא שחתנו של הח''ח הסביר פשט במשנ''
אם צריך סי' שכח ס''ק לא, שהח''ח הסתפק 

לחלל שבת כדי להציל את חבירו שהגוי 
מאנסו לדבר שצריך ליהרג עליו, וידוע שאכן 

שמצד אחד יש עניין לתת לו את ימסור נפשו, 
ומצד שני אין לחלל שבת, האפשרות לברוח, 

כדין,  כי חבירו מקיים מצוות מסירות נפש
, וממשמע שביום א''כ אין כאן דין של פקו''נ

להצילו, ולכאורה כ''ש חול ודאי שנתאמץ 
, ודלא להתאמץ ולברוח חייבהוא עצמו 

אלא א''כ נאמר כמו היסוד כנצי''ב הנ''ל, 
שהתברר בלעיל בפרק א שבבין אדם לחבירו 

לא אע''פ שזה צריך לתת לו מה שנוח לו, ו
אדם לעצמו צריך לבחור  לו, ואילו במה שטו

וח, וע''כ כיון שיותר את הטוב ולא את הנ
טוב לאדם לקיים מצוות מסירות נפש, אע''פ 

)וכמו שר''ע כ''כ חיכה  שהיא לא ''נוחה'' לו
לכן לעצמו יכול ואף עדיף , לזכות במצוה זו(

לא לברוח, אבל אנשים אחרים צריכים 
לדאוג למה שנוח לו, ולעזור למנוע את מעשה 
המסירות נפש, ושמא גם מותר לחלל שבת 

  .[זה, וכדלעיל בדברי המשנ''ב לצורך
אמנם לקחת אבר ממת לצורך פקו''נ מותר, 

מכיון שביזיון גורם צער לחבירו המת, שאף 
המת אינו בגדרי מצוות בין אדם לחבירו 
הרגילים, אלא כמצות בין אדם למקום של 
כבוד צלם אלוקים שבמת, וא''כ נדחה ככל 

, כן כתבו הנוב''י שאר איסורי התורה
, , פרק ב, סעי' יאשער אב שהובאו והחת''ס

וכן בשו''ת מהר''ם שיק יו''ד סי' קנה, שמז, 
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וכן באג''מ יו''ד ח''ב ס''ס קנא ד''ה שמח, 
-אבל, ודלא כבשו''ת בנין ציון ח''א סי' קע

, כי נחשב לעבירת בין אדם קעא שאסר
, )ע''ע בשו''ת האלף לך שלמה סי' ר לחבירו

ת של בין על מצוושאין היתר של וחי בהם 
אפי' שהרי  הבנין ציון הסביר, ואדם לחבירו(

שאין  ויצילהד''ה  בממון דעת רש''י בב''ק ס:
 להתיר לפגוע בממון חבירו להציל את עצמו

, בסי' קסז שיטת רש''יהבנין ציון את )כן פי' 
, בח''א, וכן פי' הפרשת דרכים דרוש יט

מהירושלמי פרק אין וראיה לשיטתו 
בסוף פרק שמונה שרצים מעמידין בע''ז, ו

שהסביר את  במראה הפניםבשבת, עיי''ש 
הירושלמי כפשוטו, ודלא כבשו''ת חת''ס 

, ואף (ע''ע בשטמ''ק כתובות יטו, חו''מ סי' א
שההלכה כחולקים על רש''י, זה רק בגלל 
שיש אפשרות לשלם על מה שהזיק, כמדויק 

, ועוד שכל טעם בלשון הטור סי' שנט
, זה מכיון שבעל הממון החולקים על רש''י

מחויב מעצמו להפסיד ממונו להצלת חבירו, 
אבל מת שנעשה חפשי מן המצוות פטור 

, מלתת אברו, וממילא אין היתר לקחת אברו
ולכאורה לפי טעם זה, יהיה גם אסור להציל )

עצמו בממון של קטן, שהרי הקטן אינו 
  .(מצווה להוציא ממונו להצלתו

, שאין סיבת בכת בספר אור גדול אילוו
ההיתר להציל עצמו בממון חבירו בגלל 
שיוכל להחזיר את הכסף, כי גם באופן 
שודאי לא יוכל להחזיר, מותר לו להציל את 

)כן מדויק בלשונם של  עצמו בממון חבירו
 הרא''ש שם בב''ק, וביד רמה בסנהדרין עד.,

, וממילא ובראב''ד פ''ח הל' ג בהל' חובל(
נ''ל, כי גם חבירו לומר שההסבר כ יביםחי

היה מחויב לתת זאת כי על לאו של ''לא 
תעמוד על דם רעך'' צריך לתת כל ממונו אבל 
לגבי אבר של חבירו, כשם שלא היה מחויב 
לתת אברו, כך גם אין לו להציל את עצמו 
באברו של חבירו. ועיין בספר 'שיעורי תורה 

''א, ח''ג יטלרופאים' )לגר''י זילברשטיין של
( שיהרג ואל יעבור 53עמ' -סי' קנט בתחילת

על איסור לגנוב כליה של חבירו כדי להציל 
ובח''ב סי' קלט, דן באופן שאדם ] את עצמו

הרופא, גנב את הכליה של ראובן -שלישי
ופסק הגריש''א זצ''ל, ושתלה אצל שמעון, 

שצריך להחזיר את הכליה, אף שכרוך 
)ויש לעיין אם שניהם ימותו  במיתת שמעון

ום אחד, ועדיין לא הספיק להחזיר לו, בי
, באיזה קבר צריך לקבור את הכליה הזו

 ואמנם פשוט, שאם הכליה עדיין מחוברת
בגוף שמעון, שלא נעשה ביזוי המת בשביל 

והוסיף במשנת  .(לקבור אותה אצל ראובן
, שדברי הגריש''א יהיו (ד קסי' ק ס'')פקו''נ 

אבל ראובן להחזירה לגופו, נכונים כשרוצה 
כשרוצה למכור אותה לאדם אחר, אין 
להוציא את הכליה משמעון, ואף שטוען 

אפוכי מטרתא למה לי'', כלומר, ראובן ''
בשביל מה כל הטירחא שאני יחזיר את 
הכליה לגופי, ואח''כ אמכור אותה, אני רוצה 

כבר עכשיו למכור אותה מיגו שאני יכול 
, אלא דס''ס לדרוש אותה חזרה לעצמי

לו שכל עוד אתה רוצה למכור, אין  אומרים
הכליה נחשבת לאבר שלך, אלא לממון שלך, 

ן כדי להחזיר את ואסור לגרום מוות לשמעו
כספך, ולכ' לפי זה, גם שיבקש להחזיר לגופו, 
כל עוד שאנחנו יודעים שהתוכנית שלו לעבור 
לשלב שני, ולמכור אותה, אין מחזירים 

 מלכתחילה לגופו של ראובן.
וי מותר אפילו להורגו לצורך אמנם מג

 ודיוק לזה מהרמב"ם -פיקו"נ 
אמנם נראה שזה דוקא בלקיחה מיהודי, 

רפאות אבל מגוי, יהיה מותר גם לכתחילה ל
את כלייתו,  יקחאותו ו את עצמו ע''י שיהרוג

לא באופן שרק פשיטא שההיתר הוא ואמנם 
, כי יגרם מזה נזק ליהודים אחרים בעולם

אחרים כדי להציל את  'מאי חזית' לרדוף
מעורר שנאת  ך, אתהבמעשי שהרי ,עצמך

מצד שני )ורודף ולכן דינך כהגויים עלינו, 
דמי לבורח שמציל את עצמו ונגרם נזק  אולי

סימן  שער בלקמן שמותר כדהובא  לאחרים
 .(כו

, שער אובזה שונה גוי מטריפה, כי לעיל ב 
, הבאנו לחלק בין 149פרק ב, סעי' י, בהערה 

)לדעת  סוהו להרוג את הטריפה שמותראנ
, לבין להציל את עצמו המאירי והמנח''ח(

מיוזמתו בנפש הטריפה שאסור, ואילו בגוי 
יהיה מותר גם לכתחילה ביוזמתו להרגו, 

 במקום פקו''נ, ככל דיני התורה שנדחים
, ויש להוסיף בזהשהסברנו עוד ועיי''ש במה 

הלכות ב דלכ' מדויק ברמב''ם כך, שכתב
והריגת נפש (: ''פרק ה הלכה ז)סודי התורה י

לרפאות נפש אחרת או להציל אדם  מישראל
מיד אנס, דבר שהדעת נוטה לו הוא שאין 

. ודע דהיתר הנ''ל ''מאבדין נפש מפני נפש
יהיה גם למ''ד שסתם להרוג גוי הוא איסור 

)כס''מ בפרק ב מהל' רוצח הל'  דאוירייתא
ת גוי אסורה למ''ד שהריג שמותר וכ''ש ,(יא

רבנן )מנח''ח לד, א, וכן בט''ז ביו''ד רק מד
סי' קנח(, וכאמור לעיל דאין להתיר 

פעולות כשיתפרסם הדבר בעולם, ויגרום 
 .אנטישמיות שיסכנו חיי יהודים אחרים

 אמנם לגוי יהיה מותר להורגו כדין רודף
י''ל שאף שמותר ליהודי להרוג את  אורהולכ

בכ''ז לגוי יהיה  הגוי כדי להציל את נפשו,
מותר להרוג את היהודי הרודפו, שהרי דין 

 ם להורגו'', הותר גם בגוי,''הבא להורגך השכ
בד"ה חד שהקשו  :בתוס' בע"ז יכדמצינו 

היאך הוה קטיל אנטונינוס לעבדיו והלא 
בתירוצם שפיכות דמים היא מז' מצות, ו

שהיה ירא פן יודיעו הדבר  ,תירצוהראשון 
והיו גורמין  ,רבי עםתורה  שלומדאל השרים 

להרגך השכם  אם בא להורגו, ואמרינן 
, )כבברכות נח., סב:, סנהדרין עב. להורגו

לעשות לאדם ודרך אגב התחדש פה שמותר 
שירדפו אותו, ולא  תגרוםידוע שפעולה ש
'יכול להציל באחד מאבריו'', ע''י 'אמרינן ש

שלא ילך ללמוד אצל רבי, אלא מותר לו 
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חפצו, ואף שבטוח יצטרך  ללכת למקום
ואמנם  ,(להיות נרדף, ולהרוג את הרודף

, מבעל השבות יעקב)בפירוש עיון יעקב 
"אע"ג דבן נח מצווה (, כתב: עין יעקב בספרו

על שפיכות דמים מ"מ מלך שאני שיש לו 
רשות להרוג עבדיו מכ"ש במקום שירא ממנו 

רגיל,  שבגויומשמע '', שיתגלה הדבר על ידו
 .ך, אין רשות להרוג את רודפומלשאינו 

מלבד מה שקשה להבין זאת בסברא,  ,אמנם
ומלבד מה שבתוס' לא חילקו בין מלך לבין 
 גוי רגיל, גם בדבריו אין הכרח לדיוק הנ''ל,

והוסיף לרווחא דמילתא שגם היה מלך, 
 וא''כ צ''ל שלכ''ע מותר לגוי להרוג את רודפו

, ''לשהרודף יהודי, וכנמסתבר שה''ה גם כ)ו
שהרי לא מצינו חומרא לגוי, בשפיכות דמים 

, כיון (של יהודי, מאשר שפיכות דמים של גוי
את הכלל הבא להרגך גם שתוס' העתיקו 

 בגוי.
 דין הצלת הנרדף בנפש הרודף בגוי הנאנס

נאנס ע''י האנס לרדוף גוי אחר,  ובאופן שגוי
ולשיטות שאין מצווה על מסירות נפש, 

והגוי  המבוקש, הגויומותר לו להרוג את 
לומר,  נראה הנרדף עומד לתקוף את רודפו,

הנרדף, יהיה מותר להרוג את  שאף שלגוי
 בכ''ז נ''ל,דמוכח מהתוס' הוכ הרודפו, הגוי

שרוצה )בין יהודי ובין גוי(,  לאדם אחר
כלומר, אף שבד''כ, ) להציל את הגוי הנרדף

לא חייבים להציל את הגוי הנרדף, בכ''ז פה 
אסור להרוג  יהיה (,שרוצים להצילומיירי 
ואם הוי איסור ) ףורדל שהתחיל גויאת ה

מר כדאית ליה, דאורייתא או דרבנן, י''ל 
באיסור הריגת סתם גוי  ,ומר כדאית ליה

דמאי חזית להעדיף נפש הנרדף  כדלעיל(
 גוי הרודף,, כלומר כיון דגם המנפש הרודף

 הנרדף, וגם הגוי נמצא בסכנה ע''י האנס
להציל את  , מהיכי תיתי שיהיה מותרנהבסכ
ומאי חזית להציל גוי זה, מאשר , הנרדף הגוי

תעשה,  להיות שב ואלגוי זה, וע''כ צריך 
מו ס''ק סי' )וכעין זה מצאתי במשנת פקו''נ 

, "ל שטינמן שליט"אימרן הגרא, בשם (ה
עבדי  שלאנשים אחרים היה אסור להרוג את

כתבתי, ש סימן כ  קמןועיין ל .אנטונינוס
באופן שהגוי הנרדף מנסה )בהיתר וכנ''ל( ש

להרוג את היהודי הרודפו, יש לאדם מהצד 
 .להתערב ולהרוג את הגוי

 דין לקיחת איבר לפיקו"נ בגוי
ובאופן שהגוי חולה מסוכן, נראה שאין לו 
היתר לגנוב כליה מחבירו, שהרי אין לו היתר 

שדוחה איסור רציחה וגזל,  'וחי בהם'של 
ידוש ר אף אם נימא שאינו מצווה על קכלומ
סעי' שב, 43הערה , בשער א)עיין לעיל,  השם

אנס לעבור על ז' ה, וכשנאנס מ(יא בפרק א
מצוות, אין צריך למות, ומותר, בכ''ז כשאין 
אנס, אלא הוא חולה, ויכול להתרפאות ע''י 

חילוק שהבאתי )עיין ב שיעבור על ז' מצוות
סי'  שער בב עילבשם האור שמח וסיעתו ל

, וכגון לגנוב כליה מחבירו הגוי, או (יא
שיאכל אבר מן החי, שצריך למות ולא 

להתרפאות, שהרי לא התחדש אצלו, היתר 
)א''כ יוצא שיש קולא וחומרא  של וחי בהם

כי יהודי שחולה יכול בגוי מאשר ליהודי, 
לאכול אבר מן החי, וגוי אסור, ומצד שני 

ג' עבירות -ר בליהודי שנאנס מן האנס לעבו
יהרג ואל יעבור, ואילו בגוי, יש דעות שיעבור 

 .ואל יהרג(
יש מתירים לגנוב לחבירו איבר שאין 

 הנשמה תלויה בו לצורך פיקו"נ
ולגבי האיסור לגנוב כליה של ישראל חבירו, 
יש לחלק שאולי לקיחת כליה לחבירו נחשב 
כחשש שימות כשיקחו לו את הכליה, אבל 

לא יסכנו את מי שנלקח  שאר אברים שודאי
ממנו, יהיה מותר, ואכן כך מצאתי בספר 

על יומא פב:  )למהרב''ח( ''כיוהתוספת 
שהתיר לחבול באבר של חבירו כדי להציל 
את עצמו, וכ''כ בזכרון שמואל סי' פג, 

 ואמנם בישועות כהן סי' א בסנהדרין, אסר.
דעת המאירי והרמב"ם שאין למסור נפש 

 ישלמעשה כדי שלא לבי
הבאנו לעיל, שדעת תוס' ורבינו יונה, שצריך 

הרי''ף  חבירו ברבים )וכן למות ולא לבייש
 פסקו והרא''ש בב''מ נט. הביאו דין זה, וכן

ה''ת, ובשו''ת הפר''ח במים חיים פ''ה מיסו
מנח''ש ח''א וב, קעג-ח''א סי' קעב בנין ציון

, )בברכות מג( בחי' המאירי אמנם(, וסי' ז
, נראה (ו מהל' דעות הל' יחפ")וברמב"ם 

 שהגמרא הנ''ל עם תמר היא לא להלכה
גמ' שמותר אם )ואולי י'''ל שבכ''ז התחדש ב

רוצה למסור את נפשו, ואמנם קשה לומר 
שתמיד אסור לשיטת הרמ' להחמיר למסור 

, וע"ע את נפשו כשלא חייב, ורק פה מותר(
בזה בשו"ת בשמים ראש סי' יא, וחו"י סי' 

: ''אם שכתבבשו"ת בנין ציון ש עיי''קצא, ו
ש מותר להציל עצמו ממיתה ע"י שמביי

( כל נח:לחבירו. לפי מה דאמרינן ב"מ )
לו שופך דמים יהמלבין פני חבירו ברבים כא

א"כ שוה הלבנת פני חבירו לרציחה וכמו 
שברציחה יהרג ואל יעבור ה"ה בהלבנת פנים 
אלא ששם כתבתי שמזה אין ראיה דא"כ גם 

( דהוי .ועדות דאמרינן במכות )כגביזוי המ
כעובד ע"ז לא יעמוד בפני פיקוח נפש, אלא 

בו רז"ל הרבה  ברוודאי דלשון 'כאילו' שד
ולכן אין  ,פעמים אינו שוה בכל אלא במקצת

ללמוד מזה גם להלבנת פנים במקום פיקוח 
נפש. אכן מטעם אחר יש לדון דהלבנת פני 

פש חבירו ברבים אינה מותרת במקום פקוח נ
( ובשאר דוכתיה .שהרי אמרינן בברכות )מג

אר"י משום רשב"י נוח לו לאדם שימסור 
האש ואל ילבין פני חבירו  ןעצמו לתוך כבש

ברבים מנ"ל מתמר דכתיב היא מוצת 
מזה שהלבנת פנים חמיר מפקוח ע"ש...מוכח 

...ולכן קשה לי על הפוסקים ביו"ד )סי' נפש
אות קנז( שלא הזכירו רק אבק ע"ז להתרפ

בעצי אשרה וכן אבק ג"ע לספר עמה ולא ג"כ 
אבק דשפיכות דמים ואולי נרמז זה במה 

"א )שם( וכל איסור ע"ז וג"ע משכתב הר
וש"ד אף על פי שאין בו מיתה רק לאו 
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בעלמא צריך ליהרג ולא לעבור עכ"ל ולא 
נתבאר היאך משכחת לאו בעלמא אצל 
שפיכות דמים אבל לפי הנ"ל אתי שפיר 

ני חבירו הוא לאו דלא תשא עליו דמלבין פ
אכן, במאירי מפורש שאין מעשה תמר חטא. 
 להלכה כלל.ראייה 

האם יש סתירה בין תוס' בפסחים לתוס' 
 בסוטה

 בעלבספר 'מתן שכרן של מצות' )ל ומצאתי
( שהביא ג"כ 18חקירה ה, עמ'  ,פרי מגדיםה

וכתב ג"כ שי"ל  ,דברי התוספות ורבינו יונה
בנת פנים שהוא בכלל דלא חשיב הך דהל

אבזרייהו דרציחה, אלא שהקשה שם על 
התוספות, היאך שייך למילף מתמר שיהודה 

ואל  גרצה לשורפה דעל הלבנת פנים יהר
הרי ע"פ מה שכתבו התוספות  ,יעבור

דאם אומרים לאדם הנח עצמך  ,בפסחים
 ,מותר ,הרגיואם לאו ת ,להשליך על התינוק

ומק טפי דאדרבא מאי חזית דדמא דחברך ס
דלמא דמא דידך סומק טפי כל שאינו עושה 

להציל עצמה  יתמעשה, ובתמר היתה רשא
 .ולפנים משורת הדין עבדה והניח בצ"ע

ותמהתי היאך שייך בזה שלפנים משורת 
הדין עבדה שהרי לכל הפוסקים הובאו )סי' 
קנ"ז( אם לא במתכוין לעבור על דת אסור 

אל למסור עצמו בעבירות שדינם דיעבור ו
יהרג ונקרא מתחייב בנפשו והיאך מסרה 

גם  ?תמר אם לא היתה מתחייבת מן הדין
מה שהקשה מדברי התוספות לענ"ד לא 

שהרי שם הטעם מפני שהוא אינו  ,קשה
אבל בהך דתמר הרי אם היתה  ,עושה מעשה

בשב ואל תעשה לא היתה יכולה להציל 
רק במה שעשתה מעשה דהלבנת  ,עצמה
ה למניח עצמו להפיל על והיאך ידמה ז ,פנים

 ?התינוק
 האם יהודה נחשב לרודף?

וביותר היה אפשר להקשות, היאך ילפינן 
מיהודה כיון שהוא רצה לשורפה שלא כדין 

 להורגו, כםא"כ נחשב רודף והבא להרגך הש
אבל באמת גם זה לא קשה  ואיך חסה עליו?

שהרי יהודה בעצמו לא היה הורג אותה רק 
ולענין זה לא נקרא  ,גתע"פ ציוויו היתה נהר

רודף להציל עצמו בדמו, ולכן שפיר ילפינן 
מתמר שע"כ ע"פ הדין היתה מוסרת עצמה 
למיתה דמשום הלבנת פני חבירו ברבים 

 .עכ''ל הבנין ציון סי' קעב ,יהרג ואל יעבור''
 מטבעות ומסכן אחרים, דינו כרודף מזייף
הגאון רבי אדיר אוירבך שליט''א  ואמנם

'מסתבר שמי שנותן פקודה להרוג כתב לי: '
דינו -באופן שאם ימות תתבטל פקודתו

כרודף שמותר להורגו וראיה מהרמ''א )סימן 
תכה סעיף א(, שכתב: ''מי שמסכן רבים, 
כגון שעוסק בזיופים במקום שהמלכיות 
מקפידות, דינו כרודף ומותר למסרו למלכות 

מהר"מ מריזבורג(, כמו שנתבאר  נימוקי)
שפ"ח סי"ב''. שגם שם כתב לעיל סימן 

הרמ''א )סי' שפח סעי' יב(: ''שיהודי שמזייף 
מטבעות נחשב כרודף'', וכתב שם בביאור 

הגר"א )ס"ק עד(: ''דג"כ רודף הוא ואף שאין 
 )קיז:(,כמ"ש בההיא חמרא בב"ק  ,מתכוין
 ,איתביה כו' יצא ראשו כו' דרין )עב:(ובסנה

י שאף ע" ,ואף שאינו רק גרמא כמו במסור
ואף שאינו רק חששא  ,ממון קל כמו תיבנא

ועסי' תכ"ה  ,וכן מחתרת וכיוצא ,כמו במסור
בברכות נח. שמוסר )עיין  ס"א בהג"ה וס"ב''

. וע''ע באור שמח חבירו לגויים נחשב כרודף(
הל' רוצח )פרק א הל' ח( שרודף בגרמא 
נחשב ככל רודף, לכן אף למ''ד 'אשו משום 

יק כדין רודף. ממונו', מותר להרוג למדל
בגרמא רחוקה מצינו שנחשב כרודף,  פילווא

בשו''ת מהרשד''ם חו''מ סי' שדמ, דהמונע 
ומעכב לפדיון שבויים נחשב לרודף, ואפילו 
שמיתת השבוי לא נעשית על ידו כלל, אלא 
ע''י השבאים. וא''כ כ''ש שיהודה בצוותו 

ולפי"ז קשה, מדוע  להורגה נחשב כרודף.
? ושמא, כיון שחושב חסה תמר על כבודו

)ועיין לקמן  וצ"ע, שעושה עפ"י ד"ת, שאני
סימן כב לגבי 'אומר מותר' ברוצח,  שער ב

 .אם חשיב רוצח( אולכ' ה''ה הכ
, 16בהערה בהקדמה לעיל ובכל הנ''ל, ע''ע 

רופא שכוונתו ''לטובה'' מה שהובא לגבי 
לעשות לחולה ''המתת חסד'', וכן לגבי שופט 

נחשבים השופט והרופא אם המאשר זאת, ה
, רופאהשופט פחות חמור מדין ה)ו כרודפים

הבנין ציון הנ''ל יש את סברת לשופט כי 
שיהודה לא היה הורג את תמר בידיו, אלא 

, ולכן אינו נידון ע''פ ציוויו היתה נהרגת
דינם כרודפים, . ועוד יש לדון אם כרודף(

אבל ידוע שלא יעזור כלום בהריגתם, מכיון 
בוא שופט אחר שיאשר זאת, וידוע שודאי י

טים שיש שאין בכוחו להרוג את כל השופ
במדינה זו, וכן יש לעיין בדברי הבנין ציון 

לעיל, שרצה לומר שליהודה היה דין רודף ד
וקשה, שהרי אם יצא פסק בהריגת תמר, 

 בי''ד שחייבת מיתה, א''כ אם יהודה ימות,
כי מה ואז יבוא בי''ד אחר שידון אותה, 

יתר להרוג את הרודף, כשידוע שלא יהיה הה
הצלה לנרדף, ואף שיש לומר שכל שיהיה 
עיכוב של זמן, מותר להרוג את הרודף, אף 
שיגיע אח''כ רודף אחר, כדי להציל את החיי 

אכן יש לדון באופן שלא שעה של הנרדף, 
ירויח כלום, אלא ברור שימות בלא''ה ע''י 

ג את רודף אחר, ואין אפשרות למציל להרו
, שמצד אחד שני הרודפים, אלא רק אחד

כי הוא רודף, ומצד שני  ברור שחייב מיתה
ומה הטעם להרוג את אין הצלה לנרדף, 

בדברי מרן רי''ז הלוי ומצאתי בזה הרודף, 
בהל' רוצח, שרודף חייב מיתה גם כשאין 

וכן הוכיח מרש''י בזה הצלה לנרדף, 
ן אב -חלק א )שו"ת אחיעזר עג. ב בסנהדרין

דבעת ''...כתב: ש, ס''ק ב(, העזר סימן יח
גמר הרדיפה הרציחה או הפגם יש לו דין 
רודף אף על פי שאי אפשר עוד 

דלהכי גם בעת הפגם והרציחה הוי ...להצילה
רודף דהותר דמו מצד העונש של רדיפתו 
שנתחייב מיתה בלי ב"ד של כ"ג ומיתתו ביד 
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כל אדם רק אחרי שהרג ואחרי שפגם פסק 
דין מיתה ביד כל אדם אבל בעת הפגם  מאתו

יש עליו עונש מיתה אף על פי שאי והרציחה 
, ולפי"ז יש ברודף אפשר להציל את הנרדף

שני דינים להציל את הנרדף בדמו של רודף 
וגם בבר  ,גם בקטן ובעובר דלאו מטעם עונש

עונש מחויב מיתה גם מצד הדין כ"ז שלא 
שר כלה רדיפתו לגמרי, אף על פי שאי אפ

כשהרודף הוא כלומר  '',להציל את הנרדף
'לאו בר עונשין' וכגון קטן הרודף, מותר 
להורגו רק כשתבוא בכך הצלה לנרדף, אבל 
אם הוא גדול, צריך להעניש אותו ולהורגו, 

)ודבר זה הוא  גם כשלא יהיה הצלה לנרדף
חידוש גדול, שהרי בי''ד עד שהיו הורגין, 

יקות, ואם לקח הרבה זמן, של חקירות ובד
, והנה פה וכו'... היתה התראה כמו שצריך

כל אדם יוכל לפסוק ברגע דיני נפשות 
ולהחליט שמגיע עונש מוות לרודף, ומילא 
שמדובר שיש הצלה לנרדף, ניחא, שאין 
אפשרות ללכת לבי''ד, כי בינתיים הנרדף 
ימות, אבל כשבלא''ה לא תהיה הצלה 

, לנרדף, מהיכי תיתי שביד כל אדם פרטי
, וצ''ע בדין זה, לבוא ולהרוג רק כדי להעניש

אלא א''כ נימא דאי הכי נמי, וזו גזרת 
הכתוב מיוחדת במצוות הריגת הרודף ביד 
כל אחד ואחד, ואולי טעמא בזה, שהתורה 
לא רוצה שאדם יחשוש להציל את הנרדף, כי 

בלא''ה יש חשש שיבואו אליו בטענות, ש
ת הנרדף היה מת, ולמה בחינם הרגת א

הרודף, לכן נתנה היתר גורף שתמיד מותר 
להרוג את הרודף, כדי שלא ימנע מלהציל 

 איפה שבאמת יצטרך להציל את הנרדף(.
אמרי שו''ת באמנם מצאתי שהגביל דין זה, ו 

, ס''ק סימן למשה סוקולובסקי, לרבי )משה 
דהנה יש לחקור בהא י, בהגה''ה(, שכתב: ''...

וא מפני שיש דמותר להרוג את הרודף. אם ה
עליו דין מחויב מיתה. וכמו בכל רוצח שהוא 
מחויב מיתה אחר העבירה. כן ברודף לרצוח 
נפש מיקרי מחויב מיתה על רדיפתו ומותר 
להורגו קודם המעשה. או דהוא רק משום 
הצלת הנרדף. והנה מהא דאמרינן בסנהדרין 

( דקטן שרודף גם כן יש עליו דין רודף עב:)
רי בקטן ל"ש שחל עליו ומותר להורגו. וה

חיוב מיתה וכמו דפטור מכל עונשין 
שבתורה. מוכח ע"כ דמשום הצלת הנרדף 
לחוד מותר להורגו. וביותר מוכח כן בהא 
דפריך שם ממתניתין יצא ראשו אין נוגעין 
בו. ומתרץ שאני התם דמשמיא קרדפי לי'. 

ומזה מוכח ) ובזה ודאי ל"ש עליו דין מיתה.
ורגו ע"י גרמא גם כן יש ג"כ דגם כשרודף לה

עליו דין רודף. דהא בהעובר הנולד ודאי דלא 
הוי רק כגרמא ואין זה מעשה רציחה. ולמה 

 ה(.הוצרך לשנויי דמשמיא קא רדפי לי
( דגם בן נח שרדף נז.ואולם מהא דמתבאר )

אחר ב"נ מותר להורגו ובבן נח בודאי ליכא 
מצוה להצילו. ומוכח ע"כ דיש על רודף דין 

ב מיתה. וע"כ גם בן נח שמצווה על מחוי
שפיכות דמים חל עליו דין מחויב מיתה 

משום רודף. ומוכח דיש ברודף שני דינים 
בהא דמותר להורגו. הא' מפני הצלת הנרדף. 
והב' דחל עליו דין חיוב מיתה. ולפ"ז יש 
לומר דנהי דגם ע"י גרמא מותר להרוג את 
הרודף. אבל אין זה מהטעם דחל עליו חיוב 
מיתה. דרק ברוצה להורגו בידים שיש על 
מעשה רציחה כזו דין חיוב מיתה משום 
רוצח ואז גם ברודף יש עליו חיוב מיתה. אבל 
אם רוצה להורגו ע"י גרמא דאין ברציחה כזו 
חיוב מיתה משום רוצח. אז גם ברודף אין 
עליו דין חיוב מיתה. ואך בכ"ז מותר להורגו 

לולא הטעם מפני הצלת הנרדף וכמו בעובר 
עכ''ל האמרי משה  ה''דמשמיא קא רדפי לי

, כלומר בניגוד )ועיין עוד בהמשך דבריו(
שכתב כשהרודף הוא בר לדברי האחיעזר 

עונשין, כלומר כשאינו קטן, חייב מיתה גם 
כשאין הצלה לנרדף, סובר האמרי משה 

אלא , שצריך עוד תנאי שגם לא ירדוף בגרמא
רגו גם כשאין בידיו ממש, ורק אז מצוה להו

רדיפת שכיון ולפי זה בנד''ד  .הצלה לנרדף
יהודה את תמר או השופט שמאשר את רצח 

יעשו בגרמא, א''כ רק כשהנרדף  החולה,
ינצל, מותר להרוג את הרודף, אבל באופן 

בי''ד אחר שידון את שאם יהודה ימות יבוא 
תמר למיתה, או ששופט אחר יחתום אישור 

ורגם, אלא א''כ לרופא, לכן אין היתר לה
נימא את הסברא לעיל שבשביל הקצת זמן 
שנרויח, יודה האמרי משה הנ''ל, שאפשר 

אבל כן  להרוג את הרודף גם כשרודף בגרמא.
כעין תהיה נפק''מ לפי האמרי משה, ב

אופנים שהביא במשנת פקו''נ בהוספות ה
זרקהו על שכלומר באופן  לסי' מג ס''ק ג, 

וימשיך ליפול,  התינוק, ואם לא יעשה כלום
לעיל ריש סעי' כא ונתבאר ימות התינוק, 

שדעת האבי עזרי  ,181שבפרק ב בהערה 
אין לו אנשים מהצד לא יכולים להורגו, כי ש

, מדין , אלא רק התינוק יכול להורגורודף דין
, והנה באופן 'הבא להורגך השכם להורגו'

שיכול להטות עצמו לצד והתינוק ינצל, 
, רודף גם כלפי אחרים מסתבר שיש לו דין

היא  ''רדיפתו'' כשזרקהו על התינוק, ואמנם
רק בגרמא, והרי כאן לא יעזור לירות עליו 
חץ, ולהורגו באויר, כי בלא''ה יפול על 

ולכאורה התינוק, ואין כאן הצלת הנרדף, 
לפי האמרי משה, גם לתינוק עצמו יהיה 
אסור לירות בו חץ. ואילו לפי הרי''ז הלוי 

ר שלא חילקו בין גרמא ללא גרמא, והאחיעז
מצוה להורגו גם שלא יהיה תועלת יהיה 

  לנרדף מהרודף בגרמא.
ויש לעיין אם הסיבה שלא מטה את עצמו 
היא שבנפילה בצד יאבד אברו ויסבול יסורין 
קשין מהנפילה, או מהגויים שזרקו אותו, 

סימן יא, ויש לדון בזה  שער בעיין בזה ב
'ש שאין צריך בידים טובא, כי מצד אחד כ'

ממש לאבד אברו, ומצד שני שם בסי' יא, 
הוא לא ה''רודף'', מה שאין כאן, אלא ס''ס 
הוא לא עשה את פעולת הרדיפה, אלא 
הגויים זרקו אותו, ואף אם הוא עשה את 



234 

 

  

, וכגון שקפץ על התינוק פעולת הרדיפה
בכוונה, ועכשיו כשהוא באויר, מתחרט ויכול 

עדיין יש  אבד אברו,להטות עצמו לצד, ול
במשנת אם מחויב בכך, ע''פ מה שדן  לדון

באור שמח  ח, שכתב:-פקו''נ סי' נב ס''ק ז
בפרק ז' מהלכות רוצח כתב להוכיח שאין 
אדם חייב לקוץ לעצמו אבר כדי להציל 

 :לחבירו מהא דאמרו בסנהדרין דף מד
שהעידו עדים על אדם שחייב מיתה ולאחר 

עדים לפני חכמים שהיה יוצא ליהרג הודו ה
ששקר העידו, ואמרו חכמים להחזיר הדין 
אי אפשר דכיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, 
ויהא קולר תלוי בצואר העדים, ומ"ט לא 
אמרו חכמים לעדים שיקוצו ידיהם ועי"ז 
יהא פטור ממיתה, וע"כ שאינו מחויב לקטוע 
ידו ולהציל לחבירו, והגם דע"י זה שהעידו 

העדים כרודפים ...ואף ששקר נהרג בחנם
שהרי הם הם הגורמים לדבר זה שיהרג פלוני 
שלא כדין, וכיון שיכולים להציל לפלוני עי"ז 
שיקטעו ידיהם מ"ט אינם חייבים בכך, 
דלכאורה נראה דכו"ע מודו דאם זרק חץ 
להרוג לחבירו ויכול הזורק לרוץ ולעצור החץ 
בידיו אבל עי"ז יקטעו ידיו, דמחויב לעשות 

ולא להניח שחבירו ימות ע"י מעשה כן 
דידיה, ואין הנידון בזה משום לא תעמוד על 
דם רעך שבזה י"ל שאין חייב להפסיד אבר 
להציל לחבירו, אלא הזורק חץ הוה רוצח 
ורודף, וכל שיכול לעצור הדבר חייב בהכי 
הגם דעי"ז ימות הוא עצמו, דעל רציחה הרי 

לעצור אמרינן דיהרג ואל יעבור, וכ"ש שחייב 
החץ בגופו הגם שעי"ז יפסיד אבר מאבריו, 
וא"כ גם בנדון דהאור שמח ליחייבי העדים 

'', לחתוך היד לעצמם כדי שלא יהרג פלוני
ועיין בהוספות שם ס''ק ד, שהביא מהמאירי 
סנהדרין מה:, שגם שנקטע יד העדים, 
הנאשם ימות כי נכניס אותו לכיפה, וא''כ 

ד בס''ק ח במה ירויח רק חיי שעה, עיי'ש עו
שהקשה 'הבעל עגלה' לנתיבות, שהסיעו 

 .להיות הרב של ליסא
 בציור שיש מחבל שיודע היכן הונחהוכן 

ת להתפוצץ במקום הומה אדם, פצצה שעומד
לא עוזר כל נסיונות העינויים להוציא את ו

המידע, שלכאורה לפי האמרי משה, לא נוכל 
להורגו מדין רודף, כי ס''ס רדיפתו בגרמא, 

 ולא תהיה במיתתו הצלה לנרדפים.
ון שהובא בכוונת הבנין צי נראה פשוט,ועוד 

לולא שתמר היתה נהרגת ע''י כתב שלעיל, ש
והקשנו שהרי  ,אחר, היה ליהודה דין רודף

אין לא''ה בי''ד אחר היה הורגה, די''ל שב
כוונת הבנין ציון שתמר יכלה לדון את יהודה 

לדון אותו , ולהרוג אותו, אלא שיכלה כרודף
כרודף ואז לביישו, ע''י שתאמר ברבים 

והרי בזה תפטור את סכנתה שאתה הבועל, 
לגמרי, כי יהודה עצמו יאלץ לשנות את פסק 

שיקום בי''ד הבי''ד, וא''כ אין בכלל שאלה 
 אחר שידון אותה.

ועוד י''ל, שאף אם כוונת הבנין ציון שהיה 
ליהודה דין רודף כפשוטו, עדיין אפשר 

תו באמת היה נגמרת סכנתה של שבמית
תמר, כי לדברי הרמב''ן, אין הפסק היה פסק 

שסבר  רגיל של בי''ד )ונחלק בזה על רש''י
שמגיע לה שריפה מעיקר הדין כי היתה בת 

מפורש בגמ' ע''ז ש ע''ע, ושל שם שהיה כהן
משום  מדינא, לו: דהוצאתה לשריפה היה

שהרגיש יהודה (, אלא בי''ד של שםגזירת 
ש פה זילזול במלכות שלו, וע''כ אין שום שי

, סיבה להגיד שגם בי''ד אחר היה פוסק כך
 :(כד, לח) ,שם רמב"ןה עיין היטב בלשון

נראה לי שהיה יהודה קצין שוטר ומושל ''
בארץ, והכלה אשר תזנה עליו איננה נדונת 
כמשפט שאר האנשים, אך כמבזה את 

ה המלכות, ועל כן כתוב ויאמר יהודה הוציאו
ותשרף, כי באו לפניו לעשות בה ככל אשר 
יצוה, והוא חייב אותה מיתה למעלת 
המלכות, ושפט אותה כמחללת את אביה 

. לכבוד כהונתו, לא שיהיה דין הדיוטות כן
ועל דרך הפשט יתכן שהיה משפטם כנהוג 
היום במקצת ארצות ספרד שהאשה אשר 
תזנה תחת אישה מוסרין אותה לבעלה והוא 

מיתה או לחיים כרצונו, והנה דן אותה ל
היתה מיועדת לשלה בנו והיא להם כאשת 

 ''.איש בנימוסיהם
ובעצם הדבר שרצה הבנין ציון לומר שיש 

וכפשוטו שאפשר להורגו ליהודה דין רודף 
)אלא א''כ נימא את הפשט הנ''ל, שכל כוונת 
הבנין ציון שיכלה רק לביישו כי היה רודף(, 

בי''ד שיודע שהם וצ''ע וכי נידון למוות ב
וגם אחרי , טועים, יכול להרוג את הבי''ד

של הבנין ציון שיהודה לא הוי רודף, תירוצו 
כי רק ע''פ ציווי היתה נהרגת, עדיין יש 
לשאול, וכי בי''ד שפסקו מיתה לנאשם, 
והנאשם יודע שטעו, וכי יכול להורג את 

שו"ת ועיין ב שלוחי בי''ד שבאים להורגו?
, ס''ק ד(, שדן יח ו''סק א סחל)מנחת אלעזר 

לגבי מי שנפסק בבי''ד שחייב מיתה, ואם 
יודע שהם צודקים, ברור שאסור לברוח, כי 
התורה אמרה שרק זה כפרתו, אבל אם יודע 

יש להסתפק שהיה פה עדות שקר, כתב: ''
כשהוא בעצמו יודע שהמעשה שקר ולהד"מ 
והעדים העידו שקר בנדון וימצא מקום 

הסנהדרין להציל נפשו אם  לברוח אחר פסק
מותר עפ"י התורה או לא אם גם בזה מצווה 
ומחייב ליתן נפשו להרוג כדי שיקיימו 
הסנהדרין מצוותן אף שהעדים העידו שקר 

...'', ולפי כנז' או בזה מותר אם יוכל לברוח
הצד שאסור לברוח, פשיטא שלא יוכל להרוג 
את שלוחי בי''ד, וגם המנחת אלעזר 

תר לו לברוח, לא העלה צד באפשרות שמו
כזה שיהיה מותר, וודאי מסתבר שאסור, 

שעושה שטועה וחושב  שאף אם נימא שמי
, בכ''ז שלוחי בי''ד לא נפטר מדין רודףמצוה 

ודאי עושים מצוה, שהרי בין שבי''ד יגידו על 
גם מחויבים שלוחי בי''ד  ימין שהוא שמאל,

ולם, ולפי זה גם הנידון למוות לשמוע בק
יב לקיים פסק בי''ד, בין שיאמרו על מחו

, ימין שהוא שמאל, ויאסר אפילו לברוח
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שהרי ודאי שבי''ד עצמם שפסקו שחייב 
מיתה, מורין לו לא לברוח. אמנם לפני פסק 
בי''ד, מסתבר שאת העדי שקר עצמם, יוכל 
להרוג מדין רודפים לפני שיספיקו להעיד את 

' יט בשו''ת אחיעזר ח''א סי)וע''ע בזה  שקרם
 .ס''ק ג, ובאפיקי ים ח''ב סי' מ(

סיבה נוספת שאין לתמר היתר לדון את 
יהודה כרודף, כתב בהוספות למשנת פקו''נ 

, שכיון שהיא גרמה שידון (סי' נב ס''ק א)
אותה כך, היא אשמה ואין לה היתר להרוג 
את הרודף, וכגון מי שיתחפש למחבל, ויגרום 

להרוג אסור שיבוא שומר שירצה להורגו, ש
 את השומר, וכן כתב שם בסי' צח ס''ק ח.

 
הם רבים לענין 'מלבין פני חבירו  כמה

 ברבים'
עיין בח''ח הל' לה''ר ריש כלל שני בהג''ה, 

בנין ששלושה הם רבים לעניין זה, וכן ע''ע ב
: ''ומה נקרא רבים לענין זה שם, שכתב ציון

כתב הפרי מגדים שם )בספר מתן שכרן של 
ה( וז"ל: 'ומסתברא דרבים מצות, חקירה 

הוי כל שיש שלשה דהיינו הוא ושנים עמו 
כמו בטומאה  ובייש לאחד מהשוק, הוי רבים

דרשות הרבים ספקו טהור, היינו שלשה, ויש 
מכל מקום  עשרה, ' הם דווקארביםדינים ש'

, ולכאורה נראה ''כאן בשלשה נמי כדאמרן
דלא כיעב''ץ בכתובות סז: שדבריו הם 

, כלומר דבגמ' מצטרף לשלושהשהמתבייש 
מר עוקבא ואשתו ברחו מהעני שם מסופר ש

נוח לו 'כדי שלא יתבייש, ואף קפצו לתנור כי 
' וכו'..., ושאל היעב''ץ שהרי לא כתוב לאדם

שהיו שם רבים, ותי' שמא אכן מדובר שהיו 
שאף שאין כאן שם רבים אחרים, ועוד תי' 

רה , בכ''ז למדנו כמה חמועוד אנשים אחרים
השני,  רוצו, ובתיהבושה, וע''כ קפצו לתנור

קשה להסביר שכוונתו שמותר לקפוץ לתנור 
גם כשאין ההלבנה ברבים, שהרי מהיכי 
תיתי שמותר לעבור על איסור מאבד עצמו 
לדעת, אלא נראה שכוונת היעב''ץ שאי הכי 

ואשתו נמצאים  נמי שאפילו שרק מר עוקבא
את שם, זה מספיק בשביל להחשב מלבין 

, ואמנם שוב , ודלא כפמ''ג הנ''להעני ברבים
שם, שכתב: חידושי הריטב"א מצאתי ב

ואף על גב דההיא במלבין פני חבירו ברבים ''
מ"מ למדנו  ,מה שאין כן בזו של מר עוקבא

'', ולכאורה כי הלבנת פנים דבר קשה מאד
כוונתו שאכן אצל מר עוקבא, אין חיוב 

ים, ובכ''ז לקפוץ לתנור, כי רק ברבים חייב
כיון שלבייש חבירו הוי דבר כ''כ חמור, מר 
עוקבא ואשתו החמירו לקפוץ לתנור לפנים 

אין בזה איסור של התחדש שמשורת הדין, ו
וא''כ גם בתי' השני של  ''ואך את דמכם..'',

אפשר להסביר כריטב''א, כלומר  היעב''ץ
לא י''ל כדרצינו לומר בתחילה בכוונתו, וממי

פמ''ג, כלומר שגם היעב''ץ דלא פליג על ה
יודה שחיוב לקפוץ לתנור יהיה רק שיהיה 
המבייש ועוד שניים עמו, אלא שמר עוקבא 

  .החמיר גם כשאין רבים

גם הביא שם והמשך דברי הבנין ציון, שם: ''
דברי הרמב"ם הלכות דעות שכתב שלא 

 ,וכתב ,לבייש חבירו ברבים בין גדול בין קטן
סברא הוא דהורג מ ,מה שכתב הרמב"ם קטן

דכרוצח  ,הוא הדין לבייש ,קטן בן יומו חייב
הרי מה שנחשב  ,ולענ"ד קשה .הוא עכ"ד

כרוצח הוא משום דאזיל סומקא ואתי 
ולכן נ"ל  !וזה לא שייך בקטן בן יומו ,חוורא

שמה שכתב הרמב"ם קטן לא מסברא כתב 
דאמרינן , (.פואלא ע"פ הגמרא דב"ק ) ,כן

ומסקינן דהיינו בשיש  ,שם דקטן יש לו בושת
וכן נפסק  ,בו דעת דמכלמי ליה ומיכלם

ברמב"ם ה' חובל )פ"ג( ובטוש"ע חו"מ )סי' 
ולקטן כזה נתכוון הרמב"ם במש"כ  ,תכ(

 בהל' דעות שלא לביישו ברבים. 
לנו לפ"ז דאם יכול להציל עצמו ממיתה  ויצא

ע"י שיבייש גדול או קטן דמרגיש בבושה 
למסור עצמו למיתה בפני שני ישראלים חייב 

אבל מפני קטן שאינו מרגיש , ולא יביישו
וישן יש לו  .בבושה אמרינן יעבור ואל יהרג

כמבואר  ,דהמבייש את הישן חייב ,דין גדול
שיהרג  יןוא"כ ה"ה לענ ,בב"ק ובפוסקים שם
כיון שמכיר בבשתו  ,ואל יעבור לביישו

ומכל זה לא ראיתי  ,ואזיל סומקא ,לכשיקיץ
קים. כנלענ"ד" עכ''ל של הבנין מבואר בפוס

ציון. וכתב לי הגאון רבי אדיר אוירבך 
שליט''א: ''צ''ע אמאי לא התחשב בשיטת 
הרמב''ם והמאירי, שהובאו לעיל, איברא 

ספק נפשות  ןבדיני יהרג ואל יעבור לא אמרינ
להקל''. וכוונתו לדברי תרומת הדשן סי' 
קצ"ט, דהיכא דאיכא פלוגתא אי יעבור ואל 

ג או יהרג ואל יעבור, דאע"ג דבכוליה יהר
( ספק נפשות .תלמודא קי"ל )שבת קכט

להקל, אפשר דהכא שלא הקפידה תורה על 
איבוד נפשות מישראל, ואמרה מסור עצמך 
על קדוש ה', לא ילפינן לה משום ספיקא, 

 והובא בש"ך יורה דעה סימן קנז ס"ק א.
של ה'בנין ציון' שאסור להציל  הפסק ולגבי

ממיתה ע''י הלבנת פנים, עיין במה עצמו 
 שתמה עליו, במנחת שלמה ח''א סי' ז.

 את ההולך לבייש להרוג
שלהלבין פני חבירו נחשב  בשיטת רבינו יונה

יש להקשות מדוע לא יהא מותר כרציחה, 
דהרי אם להרוג את המלבין מדין רודף? 

נחשב כרציחה לענין מסירות נפש צריך 
ן דין רודף. לעני לכאורה להיחשב כרציחה

אות ב  והנה בספר פסקי תשובה סימן ר"ס
סו"ס  ח''א)מסתפק בזה, אבל במנחת שלמה 

אבל כמו שהרודף להפסיד ממון ''... (, כתב:ז
חבירו או אפי' לקטוע אבר אסור לחלל שבת 
כדי להצילו כך גם בהלבנת פנים, והיינו 
משום דאף אם אסור להציל עצמו באיסור 

מ כדי למנוע אחרים גזל או הלבנת פנים מ"
מזה אין שום היתר לעבור עבירה, ורק משום 
פקו"נ ממש אמרה תורה שמותר לחלל שבת 

'', וא''כ ולהרוג את הרודף אפי' בשבת
רשות דלא ניתן  גרשז''א זצ''לפשיטא ל

)ואולי אין ראיה  להרוג את ההולך לבייש
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שיטת המנח''ש לנידונינו, כי הוא דיבר במ
. יטתם ברור שאסור(, ולשהרמב"ם והמאירי

, שמותר להרוג את מי ואין להביא ראיה
שמובא מהמעשה  שמבייש חבירו ברבים,

)דף ל:( ''דההוא דאתא לקמיה  במסכת שבת
דרבי, אמר ליה: אשתך אשתי ובניך בני. 
אמר ליה: רצונך שתשתה כוס של יין? שתה 

דאתא לקמיה דרבי חייא, אמר  הואופקע. ה
אמר ליה: רצונך  ליה: אמך אשתי ואתה בני.

דהבן  שתשתה כוס של יין? שתה ופקע''.
ם, וכן ע"י שהרגו יהוידע שם פירש דהוא 

ו שאר המפרשים לא פירשו שהרגו רבי בידי
ולכן אין , ממש, ע''י ששם לו רעל בכוס יין

 גםו, מגמ' זו לנדו"דלהביא ראיה כלל 
סתימת הפוסקים פשוטה שאין דין רודף 

  בכה"ג
שאין הבדל בין הורג ע''י שם  אמנם עדיין י''ל

וכשם שבמקלל עצמו עובר לבין הורג בפועל, 
 במאבד עצמו לדעת כמבואר בבעל הטורים

 -ולבכתהבתחילת פר' חיי שרה, שכתב: ''
כ"ף קטנה, שלא בכה אלא מעט לפי שזקנה 

שמסרה  אי נמי לפי שגרמה מיתתההיתה. 
(, .דין, ועל כן נענשה היא תחילה )ב"ק צג

)אבל  צמו לדעת אין מספידין אותווהמאבד ע
'', רק אצל שרה, שלא קיללה רבתי פ"ב(

הספיד אברהם אותה קצת, עצמה במפורש, 
אבל אם היתה ממש מקללת עצמה, היתה 
נחשבת לרוצחת גמורה של עצמה, א''כ כמו 
כן המקלל אחר, או הורגו ע''י שם נחשב 

, וכדמצינו בדברי הנצי''ב , ודינו כרודףרוצחל
אילתות קמב, ט(, דעכן שמעל בחרם )על הש

 לערם חרון אף ונידון למוות כרודף, כי ג
 ., שימשיכו למות במלחמותישראל

מצינו שגם הריגה ע''י קללה, נחשבת  עודו 
הריגה, ולכן אחי יוסף דנו אותו לרודף, 

(: יח ,בראשית לז)ספורנו כדכתב ב
שחשבו את יוסף בלבם נוכל להמית ושבא ...''

רוש שלומם אלא למצוא אליהם לא לד
שיקללם עליהם עלילה או להחטיאם כדי 

וישאר הוא  אביהם או יענישם האל יתברך
והנה הגיד הכתוב כי ...לבדו ברוך מבנים

ציירו בלבם וחשבו את יוסף לנוכל ומתנקש 
בנפשם להמיתם בעולם הזה או בעולם הבא 

 '',והתורה אמרה הבא להרגךאו בשניהם 
מאחי יוסף שטעו  ואין לומר שאין ללמוד

לם ובהיות כ'' :ספורנוח''ו, כדהמשיך שם ב
צדיקים גמורים עד שהיו שמותם לפני ה' 
לזכרון איך נועדו לב יחדו להרוג את אחיהם 
או למכרו ולא נחמו על הרעה כי גם כשאמרו 
אבל אשמים אנחנו על אחינו לא אמרו 
שתהיה אשמתם על מכירתו או מיתתו אלא 

ולכן גם אם ''. ועל אכזריותם בהתחננ
המעשה בגמ' הנ''ל, לא מיירי ששם ממש רעל 
בכוס יין, אלא הרגו ''על ידי שם'', בכ''ז 

'רודף בהיתר', נחשב שהרגו, והיה עליו דין 
ו שאם היה שייך שהשותה יתגונן ע''י הריגת

, לא היה נהרג עליו, של מי ששם לו רעל בכוס

וכגמ' בסנהדרין דאילו נהפך זמרי והרג את 
  חס, לא נהרג עליו, וצ''ע.פנ

ריהו יזברודף באבוכעין הנידון הנ''ל 
דשפיכות דמים, כלומר, רודף לבייש, כמו כן 

גמ' ביש לדון ברודף אחר נערה המאורסה, ש
מבואר שדינו ככל רודף להרוג,  בסהנדרין עג.

מה הדין ברודף שרק רוצה לעבור על 
בזריהו של גילוי עריות, כלומר שידוע שאין א

 ף על מנת לבעול, אלא רק חיבוק ונישוקרוד
יש על זה דין של יהרג ואל יעבור, )והרי 

, האם כמבואר בש''ך יו''ד סי' קנז ס''ק י(
יהיה מותר להציל את הנערה בנפשו של 

 הרודף. וצ''ע.
שאע''פ ובדברי הספורנו הנ''ל שכתב 

שהאחים דנו את יוסף כרודף, בכ''ז טעו 
מבואר שהרי , יש להקשות שהתאכזרו אליו

, (בספר המצוות  ל''ת, סי' רצג)ברמב''ם 
לא שהחיוב להרוג את הרודף הוא מלאו ש''

אלא התחדש  )כי תצא, כה, יב(, ''תחוס
בספרונו שכוונת התורה, שלא תרחם עליו 

אבל אין זה סותר שצריך לרחם שלא להורגו, 
לברור לו מיתה יפה, יכול עליו, וכגון שאם 

 .יסבול כמה שפחותאתה מחויב בזה, כדי ש
כל מי שנעשה רחמן על וצ''ל שמה שכתוב: ''

מדרש ) ''אכזרים נעשה אכזר על רחמנים
, ובמדרש , סי' טזפרשה ז, קהלת -זוטא 

, הכוונה שמרחם תנחומא ריש פר' מצורע(
אבל אם באמת פועל ולא פועל נגד האכזר, 

, ואפי' והורגו, ראוי לרחם עליו כמה שאפשר
צינו שריחמו נביאי מת העולם על אומו

 ישראל )כבמד''ר ריש פר' בלק(.
ע''ע בחזו''א )בהוספות על חלק טהרות, בעמ' 

, בגליונות על החומש(, האחרון, עמ' רצט
שכתב: ''לא תחוס עינך )דברים ז, טז(, למדנו 
שעשו ישראל נגד טבעם של הרחמים, אף 

שנואים מאוד בתעבותיהם,  שהיו ז' עממים
ישראל, שהרי פתחו וגם באו במלחמה עם 

בשלום תחילה, מ''מ גברה מידת החסות 
והחנינה בלב ישראל ועשו ע''פ הדיבור, ולא 

מלחמה והתגרות חלילה'', ומפורש כאוהבי 
בדבריו שהיה צריך ציווי מיוחד בתורה לא 
לחוס על ז' עממים, ושמעתי ממו''ר הגאון 
הגדול רבי יהודה סילמן שליט''א, שאין 

על ילדים וזקנים, אלא  כוונת החזו''א רק
מרחם על הגוי השנאוי,  היהודי ו היה בעטב

אלא שנצטווינו לעשות נגד הטבע, כלומר 
שעצם זה שצריך להרוג אותם, למדנו מפס' 

כל נשמה'', אבל הטבע של יהודי ''לא תחיה 
הוא לברור מיתה יפה ולרחם, קמ''ל 

להרוג אותם גם  יששבגויים אלו, לא לרחם, ו
ת, וא''כ ה''לא תחוס'' של במיתה אכזרי

שבעה רודף אינו שווה ''ללא תחוס'' של 
קצת  א''כבר זה, וחק לומר דעממין, וכיון שד

ובכ''ז , צ''ע על החזו''א מדברי הספורנו הנ''ל
נראה שיש ליישב, ע''פ דברי מרן הגראי''ל 

ינמן שליט''א שהובאו בריש סי' עט ישט
על לנרדף עצמו מותר לחוס במשנת פקו''נ, ש

הרודף, וכל מה שאסור לחוס על הרודף, הוא 
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והביא  ונרדף, לאנשים אחרים שרואים רודף
ראיה מהגמ' בברכות סב: שדוד ריחם על 

)ובזה  שאול במערה, אפי' ששאול רדף אותו
תורץ גם קושיית הבנין ציון שהובא לעיל, 
איך תמר חסה על יהודה, די''ל שכיון שהיא 

התכוון  מותר לה לחוס, ושמא הנרדפת,
איך חסה עליו, והלא  הבנין ציון לשאול

 .רודף את העוברים שבבטנה(יהודה 
 פני חבירו יותר חמור מרוצחו המלבין

איסור זה ראה בבא מציעא )נח:(  בחומרת
''כל היורדין לגיהנם עולים, חוץ משלשה 
שיורדין ואין עולין. ואלו הן: הבא על אשת 

וכתב על  איש, והמלבין פני חבירו ברבים...'',
זה בפני יהושע: ''דאמר ר' חנינא כל היורדים 
כו' חוץ משלשה כו' הבא על אשת איש 

כו'. ויש לדקדק  יםוהמלבין פני חבירו ברב
מנ"ל לרבי חנינא הא, בשלמא באשת איש 
כתיב בהדיא הבא אל אשת רעהו לא ינקה 
ודרשינן לא ינקה מדינה של גיהנם וכמה 

חבירו מנא  אבל במלבין פני ,מקראות כה"ג
ליה, וליכא למימר דמסברא משמע ליה כיון 

 ,הא ליתא ,דמלבין הוא כאילו שופך דמים
משמע  ,ליםדמדקאמר הכל יורדים ועו

 ,דשפיכות דמים גופא נמי עולה, ואפשר נמי
דהא דקאמר לעיל כאילו שופך דמים לאו 

אלא שיש בכלל ענין זה ענין  ,דשקולין הם
ומקא ואתא כיון דאזיל ס ,דשפיכות דמים

אבל אה"נ דמלבין חמיר משפיכות  ,חיורא
דהא  ,דמים כיון שמביישו בפני רבים, ותדע

יא( דאין  הבמלבין אמרינן בפ"ג דאבות )משנ
 ,משא"כ בשפיכות דמים ,לו חלק לעולם הבא

 ,וע"ש הטעם בתוי"ט בשם מדרש שמואל
יליף  ,דהא דמלבין אין לו חלק לעולם הבא

היינו אדם  ,הלה מדכתיב כי דבר ה' בז
שנברא בצלם אלהים, ונראה לי דמהאי 

דידוע  ,טעמא נמי יורד לגיהנם ואינו עולה
 ,דמה שאין נשמת האדם רשע נשרפת בגיהנם

משום  ,כתב התורת חיים בשם הזוהר
 ,דנשמה גופא נאצלה מתחת כסא הכבוד

והיא  ,דכתיב ביה כורסווין שביבין דנורא
בה  מש"ה אין האש שולט ,חלק אלוה ממעל

לשורפה לגמרי, משא"כ בחטא זה דמלבין 
כיון דלפי דעתו סובר שלא נברא האדם 

דאל"כ לא הוי מחציף נפשיה  ,בצלם אלהים
חבירו שהוא בכלל דבר  פניכולי האי להלבין 

לכך דנו הקדוש ברוך  ,כמ"ש התוי"ט ,ה' בזה
שנשמתו נשרפת באש  ,הוא מדה כנגד מדה

 . עיין בזה בתורת חיים'' ,של גיהנם
 את חבירו כדי להנצל מבזיונות להרוג

חידושו הגדול שמלבין חבירו חמור  ועל
מרציחה, עיין בספר וחי אחיך עמך )פרק א, 
ענף י, ס''ק ד(: ''אמנם מד' רבינו יונה הנ"ל 

דרק אבק רציחה הוא או  ,מתבאר לכאורה
אבל אי"ז חמור מרציחה  ,תולדת רציחה
ע יש והנה לדברי הפני יהוש ,וכמ"ש הפנ"י

לוי אומר והיינו בגוונא ש ,לדון בדבר מחודש
שמעון, ילבין לוי דאם לא יהרוג את  לראובן

ומכיון דכל  ,של ראובן ברבים את פניו

הסברא דיהרג ואל יעבור הוא משום מאי 
דלמא דמא דחבריה  ,חזית דדמך סומק טפי

א"כ לפמש"כ הפנ"י דהלבנת  ,סומק טפי
שרי  ממילא ,פנים חמירא משפיכות דמים

 ,ולהנצל מהלבנת פנים שמעוןלהרוג את 
 ,אמנם הדברים מחודשים שיעשה לו לוי,

כל נידון דברי הפנ"י הוא בנוגע ד יוןמכ
וצ"ע אם גם לגבי עצמו  ,להלבנת פני חבירו

ובאמת נראה דאין מקום כלל  ,נקטינן הכי
דלא  ,לדון מחמת סברת מאי חזית כנ"ל

דון אלא הני ,איכפת לן בחומר המיתה שבזה
הוא אם חיותו שלו חשיבא יותר מחיותו של 

אמרינן  ,ומכיון וסו"ס יהרג חבירו ,חבירו
חזית דדמא דידך סומק טפי מדמא  ימא

 ואסור להרוג את חבירו ודו"ק''. ,דחברך
תמר ידעה שצריך למות ולא להלבין  מניין

 פני חבירו
עוד בפני יהושע )בבא מציעא נט.( ''נוח  ועיין

צמו לתוך כבשן האש כו'. לו לאדם שיפיל ע
נראה לי דמהכא נמי מוכח דמלבין אין לו 

דהא מאבד עצמו לדעת  ,חלק לעולם הבא
שנאמר בו כל המאבד עצמו  ,הוא עוון גדול

ואפ"ה התירו  ,לדעת אין לו חלק לעולם הבא
אין לו  מלביןא"כ מוכח ד ,לו כדי שלא ילבין

חלק לעולם הבא, אמנם עכשיו שהתירו לו 
שהרי  ,ן זה מאבד עצמו לדעתחכמים אי

לדעת המקום ודעת חכמים עושה כן, אלא 
דלולי שמלבין חמור כ"כ לא התירו לו 

שהרי בכל העבירות  ,חכמים לאבד עצמו
חוץ מעבודה  ,שבתורה אמרו יעבור ואל יהרג

 בהוזרה וגלוי עריות ושפיכות דמים דגלי 
אבל במלבין לא מצינו קרא על זה, אף  ,קרא

מ"מ תקשה תמר גופה  ,נן מתמרעל גב דילפי
מה ראתה על ככה ולא דרשה וחי בהם ולא 
שימות בהם כמו שהקשו בגמרא על חנניה 
מישאל ועזריה, אלא על כרחך דמילתא 
דפשיטא היא דעון זה חמור מכל העבירות 

והיינו כמו  ,כיון שאין לו חלק לעולם הבא
שכתבתי לעיל בשם התוי"ט )אבות פ''ג 

 ליף לה וק"ל''.משנה יא( דמקרא י
 היה דין 'בן נח' לתמר

בבית המלך )בוים( הלכות דעות )פרק ו  ועיין
הלכה ח( ''...ומה שהקשה הפנ"י דתמר גופה 

הא כתיב  ,למסור עצמה תאמאי היתה רשאי
וחי בהם ולא שימות בהם. תירץ ביוס"ד 

דבב"נ לא  ,עפ"ד הר"א מזרחי בפ' שמות
מכת''י בשות כן דעת רע''א ) דרשינן וחי בהם

, וכן בהגהות על שו''ע יו''ד סי' יו''ד סי' נא
א"כ  ,, ודלא כבשו''ת חת''ס יו''ד סי' ע(סב

לכך שפיר  ,תמר שקודם מ"ת הי' לה דין ב"נ
 ,עשתה ע"ש. וגם זה אינו מוכרח לפענ"ד

דהא אף על גב דלא כתיב וחי בהם ולא 
מ"מ על דבר רשות אסור לב"נ  ,שימות בהם
אמרה התורה אך את  ובפירוש ,להמית א"ע

דמכם מיד נפשותיכם אדרוש. וא"כ מי כתיב 
בב"נ דאסור להלבין פני חבירו ברבים הא לא 
כתיב רק שפיכת דמים אבל לא הלבנת פנים. 
ועכצ"ל דתמר ידעה מסברא דהלבנת פנים 
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פ"ד אסור שוכמו ש ,דומה לשפיכת דמים
בב"נ כן הלבנת פנים אסור. וא"כ שפיר 

דל"ש בזה לומר מאי נפק"ל גם השתא מזה 
הא בתמר  ,אלא דקצת צ"ע .חזית דמא דידך

לא הי' עוד הדרש מכי דבר ד' בזה. ועי' בס' 
כלי חמדה עה"ת להגאבד"ק אסטרוב ז"ל פ' 

"נ נהרג על סברא בויקהל אות ד' מ"ש אם 
ע"ש מ"ש בשם ס' בית האוצר ח"א כלל 

)א.ה עיין  קל"א ואין לי הס' בה"א לע"ש
שו"ת יין . וע(53יד הערה לעיל פרק א סעי' 

דאין ב"נ  ,שבות יעקב ח"א סימן קס"ד שכ'
וע"כ מוכרחין לומר  ,נהרג על הלבנת פנים

הוא  ,דהא דתמר מסרה עצמה ,לפי דבריו
משום דנהי דמלבין לא הוי כשפיכת דמים 

 ,אסור היהמ"מ במלבין פני ישראל י ,גמור
דלא עדיף מב"נ שהכה את ישראל דחייב 

דעכ"פ הא :(, נח)בסנהדרין  ארכמבו ,מיתה
דאזיל סומקא ואתי חיורא הוי עכ"פ כהכאה 

דצער דהלבנת פנים גדול מהכאה.  ,בעלמא
 ,(הלכות מלכים פ"י הלכה ו)ועיין ברמב"ם 

דעכו"ם שהכה את ישראל אף על פי שחייב 
וע"ש בכס"מ מקור  ,מ"מ אינו נהרג ,מיתה

 נפלא לדעת רבינו. וא"כ שפיר מסרה עצמה
נתו כי ליהודה היה דין ישראל, ולה )לכ' כוו

. ומ"ש ביוס"ד דלשון נוח לו היה דין בן נח(
ק רשות. הנה מדברי התוס' לאדם משמע ר

שהקשו אהא דלא חשיב לי' בהדי )י:(,  סוטה
 ,ותי' משום דאינו מפורש בתורה ,ג' עבירות

עליו  מבואר שלא כדברי היוס"ד. וכבר תפסו
 .לך, עכ''ל של בית המ''בזה ואכמ"ל
 תר לקטן למסור נפשוי/החיוב

הילדים  400יש לדון בהאי דינא, דאם  עוד
היו עדיין קטנים, ומיירי בדבר שבאמת 
חייבים למסור את הנפש, האם קטן ג"כ 
חייב למסור נפשו? דהנה הרמב"ם ריש פ"ה 
מיסודי התורה כתב: "כל בית ישראל מצווין 

, ודייק בנימוקי מהרא''י .על קידוש השם"
כלול גם את הקטנים, וחקר בזה שבא ל

אי נימא  ,תשובה סי' קכז ס"ק כה יבדרכ
דכיון שקטן פטור מהמצוות, פטור גם 

ומסקנתו שגם הקטן יהרג ואל  ,ממצוה זו
הובאו בפרק ב, בהערה )דעות נוספות  יעבור

 .שבסעי' ג( 128
הקשה מאיזה  31עלי זבח פ"ד הערה  ובספר

, למה דאם אינו חייב במצוות ?טעם נחייבו
יתחייב בזה? וגם מדין חינוך לא שייך לדון, 
דכיון דלא שייך פה "כשיגדיל ידע איך 

 )שהרי אם ימות כבר לא ''יגדיל''( לקיים"
שלכ' לשיטות שאסור להחמיר על עצמו  ,וכ'

למות כשאינו חייב, א"כ ה"ה בקטן יהיה 
וה שחייבים למות. ובכ"ז ומצבאסור גם 

מהגמ' בגיטין  ,הביא ראיה שקטן מוסר נפשו
ילדים מסרו  400שבניה של חנה, וכן  ,הנ"ל

נפשם, והרי לפי הרמב"ם במה שלא חייבים, 
אלא בהכרח שקטן חייב  !אסור למסור נפשו

למסור נפשו. וכן כ' הגר"י קמינצקי בס' 
אמת ליעקב פר' אמור, שלכן לא כתוב 

על  כחיוב'וקידשתם את שמי' שהיה מתפרש 
תי' היינו דזה פועל הגברא, אלא כתוב 'ונקדש

יוצא דמסירות נפש מקדש שמו, וזה שייך אף 
 בקטנים.

 
 סימן יח

 141סעיף ז הערה שייך לפרק ב 

דיני וגדרי טריפה באדם
טריפה חייב בכל המצוות, ובכ''ז ההורגו 

 פטור
שאינו  ואע"פאדם טריפה חייב בכל המצוות, 

יכול לחיות, הרי הוא כחי לכל דבר, לבד מזה 
אינו נהרג )תוס' רי"ד שבת קלו. שההורגו 

ד"ה מאי לאו, שו"ת חת"ס ח"ו סי' סד, 
שו"ת אגרות משה חחו"מ ח"א סי' סא(. 
וכלשון הרמב''ם )איסורי ביאה פרק א הלכה 
יב( ''חי הוא אע"פ שסופו למות מחולי זה''. 

ולסיבה שההורגו פטור עיין בשו"ת ארץ צבי 
 סי' צו.

 שיטות בהגדרת טריפת אדם
ים, שהגדרת טריפה באדם זהה יש אומר

כדי להגדיר  ,היינודלהגדרתה בבהמה, 
טריפה באדם צריך שילקה באחד מי"ח 
טריפות המנויות בבהמה )רש"י ב"ק נא. ד"ה 
נעביד, ורש"י בבלי סנהדרין עח. ד"ה הכל 
מודים, ורש"י בבלי מכות ז. ד"ה אם תמצא, 
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יש שכתבו, ותוס' ערכין כ. ד"ה לאתוי(. 
ני זהים טריפות אדם וטריפות שבאופן עקרו

בהמה, אך לא בכל י"ח הטריפות )תוס' חולין 
מב: ד"ה ואמר, ותוס' בבלי בכורות לז: ד"ה 

יש מי שכתב, שלפי וכדי, רמב"ן גיטין נו:(. 
שלאדם יש מזל )בבלי שבת נג:, ב"ק ב:(, אין 
טריפות שלו שווה לטריפות בהמה )ר"ת 

אה עוד בתוס' בבלי חולין מב: ד"ה ואמר, ור
בתבו"ש סי' לא ס''ק ו, פלתי שם ס"ק ה, 

 שו"ת חת"ס חיו"ד סי' נב(.
האחיעזר דצריך להגדרת טריפה ב' דעת 

אחת מי"ח טריפות ב. דעת תנאים, א. 
 הרופאים שימות

יש הסבורים, שטריפות אדם מוגדרת 
בשילוב שני תנאים: גם שיסבול מאחד מי"ח 
 טריפות, וגם שיאמרו הרופאים שאין תרופה

למחלה זו, וממנה ימות אם לא ימיתנו דבר 
אבן  -)כן דעת שו"ת אחיעזר חלק א  .אחר

העזר סימן יב ס''ק ה, שכתב: ''...עיין 
ברמב"ם בפ"ב מהל' רוצח הל' ח' ההורג את 
הטריפה אף על פי שאכל ושתה ומהלך בשוק 

וכל אדם בחזקת  ,הר"ז פטור מדיני אדם
זה שלם וההורגו נהרג עד שיודע בודאי ש

טריפה ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה 
תעלה באדם ובזה ימות אם לא ימיתנו דבר 

 ,ודבר גדול השמיענו רבינו בזה .אחר עכ"ל
ובודאי בחולה סתם שהרופאים אומרים 

 ,דאין לזה דין טריפה ,שאין רפואה למחלתו
 ,כגוסס בידי שמים דההורגו חייב עליו

 ואפ"ה ,ובודאי מיירי שנמצא בו טרפות
בעינן דוקא שיאמרו הרופאים שאין לו 

אבל כל שיש לדברי הרופאים רפואה  ,תעלה
 ובהמשך דבריו כתב: אין לו דין טריפה...

דוקא טריפה  ,אבל באדם דאין על זה הלמ"מ
שלדברי הרופאים אין לו רפואה ההורגו 
פטור, ועי' מנ"ח סי' ל"ד שהביא ד' הרמב"ם 

על  ואהומש"כ בזה, א"כ ה"ה אם יש לו רפ
 .ידי נתוח לא הוי טריפה''

האם מותר לרפא חולה ע"י  -דיון האחיעזר 
 ניתוח כשיש חשש סכנה מיידית מהניתוח 

יורה דעה סימן  -וע''ע שו"ת אחיעזר חלק ב 
טז, שכתב: ''במכה פנימית שהוא בגדר 
טריפה ואם לא יעשו הנתוח בודאי 
ימות...ויעו"ש עוד מה שהעלה במשנת 

' עכו"ם, שצריך רשות חכמים, בדק"ח בהל
ובודאי שראוי להתבונן בזה  ,בי"ד בכל פעם

 ,ולסמוך על דעת הרופאים היותר מומחים
ולפי דברי מעכ"ת שגדולי הרופאים 

 ,בקאניגסבערג הכריעו כן בלי חלוקי דיעות
וממילא מותר  ההכרח לסמוך עליהם''.

ון שלדעת לנתחו את הניתוח המסוכן, כי
יו חיי שעה, הרופאים בלי זה ימות וחי

שלא חיישינן לחיי ומבואר בע"ז דף כ"ז 
לגבי רפואה הרי לנו דהאחיעזר שעה, 

וכן בשו"ת ציץ  מסתמך על דעת הרופאים.
אליעזר חט"ז סי' לב אות ב, שו"ת מעשה 

ד שו"ת חושב ח"ד סי' כג וסי' כו, ועיין עו
 מהר"ם שיק או"ח סי' רסח(.

דעת הצפנת פענח שא"צ אחת מי"ח טריפות 
 עת הרופאים לבדה קובעתוד

ויש הסבורים, שטריפת אדם מוגדרת אך 
ורק לפי מה שיאמרו הרופאים, שאין תרופה 
למחלה זו, וממנה ימות אם לא ימיתנו דבר 
אחר )עיין בצפנת פענח מהדו"ת יסודי 
התורה פרק ה, הלכה ה, שכתב שהאומד 
בנהרג אם היה בן קיימא אין זה גדר 'דין' רק 

זה שייך לרופאים, וז''ל: גדר 'טבעיות', ו
 ,אחד באדם הנהרג ,''...דיש ג' מיני אמידות

עיין  ,אם בזמן שהרגו היה שלם או טריפה
דרק אם  ,בדברי רבינו בהל' רוצח פ"ב ה"ח

יאמרו הרופאים שהמכה שהי' בהנהרג 
לא בדבר שעפ"י  ,מקודם אין לה תעלה ע"ש

הל"מ הוי טריפה כמו שכתב רבינו בהל' 
ן תליא רק כא ,"ב וי"ג ע"ששחיטה פ"י הי

 בטבעיות ובאומד הרופאים(.
דברי האג"מ לחלק בין טריפות בהמה 

 לטריפות אדם
אכן לכל הדעות יש חילוק גדול בין הגדרת 
טריפות בבהמה ביחס לדיני איסור אכילה, 
לבין הגדרת טריפות באדם ביחס לדיני 
רציחה, שכן בבהמה, הטריפות שנמנו על ידי 

ה מסיני הן קבועות חז"ל כהלכה למש
וקיימות לעולם, גם אם יתברר מדרכי 
הרפואה בדורות אחרים, שחלק מהטריפות 
אינן ממיתות, ויכולים לחיות עמהן, או 
להיפך, שיש מצבים שלא נימנו בגדר 
הטריפות, ואף על פי כן אין יכולים לחיות 

יג(, מה שאין כן -עמהן )רמב"ם שחיטה י יב
ה לפי מה באדם, שהגדרת הטריפה משתנ

ות שהמציאות ידועה באותו זמן )שו"ת אגר
 משה חחו"מ ח"ב סי' עג אות ד(.

דעת החזו"א לחלק בין טריפת אדם לטריפת 
 בהמה 

ואמנם יש מי שכתבו שבימינו לא ניתן לקבוע 
שאדם הוא טריפה, שכן יכולה להימצא 
תרופה למחלתו או לפציעתו, ויוכל לחיות 

סי בשנים הרבה שנים, גם כאשר מצבו הבסי
עברו היה מביא למותו בתוך י"ב חודש. ואף 
אם באותו זמן ובאותו מקום לא ידוע 
לרופאים תרופה למחלתו, ייתכן שתימצא לו 
תרופה יותר מאוחר או במקום אחר )חזו"א 

מיהו שאר טריפות יו"ד סי' ה סק"ג, וז''ל: ''
לא ידענו באדם, וכמו שכתב הרמב''ן, פירשו 

מקבל רפואה יותר  האחרונים ז''ל דאדם
 הא דמשמע בגמראדמבהמה ובזה ישבו 

בלא רפואה גם דדאדם ובהמה שוין היינו 
אדם אינו חי, ובזה נתישב הא דמעשים בכל 

ים ייום בזמנינו שמנתחים הרופאים במע
ומתרפא החולה וחי חיים שלמים וקיימים, 

ולכן נפל בבירא ]כיוון שהוא ע''י רפואות[ 
טריפות, ואם  בזמנינו דין עדות בשאר

הרופאים אומרים שאין כיום רפואה ידועה 
כיון  ,לטריפה ההיא, ג''כ אי אפשר לסמוך

שבעצם יש לה רפואה, אולי נזדמן לו סם 
רפואה ע''י איזה רופא. ואף בטריפות דמן 
ארכובה ולמעלה אין מעידין בזמנינו, 
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דמנתחים הרופאים וחיים, ואין לתמוה על 
הגבילו דבריהם ]פירוש מדוע חז"ל לא זה,

 ולא חילקו דאם יש תרופה הדין שונה[
דבאמת נראה דברא הקב''ה רפואות אף 

אלא שלא נתגלו בכל דור ודור לטריפות...
ובכל מקום ומקום, ויש אשר נתגלו וחזרו 

והכל ערוך ומסודר מאת הבורא ונשכחו, 
ב''ה בראשית הבריאה, ונמסר לחכמים 

ע לקבוע הטריפות ע''פ רוח קדשם שהופי
ב' אלפים -עליהם, והנה היה צריך להקבע ב

תורה כדאמר בע''ז ט. דיני הטריפות 
לדורות...ואין לנו תורה חדשה אחריהם והיו 
קביעות הטריפות כפי השגחתו ית' בזמן 
ההוא, ואותן המחלות בזמן ההוא שלא נתן 
הקב''ה לברואיו אז רפואת תעלה להן המה 

ר ]דהיינו באיסו הטריפות שאסרתן התורה
בין בזמן ההוא, ובין בזמן של  אכילת טריפה[

שמסר הקב''ה את משפטי  ,הדורות הבאים
וז''ל  ...,התורה שלהן לחכמי הדורות ההם

הרמב''ם פ''י מהלכות שחיטה הל' יג, וכן 
אלו שמנו ואמרו שהן טריפה אע''פ שיראה 
בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתן אינן 

לא מה אין לך א ,תין ואפשר שתחיה מהןיממ
שנאמר ע''פ התורה אשר יורוך  ,שמנו חכמים

ודבריו ז''ל סתומים, שכנראה הוא  .עכ''ל
מקיים אמתת דברי הרופאים, וא''כ איך 
נתיישבו דברי חכמים אשר המה כמסמרות 

]פירוש נטועים לעד, אבל למש''כ ניחא
שאע"פ שיש כעת רפואה, אבל לגבי איסור 
אכילת טריפה שהיה צריך להקבע גדרו 

, באלפיים שנות תורה לא משתנה הדין[
]ששם לא אמנם לעניין להשיא את אשתו,

כל שיש לו רפואה  היה צורך לקבוע גדר[
בזמנו אין משיאין את אשתו'', ואותם 
דברים בדיוק נכתבו גם בחזו''א אישות סי' 

 .כז ס"ק ג
 וכן דעת האג"מ לחלק בזה, וביאור החילוק

חלק ג וע''ע שו"ת אגרות משה, יורה דעה 
סימן לו, שכתב: ''...ובבאור הרמב"ם 
בחשיבות טריפה אמרתי זה כבר דבר חדש 
והוא המוכרח והאמת לע"ד. דהנה כתב 

ואין להוסיף  :הרמב"ם בפ"י משחיטה הי"ב
שכל שאירע לבהמה או  ,על טרפות אלו כלל

לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי דורות 
הראשונים והסכימו עליהן בבתי דיני 

אפשר שתחיה ואפילו נודע לנו מדרך  ,אלישר
וכן  :הרפואה שאין סופה לחיות, ובהי"ג כתב

אף על פי  ,אלו שמנו ואמרו שהן טריפה
שיראה בדרכי הרפואה שבידינו שמקצתן 

אין לך  ,אינן ממיתין ואפשר שתחיה מהן
שנאמר ע"פ התורה  ,אלא מה שמנו חכמים

ולשון זה דהי"ג משמע שלא  .אשר יורוך
מה שאמרו מדרך הרפואה שמקצתן  מכחיש

אך שמ"מ לדין האיסור אכילה  ,אינן ממיתין
מלאו דטרפה אין לך אלא מה שמנו חכמים, 

דאף דלשון טריפה משמע  ,וטעמו נראה
וכלשון  ,דהאיסור הוא משום שתמות

 ,המשנה זה הכלל כל שאין כמוה חיה

בחולין דף מ"ב, ולשון הרמב"ם פ"ד  ,טריפה
שהתורה אסרה  ,למדנמצאת  :ממ"א ה"ה

ואסרה הנוטה למות  ,המתה והיא הנבלה
 ,מחמת מכותיה ואף על פי שעדיין לא מתה

והיא הטרפה, הרי מפורש שמחמת שטרפה 
היא נוטה למות הוא האיסור, ומטעם זה 
כתב שם בהי"ז דנבלה וטרפה מצטרפין 

הואיל  ,ללקות בכזית אף שהם משני לאוין
בה"ח  והטרפה תחלת נבלה היא, וגם כתב

וכשם שלא תחלוק במיתה בין מתה מחמת 
עצמה בין שנפלה ומתה כך לא תחלוק בנוטה 
למות בין שטרפתה חיה ושברתה בין שנפלה 

בין שנקב לבה  ,מן הגג ונשתברו רוב צלעותיה
או ריאתה, וכתב בה"ט ובהלכות שחיטה 
יתבאר איזה חולי עושה אותה טריפה ואיזה 

הוא הלכה  חולי אין עושה אותה טרפה, מ"מ
מסיני שהוא דוקא מה שהיתה בשעת מתן 

 ,תורה טריפה נאסרה מטעם זה דנוטה למות
אף כשישתנו הטבעים באיזה דברים שלא 
נעשית טריפה ואפשר שתחיה בהן, וכן הוא 
דוקא מה שהיתה אז כשרה בחולי איזה 

לא נאסרה אף כשישתנו הטבעים  ,אברים
ותעשה טריפה במכות אברים אלו, דשינוי 

טבעים לא יעשו שינוי בהדין, והוא הכרח ה
דבי רבי כדתנא  ,ממה שנאמר בהלכה מסיני

ועולא אמר  ,י"ח טרפות בחולין שם ישמעאל
בדף מ"ג ח' מיני טרפות נאמרו לו למשה 

ואם היה תלוי במכה שנוטה למות  ,מסיני
כפי השעה והזמן, או שנימא שליכא כלל 

ך מציאות דשינוי הטבעיים בזה, לא היה צרי
דהיה  ,למסור בקבלה למשה מי הם הטרפות

שייך שהתורה תסמוך על אומדנא דחכמים, 
כמו שבהרבה דינים סמכה התורה על 
אומדנא דחכמים, שלכן הכרח מזה שאף 
בענין טרפות וכשרות לענין המציאות אפשר 
להיות שינוי הטבעיים כמו שאיכא בכמה 
דברים...כן נשתנו לענין טרפות בכמה דברים 

יתה טריפה ועתה כשרה, ודברים שאז ה
שהיתה כשרה ועתה טרפה, ולכן באה 
ההלכה לומר שלענין הדין לא ישתנה, שמה 
שהיתה אז אסורה באיסור טריפה הוא 

ומה שהיתה אז כשרה הוא לעולם  ,לעולם כן
כן, וממילא לא היה שייך לסמוך על אומדנא 
דהרופאים והוצרכה ההלכה לפרש מי הן 

זה הוי ממילא כנאמרה הטרפות שנאסרו, וב
ההלכה שיהיו שינוים בהמציאות ולא 
בדין...והנה בטרפה דאדם לענין ההורגו לא 
נאמרה הלכה מסיני במה נעשה טריפה לענין 

לכן ליכא דינים אלא תלוי בהאומדנא  ,זה
דמומחין לפי הזמן כמו בכל התורה דסמכה 

דכשנשתנו  ,תורה על אומדנא דמומחין
ים לזה, לכן כתב הטבעים נשתנו גם הדינ

הרמב"ם שלא נפטר בזה שלדיני התורה 
שנאמרו באכילה דבעל חיים הוא טריפה אם 
הרופאים אמדו שהיה יכול לחיות ע"י איזה 
תעלה ורפואה, שהרי צריך לומר שנשתנו 

ואף שלא נשתנו הדינים לענין  ,הטבעים
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תנו לענין חיוב מיתה איסור אכילה נש
 דהריגת אדם.

ה טריפת אדם לטריפת לענין מסויים דומ
 בהמה ונקבעת לפי מ"ת

אבל סובר הרמב"ם דאם האדם אינו טריפה 
לפי הדינים והרופאים אמרו שאין לו רפואה 

לא נפטר, דהא חזינן דבכוליא  ,ובודאי ימות
שגם בזמן מתן תורה  ,וכן ודאי עוד היו כאלו

ומ"מ נאמרה  ,לא היה ידוע רפואה להם
איכא  משום דבעצם ,ההלכה שהן כשרות

רפואה אך לא איגלאי לאינשי, שאם גם עתה 
 ,הוא כן אינו טריפה אף שאמדוהו שימות

דהוא רק כגוסס שנהרגין עליו, ורק אם 
היתה מכה כזו שבשעת מתן תורה היה לה 
רפואה ונשתנו הטבעים שעתה אין לה רפואה 
היה נפטר, וסובר הרמב"ם שלא חיישינן 

וע דכל זמן שלא יד ,לשמא נשתנו הטבעים
שנשתנו אמרינן דלא נשתנו, ולכן במכות 
וחלאים שלא נטרף בהם לפי ההלכה באכילה 

שאף אלו שלא היה ידוע להם גם  ,דבהמות
נמי היו כשרות  ,בזמן מתן תורה שום רפואה

מטעם דידעינן מהלכה  ,ומותרות באכילה
שבאמת יש להם רפואה אך שלא איתגלי 
לאינשי, שלכן ממילא במכות וחלאים שהיו 
בדין כשרות מהלכה אין לידע אם נשתנו, ויש 
לנו לתלות שלא נשתנו כי הוא כחזקה שהם 

כשרות כמו שהיו בתחלה, שלכן סובר 
הרמב"ם שעל אלו שהיו כשרות בדינא אף 
שאמדו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה 
באדם נמי חייב, ובהיה טריפה לפי דין 

ואמדו הרופאים שיכול  ,ההלכה לדינא
חייב, ורק כשאיכא תרתי דהוא לחיות נמי 

לפי הדין טריפה וגם הרופאים אמרו שמכה 
זו אין לה תעלה באדם ובה ימות אז פטור 

האמת בשיטת ממיתה. זהו לע"ד המוכרח ו
 הרמב"ם''(.

 ספקות בכמה דיני טריפה באדם בימינו
ומכל מקום יש טריפות שהוזכרו בתלמוד 
במפורש ביחס לאדם, ודנו הפוסקים מה דינו 

ל אדם כזה בימינו )ב"ש סי' יז ס"ק צז, ש
שו"ת מהר"ם שיק חאו"ח סי' רסח(. טריפות 
אלו כוללים את המצבים הבאים: נחתכה 
רגלו מן הארכובה ולמעלה )יבמות קכ ב, 
ובראשונים שם, נידה כד א, וברש"י שם. 
וראה בשו"ת חת"ס חיו"ד סי נב, וח"ו סי' 

ין סד, שאם עשו לו רפואה, יכול לחיות, ועי
בחזו"א אישות סי' כז סק"ג, שבזמננו 
שמנתחים מצב כזה, בטל דינו כטריפה(, 
מרה שניקבה )בבלי חולין מג א. ועיין 
בפיהמ"ש לרמב"ם בבלי בכורות מה:(, כבד 

 שניטל )בבלי ערכין כ.(.

 
 

 סימן יט
 19פרק א הערה  שער אשייך ל

 העושה חבירו לטריפה חייב משום רוצח
בפלוגתא אם התראת דעת הלק''ט דתליא 

 ספק שמה התראה
רבי ירוחם פישל פערלא בביאור על ספר 

, ד''ה עוד יש עשין עשה כחהמצוות לרס"ג )
(, הביא משו"ת הלכות קטנות )חלק ב לתמוה

סימן רלא(, שכתב: ''שאלה מי שעשה עצמו 
אם בי"ד ממיתין אותו?  ,טריפה והתרו בו

'ואך את  :דרשו רז"ל )ב"ק צא:(: תשובה
ם לנפשותיכם אדרוש' לרבות הממית דמכ

את עצמו, ולמ"ד )חולין מב( טריפה חיה לא 
כי אבעיא למ"ד אינה חיה )עתוס'  ,קמיבעיא

וכתב דכשמתרים  סנהדרין עח. ד"ה ההורג(
 בו הויא התראת ספק אם ימות או לא,

ותליא במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אם 
)וצ''ל שכל  התראת ספק שמה התראה או לא

אותו, היינו דווקא שעשה ידון אם ממתין הנ
כן בפני בי''ד, דאם לא כן הוי עדות שאין 

, ועוד עיין בסנהדרין שם -יכולין להזימה
צריך לומר שלכ' מהרמב''ם לא נראה 

הלכות רוצח פרק ב ב כוותיה, שהרי כתב
ועון הריגה בידו ...ההורג את עצמו: ''הלכה ב

ת ואין בהן מיתת ביוחייב מיתה לשמים 
ודבר תמוה ומפליא, מצאתי במשנת , (''דין

פקו''נ בהוספות לסי' עח אות ב, שכתב 
נפק''מ בחקירת ההלכות קטנות, בנפל בשוגג 

גרם לעצמו להיות טריפה, שחייב מהסולם, ו
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  גלות, וכתב שצריך עיון מי יהיה גואל הדם,
או  והרי הוא בעצמו גואל הדם של עצמו,

שהרג את  שקרוביו ירצו להרוג אותו, על
שנחלקו עצמו בשוגג, והוצרך להביא 

המהרש''א והערוך לנר במכות י: אם יש 
)ובהערה שם, כתב  גלות כשאין גואל הדם

כשנפל מהסולם בפשיעה, שחקירתו תהיה 
ע''פ החזו''א חו''מ סי' יז אות ד, כי בשוגג 
רגיל מבואר בגיטין ע:, שאין חייב גלות עד 

 .שימות לגמרי(
 דחייב כדין רוצחדעת היד רמ''ה 

וע''ע ביד רמה בסנהדרין שם, שכתב: ''האיך 
קמא דשוייה טריפה מסתברא דחיובי 
מיחייב'', כלומר שהעושה את חבירו הבריא, 

)ואכן בנידון זה  לטריפה, חייב כדין רוצח
הגיוני מה שהביא לחקור שם במשנת פקו''נ 

, בעושה חבירו לטריפה בשוגג, אם ס''ק ה
פה עצמו יהיה גואל הדם חייב גלות, והטרי

בזה באמת הסתפק בגליוני הש''ס של עצמו, ו
 .במכות יא:(

 הוכחת המנ''ח דלא כוותיה
ואמנם עיין במנח''ח )לד, ס''ק ה ד''ה 'ואם 
עשה חבירו'(, שדין זה יתכן )''אפשר דהורגין 
אותו''( רק ''להסוברים טריפה אינו חי בשום 

ח(, וכרתי ענין, עיין יו"ד סי' נז בש"ך )ס''ק מ
ופלתי )פלתי ס''ק י( ופמ"ג )שפ''ד שם( 

ואמנם בהמשך דברי המנחת  .ואחרונים''
חינוך )סוף ס''ק ה ד''ה 'ובגיטין'(, כתב 
להוכיח דלא כיד רמה, וז''ל: ''ובגיטין פרק 

כשעשאו  ,השולח )מג.( לענין כופר אמרינן
 :ופרכינן .טרפה גבי חצי עבד וחצי בן חורין

וע'  !לאחר מיתה אאלכופר אין משתלם 
א"כ כאן  ,רש"י )ד''ה ועוד( דכתיב והמית

דכתיב מכה איש ומת )שמות כא, יב( ג"כ 
)אמנם  וצ"ע'' .דוק' במת אבל טריפה לא

, מנחת חינוך מצוה לב מוסך השבת אות כטב
וכן בהורג נפש נראה כיד רמה, שהרי כתב: ''

 ''(.אם עשאו טרפה באופן שא"י לחיות חייב
 נהדרין משמע כיד רמ''המתוספות בס

אמנם כיד רמה, שסובר שהעושה חבירו  
טריפה, נחשב שרצחו, מצינו גם שכך כתב 
באלפי יהודה קונ' למד מלמד דף לו בד' תוס' 
סנהדרין עח א ד"ה בגוסס, וכן הבין 
המהר"ם )מלובלין(, בדעת התוס' ד''ה 'ואמר 
רב יהודה', בחולין )מב:(, שכתבו שם התוס': 

ולענין עשה חבירו ...לטריפה נמי''...וכן 
טריפה'', וכתב שם המהר''ם: ''...וכן לענין 

שעשאו חסר חוליא  ,עשה חבירו טריפה ר"ל
 ,ואינו חייב ,לב"ש לא מקרי עשאו טריפה ,א'

כך פירוש התוספות לפי  .והיינו קולא
נוסחאות הספרים שלפנינו'' )וכן הבין בתוס', 

הרי ר ב(,טו 62בצפנ"פ ערכין פ"א ה"א, עמ' 
לנו,דאם היה לו דין טריפה,היינו מחייבים 

  את הפוגע כדין רוצח.
 דעת המהר''ם שאין כן דעת התוספות

ובכ''ז דעת המהר''ם עצמו לחלוק על דין 
מחודש זה, ולכן המשיך: ''אבל אי לא 

וכן ...מיסתפינא אמינא דטעות הוא בספרים

מסתבר משום דלענין הריגת נפש לא שייך 
למעבד לחומרא כב"ש או כב"ה  למימר דכדי

 ''. .נהרגנו לזה
 מהריטב''א מוכח כיד רמ''ה

ועיין עוד בדברי הריטב''א )מכות ו., ד''ה 
נרבע יציל(, שמוכח מדבריו שסובר כשיטת 
היד רמה הנ''ל, שהעושה חבירו לטריפה, 
חייב כדין רוצח )וז''ל של הריטב"א: 
''...ולמאי דקס"ד השתא נמצא אחד מהם 

ו פסול שהוא פוסל לר"י, אפילו קרוב א
בראיה בעלמא בלא עדות הוא, דהא הרוג לא 
בא לב"ד מן הסתם, ודוחק היא לאוקומה 

 בשעשאו טריפה ובא לב"ד...''(. 
 דעת הריב''ש כיד רמ''ה

עוד מצאתי במפורש כדעת היד רמה הנ''ל, 
בשו"ת הריב"ש סימן רנא, שכתב: ''...וקיי"ל 

עשרה בעשר  כרבנן )שם(, דאמרי: הכוהו
מקלות, בין בבת אחת, בין בזה אח"ז, כולן 
פטורין. ומוכח התם בהדיא, דאפילו היה 
בכל הכאה כדי להמית, כולן פטורין, אא"כ 
נעשה טריפה במכה הראשונה, שאז השני 
פטור, והראשון חייב...'', ושוב כתב כן 
הריב''ש בסי' שלח, וז''ל: ''...דהוי כהכהו 

, שכלן פטורין, עשרה בזה אחר זה, ומת
אליבא דהלכתא )סנהדרין עח.(, ואף אם יש 
בכל אחת כדי להמית, משום דבעינן שיכה 
כל נפש, אלא א"כ עשאו הראשון טריפה, 
דודאי ימות, דאז הוא חייב, והב' פטור, 

 כהורג את הטריפה''. 
 התומים פסק כראשונים הנ''ל

וכן פסק בתומים )סוף סימן לג ס"ק יב(, 
י הוא כל כך בחזקת מת עד שכתב: ''...א

שאפילו שמעון שהרג לראובן, יהרג בב"ד 
אפילו בעודנו ראובן חי, א"כ פשיטא דעדים 
אין בהן תורת הזמה, דיאמרו גברא קטילא 
הוא כמו טריפה, כיון דהב"ד מחשיבין אותו 

 לודאי מת והורגים הרוצח עבורו''. 
הר''א מגרמיישא והראב''ד פוטרים את 

 יפההעושה חבירו טר
)ואמנם לכאורה מהשיטה מקובצת בבא 
קמא מב: בשם ה"ר אליעזר מגרמישא, 
משמע לא כך, שהרי לגבי הדין של 'אין 
הכופר משתלם אלא לאחר מיתה, ואף 
שמחיים אמדו בית הדין שהוא ימות', 

ורוצח אינו נהרג עד שימות הנרצח ...''כתב:
לגמרי''. וכ''כ בדבר אברהם )ח''א סי' ה, אות 

עת תוס' סנהדרין עח. ד"ה בגוסס )ע''ע ג(, בד
במים חיים נז"מ פ"י(. וכן נראה מהראב"ד 
בהשגות רוצח פ"ה ה"ב, שאם שחט בו רוב 
שני הסימנים, והנרצח קירב מיתתו, אין 
הורגים אותו, ופשוט שכש"כ שאם אחר 

 קירב מיתתו, פטור הראשון.
דעת הציץ אליער לפסוק כראשונים 

 המחייבים
)חלק י סי' כה פרק כה(, פסק ובציץ אליעזר 

כריב''ש והיד רמה, אבל הביא גם דעות 
חולקות על זה, וז''ל: ''...ויש לברר מה אבל 
דינו של זה שעשה את האדם טריפה אם 
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חייב עליו בדיני אדם או לא. והנה בספר מים 
חיים להפר"ח בפ"י מנ"מ פשוט בעיניו הדבר 
דהעושה אדם טריפה לא מיקטלי ע"ש. 

מודי ה' לימוד קס"ח נשאר בזה ובספר ל
בספק, ומנמק את ספיקו בלשון זה: 
נסתפקתי ברוצח שהכה חבירו ונעשה 

אם חייב  ,כגון שניקב קרום של מוח ,טריפה
דכיון  ,עליו מיתה למ"ד טריפה אינה חיה

דהוי גברא קטילי הרי הוא כמת, או דילמא 
כתיב עד שימיתנו, ואפי' למ"ד  ''וימות''

יא לי כיון דההורג את טריפה חיה מיבע
הטריפה פטור כמ"ש התוס' בפ' הנשרפין ד' 
ע"ח ע"א ד"ה ההורג וכו', ואת"ל דנהרג עליו 
מי אמרינן דאינו נהרג עד שימות, א"ד משעה 

דגברא קטילי  ,שעשאו טריפה הו"ל כבר מת
הוי. ואחרי שנו"נ בזה בכמה פנים נשאר בזה 
כאמור בספק. אולם ראה זה מצאתי לאחד 

שונים שהכריע בזה לצד חיוב. ה"ה: מהרא
היד רמה על סנהדרין בד' ע"ח שם, דכותב 
וז"ל: אמר רבא הכל מודים בהורג את 
הטריפה כגון שיש בו סימני טריפה נראין 
לעינים שהוא פטור דגברא קטילא קטל 
ואפי' נפש כל דהו ליכא. אבל היאך קמא 
דשוייה טריפה מסתברא דחיובי מיחייב 

ט ליה להרמ"ה ז"ל דזה עכ"ל. הרי דפשו
שעשה אותו טריפה חיובי מיחייב. עמוד 
ימיני נוסף שגם הוא סובר בפשיטות כנ"ז 
שמי שעשה חבירו טריפה חייב עליו הוא 
הריב"ש ז"ל, שכן מצאתי בספר תשובותיו 
סי' רנ"א שכותב שם בתוך דבריו בזה"ל: 
אבל מה שפוטר אלו הרוצחים ממיתה מן 

ם וקיי"ל כרבנן הדין הוא מפני שהיו שני
)בסנהדרין ע"ח( דאמרי הכוהו עשרה בעשר 
מקלות בין בבת אחת בין בזה אחר זה כולן 
פטורין, אא"כ נעשה טריפה במכה הראשונה 
שאז השני פטור והראשון חייב עכ"ל. הרי 
שגם להריב"ש היה פשוט בעיניו דין זה 
דמתוך שההורג את הטריפה פטור ידעינן 

נהרג עליו, ולכן דהעושה את חבירו טריפה 
חייב בנידונו את הראשון אם עשה אותו 
טריפה בהכאתו, ופטר את השני שהביא 
לאחר מיכן לידי מיתתו. ובצפייתי צפיתי 
בספר פתח הדביר על או"ח ח"ב סי' קצ"ט 
שאחרי שהביא בדבריו דברי הפר"ח 
והלימודי ה' כנז"ל הוסיף להביא מדברי ספר 

רש"י אלופי יאודה דפשיטא ליה מדברי 
והתוס' ז"ל שהעושה לחבירו טריפה שא"א 
לחיות נהרג עליו ואפי' קודם שימות, ולבסוף 
הביא גם דברי הרמ"ה, עיין שם. ואנו הבאנו 
גם מהריב"ש. באופן שיוצא לנו שהעושה את 
חבירו טריפה חייב גם בדיני אדם בהיות 
שמצאנו הכרעה על כך בדברי שנים 

 מהראשונים''. 
ליעזר לפי''ז שרופאים חידושו של הציץ א

 העוסקים בהשתלות לב דינם כרוצחים
וכיון שפסק שהעושה חבירו לטריפה, נחשב 
שרצחו, הסיק חידוש גדול, שאסור לעשות 
לחולה ''השתלת לב'', מכיון שכשמוציאים לו 

את הלב הטבעי שהיה לו, נחשב כטריפה )אף 
ששמים לו לב חילופי(, והרופא נחשב לרוצח 

שם: ''...ובאדם לא קובע בזה  וכנ''ל, וסיים
תאריך של י"ב חדש מכיון דאית ליה מזלא, 
כדכתבו התוס' בכמה דוכתא )עיין תוס' 
גיטין נו: ד"ה וניקר, וזבחים קטז. ד"ה 
דילמא ועוד ואכמ"ל(. באופן שיוצא לנו 
שאלו הרופאים הכורתים את הלב מחולה זה 
שלפני כן לא היה בגדר טריפה עושים אותו 

יפה ולא מועיל כלל מה שחוזרים עי"כ טר
מיד ומשתילים לו לב מגוף אחר דזה לא 
מועיל להחזיר אותו לקדמותו ונשאר במצב 
של אדם טריפה. והרופא המבצע ההכרתה 
דינו כמי שעשה אותו טריפה. לא יאומן על 
כן כי יסופר, שרופאים יהודים התחילו לבצע 
השתלות לבבות מגוף יהודי לגוף משנהו 

תורה, ולא חלים ולא  -ול דעת מבלי לשא
כפול )כפי  -מרגישים כי מבצעים עי"כ רצח 

שנפשם יודעת, וכפי שהרבה מהם פרסמו 
כבר בגלוי, שהכרחי הדבר לכרות הלב 
להשתלה כל עוד הגוף עדנה חי(, וגוזלים 
לבבות. ולמען השקטת הרוחות ומצפונם 
קוראים לזה בשם תורם במקום נגזל ובשם 

לב. אוי לנו שכך  -קור שתול לב במקום ע
עלתה בימינו לרצוח נפשות בקיפוח וקיצור 
חיים תחת מסוה של רפואה. ומה מחריד 
הוא פסקו של הרמב"ם בפ"ב מה' רוצח ה"ד, 
שאין לך דבר שהקפידה תורה עליו כשפיכות 
דמים שנאמר ולא תחניפו את הארץ וגו' כי 
הדם הוא יחניף את הארץ וגו'. ויעוין 

ל"ג(  -ם )בבמדבר ל"ה ברמב"ן עה"ת ש
זהרה אשמבאר שפסוק זה בא להזהיר ב

מיוחדת על כך ביושבי ארץ ישראל לכבוד 
השכינה אשר שם עיין שם ותבין. רק רוח 
התכונה המסוכנת של נעשה לנו שם שבלב 
האדם אשר הביאה לראשונה לחורבנה 
ובלבולה של היצירה האנושית על פני תבל 

ה היא שמסנוורת את עיניהם של כמ
מהרופאים ועוכרת את רוחם ומקשחת את 
לבם מראות נכוחה כי דרכי השתלות כאלה 
דרכי שאול המה ויורדות אל חדרי מות, 
ופותחות גם פתח פתוח כללי לזלזול בחיי 
אדם שעוד לא היה כמוהו. מי יתן ויפקחו 
עיני עורים ההולכים בדרך חתחתים ויבינו 
משמעות דברי האזהרה החמורים שנאמרה 

החכם מכל אדם לאמר: מכל משמר  מפי
נצור לבך כי ממנו תוצאות חיים )משלי ד, 
כג( ויכירו וידעו טיב ההתנגדות החזקה של 
גוף האדם מלקבל ולהמליך עליו לב זר 
שבשר ודם רוצה להשתיל בקרבו. ויקוים בנו 

הנבואה )ביחזקאל לו(: ונתתי  -דברי חזון 
לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם 

תי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם והסירו
לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את 
אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמרו ועשיתם, 
וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם 

 לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלקים''.



244 

 

  

ביאור סברתו לאסור השתלה גם להצלת 
 חיים

ומשמע מדבריו, שאף שיהיה חולה מסוכן 
ת )ומצבו מוגדר כגוסס, ולא שהולך למו

כטריפה(, וע''י ניתוח להשתלת לב נוכל 
להצילו, בכ''ז סובר שאסור לעשות זאת ]כי 
אנחנו ''רוצחים'' אותו בשעת הניתוח, וע''ע 

עז, שבהמה ללא לב -בחכם צבי סי' עד
י סי' מ תנחשבת כמתה, )אמנם בכרתי ופל

ולגבי המציאות ] .אות ה חלק עליו(
'בניתוח לב פתוח' עיין  המתבצעת בדיוק

בשו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן סד[, 
ולכאורה צריך לומר שסברתו היא שכיון 

ג' עבירות, שיהרג ואל יעבור, -שרצח הוא מ
א''כ אין לרופא רשות לעבור באיסור רצח, 

  .גם כדי להציל נפשות
הגרשז''א זצ''ל התיר השתלות וכן פסק 

 ברתםהגר''ש רוזנברג שליט''א וביאור ס
כס''מ )פ''ה הל' לענ''ד יש לתלות זאת במח' ה

 )שהובא שם(, רמ''ךה מיסודי התורה(, וה
בפרק א  שער אוהמהר''ם חלאווה, שהובאו ב

, שכיון שיהרג ואל 115סעיף לה בהערה 
יעבור בשפיכות דמים נלמד מסברא של מאי 
חזית )בפסחים כה:(, נחלקו האם במקום 

בור או לא, שלא שייך הסברא, יהרג ואל יע
ולפי''ז גם בנד''ד בהצלת החולה עצמו, לא 
שייך סברת ''מאי חזית'', ויהיה תלוי 
במחלוקת שלהם. וממו''ר הגאון הגדול רבי 
שריאל רוזנברג שליט''א שמעתי שלכו''ע 
יהיה מותר לעשות את הניתוח הנ''ל, ולא 
קיימ''ל כציץ אליעזר הנ''ל )וכן כתב בנשמת 

ס''ק ב בשם הגרשז''א,  אברהם יו''ד סי' קנה
דלא קיימ''ל כצי''א בזה(, והעניין דכיון 
שהחולה הגיע לניתוח כשאינו במצב של 
טריפה, ויצא מהניתוח במצב שאינו טריפה, 
כי חיברו את האבר שהחסירו בשעת הניתוח, 
א''כ דנים על כל הניתוח כמעשה אחד, ולא 
מחלקים שבאמצע הניתוח נחשב שרצחו 

ה אותו, אלא הכל נחשב ואח''כ שוב החיי
כמעשה אחד של ריפוי, ולא מתייחסים למה 

מה שכתב  שהיה ''מת'' לרגע אחד, וכעין
אסר לנזיר שבשו"ת הריב"ש )סי' שצ"ד( 

להסתרק אף שבכל סירוק וסירוק אין פסיק 
רישא שייתלש שיער, אבל כיון שמתוך כל 

הובא  זה נידוןוהסירוק ייתלש,  אסור.  
מתן זריקות  לגבי יף ג,, סעפרק ג, שער אב

עושה הרבה מורפיום לחולה, שבאופן ש
פעולות שמכללם יהיה אחד שיהיה פסיק 

רישיא, אבל כל פעולה בפני עצמה לא בגדר 
 ,פסיק רישא, אם מדובר שעשה עניין אחד

א''כ מחשיבים הכל כנידון אחד, ואם מכלל 
, יהיה בזה בעיית איסורעשה יכל הפעולות, 

שם סברא זו יוצרת  , ואמנםפסיק רישא
חומרא, אך בנד''ד יוצרת קולא, שאפשר 

 . לעשות את הניתוח וכנ''ל
עוד סברא להתיר השתלות דכיון שיש לו 

 רפואה אינו טריפה
עוד נראה להוסיף לדחות דברי הצי''א ע''פ  

אבן העזר סימן יב(,  -שו"ת אחיעזר )חלק א 
שכתב: ''...ועי' ברמב"ם בפ"ב מהל' רוצח 

הורג את הטריפה אף על פי שאכל הל' ח' ה
ושתה ומהלך בשוק הר"ז פטור מדיני 

 ,וכל אדם בחזקת שלם וההורגו נהרג.אדם
דע בודאי שזה טריפה ויאמרו ועד שיו

 ,הרופאים שמכה זו אין לה תעלה באדם
ובזה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר עכ"ל 

ובודאי ,ודבר גדול השמיענו רבינו בזה.
ומרים שאין בחולה סתם שהרופאים א

כגוסס  ,רפואה למחלתו דאין לזה דין טריפה
ובודאי מיירי  ,בידי שמים דההורגו חייב עליו

שנמצא בו טרפות ואפ"ה בעינן דוקא 
אבל כל  ,שיאמרו הרופאים שאין לו תעלה

שיש לדברי הרופאים רפואה אין לו דין 
וא''כ גם באמצע הניתוח אין לחולה  .טריפה''

אים אומרים שיש דין טריפה, שהרי הרופ
 רפואה שתגיע בסוף הניתוח. 

 כסברא הנ''ל כתב גם בשו''ת דובב מישרים
וכן מצינו בשו"ת דובב מישרים )ח"ג סימן 
קכז(, שדן במעשה היה ר''ל במרצחים 
שנכנסו לבית, וירו בשלושה ילדים של 
האשה, והבעל ששמע את היריות נכנס 
לחדר, וירו גם בו, ואחת הילדות ירו בה 

אה, וחיה לאחר מכן עוד מעת לעת, ברי
ונשאל הדובב מישרים, אם האשה צריכה 
חליצה, כיון שהילדה היתה טריפה שאינה 
חיה, או שמא כיון שחיה, ואמרו הרופאים 
שאם היה שם מנתח טוב, היה יכול להצילה, 
אולי פטורה האשה מיבום. והשיב דאף 
דלענין טריפה בבהמה אין לנו אלא מה שמנו 

"מ לגבי אדם אפשר דיש לסמוך חכמים, מ
על מה דנשתנה ע"פ הזמנים והמדינות, 
ורואים בחוש בטרפות אדם מנקובת הריאה 
וכדומה שמאריכים ימים ומשפטם לחיים 
ע"פ דברי הרופאים, שלא נחשוב את הטרפה 
כמת במקום שעל פי דברי הרופאים מכה זו 

 יש לה תעלה כאדם. 
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 סימן כ
 187ה שייך לפרק ב סעי' כד, הער

 

, ודין את הרודף , ושאר אנשיםהריגת הנרדף
 קדימה בהצלת נפשות

, פרק ב, סעי' כד, הושווה הנידון עם שער אב
המטוס שהולך להתפוצץ על מגדלי 
התאומים, לסוגיא שזורקים אותו על 

, הובא שרק לתינוק 187התינוק, ובהערה 
מותר להרוג את הנזרק, וכעין דברי המאירי 

להרוג את פנחס. וכדברי  שרק לזמרי מותר
 מצוה רצו)מנחת חינוך המאירי כן מצינו ב

ודע אף דרודף ניתן להצילו ס''ק אות כז(: ''...
בנפשו ומצוה על כל ישראל להצילו ולהרוג 
הרודף מ"מ יש דינים אשר הנרדף בעצמו 
יכול להרוג הרודף אבל לא איש אחר עמ"ל 
פ"א מה' רוצח כתב שם ברוצח בשוגג שיצא 

מקלט שרשות ביד גואל הדם להרגו  מעיר
ורדף אחריו ונתאמץ הרוצח והרג את הרודף 
דאינו נהרג עליו וראי' מהש"ס דאלו הרגו 
זמרי לפנחס לא הי' נהרג עליו דפנחס הו"ל 
רודף אף דרדף אחריו כדין מ"מ ה"ל רודף 
א"כ ה"נ ע"ש. ונ"ל ברור דוקא הנרדף בעצמו 

ן מצוה אם הרג את הרודף אין חייב כיון דאי
אבל באיש  ,ביד הרודף רק רשות ע"ש במ"ל

אחר שהרג את גואל הדם או שהרגו לפנחס 
בודאי נהרג עליו כי בחנם הרגו כיון שחבירו 
לא עשה שום עבירה ברדיפה אך הנרדף 
בעצמו אינו נהרג כנ"ל מצד הסברא ולא 
מצאתי זה בפירוש. וע"ש עוד במ"ל היכי 

ף אחר דמצוה ביד הרודף לרדוף כגון הרוד
הרודף ונהפך הרודף אחר חבירו והרג את 
הרודפו כיון דהרודף שלו מצוה קעביד ורודף 
אחריו להציל את חבירו נהרג הרודף הזה 

והוא  האם הרג את הרודפו ע"ש שמביא ראי
מילי דסברא אף ברשות שאינו נהרג מ"מ 
מצד הסברא דוקא הנרדף עצמו אבל אחר 

ף שכתב ''. ואנהרג עליו כנלע"ד מצד הסברא
שלא מצא זאת בפירוש, בכ''ז מצינו מלבד 
המאירי הנ''ל, גם כתבו כן ברבינו ירוחם 
)חלק שני, נתיב לא(, טור סי' תכה )עיין 
סמ''ע ס''ק יד(, וברא''ש )סנהדרין פרק ט, 

.(, סנהדרין פב)יד רמ"ה סי' ד(, וכן איתא ב
ואם נהפך זמרי והרגו לפנחס אעפ"י שכתב: ''

רי נהרג עליו מ"ט דפנחס שלא פירש אין זמ
רודף הוה שהרי אין מצווה להרגו אלא רשות 
בעלמא הוא שהרי אין מורין לו וכשם שניתן 

לפינחס רשות להרגו לזמרי כך ניתנה רשות 
לזמרי להציל את עצמו בנפשו של פינחס והני 

דלאו  ,אבל איניש אחרינא לא ,מילי זמרי
רודף גמור הוא דהא ברשות קא עביד ומאי 

איניש אחרינא כיון דלדידיה נמי איכא  שנא
רשותא למקטליה לזמרי לא אתיהיבא 
רשותא לאצוליה אבל זמרי גופיה לא 
אתיהיבא ליה רשותא למקטל נפשיה הילכך 

 ''.אית ליה רשותא לאצולי נפשיה
ויש לעיין, אם בשעה שנהפך זמרי ובא להרוג 
את פנחס, אם כל ישראל )אף מי שלא קנאי( 

את זמרי, שרודף את פנחס, או יכולין להרוג 
כיון שעושה בהיתר )אף שלא בדרגה של 
'מצוה' כמו אצל פנחס(, אין רשות לאחרים 
להורגו )ויש לעיין כשיש אדם לא קנאי כלל, 
אלא רוצה לנצל את ההזדמנות שהשונא שלו 
כעת בועל ארמית בפרהסיא, והולך להורגו, 
האם אחרים יכולים להרוג את הרודף שאינו 

ם מצוה של קנאין, שהרי הוא לא קנאי, מקיי
או כיון שהבועל 'התיר את דמו', אין לנו 
להתערב, אף שהרודף פועל בלי היתר של 

 מצוה(.
כמו כן יש לעיין ביהודי שרודף באיסור אחר 
הריגת גוי, והגוי רוצה להגן על עצמו )בהיתר( 
ולהרוג את הרודף הרשע, האם יהיה מותר 

י, ולהציל את לכל ישראל להרוג את הגו
היהודי, שהרי היהודי רשע שרוצה להרוג גוי 
בלא שום סיבה, והגוי הוא גוי ששומר שבע 
מצוות בני נח, ולא עושה שום עול בזה 
שרוצה להשכים ולהרוג את הבא להורגו, 
א''כ מהיכי תיתי שנהרוג אותו, כדי להציל 
את הרשע, או שמא הוי כיהודי שברשעותו 

ו צער בעלי חיים, רודף אחר שור לעשות ל
ועכשיו השור התהפך להלחם עם הרשע, 
ופשוט שיהיה מצוה לעזור ליהודי, ולהרוג 
את השור שקם על רודפו, וא''כ ה''ה הכא 

 בגוי שבשר חמורים בשרם, וצ''ע.
הלכות )קרית ספר ופי' מחודש מצינו ב

, אזהרה קז(, שכתב: איסורי ביאה פרק יב
הרג ולא עוד אלא שאם נשמט הבועל ו''

לקנאי כדי להציל עצמו מידו אין הבועל נהרג 
עליו שהרי רודף הוא. ונראה דדוקא נשמט 
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והרגו לקנאי פטור דכיון דנשמט ופי' לא היה 
הוא חייב שלא נאמרה הלכה אלא בשעת 
מעשה אבל אם בשעת מעשה בלא פרישה 
הרגו לקנאי נהרג דהא חייב היה כיון שהיה 

, שם הל' '', והובא במעשה רוקחעושה מעשה
ה, וא''כ גם לזמרי אין היתר להרוג את 
פנחס, אלא א''כ פירש, אבל פשיטא שאם 
כבר פירש, אין חילוק בין זמרי לאחרים, 
שהרי כעת פנחס רודפו שלא כדין, וכ''ע 
צריכים להורגו, וצ''ל שמדובר על שניות 
ממש, שתוך כדי ריצת הקנאי לכיוון הבועל, 

קנאי לא יכול נשמט בשניה האחרונה, וע''כ ה
להספיק לעצור את מצותו, וכן אנשים 
אחרים לא יכולים להרוג את הקנאי מאותה 
סיבה, אלא רק הבועל יכול מיד לפרוש 
ולהרוג את הקנאי, אבל כל עוד לא פירש, 
חידש הקרית ספר שגם הבועל עצמו, אסור 
להרוג את רודפו, וע''ע בפרישה אבהע''ז סי' 

מים חיים', הובא טז ס''ק ו, ופר''ח בספרו '
 בליקוטים ברמ' פרנקל[.

ע''פ מה שנתבאר לעיל שלתינוק מותר להרוג 
את רודפו, וכן לזמרי מותר להרוג את פנחס, 
לכאורה יש להוסיף שלפי דעת החכמת 
שלמה ביו''ד סי' קנז, שאין דין יהרג ואל 
יעבור כשכופה האנס שניים שיהרגו ביחד 

להורגם, אחד אחר,  י''ל שהנרדף יהיה רשאי 
כי אף שהם עושים בהיתר, לנרדף יש רשות 
להציל את עצמו, ובמקרה זה וכן בנזרק על 
התינוק מסתבר שהקרית ספר הנ''ל, יודה 
שמותר לנרדף להרוג את הרודף, ואף 
שהרודף לא עושה שום עבירה, ס''ס הנרדף 
יכול לקיים הבא להורגך השכם להורגו, ורק 

ערוה, לזמרי שיש באפשרותו לפרוש מן ה
 .אסור להרוג את פנחס

ועוד בעניין זה שיכל לפרוש מן הערוה, ומדוע 
לכ''ע לא יאסר לזמרי להרוג את פנחס, שהרי 
 לא גרע ביכול להצילו באחד מאבריו

)שמחויב בזה כדאיתא בסנהדרין עד., ונפסק 
, עיין במנח''ש ברמב''ם פ''א הל' יג מרוצח(

זכרון  סי' ז ענף ב, אג''מ אבן העזר ס''ס לט,
שמואל סי' פג ס''ק ז, ואכן כדעת הקרית 

בצפנת פענח שלכן שינה הרמב"ם ספר ע''ע 
)פי"ב מהלכות איסורי ביאה ה"ה( מלשון 
הגמרא שכתבה נהפך זמרי, וכתב נשמט 
הבועל והרג הקנאי כדי להציל עצמו מידו 
אין הבועל נהרג עליו. משום שאם לא נשמט 

אם הרג והוא רוצה להרגו, אז חייב הבועל 
הקנאי, כיון שיכול להציל עצמו באחד 
מאיבריו, על ידי שיפרוש, ושוב לא יהרגהו 

 .הקנאי
ויש לעיין בדברי החכמת שלמה הנ''ל 
ששניים אנוסים לרדוף אותו, והמציאות 
היא שמספיק שיהרוג רק אחד מהם, אם 
חייב לבחור את מי שפחות בסדר העדיפיות 

סכת של רשימת הקדימה בהצלה כמבואר במ
הוריות, וכן כשיש לפניו שני רודפים, וכגון 
איש שרודף אחרי ראובן, ויש לפניו גם אשה 
שרודפת אחרי שמעון, ויכול לקיים רק מצוה 

אחת, כלומר או להרוג את האיש או את 
האשה, האם מחויב להציל את שמעון, 
ולהרוג את האשה, שהרי איש קודם לאשה 

איש להצלת נפשות, ועדיף שישאר בחיים ה
 הרודף, ולא האשה הרודפת, וצ''ע.

ובאופן שהשניים הרודפים, רודפים באיסור, 
כלומר שאין אנס שמכריחם לזה, ויש אדם 
מהצד שרואה שני רדיפות לפניו: אחת ראובן 
שרודף לשמעון, ואחת אחרת שלוי ויהודה 
רודפים ליששכר, ויכול להציל או את שמעון 

)ע''י )ע''י הריגת ראובן(, או את יששכר 
הריגת לוי ויהודה(, שנראה שיעדיף להציל 
את שמעון, דכיון שבשני האופנים יציל נרדף 
אחד, עדיף שימות רק רודף אחד, ועוד 
ששניים שעשוה עבירתם יותר קלה מרדיפתו 
של ראובן, וע''כ בהריגת ראובן, גם מציל את 
שמעון, וגם מציל את ראובן מעבירה חמורה 

עג. שבהריגת הרודף  )ועיין ברש''י בסהנדרין
יש הצלתו מן העבירה, ואמנם צ''ע מדוע לא 
שייך פה סברת 'הלעיטהו לרשע וימות', ובכל 
אופן, פשוט שכשהרודף הוא גוי ליתא להאי 
סברא(, ומצד שני יש לומר להיפך שעדיף 
להציל את יששכר, שהרי בכל מקרה יכול 
להציל או את שמעון או את יששכר, א''כ 

יששכר שבזה יקיים שני  עדיף להציל את
מצוות, כלומר הריגת שני רשעים שרודפים 
)וגם ימנע משני חוטאים לחטוא, ואף 
שחטאם יותר קל, בכ''ז עדיף להציל מריבוי 
עבירות, מאשר מעבירה גדולה, ואכ''מ לדון 
אם בדין 'הקל הקל תחילה', עדיף לעשות 
עבירה אחת גדולה, או הרבה עבירות קטנות, 

, עיין לקמן או''ח סי' שכח סעי' ידעיין שו''ע 
עדיפות הצלת אחד ודאי משניים בספק, לגבי 

שהושווה לעדיפות לאכילת כזית איסור 
(, ואמנם יש לדחות ודאי, או הרבה ספקיים

שאם הריגת הרודף היתה מצות עשה, א''כ 
עדיף לקיים שני מצוות, מאשר מצוה אחת, 
אבל כיון שמבואר ברמב''ם בספר המצוות  

'ת, סי' רצג, שהחיוב להרוג את הרודף הוא ל'
מלאו ש''לא תחוס'', א''כ לא מסתבר 
שמקיים ''יותר לא תחוס'', כשלא חס על 
שניים, מאשר לא חס על אחד )וז''ל הרמ' 

צוה הרצ"ג היא שהזהירנו שלא והמשם: 
וחובה ...על נפש הרודף לחוס
שנמנעהו מעשות מה שלבו מתאוה ...עלינו

עו מן העבירה ואם לא רצה ונצר לו כדי למנ
ובאה האזהרה שלא ..לשמוע אלינו נלחם בו.

לחוס עליו ומהמנע מלהרגו והוא אמרו )ס"פ 
תצא( וקצותה את כפה לא תחוס עינך. ולשון 
ספרי וקצותה מלמד שאתה חייב להצילו 
בכפה ומנין אם אינו יכול להצילו בכפה 
להצילו בנפשה תלמוד לומר לא תחוס 

   ''(.עינך
ספר המצוות מצות נם לפי הרמב''ם בואמ

, מפורש שיש גם עשה בהריגת עשה רמז
והמצוה הרמ"ז היא שצונו הרודף, שכתב: ''

להציל הנרדף מיד הרודף להרגו ואפילו בנפש 
הרודף כלומר שאנחנו מצווים להרוג הרודף 
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אם לא נוכל להציל הנרדף אלא בנפש הרודף. 
 והוא אמרו ית' )תצא כה( וקצותה את כפה

הלכות רוצח '', וכן פסק בלא תחוס עינך
הרואה רודף (, שכתב: ''פרק א הלכה טו)

אחר חבירו להרגו או אחר ערוה לבועלה 
ביטל מצות ויכול להציל ולא הציל, הרי זה 

שהיא וקצותה את כפה ועבר על שני  עשה
לאוין על לא תחוס עינך ועל לא תעמוד על 

, '', מפורש שיש עשה בהריגת הרודףדם רעך
וא''כ עדיף שיציל את יששכר, כדי שיקיים 
שני מצוות )ושמא גם יש ללמוד מהרמב''ם, 
שכשיש רוצח שהולך ופוגע באנשים, וכבר יש 
פצוע לפנינו, ואדם מהצד יכול להציל את 
הפצוע, או לרדוף ולהרוג את הרודף, שעדיף 
להציל את הנרדפים הבאים, מאשר להציל 

מצות לא את הפצוע, כי בפצוע מקיים רק 
תעמוד על דם רעך, ובהריגת הרודף יקיים 
יותר מצוות, ואם זה נכון ברוצח יהודי, כ''ש 

 שנכון במחבל גוי. 
עוד יש לדון באופן שיכול להציל שני פצועים, 
או להרוג את הרודף אחר נרדף אחד, מה 
יעדיף שני מצוות של ''לא תעמוד'', או הריגת 

משני  הרודף שמבואר ברמב''ם הנ''ל, שחוץ
לאוין, גם קיים עשה, אמנם בזה נראה פשוט 
שהצלת שניים עדיפה מהצלת אחד, כי 
מחויב להציל פצועים, וכמו שלא מחשיבים 
את מס' המצוות שהיה מרויח אם היה הולך 
עכשיו ללמוד תורה, כמו כן לא נחשיב את 
רווח המצות עשה של הריגת הרודף, ועדיף 

לנית שיש , בתאונה קטוכעין זה להציל רבים.
הרבה פצועים, ויכול לעזור להרבה פצועים 

קיים ובזה יזכה ללהאריך חיי שעה שלהם, 
או שיציל אחד לחיי עולם,  הרבה מצוות, 

ויקיים רק מצוה אחת, בכ''ז הכריע החזו''א 
יו''ד סי' סט, שחיי עולם של אחד חשובים 

ולכן השיקול מחיי שעה של שניים,  יותר
מות בהצלת חיים, מה סדר קדיהיחיד שלנו 

 בלי שום קשר למספר המצוות שמקיימים
ואגב בסדר קדימויות של הצלת חיים ]

 :מסכת הוריותב המבואר במשנה האחרונה
ישראל  ,לוי לישראל ,כהן קודם ללוי''

וגר לעבד  ,ונתין לגר ,וממזר לנתין ,לממזר
אימתי בזמן שכולן שוין אבל אם  ,משוחרר

 ,ול עם הארץהיה ממזר תלמיד חכם וכהן גד
ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם 

יג. רשימה נוספת ועיין בגמ' שם  '',הארץ
פרק ח הלכה )רמב"ם מוכח בו לקדימויות,

 (, שאף להצלה נאמרה משנה זו, ולכן פסק:יז
הרבה  או שבוייםהיו לפנינו עניים הרבה ''

ואין בכיס כדי לפרנס או כדי לכסות או כדי 
ימין את הכהן ללוי, לפדות את כולן, מקד

ולוי לישראל, וישראל לחלל, וחלל לשתוקי, 
לממזר, וממזר  ושתוקי לאסופי, ואסופי

תוס' בנזיר וכן מוכח ב ,''לנתין, ונתין לגר
וע''ע בנשמת אברהם יו''ד  מז: ד''ה והתניא,

לכאורה . ובשם הגרשז''א 5סי' רנב הערה 
פשוט שמי שהוא 'ספק כהן', קודם למי 

יש לעיין באופן לוי', אלא ששהוא 'ספק 

ל לוי, או להציל מי או להצי -ואפשרותשב
ואם  שהוא ספק אם הוא כהן או ישראל,

נימא שעדיף הספק כהן, האם יהיה הדין כך 
גם שיש רוב צדדים שהוא לא כהן, ולאידך 
גיסא, אם נימא שעדיף הלוי מהספק כהן, 
האם הדין יהיה כך, גם באופן שרוב צדדים 

כהן, וכן מה הדין שיש ספק לוי הוא באמת ש
רוב צדדים שהוא מול ספק כהן, רק ללוי יש 
אחוז או פחות   לוי, ולכהן יש רק חמישים

אחוז  75שהוא וכן מי עדיף אחד שהוא כהן, 
משכחת לה באופן ) אחוז כהן 25-לוי ו

תינוקות לויים, עם תינוק אחד  3שנתערבבו 
, כהן, דכל אחד מהתינוקות הוא בגדר הזה(

אחוז ישראל,  25-אחוז כהן, ו 75או מי שהוא 
אם הכהן עוד . ובדין שכהן קודם ללוי, וצ''ע

שער לא לפנינו אלא רק עומד להגיע, עיין ב
סעי' יא, בדברי הב''י יו''ד סי' , פרק ב, א

, רנא, בשם הריטב''א, ועיין בדעת הגרח''ק
שבסעי'  178פרק ב בהערה  שער אשהובא ב

ואין להביא ראיה  שהצלת ת''ח שאני, כ,
 . לשאר קדימיות

דכל סדר קדימיות המבואר במסכת ודע 
וכעין הוריות הנ''ל מיירי שהסכנה שווה, 

כמבואר בשו''ת בצדקה שדרגת הצורך שווה, 
רלד, שהובא בפ''ת יו''ד סי' רנא -חת''ס רלג

, וא''כ פלא עצום מה שכתב בשו''ת יד ס''ק ד
(, דאף )לרבי אליהו מלובלין, סי' מגאליהו 

שהכהן נמצא בספק סכנה, והלוי בודאי 
לפי  שמא, והכהן קודם בכל אופן, סכנה

דבריו גם כשיכול להציל כהן אחד, או שני 
וכן ביכול  לויים, יעדיף להציל את הכהן,

להציל את הכהן לחיי שעה, ואת הלוי לחיי 
, וע''ע גדול צ''עעולם, יעדיף את הכהן, וזה 

 .[178ערה , פרק ב, סעי' כ, השער אב
ובספר משנת פקו''נ סי' קב ס''ק כה, רצה 

יורה )פתחי תשובה בלהשוות לדין המובא 
דאפשר (, שכתב: ''...דעה סימן רפה ס"ק ב

הא דתפילין קודמים למזוזה וציצית דוקא 
ודאי דתפילין מודאי דמזוזה וציצית היינו 
היכא שאם לא יקנה תפילין יתבטל בודאי 

הא ספיקא דידיה ממצות תפילין אבל לא שי
מוציא מידי ודאי שלהם כגון הכא שאם לא 
יקנה תפילין אפשר שיקיים גם מצות תפילין 
בשאלה אולי מזוזה וציצית קודמין דאם 
יקנה תפילין יתבטל בודאי ממזוזה וציצית 
אבל אם יקנה מזוזה וציצית אפשר שיקיים 
גם מצות תפילין וא"כ אף אם אינו בטוח 

יום מכל מקום מזוזה  שיהיו לו תפילין בכל
שיש  להשוות לאופן'', וכתב וציצית קודמין

ספק מצוה יותר תדירה ומקודשת, או  ולפני
ודאי מצוה שאינה תדירה ומקודשת, וכן 

לדין הקל הקל תחילה באיסורים, השווה 
יותר דאם החמור אסור בספק, והאיסור ה

קל, אסור בודאי, איזה יעדיף, והביא )בס''ק 
דכיון בראש יוסף )שבת עב:(, כו(, שהפמ''ג 

דלדעת הרמב''ם ספק דאורייתא לחומרא רק 
מדרבנן, לכן עדיף לעבור על הספק, אף 

נכנס לחשש שעבר באיסור יותר גדול ש
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הביא מהגמ' בר''ה לד:,  כט-)ובס''ק כז
שיעדיף ללכת למקום שיש ספק תקיעת 

ומהגמ'  .שופר, מאשר ודאי ברכות דרבנן
על ספק אשת איש,  בב''מ נט. שנוח לעבור

והסביר בשבות מאשר להלבין פני חבירו, 
, שהסיבה היא כי מלבין פני חבירו, יעקב

חמור שעונשו שמאבד חלקו בעולם הבא, 
ודאי לעבור על ומשמע שבשאר לאוים, עדיף 

 (.לאו הקל, מאשר ספק א''א החמור
אמנם אם הטיפול בשני הפצועים הוא רק 

הרודף ודאי ספק יציל אותם, ואילו בהריגת 
 ושמא יש, יציל את הנרדף, צ''ע מה יעדיף

ללמוד ממח' בן פטורא ור''ע, שבהסבר דברי 
שסובר שעדיף חיים ספקיים בן פטורא מצינו 

של שניים, מאשר חיים ודאים של אחד, עיין 
ורק משום , 165בפרק  ב סעי' יב, הערה 

''חייך קודמין'' נחלק עליו ר''ע, ומשמע 
. ם, מודה ר''ע לבן פטוראשמגיע להציל אחרי

)שביו''ד סי' סט, לא חילק בר''ע  ואף החזו''א
בין בעל המים עצמו, לבין אדם שלישי 

יכול  שצריך לחלק את המים לאחרים(,
הסביר במחלוקתם  הרילהודות לזה, ש

אחרת, שבן פטורא סבר שעדיף חיי שעה של 
והל' להפך שניים, מאשר חיי עולם של אחד, 

, ויתכן לאדם שלישי, וכנ''ל()גם  כדעת ר''ע
שבאופן שיש סיכוי שהשניים יחיו חיי עולם, 
גם החזו''א יודה שעדיף על אחד שודאי יחיה 

'א ', ואין ראיה מגמ' זו, לפי החזוחיי עולם
לא לכאן ולא לכאן, ולשיטות האחרות 

, יש לנו ראיה מהאי 165שהוזכרו שם בהערה 
 , וכאמור, אין שום סיבה שהחזו''אסוגיא

קצת ראיה שמא יש להביא ו יחלוק על זה.
שעדיף להציל אחד ודאי, משניים הפך ל

לשני  יעקב אבינו התחלקממה שבספק, 
כי (, כתב: ''ט , לב)שפתי חכמים בומחנות, 

מוטב לתפוס את ודאי ההצלה למחנה 
הנשאר אף על פי שהמחנה האחת תהיה יותר 
בסכנה, מלכנוס בספק סכנה לכולם ולספק 

)וממה שגיחזי ובניו הפילו  ''לםהצלה לכו
צמם למחנה ארם, והעדיפו ''ספק יותר ע

גדול'', מאשר ''ודאי יותר קטן'', אין סתירה 
 מבואר בע''ז כז: ששם מדוברשהרי לנד''ד, 

ספק חיי עולם, מאשר חיי שעה  על עדיפות
ודאיים, כי חיי שעה לא נחשבים לכלום מול 

 הכל צד של חיי עולם, אבל בנד''ד השאל
חיי עולם של אחד, מאשר ספק חיי  היא,

 .(ובזה שייך לדון בעדיפותעולם של שניים, 
ולגבי שאלה זו, עיין בספר משנת פקו''נ סי' 

שכתב שספק זה שייך לכל קב ס''ק יט, 
התורה, וכגון אדם שיש לו בביתו עשרה 
חדרים, ויכול לקנות או מזוזה אחת ודאי 

סורים, וכן לגבי איכשרה, או עשר ספקיים, 
בכפוהו לאכול חתיכה שהיא ודאי איסור, או 
שמרשים להחליף זאת בעשר חתיכות שהם 

כג, דן אם יש ראיה -ובס''ק כספק איסור, 
שלכ' יוצא שעדיף חמש מצוות  מיבמות צח

וכתב שאין יבום בספק, מאשר אחד בודאי, 
להשוות לנד''ד, כי שם דומה לציור שיש 

אדם אחת כשרה לאפשרות להשיג מזוזה 
לעשר אנשים או עשר מזוזות ספקיות אחד, 

שונים, כי אין אחד צריך לוותר על ספק שלו, 
בשביל שחבירו יקיים בודאי, וכעין נידונו של 

באו''ח סי' תפב, שאין צריך השערי תשובה 
לוותר על חצי זית מצה שלו, לטובת חבירו 

והביא שם מהיש''ש שיקיים כזית מצה שלם, 
בדווקא ''חמש  שהמשנה ביבמות נקטה

אבל אם היה רק שתי נשים, היה נשים'', 
עדיף שאחד יקיים בודאי, משניים בספק, 

הקשה הערוך לנר, וכי מה ההבדל בין כתב שו
והביא שיש חילוק בחשבון,  שתיים לחמש?

אחוז,  100כי ביחס מספרי, אחד ודאי שהוא 
אחוז שמקיים  50שווה לשניים שכל אחד 
אבל שיש אחד לם, מצוה, ולכן עדיף אחד ש

ודאי מול שלוש ספקיים, נעדיף שלוש 
אחוז של מצוה,  150ספקיים, שיש לנו כבר 

, אחוז 100שגובר על האחד ודאי, שהוא רק 
וע''פ זה כתב, שגם לעניין הצלת נפשות, 
''שאם יכול להציל אחד בודאי או שנים 
בספק, יציל הודאי, אבל אם יכול להציל 

'', השלושה שלושה או יותר בספק יציל
וכתב ואמנם בערוך לנר חלק על היש''ש, 

שבכל אופן מצוה אחת בודאי עדיפה לכמה 
הוסיף שם במשנת פקו''נ: מצוות בספק, ו

הוה הכי'',  לעניין הצלה''ומסתברא דגם 
ואמנם לפי מה שכתבתי לעיל, אין להשוות 
חשבון רווח במספר מצוות, לבין דיני קדימה 

בון אחר, בהצלת נפשות, ששם הוי חש
ולכאורה נלע''ד שאין להוכיח מכל החשבון 

אכן לשאר מצוות ] בגמ' ביבמות הנ''לש
הביא שם ד, כמו ששייך ללמושבתורה, 

כד, מספר הליכות שלמה )מועדים, ס''ק ב
בהל' שופר, פ''ב, סעי' יא, בדבר הלכה אות 

למי , שנסתפק מה עדיף, לשלוח שופר יז(
שספק אם או לארבעה  שיקיים בודאי מצוה,

ששאני התם וחילק מסוגיא דיבמות, יקיימו, 
, ומצות יבום ת חליצהשעכ''פ תתקיים מצו

 [.היא רק לכתחילה
ציל, לה שאם פצוע אחד, בטוח יוכל באופןו

יציל, יוכל ואת הפצוע השני, ספק אם 
יטפל בפצועים, מאשר יציל עדיף שפשיטא ש

שהרי חשבון פשוט הוא את הנרדף, 
, ואף יותר מודאי בלבדשווה שודאי+ספק, 

שבסברת ''מאי חזית'', לא עושים חשבונות 
כאלה, שם דווקא, שאומרים לו, לא לרצוח 
ע''פ חשבונות כאלו, ושישב ולא יעשה כלום, 
עד שהגוי יהרוג אותו, אבל כאן שמוכרח 

הצלה, חייב לברר, לעשות איזה שהוא מעשה 
 . איזה הצלה שווה יותר

ונות אלו, באופן עוד צריך לדעת בעשיית חשב
וכגון דאם שהנתונים הם לא של מאה אחוז, 

 נימא שעדיף להציל את השניים הספקיים,
הנתונים שספק כש האם כך יהיה הדין גם 

, ולאידך קטן מאוד אם יכול להציל אותם
גיסא, שאם הדין שצריך להציל את הודאי 

ישאר הדין מאשר השניים הספקיים, האם 
גדול מאוד שיוכל כך גם כשהנתונים שסיכוי 
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והאם גם שמדובר לא  להציל את השניים,
רק בשניים, אלא בהרבה מאוד אנשים 

 . וצ''ע ספקיים, מול אחד ודאי,
ובכל הנ''ל יש לדון באופן שנחליט שעדיף 
אחד הצדדים, אבל למציל יש ענין להציל את 
הצד השני, כגון שרוצה להציל את בנו או 

או מחויב, חבירו, האם בכל הנ''ל רק עדיף 
גם אם יצטרך לוותר על חיי בנו, וכגון שיכול 
להציל שניים שנמצאים בצד מזרח, או אחד 
בצד מערב, שפשוט שחייב ללכת למזרח, 
אלא שההוא שבצד מערב הוא בנו, האם יכול 

 להצילו או שחייב להציל את השניים, וצ''ע.
ונחזור לנידון דלעיל, שאחד רודף את שמעון 

ם רודפים את יששכר, אם ועוד שניים אחרי
יהיה מיירי שבהריגת אחד משני הרודפים, 
יספיק להציל את יששכר, צ''ע אם הסיבה 
שעבירת שניים שעשוה יותר קלה, מספיקה 
לנו לומר שיעדיף להציל את שמעון, שהרי 
 העיקר מה שחשוב לנו זה הצלת הנרדף

ההולך לעבוד ע''ז אין נהרג כרודף )שהרי 
רוה עצמה, אם הג''ע אחר הערוה, וגם בע

, נעשה ברצון, אין נהרג כרודף אחר הערוה(
ולגבי עבירת הרודף ''הליעטהו לרשע 
וימות'', ואין אנו צריכים לשקול הורדת 
איסור מהרודף, וא''כ יבחר בכה''ג במי 
שירצה להציל, או שאם יש דין קדימה של 
מסכת הוריות ליששכר או לשמעון, יבחר 

 כדין קדימה.
ון הנ''ל מצינו בשפת אמת ביומא וכעין חשב

)פ:( שכשיש לפניו רודף לרציחה, ועוד רודף 
אחר לגילוי עריות, שיעדיף להרוג את הרודף 
לרציחה, שכך בסופו של דבר ימות רק יהודי 
אחד. ומשמע מדבריו שעדיף למעט כשאפשר 
בהריגת רודפים, ולפי זה בנ''ל נעדיף להציל 

ימות רק את שמעון, ולא את יששכר, כי כך 
רודף אחד, ולא שניים. ולפי דבריו פשוט 
שכשיש גוי שרודף אחר יהודי, ויש יהודי 
אחר שרודף אחר יהודי אחר, ויכול לבחור, 

 צריך לבחור להרוג את הגוי הרודף. 
סי' יז, שליהודי  שער בעיין לעיל שכתבתי ב

מותר להרוג גוי לצורך הצלת נפשו, ובכ''ז 
רודפו, ואמנם יש  הגוי הנרדף יוכל להרוג את

לעיין באופן שהגוי הנרדף יכול להציל את 
עצמו בזה שרק יפגע באחד מאבריו של 
הרודף, והגוי יהרוג לגמרי את רודפו, האם 
פטור או חייב, דלכ' לפי דברי החזו''א חו''מ 
סו''ס יז בשם המשנה למלך, שהנרדף שיכל 
להציל באחד מאברי הרודף, והוא הרג את 

י טרוד להציל את נפשו, א''כ הרודף, פטור, כ
גם הגוי טרוד להציל את נפשו, ואילו לרא''ם 
)ריש פר' וישלח(, וכן במרן רי''ז הלוי )פרק א 
מרוצח ד''ה 'והנה'(, שהסביר שהנרדף יכול 
להרוג את הרודף גם כשיש לו אפשרות 
בפגיעה באברו של הרודף, כי הבא להורגך 

ר' השכם להורגו, יתכן שגוי לא קיבל 'הית
 זה, וצ''ע. 

עוד נראה להוסיף שיש חילוק בין מעשה 
שזורקים אותו על התינוק, לבין רודף בהיתר 

את הגוי, כי כשהתינוק ינסה להרוג את 
רודפו הנזרק עליו, ושניהם עושים בהיתר, 
אין לאדם שלישי מהצד להתערב ולהרוג 
אחד מהם כי מאי חזית להעדיף האי מהאי, 

'התחיל'', ס''ס ועל אף שהראשון הנזרק '
שניהם בהיתר, ולאדם שלישי נאמר שב ואל 
תעשה )מה שאין כן שהמתחיל רודף באיסור, 
והנרדף ישכים להרוג את רודפו, מצוה על 
אחרים לעזור לו, ולא לרודף שהתחיל(, 
ובכ''ז י''ל ברודף בהיתר את הגוי, והגוי 
מנסה בהיתר להשכים ולהרוג את רודפו, יש 

ולהרוג את הגוי, כי  לאדם שלישי להתערב
כאן אין שייכת סברת מאי חזית, כי אכן 
חזית דדם יהודי אדום יותר מדם הגוי, 
ועדיף להרוג את הגוי שעכשיו גם רודף, 
מאשר להרוג את היהודי שרודף את הגוי 

והשו''ע סי' תכה ס''ב,  הרמב"ם]ולכ' לשיטת 
אנסוהו ש'עובר' נחשב לנפש לכל דבר, ושי

 , כתבואם לאו יהרגוהו עכו"ם להרוג עובר
סנהדרין סימן י"ד אות )בחידושי רבי שמואל 

דם דידיה סמיק כי מותר להרוג העובר, ש (,ז
)וע''ע  טפי מדם העובר שעדיין לא נולד

במנח''ח רצה, ז שרודף אחר העובר לא הוי 
רודף(, ונראה לומר שאף שכאן העובר לא 
יכול להגן על עצמו ולתקוף את זה שקיבל 

ודפו, וכמו שזה שעליו זורקים את היתר לר
האדם הנזרק, יכול להגן על עצמו, וכמו 
הטריפה שמגן על עצמו, למ''ד שמותר להרוג 
את הטריפה שמאנסים אותו לזה, בכ''ז 
לעובר זה תוכל אמו להגן עליו ולהרוג את 
הרודף שקיבל היתר מהחי' רבי שמואל 
הנ''ל, ולא יוכל לטעון לה, שלא תתערב, כי 

גדר של 'אדם שלישי' שאסור להתערב, היא ב
מכיון שתענה לו ש'עובר ירך אימו', ונחשבים 
כגוף אחד, ומותר לנרדף להגן על עצמו, גם 
שהרודף רודף בהיתר, ושמא תוכל לומר זאת 
גם למ''ד עובר לאו ירך אמו, דהנה יש לדון 

 , והובאבתשובה )אלף נב בדעת הרדב''ז
שאין    (,בפת"ש יו"ד סימן קנ"ז ס"ק ט"ו

אדם חייב לאבד אברו, כדי להציל חבירו, 
מה הדין כשראובן ברשעתו רודף אחר שמעון 
לפגוע באברו, ולשמעון אין איך להתגונן, 
אלא ע''י הריגת הרודף, דלכאורה מותר לו, 
דמכל שכן, כשראובן לא פושע, אמר הרדב''ז 
שיש לראובן למות, והעיקר ששמעון, לא 

ש כשראובן פושע יאבד את אברו, א''כ כ''
שרודף אחרי אבר חברו, שנעדיף את מיתת 
ראובן הרשע, מאיבוד אבר של שמעון, 
ואמנם רק לשמעון יהיה מותר, וכנ''ל, ואף 
שיש חילוק מנידון הרדב''ז, שהרי שם בשב 
ואל תעשה של שמעון, מת ראובן, ואילו כאן, 
שמעון בקום ועשה הורג את ראובן, בכ''ז אין 

ולשתוק לרשע שבא לפגוע  אדם מחויב לשבת
בו, ואף שהרשע בא לפגוע בממונו, אין היתר, 
שהרי ממה שהתירה התורה בא במחתרת כי 
בא להרגך, משמע שסתם בא להזיק לממונו 
אין היתר, בכ'''ז לא דמי דבר הניתן להשבון 
בבי''ד, לאבר שיאבד לעולם, וכעין  הטעם 
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שכתב שם ברדב''ז שדרכיה דרכי נועם, ואדם 
חייב ליתן אברו להצלת חבירו, כמו כן, לא 

אין אדם חייב לשתוק שבאים להזיק לאברו, 
ולכאורה גם באופן שהרודף אינו רשע, וכגון  
שליסטים זורקים את ראובן על אברו של 
שמעון, שיהיה מותר לשמעון להרוג את 
ראובן כדי להציל את אברו. ובאופן שהרודף 

ין לא בא לאבד אברו, אלא לייסרו ביסור
)שיש להם קצבה, ושאין להם קצבה(, יש 

, שער בלעיין לדינא איפה הגבול, ועיין לעיל ב
סי' יא, מה שנידון שם עוד בהרחבה בדברי 

 הרדב''ז הנ''ל[.
 

 
 

 סימן כא
 שייך לפרק א סוף סעי' ח

 

רודף וספק נרדףספק 
פרי מגדים הבפרק א סו''ס ח הובא דברי 

 ס"ק א( )אורח חיים משבצות זהב סימן שכט
: ''...עוד יש לספק, אם אמר שלטון שכתב

הרוג פלוני ואם לא קטלינא לך, ופלוני ספק, 
תינוק נמצא בעיר מחצה על מחצה, אם 
נאמר דלא שייך מה חזית, דהוא ודאי וחבירו 

יש ו ,ספק, או דילמא לא שנא, וצ"ע כעת''
אם נימא שמותר לנאנס להרוג דלהסתפק, 

ך להרוג אותו, את הספק יהודי, האם כשהול
יהיה מותר לספק להרוג את ההורג מדין 

, ויסוד השאלה ''הבא להורגך השכם להורגו''
הוא האם כשמאוים שיהרג אם לא יהרוג את 
הגוי, שפשוט שמותר להרוג את הגוי )כמובא 

סימן ב, וסימן יז(, רק יש לדעת  שער בב עילל
אם מותר לגוי להקדים ולהרוג את רודפו 

יב להניח לו להרוג אותו, האנוס, או שחי
שהרי גוי אסור ברציחה, וכיון שרוצחו עושה 
בהיתר, אין לו רשות להורגו )ואולי גם כשגוי 
אנוס להרוג גוי אחר, יהיה אסור לנרדף 
להרוג את הרודף, אם נימא שהרודף עושה 
בהיתר כי גוי לא מצווה על מסירות נפש 

 המהר''ש יפה בשביל ג' עבירות וכשיטת
, סעי' יא בפרק א, 43הערה  עילשהובא ל

, וכן 181בפרק ב סעי' כא הערה  עילוע''ע ל
, שגם כשרודף 208בפרק ג סעי' ד הערה 

בהיתר, יש רשות לנרדף להורגו(, ואם נימא 
שאסור לגוי הנרדף להרוג את רודפו היהודי, 
האם בנידון הפמ''ג, שהנרדף ספק יהודי, 

יהיה יהיה מותר לו, להרוג את רודפו. ואולי 

מותר גם לאחרים, שאף שההורג קיבל היתר 
 מהפמ''ג, ס''ס רודף הוא.

אמנם באופן שאין גוי המאנסו, והוא 
ברשעותו רודף אחר הספק יהודי, עיין 

דהרודף אחר  (,מצוה רצו אות לג)במנ"ח 
תינוק אסופי אפילו במקום דהוה רוב עכו"ם 
מותר להרוג לרודף, דכיון דחזינן דעבירה 

ית גבי רודף מפני פקו"נ דנרדף דרציחה נדח
הו"ל כשאר עבירות דנדחין מפני פקו"נ 
אפילו במקום רוב לפי שאין הולכין בפקו"נ 

 .אחר הרוב
שו"ת אגרות ולכאורה דבריו הם דלא כב

, אות ב(, חושן משפט חלק ב סימן סט)משה 
הוריתי שאף שהרופאים אומרים שכתב: ''...

ת שיש חשש שמא תמות האם כשלא יהרגו א
העובר, אף שלענין חלול שבת וכל האיסורין 
היו מחללין והיו עוברין במדת חשש שאמרו 
דהא גם בשביל ספק קטן וספק ספיקא 
מחללין, מ"מ להרוג את העובר יהיה אסור 
עד שתהיה האומדנא להרופאים גדולה קרוב 
לודאי שתמות האם דמאחר דהוא מצד 
שנחשב רודף צריך שיהיה כעין ודאי שהוא 

''. כלומר שמה שמותר להרוג את העובר ףרוד
במעי אמו שמסכן אותה כמבואר בסנהדרין 
עב:, זה דווקא שקרוב לודאי שהאם תמות, 
אם לא יחתכהו, אבל כשהרודף הוא רק 
''ספק רודף'', אין היתר, ודלא כמנח''ח 
שהתיר להרוג את הספק רודף. ובספר 

.(, הביא ראיה למנחת מכות ז)חשוקי חמד 
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בספר נשמת אברהם )חו"מ ז''ל: ''...חינוך, ו
עמ' רכה( שהביא את מכתבו של הגרש"ז 
אויערבך על דברי האגרו"מ וז"ל: צ"ע כיון 
שהרמב"ם סובר שעובר נקרא רודף, מנלן 
שאין דינו כמו בא במחתרת, דאע"ג שרק 
ספק הוא אם יעמוד האב נגד בנו להציל את 
ממונו, ואפי"ה מותר להרוג את הבן עיין ריש 

סכת פסחים, עכ"ל. הרי שס"ל שיש לרודף מ
דין של רודף, גם בספק אם יקום עליו 

אולם ואמנם דחה את ראייתו: '' .''להורגו
למעשה שמעתי ממו"ח מרן הגרי"ש אלישיב 
שיש לדחות את ראייתו הנפלאה של הגרש"ז 
אויערבך זצ"ל, דאף בן הבא במחתרת, יש 
 חשש גדול שיבוא להורגו. וכמדומני שכוונתו

שמתוך חוסר זהירות עלול להגיע לשפיכות 
דמים. ולכן למעשה אין להרוג רודף אלא אם 
כן יש חשש רציני שיהרוג אותו, ולא בחשש 

 .''רחוק
וגם בשיטת המנח''ח שהתיר להרוג את 
ה''ספק רודף'', כתב במשנת פקו''נ סי' מו 
ס''ק ב, שמיירי שרודף אותו באיסור )שהרי 

ם להורגו(, ולכן גם אם הוא גוי, אסור סת
אבל הדגיש המנח''ח: ''כיון שהוא פושע'', 

במקום שיש לנו ספק אם הוא בכלל רודף, 
גם המנ"ח מודה שאסור להורגו שהרי יתכן 

מי , והביא דוגמא: ''שאינו רודף ואינו פושע
שרואה אדם שחותר בבית חבירו, ויש ספק 
אם הוא גנב או שלוחו דבעה"ב שחופר לצורך 

הבית, אטו מי נימא דמותר תיקון עניני 
להורגו משום ספק פקו"נ דבעה"ב, ומאי 
חזית דדם דבעה"ב סמיק טפי, ורודף בעלמא 
נדחית נפשו מפני נפש הנרדף דזה עונשו של 
רודף והוה ליה שלא לרדוף, אבל אם הדבר 
ספק אם הוא רודף מהיכי תיתי שנהרוג ספק 
רודף משום ספק הצלה דנרדף, וזה לא 

וכמו"כ בדינא דבא יף: ''''. והוסיתכן
"ח שספק אם בא חבמחתרת שהביא שם במנ

על ממון או נפשות דמותר להורגו, היינו 
דסו"ס הוא פושע בזה שבא במחתרת לגנוב, 
וכל שעושה כן התיר דמו שיכולים להורגו, 
ואיהו דגרים זאת לנפשיה בחתירתו שעי"ז 
יש ספק פקו"נ דבעה"ב, וכל כגון דא שוינהו 

ולפ"ז בעובר שיש ספק אם ...ףרחמנא לרוד
יש כאן סכנה לאמו, הוה רק ספק רודף, 
ושפיר כתב באגרות משה שאין להורגו 
מספק, ורק במקום שיש ודאי סכנה לאמו 
מותר להורגו, ודברי הגרשז"א זצ"ל שחלק 

, 73''. ושם בהערה עליו נפלאים הם בעינינו
ובשו"ת בשבט הלוי ח"ה סימן הוסיף: ''

שיטת הרמב"ם דהריגת קצ"ג כתב דגם ל
עובר הוא משום רודף, מ"מ אפילו בספק 
רחוק דרדיפה מותר להרוג לרודף, שכן 

והמעיין בדברי  - .מפורש בר"ן בסנהדרין עג
...''. הר"ן יחזה שאין שום רמז בר"ן להכי

שוב התבוננתי דיש ועוד כתב, בס''ק ד: ''
מקום לבאר לדברי הגרשז"א כדלהלן, דהנה 

תח בית חבירו ואורב לו אם עומד אדם בפ
שאם יצא מביתו יהרגנו, הגם שרוב 

הסיכויים שחבירו יושן על יצועו ולא יצא 
צא ילחוץ, מ"מ אם יש חשש קטן שחבירו 

מביתו נראה שמותר יהא להרוג לאורב מדין 
רודף, דכיון שרוצה הוא להורגו אם יצא 
מביתו סגי בהכי דחשיבא רודף וחיישינן 

אדם שעומד בפתח למעוטא, ואינו דומה ל
בית חבירו ואנו מסתפקים אם מתכוין 
לארוב לחבירו להורגו או שעומד שם לפי 
תומו, שאז בודאי דאסור להורגו כיון דהוה 

וס"ל להגרשז"א שעובר , רק "ספק" רודף
במעי אמו גם אם יהא סכנה לאמו העובר 
יוצא כדרכו, ונמצא דכבר מעתה העובר 

אם תמות חשיבא רודף שהרי עומד לצאת גם 
אמו בהכי, ולכן כל שיש חשש סכנה לאם 
מותר להרוג לעובר, שו"ר בשו"ת מהר"ח 
או"ז סימן כ"ה דכל שיש חשש שיבוא 
לשפכ"ד הוה רודף, שהרי גם בבא במחתרת 
אינו דבר ברור דאי קאי בעה"ב באפיה 
דקטיל ליה, דשמא רק יחבול בו ויקח ממונו, 
אלא כיון דשמא יבוא לידי שפכ"ד אמרה 

ורה אין לו דמים, עיי"ש, והיינו כדאמרן ת
''. דכל שאם יצטרך יהרגהו חשיבא רודף

 ,סימן לא)ספר הררי קדם ובס''ק ח הביא מה
שהיה , תשובת רבי שמואל מפרעסמלא

, באשה מעוברת (מחותנו של המהרש"א
שמסוכנת והרופאים מסתפקים אם סיבת 
הדבר משום העובר, ועי"ז שיחתכו אותו 

חלה לא שייכת כלל לזה תתרפא, או שהמ
)ולרש''י בסנהדרין עב: ודאי לא  שמעוברת

קשה, שהרי עובר לאו נפש הוא, אלא 
השאלה לשיטת הרמב''ם פ''א מרוצח, וכן 
פסק בשו''ע סי' תכה סעי' ב, שכתבו 

, שהסיבה שהורגין את העובר, כי הוא רודף(
וכתב דאסור לחתוך לעובר שהרי הוה ספק 

א ויש לנו ספק האם רודף, וכמו ברודף בעלמ
מתכוין לרדוף דפשיטא דאסור להורגו, אולם 
באופן דהעובר ודאי גורם סכנה לאמו הגם 
דלא ברור שתמות עי"ז ואפשר שאם נמתין 
יצא בשלום, מ"מ מותר להורגו כיון דודאי 

הרי קמן  -דהאם מקשה לילד משום העובר, 
א בחד מרבאוותא דבתראי דבספק רודף ל

, ובהסבר ור להורגוכדין רודף ואס הוי
החילוק, כתב דכשהעובר גורם סכנה לאם, 
אפי' שרק ספק אם באמת תמות, נחשב רודף 

פרק ב  עיל)וכדמצינו במזייף מטבעות, עיין ל
, סי' יז(, שער ב, וב184סעי' כג, הערה 

כשיש ספק אם בכלל העובר גורם משא''כ 
סכנה לאמו, אז ל"ה אלא ספק רודף ואסור 

שוב מצאתי כהאי '' שם:והוסיף  להורגו,
סברא דאמרן בשו"ת מנחת אברהם 

סימן מב אות  ,)ריינהאלד, קראקא תרצ"ה
כ(, וצ"ע אם האגר"מ מודה להאי חילוק 
דסתימת לשונו משמע דאסור להרוג לעובר 
"עד שתהיה לרופאים אומדנא גדולה קרוב 
לודאי שתמות האם", משמע דבכל גוונא 

'' ורגוכשהדבר ספק אם תמות האם דאין לה
)עיי''ש עוד  בס''ק ט לגבי 'ספק רודף', מה 

, שו"ת אחיעזר ח"ג סימן ע"ב אות גשהביא מ
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, ספר זכרון שמואל סימן פ"ג אות י"טומ
 (.קובץ שעורים ריש פסחיםומ

עוד יש לעיין, באופן שאמרינן שאסור להרוג 
את מי ש''ספק רודף'', ויהיה אחד שיבוא 

ה דין של להרוג אותו, האם לאותו אחד, יהי
ספק רודף, כי ספק אם עושה כדין או לא, 
וממילא שוב לא יהיה היתר לאדם מן הצד 
להרוג את אותו אחד, או שמא, כיון דקם 
דינא על הספק רודף, שאסור להורגו, נמצא 
שאותו אחד שבא להורגו, מתכוון להרוג 
אדם חף מפשע, ויהיה לאותו אחד, דין של 

 רגו.ודאי רודף, ומותר לכל אחד להו
עוד יש לעיין באופן שהורגים ספק רודף, 
אלא שמצד שני, ''הנרדף'' הוא ספק מת, 
האם בכה''ג נאמר שמדין ספק ספיקא יהיה 
אסור להרוג את הרודף, ואם גם בכה''ג 
אסור, יש לדון האם יהיה אסור גם שרוב 
צדדים שהנרדף חי. ומצד שני, אם הדין 
 שאסור להרוג ספק רודף, האם יהיה מותר

שהספק רודף הזה, הוא גם ספק מת, כלומר 
שיש ספק ספיקא שבכה''ג יהיה מותר להרוג 
אותו, ואם נימא שגם בכה''ג יהיה אסור, מה 
הדין שיש רוב צדדים שהספק רודף כבר מת, 

 האם גם בכה''ג יהיה אסור, וצ''ע. 
בכל הנ''ל יש לעיין שכשעובר מסכן את 

יצא היולדת )עיין בסנהדרין עב:(, וכשלא 
ראשו, לרמב''ם מותר להורגו, כי העובר 

רודף לאימו, ולרש''י, כיון שאינו 'נפש', מה 
הדין שיש ספק אם מסכן אותה, ויש רוב 
סיכויים שהאם כבר מתה, דלרש''י לכאורה 
לא נחתוך את האם, ולרמב''ם צ''ל , תלוי 
בנ''ל, שיש פה ספק רודף, והנרדף רוב 

תשובות סיכויים שכבר מת, וע''ע בקובץ 
 הגריש''א ח''ג סי' קסא.

ועוד יש לדון בכל הנ''ל כשספק רודף אחר 
ספק אשת איש לאונסה )בעיון יעקב בב''מ 
נט. כתב השבות יעקב, אמרינן ספק נפשות 
להקל ואין צריך להרג על ספק אשת איש, 
ודלא כפמ''ג בספרו תיבת גמא, והובא בגליון 

ם רע''א לשו''ע יו''ד סי' קנז, שלא אומרי
ספק נפשות להקל, בספק אשת איש, וצריך 
להרג ולא לעבור, ואמנם שם קם דינא 
שאשה זו אסורה, אבל כשיש ספק אם בכלל 
צריך למסור נפש, מקילים כבש''ך שם ס''ק 
ז, ואמנם לעיל במשב''ז בסי' שכט בספק 
יהודי, לא אמרינן שקם דינא שהוא יהודי, 
אלא מותר להורגו מכיון שכל החומרא 

כות דמים היא ''דמאי חזית'', ובזה בשפי
שדמו פחות אדום מכיון שיש בו ריעותא של 
אסופי, אין את הסברא, ויתכן שמותר 
להורגו(, ובכל האופנים הנ''ל שייך גם בזה 
)כלומר כשרוב צדדים שהיא אשת איש, או 
לאידך גיסא שרוב צדדים אם הוא רודף 

 לאונסה(.

 

 
סימן כב
 י''דסמך על טעות של הוראת ב

מה שבסעיף יט, שאלנו  61בפרק א הערה 
'להכניס העמלקי יצטרך  נערפתאום שה

בויכוח של שאול ודוד,  ',עצמו בין שני הרים
  ומדוע נתבע על זה.

 ראיה מהרשב''א שאין להעניש את הנער
וכמו שנפסק בשו"ת הרשב"א )חלק א סימן 
אלף קפט( ''...ואם תאמר אנוסה היא זו 

ורה להנשא. הא ליתא שלא ידעה שתהא אס
דהוה לה למידק וכל דלא דייקא תצא מזה 
ומזה. כדאיתא בפרק האשה רבה )דף צ"ג:( 
ומשום דלא דייקא ואנסיבא לא אמרינן 
אנוסה היא זו. ואם תאמר א"כ מיכל בת 

שאול איך הותרה לדוד. זו אינה דומה לזו 
דהתם אנוסה גמורה היתה שאנסה שאול 

ה נבעלה וכענין והשיאה לפלטי והיא על כרח
אי נמי התם טעות אסתר אצל אחשורוש. 

גמור של הוראה היא שהורו לה בבית דינו 
של שאול דמלוה ופרוטה דעתו אמלוה. ועל 

. הוראה זו נסמכה וטעות כזה כאונס הוא
אבל זה אי זה אונס היה שתסמוך עליו 
לינשא. אם כן כל הנשים שזינו נתיר ונאמר 

כך. וזה דבר סבורה היתה שאינה אסורה ב
ברור''. וכן הובא בב''י ונפסק ברמ''א אבן 
העזר )סימן יז סעיף נח( ''אבל אנסוה 
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להנשא, או שהורו לה בית דין בטעות ונשאת 
על פיהם, הוי כאנוסה, ומותרת לבעלה 
הראשון''. )אנסוה להנשא, הכוונה לליסטים 
שהכריחו אותה, והורו לה בי''ד, אין הכוונה 

שני עדים, אלא הכוונה שהורו לה על סמך 
כרשב''א הנ''ל שפסקו לה פסק בהלכה 
שקידושיו של הראשון אינם קידושין, ויכולה 

 להנשא לשני(.
 פיקפוק הב''ש על ההיתר הנ''ל

ואמנם בבית שמואל )ס"ק קעב( פיקפק בזה 
וכתב ''מיהו קשה למה דקי"ל נשאת ע"פ שני 
עדים אסורה לבעלה ואין לך אונס גדול מזה 

סורה לבעלה ובט"ז מאריך בזה, ומ"מ א
ועיין סי' ל"א מ"ש בשם מהרי"ק'', וכוונתו 
לט"ז ס''ק עא שהקשה על דברי הרשב''א, 
וכתב: ''...ומה שכתב דהוראת בי"ד אונס 
הוא ולאו שוגג א"כ קשה למה הצריכה תורה 
קרבן להציבור שחטאו ע"פ הוראת בי"ד הא 
אונס אין צריך קרבן כדדרשינן האדם 

פרט לאונס, ותו מאי שנא משמעה בשבועה 
מפי שני עדים שמת בעלה וניסת לאחר או 
שניסת ע"פ בי"ד דאם בא בעלה דתצא מזה 
ומזה כדאיתא בסמוך לפני זה ולא אמרינן 
דאנוסה היתה נמצא דגם בזה אמרינן הו"ל 
למידק ולמה לא אמרינן כאן הכי דמ"ש 
הוראת בי"ד בטעות של מיתת הבעל 

של קידושי הראשון  מהוראת בי"ד בטעות
וכמדומה דהך תשובה אין להקל למעשה 
בשבילה וצ"ע''. ואמנם גם הוא פסק בט"ז 
)יורה דעה סימן צט ס"ק ז( ''..מ"ש בשוגג 
מותר צ"ל דה"ק שעבר במזיד אלא שחשב 
שדבר זה מותר וזה סיוע למה שכתבתי 

 בסמוך דטועה בדין מקרי שוגג''.
כוונתו ומה שציין הב''ש לדברי המהרי''ק, 

שהמהרי''ק חולק על הרשב''א, ואמנם 
בפתחי תשובה )סימן יז ס"ק קעד(, כתב: 
''...גם בתשו' נו"ב תניינא ס"ס קל"א האריך 
בזה...וגם הרשב"א לא אמר אלא בב"ד 
מומחין הממונים מז' טובי העיר כמו שאול 
וב"ד בימיהם שהיו ממונים מן העם והיו 

רש ב"ד מומחים אבל בעובדא דמהרי"ק שו
פ"ד כו' ודלא כמו שרצה לומר הב"ש בסי' 
ל"א סק"י שמהרי"ק חולק על הרשב"א 
ולדעתי אינו חולק עכ"ד ע"ש וע' עוד בתשו' 
רבינו עקיבא איגר סי' רי"ו ובס' בית מאיר 

 סעי' זה''.
 

 ראיה מהרמב''ם שיש להעניש את הנער
אלא שברמב"ם )הל' רוצח פרק ו' הל' י'( 

חה קרוב למזיד כתוב ש'אומר מותר' ברצי
הוא, וז''ל ''...וכן אם נכנס לקרן זוית 
והמיתו שם בשגגה, או שדחפו בגופו, או 

או שעלה שנתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, 
, או שנתכוון להרוג על דעתו שמותר להרוג

את זה והרג את זה, אפילו נתכוון להרוג גוי 
או בהמה ונמצא ישראל, הרי כל אלו קרובין 

נקלטין''. ולפי הרמב''ם מובן למזיד ואינן 
 מדוע העניש דוד את הנער.

לפי הרמב''ם, קשה, מדוע הקלצטנורי 
 ש'אמר מותר', זכה לעוה''ב ?

אלא שלפי זה יהיה קשה על מה שכתבתי 
שהקלצטונירי זכה לחיי עולם הבא, כי 
בהסרת הספוגים עשה חסד עם רבי חנינא בן 

ת תרדיון, כי הותר הסרת המונע, ולגבי הגבר
השלהבת באמת טעה, וא''כ קשה שהרי 

 טעות זו קרוב למזיד היא, וצריך להענש ? 
החילוק בין בין דיני אדם לדיני שמים ברצח 

 של 'אומר מותר'
ושמא יש לחלק בין בי''ד של מעלה לבי''ד של 
מטה, כלומר אנו בדיני אדם צריכים 
להתייחס לטעות זו כרצח, ולא לחמול על 

וד העניש את הנער, מעשה הרציחה, ולכן ד
ולכן הרמב''ם הנ''ל פסק שלא נותנים לו 
להקלט בעיר מקלט, והסיבה היא שבבי''ד 
של בני אדם, אין לנו כלים למדוד בתוך ליבו 
כמה ''אחוזים'' היה בטעותו, וכמה באמת 
יכל לא לטעות, אבל הקב''ה שבוחן כליות 
ולב, יכול לראות ללבב שהיה באמת בטעות 

עניש את הרוצח בטעות, וע''כ גמורה, ולא לה
הקלצטונירי שהתכוון לחזור בתשובה 
שלמה, ולעזור לרבי חנינא בן תרדיון אפילו 
ע''י מסירת נפשו )כי המלך ודאי היה הורגו 
שמרד במלכות, וע''כ הקדים וקפץ לאש 
בעצמו(, וחשב באמת ובתמים שהפסק של 
רבי חנינא בן תרדיון להיתר הורדת הספוגין, 

קף לגבי הגברת השלהבת, ולכן לא הוא גם ת
רק שלא נענש מהקב''ה אלא גם קיבל שכרו 
)ויש להוסיף שלא גרע מ''עבירה לשמה'' 

 כמובא בנזיר כג:, והוריות י:(.
אין להוכיח כשיטת הרמב''ם מהענשת דוד 

 את הנער
ובכל אופן צריך לומר שאין בהריגת הנער 
העמלקי ע''י דוד, קושיא על שיטת הרשב''א 

'ל וראיה לשיטת הרמב''ם, כי על כרחך הנ'
צריך לומר שהענשתו היתה הוראת שעה 
מיוחדת "או דין מלכות היה" שהרי אין אדם 

רמב"ם סנהדרין פרק  -נהרג בהודאת עצמו 
 י"ח הל' ו'. 

 ענישת עכן ויונתן
וכעין זאת מצינו בשו"ת חתם סופר )חלק א, 
או"ח סי' רח(, שכתב לגבי הריגת יהושוע את 

:  ''...אבל מה שנהרג עפ"י הודאת עצמו עכן
בלי עדים ע"ז כתב שהיה הוראת שעה או 
מדין מלכות...'', ודלא כבשו"ת חוות יאיר 
סימן סא, שכתב: ''...וכן סמכו על הגורל 
במיתת עכן ויונתן לולי שפדאוהו העם לא 
מצד הודאתו...'' כלומר ששאול שרצה להרוג 

על סמך  את יונתן, וכן הריגתו של עכן היו
הגורל, ולא כהסברו של החת''ס הנ''ל. וע"ע 
בתשובת בעל יד דוד )תשובת מגד שמים סי' 

 יד(.
ואמנם יש שפירשו הריגת הנער ע''י דוד, 
אינה ''הוראת שעה מיוחדת'', אלא ככל כללי 
הפסק הרגו, עיין בשו"ת בן ימין )סימן לא(, 
שכתב: ''...תו חזיתיה לידידי הרב המג"ן 

ולך ע"ד רלב"ג שכ' דמה שהרג בתו'מהו ה
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דוד את בן איש גר עמלקי כדין היה לפי שלא 
היה לו לשמוע אל שאול דדברי הרב ודברי 
התלמיד כו' וז"ל והוא תימה רבתי שדבריו 
הם הפך דרז"ל שאמרו דשאול היה אנוס כו' 
ולא נכנס בכלל מאבד עצמו לדעת כו' אלמא 
דס"ל שהתירו לו את דמו מה שהרג את 

ע"י אחר מחמת אונס א"כ איך אפשר עצמו 
שיחיבוהו לההורג אותו, יציבא בארעא 
וגיורא בשמי שמיא את"ד נר"ו. ולדידי לא 
קשיא מידי ודברי רלב"ג נאמנו מאד שכן 
איתא בירושלמי ס"פ החובל האומר סמא 
את עיני שמזיקתני קטע ידי שמזיקתני חייב, 
וכתב הרב פני משה ז"ל, וז"ל: הכי תני לה 

פתא פ"ט וזהו כמו דמפ' המתני' וכי בתוס
מה עלתה על דעתו לומר כן אלא מפני שיש 
לו יסורין וכואב לו הרבה והוא אומר לו 
סמא כו' או קטע ידי שמזיקתני ועושה לו רע 
אפילו הכי חייב ע"כ. גם הרב חסדי דוד כתב, 
וז"ל: ושוב ראיתי בירושלמי דגרסי' איפכא 

אם נסחא האומר סמא כו' שמזיקתני חייב ו
דווקנית היא י"ל דהאי טעמא דהואיל 
דמחמת הכאב הוא דקאמר אין לו להשגיח 
על דבריו דהו"ל איוב לא בדעת ידבר דהכאב 
אפשר שיהא מעלה ארוכה אבל העין או היד 
אינה חוזרת, ואנן סהדי דלא מלבו הוא 
דקאמר ליה אלא דאניסיה כאיבא עכ"ל, 
והשתא אף למ"ד אין אדם רשאי לחבול 

צמו לא אמרינן אלא כההיא דנזיר שציער בע
עצמו מן היין וכיוצא שהוא בשאט נפש מבלי 
שום אונס וצער כלל. אבל בכה"ג דהולך 
וצו'ער מאד מעינו רעה או ידו ואינו יכול 
לסבול עד שהוא בעצמו רוצה לסמות עינו או 
לקטוע ידו להנצל מכאבו האנושה בודאי 

רים דמותר ורשאי לעשותו, ועכ"ז אמרו אח
שחבלו בו ברצונו וצוויו חייבים, והיא גופא 
היא ההיא דשאול במכל שכן דאע"ג שהוא 
בעצמו היה אנוס ורשאי להמית את עצמו 
מהטעמים האמורים, הבן איש גר לא היה לו 
לשמוע אל דבריו, דדברי הרב ודברי התלמיד 

ושפיר קאמר רלב"ג ז"ל דמה שהרגו דוד כו' 
כל אותה תשובה ב ועיין עוד...'', כדין היה

 הרבהנוגעת ב הנ''ל, כי שו''ת בן ימיןהשל 
עניני הספר )מכיון שדן בשאלה לגבי ''איש מ

אחד ישראלי שנתחייב מיתה למלכות ונגמר 
דינו להמיתו ליום נועד רח"ל, ומאי דביני 
ביני שמו אותו במשמר כנודע, והאיש ההוא 
בחושבו את יום מר אשר תהיה לו באחרונה 

ציאוהו ליהרג בהמון רשעים רינה יום אשר יו
ויהיה חילול ה' בדבר וגם בזיון לכל ישראל 
בכלל ולכל משפחתו בפרט צוה לבנו שיביא 
לו סם המות לאכול וימות מיתת עצמו ולא 
ישיגהו אותה כלימה ביום ההוא, ושאל 
השואל אם מותר לבן לשמוע אל אביו 

 .ולגרום לו מיתה ע"י או לא''(

 

 
סימן כג

 טיפול רפואי לחולה סופניכפיית 
בסעי' כב, הובא פסקו של  64בפרק א הערה 

בשו"ת מנחת שלמה ח"א סי' צא, ) הגרשז''א
: ''על דבר לגבי חולה סופני, וז''ל אות כד(, 

הילדה החולנית בת עמיתו, נלענ"ד דכיון 
שעל ידי הניתוח היא תישאר ח"ו משותקת 
לכל ימי חייה, וגם נוסף לזה אין ההצלה 

אית, בכגון דא מוטב להשאר בשב ואל וד
תעשה ולהשען על רחמי ד' כי רבים רחמיו 
וביד אדם לא להפילה. הן אמנם פשוט וברור 
דאע"ג שהחיים של משותקים ל"ע אינם כלל 
חיים לפי המושגים הפשוטים שלנו וקשה 
מאד כח הסבל של החולה וגם של משפחתו, 

עם כל זאת הננו מצווים וגם חייבים 
בקום ועשה להארכת חייהם של  להשתדל

משותקים, ואם הוא חולה חייבים ודאי 
להזדרז בהצלתו וגם לחלל עליו את השבת, 

מידה  -כי הענין של "חיים" אין לנו שום קנה 
כמה למדוד את יוקרם וחשיבותם אפילו לא 
בתורה ומצוות, שהרי מחללין את השבת גם 
על זקן חולה מוכה שחין אף על פי שהוא 

וטה גמור, ואינו יכול לעשות שום חרש וש
מצוה וחייו הם רק למשא וסבל גדול על 
משפחתו וגורם להם ביטול תורה ומצוות, 
ונוסף לצערם הגדול הרי הם אזלי ומדלדלי, 
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אפילו הכי מצוה בגדולי ישראל להשתדל 
 ולעסוק בהצלתו ולחלל עליו את השבת. 

ועוד יותר מזה נלענ"ד שאפילו אם החולה 
בה באופן כזה שמצד ההלכה מצטער הר

מצוה לבקש עליו שימות, וכמו"ש הר"ן 
והובא גם בפוסקים, מ"מ גם )מ.(,  בנדרים

באותה שעה שמבקש ומתפלל לד' שהחולה 
ימות ג"כ חייב הוא להתעסק בהצלתו ולחלל 
עליו את השבת אפילו כמה פעמים. ולעומת 
זה עשיר מופלג שהוא רגיל בחיי עושר וכל 

ו ונשרף והוא עומד ורואה רכושו הולך ח"
איך שהאש אוכלת ושורפת לנגד עיניו כל 
רכושו והוא ישאר עני המחזר על הפתחים, 
אפי"ה גם רק לכבות אסור אף על גב דכבוי 
בשבת הו"ל מלאכה שאינה צריכה לגופה, 
ואיסורו רק מדבריהם. ]וישמרנו ה' ברוב 

 רחמיו מנסיון כזה[. 
אבל מ"מ הואיל וסו"ס החיים של 
המשותקים הם רעים ומרים, וגם יש אשר 
טוב להם המות מהחיים, לכן בכגון דא 
מסתבר שאין חייבין לעשות מעשה של נתוח 
בקום ועשה, ובפרט בנידון דידן שגם עצם 

 ההצלה אינו אלא ספק. 
רבים מתלבטים בשאלה זו של טיפול בחולה 
גוסס, יש סוברים דכשם שמחללים שבת 

להכריח את  עבור חיי שעה כך חייבים
החולה על זה כי הוא אינו בעלים על עצמו 
לוותר אף על רגע אחת, אך מסתבר שאם 
החולה סובל מכאבים ויסורין גדולים או 

חושבני שאוכל אפילו סבל נפש חזק מאוד, 
וחמצן לנשימה חייבים ליתן לו גם נגד 
רצונו, אבל מותר להמנע מתרופות הגורמות 

. אולם זהסבל לחולה אם החולה דורש את 
אם החולה ירא שמים ולא נטרפה דעתו רצוי 
מאוד להסביר לו שיפה שעה אחת בתשובה 
בעוה"ז מכל חיי העולם הבא, וכדמצינו בגמ' 
)סוטה כ.( שזה "זכות" לסבול ז' שנים מאשר 

 למות מיד''.
ולגבי החילוק בין נתינת חמצן )שחייבים 
לתת( לנתינת תרופות )שלא חייבים(, עיין 

רות משה )חושן משפט חלק ב סימן שו"ת אג
עד, אות ה(, שכתב: ''...יש מקום להסתפק 
דאולי אף למ"ד שאין אדם רשאי לחבול 
בעצמו הוא דוקא במעשה, ואף שגם 
להתענות שמצער עצמו בשב ואל תעשה 
אסור, אולי הוא משום דכיון שהוא טבעו של 
אדם נחשב המניעה מזה כמעשה וכן הוא 

ן שהם צורך האדם מכל מיני מאכל ומשקי
וטבעו כך ששייך להחשיב המונע מאכילה 
ושתיה דמכל המינים כמעשה, אבל עניני 
רפואה דאין טבעו ודרכו של אדם בכך הוא 
איפכא דליקח ולעשות הרפואות הוא מעשה 
ולא הנמנע מזה שודאי אין זה מעשה...'', 
כלומר אדם שלא אוכל וע''י זה נפטר, נחשב 

עצמו לדעת, וכן שעושה מעשה של איבוד 
כתב הר"ן על הרי"ף )מסכת שבועות דף י. 
בדפי הרי''ף(: ''...האומר שבועה שלא 
אטעום כלום חודש ימים...דה"ל נשבע לעבור 

על דברי תורה שנשבע להמית את עצמו 
הלכך הויא לה שבועת שוא דאע"ג דהנשבע 
לחבל בעצמו חיילא עליה שבועה משום דלא 

בחדושי  אתי אלא מדרשא כמו שכתבתי
אפ"ה נשבע להמית את עצמו נשבע הוא 
לעבור על דברי תורה ממש דמקרא מלא דבר 
הכתוב ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש 
וכדאמרינן עלה בפרק החובל )דף צא ב( 
ודלמא קטולא שאני א"נ מהשמר לך ושמור 
נפשך מאד כדאמרינן במקלל עצמו לקמן 
בפרק שבועת העדות )דף לו א( הילכך מלקין 
אותו ואוכל לאלתר'', וסוברים המנח''ש 
והאג''מ שאין הבדל בין אוכל לבין חמצן, וכן 
כל צורך בסיסי הנצרך לחיותו, וע''כ אסור 
להמנע מהם, כי כשם שהנמנע מהם נחשב 
כמאבד עצמו לדעת, כך המונע מהחולה, 
אוכל וחמצן, נחשב לרוצח, מה שאין כן 
במניעת לקיחת תרופות, נחשב רק שנמנע 

מעשה הצלה, ובאופן הרגיל מי שנמנע מ
מלהציל את עצמו עובר על ''ונשמרתם 
לנפשותיכם'' )שלדעת הרמב''ם בהל' רוצח 
פרק יא הל' ד, נחשב רק כמצות עשה, ואילו 
במנח''ח סי' תקמו אות יא כתב שהשמר הוא 
איסור לאו(, והנמנע מלהציל את חבירו עובר 

יתר, על ''לא תעמוד על דם רעך'', ובזה יש ה
כי אין אדם מחויב לסבול יסורין קשים, כדי 
לא לעבור על לאו בתורה, כמבואר בש''ך 
ביו''ד סי' קנז ס''ק ג )ועיין במה שכתבתי 

, מדברי האג''מ סימן יא שער בב עילבזה ל
יו''ד ח''ב סי' קעד ענף ד, והמשנת פקו''נ סי' 
נז(, ורק לעשות מעשה המקרב מיתתו, 

ח, החמור בדין ''יהרג אסור, כי על איסור רצ
ואל יעבור'' אין שום היתר, )ועיין לעיל 

בתחילת פ''א אם המאבד עצמו  19בהערה 
לדעת עבר על ''לא תרצח'' של עצמו, ואם יש 

 דין יהרג ואל יעבור על איבוד עצמו לדעת(.
ועל ראיותיו של האג''מ הנ''ל שמותר להמנע 
מלהצילו בתרופות, כתב בשו"ת שבט הלוי 

סימן רנג(: ''הנה אעפ"י שהראיות  )חלק ח
מהנ"ל אפשר לדחות דעת תורה נוטה לזה 

 שאין חיוב פקו"נ להאריך יסורין''.
ואמנם סיים שם באגרות משה: ''...אבל  

יותר מסתבר שמחוייב כל חולה להתרפאות 
אף בניתוח של אברים הפנימיים כיון 
שהרופא הוא מוחזק למומחה שיש לסמוך 

ו''. וגם בדעת המנח''ש עליו בניתוחים כאל
הנ''ל, עיין בספר נשמת אברהם )יו''ד סי' 
שלט אות ד(, שיש הבדל ממה סובל החולה, 
שאם סובל מהמחלה, כלומר שעצם זה שחי 
גורם לו את הכאב, אין היתר לא לקחת 
תרופות, אבל אם הטיפול הרפואי עצמו גורם 
ליסורין, כלומר שמלבד הסבל הקשה שנמצא 

זה, גם הטיפול בו )שגם ככה  בו חולה סופני
לא יכול להועיל לרפאות את מחלתו 
היסודית( מוסיף יסורין קשים, לזה לא 
מחויב. ואכן מדויק דבר זה בדבריו במנח''ש 
שהובא לעיל, שכתב: ''אבל מותר להמנע 
מתרופות הגורמות סבל לחולה'', ומשמע 
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שהתרופות הם שגורמות לסבל. ואמנם 
ממה נובעים  באג''מ הנ''ל, לא חילק

היסורין, ובכל אופן רשאי לא לקחת את 
 התרופות.

ובניגוד לשיטת המנח''ש, והאג''מ, שרשאי 
לא להתרפאות, מצינו במור וקציעה )סימן 
שכח, ד''ה ''שם. וכן אם רופא אומר''(, 
שכתב: ''...בחולי ומכה שבגלוי שיש לרופא 
ידיעה ודאית והכרה ברורה בהם, ועוסק 

גמורה, ודאי לעולם כופין בתרופה בדוקה ו
לחולה המסרב במקום סכנה, בכל ענין ואופן 
שנתנה תורה רשות לרופא לרפאותו, כגון 
לחתוך בשר חי שבמכה ולהרחיב פיה, 
ולהפיס מורסא, ולחבוש שבר, אפילו בנטילת 
אבר )כדי להצילו ממות( ולתקן לו אספלנית 
ורטיה, ולגהות ממנו מזור לחבורה ומכה 

ותו משקין מזיעים ולהאכילו טריה, ולהשק
דברים מבריאים ומסעדים או ממרקים 
ומנקים בדוקים ובחונים שמועילים ובלתי 

כל כה"ג ודאי עושין לו ומעשין מזיקים, 
אותו בעל כרחו, משום הצלת נפש. ואין 
משגיחין בו, אם הוא אינו רוצה ביסורין 

, אלא חותכין לו אפילו ובוחר מות מחיים
רך לכך למלטו ממות, אבר שלם, אם הוצ

שלא יהא שדי תכלא בכוליה, ועושין כל 
הצריך לפקוח נפש נגד רצונו של חולה. וכל 
אדם מוזהר על כך משום ולא תעמוד על דם 

ואינו רעך, ואין הדבר תלוי בדעתו של חולה, 
 ''.נתון ברשותו לאבד עצמו

ולגבי חיובו של החולה לעסוק במצות 
עצמו, ''ונשמרתם'', ולעסוק ברפואת 

נשאלתי ע''י חולה במחלת הסרטן, שיש 
לפניו שני סוגי השתדלות להארכת חייו, 
שדעת רוב רובם של הרופאים, שחייב לעבור 
טיפול כימותרפי, דאם לא יעשה זאת, ימות 
עוד חודש, ואם יעשה את הטיפול, יתכן 
מאוד שיועיל להאריך חייו בכמה חודשים, 

זה,  ומצד שני, יש שמתנגדים לטיפול קשה
ואומרים שרפואתו היא ע''י דרכים 
טבעוניים, כגון שינוי תזונה קיצוני, ומיני 
צמחים שונים וכו'... ויש אמנם עצות שלהם 
שלא סותרות את הטיפול הכימותרפי, כגון 
להמנע מסוכר וכד'... אבל העיקר ששני 
הדרכים רחוקים זה מזה, ושאל האם מותר 

ב לו ללכת בדרך הטבעונית, שכאמור רו
הרופאים אומרים שבהחלטה זו, גזר על 
עצמו דין מוות מוקדם מאוד, וא''כ יחשב 
כמאבד עצמו לדעת, או שמא שכיוון שס''ס 
מטרתו האמיתית היא לחיות, ועושה דרך 
רפואה שיש לה תקדימים, א''כ עושה בהיתר 
? ושאלתי זאת את מו''ר הגאון הגדול רבי 

ל יהודה סילמן שליט''א, וענה לי שמי שכ
חייו הלך בדרך הטבעונית ואינו סומך כלל 
על הרפואה הרגילה, רשאי גם במצב מסוכן 
זה, להמשיך בדרכו, אבל אדם רגיל, אינו 
רשאי ללכת בדרכם, וחייב לרפאות את עצמו 
ע''פ הדרך הנורמלית שממליצים רוב רופאי 
זמנינו. )ונראה שיש להוסיף שזה כעין מה 

וב הרבנים, שבאופן כללי, צריך ללכת לפי ר
אבל מי שיש לו רב מובהק בכל עניניו, יכול 
לסמוך על רבו, גם כשהוא בדעת מיעוט, 

 ואכ''מ(.
וא''כ יוצא מתשובתו שבנד''ד בפיקו''נ 
הולכים אחר הרוב. וע''ע בתשובות והנהגות 

ג  סוף סימן שסג(, שכתב: ''חולה  חלק)
שמתנגד לטיפול...אם ע"פ רוב, הטיפול יועיל 

ים עוד הרבה מצוות הבורא ראוי ויכול לקי
לכופו על מצות וחי בהם או והשבותו לו, 
אבל אם גם לאחר הטיפול ספק גדול אם 
יועיל להאריך ימיו ח"ו, אף שאין הולכין 
בפיקוח נפש אחר הרוב, מ"מ בטיפול כי האי 
אי אפשר לכופו''. ולפי זה כשגם הרופאים 
אומרים שיש רק קצת סיכוי שהטיפול 

יעזור, אינו מחויב לעשותם, וכל  הכימותרפי
שכן שיש לו עוד דרך אחרת )השיטה 
הטבעונית(, שיש סיכוי כל שהוא שיכול 

 לעזור.
ואמנם גם כשיש רוב שהטיפול הרגיל יעזור, 
ובכ''ז החולה מתעקש שרוצה בדרך 

ומה '' הטבעונית, עיי''ש בס''ס שסא, שכתב:
ששואל בבן שאביו סובל ר"ל ממחלת סרטן 

ולרופאים העצה היא בניתוח  במעיים,
וטיפול בקרני אור עם סמים שמעכבין 
הצמיחה, ואביו מסרב שלדבריו בניתוח 
הישועה היא רק לזמן קצר, אבל אח"כ חוזר 
ומחמיר, ורוצה טפול כדברי הטבעונים, 
ולדבריו רבים נושעו על ידי זה יותר 

ולכן אף שאין אני מסוגל ...מהטיפול בניתוח
אה המתאים, שרופאים להחליט לכוף לרפו

טוענים שתרופות הנ"ל הבל, והטבעונים 
מוכיחים מעובדות שדידהו עדיף להאריך 
החיים, ולרופאים השפעה עצומה, וכ"ש 
למייצרי הסמים, עד שבכמה מדינות אסרו 
טיפול הטבעונים, ומי שטיפל כמוהם ונפטר, 
היורשים עלולים לתבוע הרופא הטבעוני 

קבלם, וקבלתי למשפט ולדרוש פיצויים ומ
בשעתו מכתב מאמריקה, עם בקשה לרבנים 
לאמץ דעת הטבעונים שהוכח בסרטן שמועיל 
יותר, ומביא שם כעין דרך שהבאנו כהנ"ל, 
ורגיל אני לייעץ שמזה ומזה, הרופאים 
וטבעונים, לא יניח ידו וישתדל בשניהם ולא 
יזיק, אבל האב כאן מתעקש שהטפול 

הורע,  הרפואי טוב בהתחלה אבל למעשה
והם מרמין ולכן אינו מוכן אלא כטבעונים 
לבד, ואינו מוכן לקיים שניהם, ולע"ד לא 
ישפיע על אביו, ולב יודע מרת נפשו, רק האב 

ומיהו כדאי לברר היטב ...יחתום שזהו רצונו
שיש מקומות בגוף שבניתוח בשלב מוקדם 
קרוב לודאי שמועיל וכה"ג ראוי לנתח שאז 

וקא כשמוקדם וחייב ודאי מועיל בניתוח ד
 ''.לעשות כן וכמ"ש

של מו''ר, יש להבין  הנ''ל ובעצם חידושו
הכיצד יתכן שנתיר לאחד ולשני נאסור 
בעניין כ''כ חמור של הצלת נפשות, ומצאתי 
כעין זה בספר שבת שבתון )לגאון רבי יצחק 
זילברשטיין שליט''א, בעמ' קד, בסעי' כט(, 
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מת שפסק: ''רופא שפרסם שמחלה מסויי
אינה מסוכנת, ואח''כ חלה בה, אחרים 
יכופוהו לאכול'', ובהערה שם כתב: ''שאלה: 
רופא שפרסם שנים רבות שמחלה פלונית 
אינה מסוכנת ומי שחלה במחלה זו אינו 
צריך לאכול ביום הכפורים, ורופאים אחרים 
חלקו עליו וסברו שמחלה זו מסוכנת והסובל 

נה אירע ממנה חייב לאכול ביום הכפורים, וה
שאותו רופא הסבור כל השנים שמחלה זו 
אינה מסוכנת הוא עצמו חלה במחלה זו 
והוא חושש ורוצה לאכול ביום הכפורים 
האם מותר לו ? תשובה: במסכת ע"ז )כח:( 
מובא שרב יהודה התיר לכחול בשבת עין 
שמרדה. נחלק עליו רב שמואל בר יהודה 
ואמר, מי ששומע דבריו של רב יהודה 

לם מחלל שבת ! ומבואר ב'צפנת פענח' ומקב
)בהשמטות להלכות תרומות עמוד ס(, דרב 
יהודה סובר דעין נחשבת לחלל הגוף, ואילו 
ר' שמואל בר יהודה סובר דעין אינה בכלל 
חלל הגוף, וז"ל ה'צפנת פענח': "ולא פליגי 
בדין רק אי מקרי חלל". מספרת הגמ' 
שלבסוף חלה רב שמואל בר יהודה עצמו 

ינו ושלח לשאול את רב יהודה אם מותר בע
לו לכחול עינו בשבת או לא, והשיב לו לכולם 
מותר לכחול לדידך אסור, האם מעצמי 
התרתי זאת? והרי הלכה זאת שאמרתי, 
שיטתו דמר שמואל היא, שממנו קיבלתי 
להתיר, )ויעו"ש בהגהות "פורת יוסף" 
שבסוף המסכת( וכתב רש"י לדידך אסור 

רערת על דברי ועיין ב"צפנת שאתה אסרת וע
פענח" שם  דהוי מדין שויא אנפשיה חתיכה 

 דאיסורא.
מדברים אלו משמע לכאורה דלרופא הנ"ל 
אסור לאכול מאחר וגילה דעתו שהמחלה לא 
מסוכנת וכמו שאמר רב יהודה לרב שמואל 
ונראה דאעפ"י שלרופא עצמו אסור לאכול 
משום שהוא סבור דאין בזה סכנה אבל 

אחרים חייבים לפתוח פיו של אותו אנשים 
רופא ולהאכילו משום דלשיטתם הרי זו 
סכנה והיא דוחה כל האיסורים וגם איסור 
שויה אנפשיה חתיכא דאיסורא שאסר 
הרופא על עצמו נדחה במקום פקו"נ, ומה 
שלא עשה כן רב יהודה, הוא משום דרב 
שמואל לא היה לפניו אלא שלח לשאול מה 

א היכי תמצא מחודשת לעשות. ולפי זה תצ
דקיים מצב שלאדם עצמו אסור לאכול 

 ולאחרים מותר להאכילו.
ובדומה קיימת היכי תמצא כזאת כשהיה 
לפני ראובן שתי כוסות אחד של מים ואחד 
של סם המות ושתה אחת מהן, וברור לו 
ששתה מים זכים וטובים, ועד מעיד ששתה 
סם המות חייבים לתפסו ולהצילו מהסם אף 

כו לחלל שבת או יום הכיפורים, אף שיצטר
שלו עצמו אסור לחלל שבת. כמו כן נראה 
דרופאה שפרסמה על מחלה פלונית שלא 
מסוכנת ורופאים אחרים סבורים שמסוכנת, 
והרופאה מעוברת מותר לה לאכול ביום 
הכפורים בגלל העובר ואעפ"י דשויא אנפשיה 

חתיכה דאיסורה בכל זאת על העובר לא 
 שויא...

ה בספר "עבודת עבודה" )לר' שלמה והנ
קלוגר ע"ז דף כ"ח ד"ה א"ל(, כתב על סוגיא 
זו וז"ל "מיהו לפי האמת קשה לי דאיך שלח 
לו לדידך אסור, בשלמא בשאר מיני 
איסורים שייך לומר דאף אם מותרין מן 
הדין והאוסר רצה לחזור בו ג"כ מ"מ כיון 
דאסרו שויא עליה חתיכה דאיסורא, אבל 

ן דעיקר הטעם האוסר דהוי ס"ל בזה כיו
דאין זה סכנת נפשות ור' יהודה המתיר הוא 
דס"ל דיש בו סכנת נפשות, וא"כ כיון דלפי 
האמת יודע ר"י דיש בזה סכנת נפשות מה 
בכך דשויא חתיכה דאיסורא סוף סוף אין לך 
איסור שעומד בפני פיקוח נפש רק שלשה 
ולא יותר, ולו יהא דשויא על נפשיה אלף 

ורין מ"מ כיון דלפי האמת פיקוח נפש איס
הוא יש להתירו, ואיך אמר לכולי עלמא שרי 
ולדידך אסור, ובעל כרחך מוכח דלא אמרו 

 כן לאמת, רק דרך קינטור בעלמא.
ואפשר לומר עוד דמה ששלח ר' שמואל לר' 
יהודה, שרי או לא, הרי ידע דר' יהודה שרי 
ומה זו שאלה ? אך שאלתו הוי, אם הוי דין 
זה מדרב יהודה לבדו ואסור לו )לרב שמואל( 
דשויא אנפשיה חתיכה דאיסורא או הוי 
מדשמואל וכדומה, והוי טועה בדבר משנה 
ומותר אף לגבי נפשיה, ושלח לו ר' יהודה 
כנ"ל דלדידך אסור אם הוי דידי, אך אם הוי 
דברי שמואל אף לדידך מותר ודו"ק. נמצא 

א שלדברי ה"עבודת עבודה" אסור לרופ
הסובר שמחלתו לא מסוכנת לאכול אלא אם 
כן החולק עליו הוא מופלג בחכמה ואז הוא 
בגדר טועה בדבר משנה שדבריו בטלים גם 

 בנוגע לעצמו.
עוד דרך בהבנת סוגיא זו, שמעתי מגיסי 
הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א והוא על 
פי דברי  התוס' במסכת ראש השנה )דף ט"ז. 

( שהקשו על הנאמר ד"ה בפסח על התבואה
במסכת ראש השנה )טז.( שבפסח העולם נדון 
על התבואה, ואילו בברכות )יח:( נאמר 
'מעשה בחסיד שהקנטתו אשתו ערב ר"ה 
והלך ולן בבית הקברות ושמע שתי רוחות 
שמספרות זו לזו כל הזורע ברביעה ראשונה 
ברד מלקה אותו' יעו"ש, הרי שבראש השנה 

'אי נמי הסוגיא דנין על התבואה ותירצו 
בברכות אזלא כר' יהודה הסובר הכל נדונין 
בר"ה וגזר הדין בפסח', והקשה גיסי מה יענו 
להאי עובדא ר' יוסי הסובר שם שבכל יום 
אדם נידון, הרי על מעשה שהיה לא יחלוק? 
והשיב לו מרן אביו זצ"ל בעל "קהלות יעקב" 
דכוונת התוס' היא שאותו חסיד אזיל 

ה ובשמים פוסקים לגביו בשיטת ר' יהוד
כמותו אך לא לגבי אחרים זולתו, וראיה לכך 
מר' אליעזר הסובר במסכת שבת )דף קל( 
דמכשירי מילה דוחים שבת ואין הלכה 
כמותו ובכל זאת באתרא דר' אליעזר לא 
מתו לפני זמנם אעפ"י דמישהו אחר שיעשה 
כך ויחלל שבת עבור מכשירי מילה חייב 
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סקים כאותם תנאים סקילה הרי שבשמים פו
בנוגע אליהם ועל פי זה אפשר להסביר שרב 
יהודה לא התיר לשמואל לכחול עיניו 
דמאחר והוא פסק דאין סכנה בעין שמרדה 
לכן לא יזיק לו כי בנוגע אליו יפסקו כך 

 בשמים.
לפי הסבר זה אין מסוגיא דע"ז ראיה לרופא 
ויתכן שרופא הסבור שאין מחלתו מסוכנת 

יו ואחר זמן נחלה הוא עצמו ואחר חולק על
 מותר לו לאכול ביוכ"פ. 

לסיכום: לרופא עצמו יתכן שאסור לאכול 
אבל אחרים חייבים לכופו לאכול''. ואת כל 
דברי הגר''י זילברשטיין בספרו 'שבת שבתון' 
הנ''ל הבאתי כדי להטעים במקצת את סברת 
מו''ר הגר''י סילמן, לזה שניתן תשובה 

ני למי שנהג כך כל חייו, חיובית לטיפול טבעו
ותשובה שלילית למי שמסופק בצדקת 
שיטתם. ומו''ר הגאון הגדול רבי שריאל 
רוזנברג שליט''א אמר לי שמסכים לתשובתו 
של הגר''י סילמן, והסביר הטעם בפשטות, 
שמחלה היא קלקול בסדר הרגיל והנכון של 
תפקוד הגוף, והגוף יכול לתקן עיוות זה, 

, מצוי בראש של האדם, והתחלת תיקון זה
וא''כ אדם שמאמין שהדרך הטבעונית תעזור 
לו, בשבילו הדבר השתדלות טובה לרפואתו, 
כי האמונה שלו, מכניסה לראש, כוחות 
לגבור על המחלה, אבל מי שמסופק, ועושה 
הוראותם מתוך יאוש, כמעט ואין סיכוי 

 שיועיל לו.

 

 

 

סימן כד
ולא  התפילה על חולה סופני שימות במהר

 יתייסר
בפרק א סעי' כב, הובא דברי התפארת 
ישראל שכתב שקיימ''ל כר''ן )נדרים מ.(, 
שיש להתפלל שחולה המתייסר מאוד ימות 

כן פסק בערוך השולחן מהר, ולא יסבול, ו
)יורה דעה סימן שלה סעיף ג( ''כל המבקר 
את החולה גורם לו שיחיה שמתפלל עליו 

בקש עליו שיחיה וכל שאינו מבקר אין מ
רחמים לא שיחיה ולא שימות דלפעמים יש 
לבקש רחמים שימות כגון שיש לו יסורין 
הרבה בחליו ואי אפשר לו שיחיה כמעשה 

תפארת -דרבי פ' הנושא ]ר"ן שם['', ועיין עוד
יעקב על התפא"י, שבט יהודה יו"ד שלט, א, 
וע''ע בספר כל בו אבלות )לרבי יקותיאל 

(, שכתב שאע''פ 20גרינוואלד, ח"א עמ'  
שהחכמים בבית רבי לא הסכימו לדבריה של 
אמתו של רבי, בכ''ז פסק הר''ן שמותר, 

כתב שם: ''עיין בספר חקקי לב  14ובהערה 
)לרבי חיים פלאג'י, ח''א יו''ד סי' נ בעמ' צ(, 
שנשאל מאיש חשוב שאשתו סובלת יסורין 
נוראים והרופאים אומרים אין תקוה 

ל שתמות כי קשה ומבקשת מבעלה להתפל
כח הסבל והביא דברי הר"ן ומסיים דכל זה 
טרם הגסיסה אבל אם הוא גוסס אין 
להתפלל, כמו שכתב בספר חסידים סימן 
רל"ד שאין לצעוק עליו בשעת יציאת נשמה''. 

ועוד כתב החקקי לב דההיתר של הר''ן הוא 
רק לאנשים אחרים, ולא למשפחתה 

קו על הקרובה, ולגבי מה שתלמידי רבי חל
דעתה של אמתיה דרבי, כתב: ''דאם היה 
ענין זה שלא כדין לא היה התלמוד מביאו, 
וזה שרבנן לא השגיחו על כך אפשר לומר 
דרבנן לא חזו כ"כ זה הצער של רבי, דאי לא 
הסכימו לאמתיה דרבי היה להם לרבנן 
באותה שעה לגעור בה, וגם לא הוי שתיק 
תלמודא מלומר לפחות שמה שעשתה 

יה דרבי היה שלא כהוגן, ודמשתיק אמת
תלמודא נראה אדרבא שהסכימו לדעתה 
ולכן הדין יוצא דבנ"ד שהאשה עצמה שהיא 
חולה ויש לה יסורין קשים ומרים מבקשת 
מאחרים שיתפללו עליה שתמות בודאי 
דמותר גמור והוא ברור'', ועל דברי החקקי 

 -לב הנ''ל, כתב בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ה 
ימן ה(: ''שונים בהרבה פני רמת רחל ס

הדברים הכתובים בספר חקקי לב הנ"ל 
מכפי שסוכמו והובאו בספר כל בו הנ"ל, 
ראינו ראשית כמה כרכורים שכרכר הבעל 
חקקי לב עד אשר הסיק להתיר אפילו את 
מה שהתיר, בתנאים ותנאי תנאים על טהרת 
הכוונה הברורה לשם שמים בלבד בלי שום 

אשר גם יודע תעלומות פניה כלל ועיקר עד 
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יוכל להעיד כך, ומתוך הדגשה בולטת על 
היסורין המרים והממושכים של החולה 
אשר בנידונו ועל תחנוניה של החולה בעצמה 
שיתפללו עבורה שתמות על אף הפיוסים 
הממושכים מתוך חיבה ומסירות שתקבל 
היסורין באהבה וא"כ י"ל אין לך בו אלא 

ים רציניים חידושו שצריך שתוקדם פיוס
מתוך חבה ואהבה לדבר על לב החולה 
שיקבל את היסורין באהבה וימורקו עי"כ 
עונותיו כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה 
טוב ולא יחטא, וגם כמו שמודגש בנידון שם 
שהרבו בלי מחשך להשתדל בהבאת 
ובהמצאת רופאים ותרופות ובשימושה בכל 

ני הנצרך לה, וכן הרבו בתפלה ותחנונים לפ
ה' וחילקו הרבה מעות לצדקה, כן בבואנו 
להקיש וללמוד משם על מקרה אחר צריך 
שיהא בדומה לו שתוקדם לפני כך ריבוי 
המאמצים ברופאים ותרופות והמצאת 
משרתים לשימושו, שבהרבה פעמים עם 
ההקלות והשקטת היסורין משלים החולה 
עם מצבו ועכ"פ מפסיק מלשאול את נפשו 

שבון עולמו בתשובה למות וגומר את ח
גמורה לד', וכן להרבות בבקשת רחמים לפני 
הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ורק אחרי 
קידום עשיית כל הנז"ל והמצב לא משתנה 
והחולה ממשיך עוד לבקש את נפשו למות, 
או שדעתו כבר נטרפה עליו ורואים איך 
שמתפתל ביסוריו הנוראים, אז רק אז יכול 

בת לבו לש"ש מי שבטוח בטהרת מחש
להתפלל עליו לפני ד' שימות, וכדמזהיר 
החקקי לב שם וכותב והכל לש"ש ובוחן 
לבות וכליות אלקים צדיק וכבר אמרו חז"ל 
כל דבר המסור ללב נאמר ויראת מאלקיך, 
וגם מדגיש לכתוב אם אין להם שום חששא 
מכל החששות האמורות, והיינו שאלו 

א"ע  שרצונם להתפלל על כך צריכים לבדוק
היטב מקודם על כך. ומכיון ששגיאות מי 
יבין, אנו רואים באיזה זהירות שכותב אחרי 
כל זאת הבעל חקקי לב את דבר התירו, הוא 
אינו כותב בנוסחא של הוראת היתר 
לכתחילה אלא כותב בלשון של בדיעבד אם 
יהיו מתפללים עליה כדי שתמות ותנוח נפשה 

ן הרשות בידם, ור"ל דאם יעשו כן אי
 מזחיחין אותם. 

הא חדא. ושנית, ראינו בהדיא שדבר התירו 
של החקקי לב הוא רק לאחרים שאין להם 
שום נגיעה ושום טירדא וטירחא וכל כדומה 
לזה בהמשכת חיותו של החולה, אבל בשום 
פנים אין לבעל או לבנים או לקרובים 
להתפלל על החולה תפלה כזאת שימות, הן 

ות על שאר מפאת מדת דרך ארץ ורחמנ
בשרם לנתינתו לרדת שחת, הן משום חשדא 
ומראית עין, והן בגלל כך שלא ימלט שלא 
יגונב בקרבם איזה נגיעה כל שהיא ומחשבת 
און מתחת לסף ההכרה להנצל כבר מריבוי 
הטירחא וההטרדה שיש להם מסביב לחולה 
הזה, ולכן יש להם לכל היותר להיות בזה שב 

 ואל תעשה. 

נ"ד שלבד כל האמור לעיל ומתוך זה נלפע
בדברינו לחלק מהעובדא דרבי בפ' הנושא, 
יש מקום גם לחלק ולומר שאין ללמוד בכלל 
ממעשיה של אמתיה דרבי, ואין ביכלתנו 
להדמות אליה, דשאני אמתיה דרבי ששיערה 
בנפשה לפי גדולתה שכל כוונתה רק לש"ש, 
וכדכותב לחלק גם הבעל חקקי לב בכתבו 

ש לחלק ולישב שאם אמרו דמאמתיה דרבי י
אנחנו כחמורים ולא כחמורו של רבי פנחס 
בן יאיר בודאי בפה מלא י"ל דאין אנחנו 
כאמתיה דרבי, וא"כ מה אנו שנבוא לדמות 
עצמנו לאמתיה דרבי שכוונתה היתה בטוחה 

 בודאות שהיא רק לש"ש''.
כתב בספר כל בו הנ''ל: ''עיין  15ובהערה 

''ד נ"ב 'בדין במפתחות לספר גור אריה יו
חולה שמתייאשים אותו ויש לו יסורין קשים 
האם מותר להתפלל שימות' אבל גוף 
התשובה נאבדה ואין אנו יודעים תשובתו''. 
וע''ע בספר שערים מצויינים בהלכה )לרבי 
שלמה זלמן ברוין, ח''ד סי' קצד ס''ק ב, עמ' 
רלג(, שאף שהתיר להתפלל שימות, בכ''ז 

תרופה שימות מהרה כתב ''אבל לתת לו 
 אסור עפ''י כל הפוסקים''.

ועיין בשאילתות דרב אחאי )פרשת אחרי 
מות שאילתא צג(, שכתב: ''נכנס ר' עקיבא 
ודרש כל שאינו מבקר החולה כאילו נוטל 
נשמתו דכד אזיל ומשאיל וחזייא צעריה בעי 
עליה רחמי דלימות מאי טעמ' כבר השתא 

ה מיתפח ומכסיפנא הילכך לא בעי עלי
רחמי'', ובשאילת שלום על השאלתות שם 
בס''ק קיד, כתב שיש בדברי השאלתות 
''חסרון הניכר'', אלא שכוונת השאלתות, 
כדעת הר''ן בנדרים הנ''ל, ואילו בהעמק 
שאלה שם ס"ק ט, אין פי' השאלתות לגמ' 
בנדרים כפי' של הר''ן, אלא שבכ''ז יש 
להוכיח כדעת הר''ן מהגמ' בר''ה יז. שרב 

א ביקר את רב הונא בריה דרבי יהושוע, פפ
שהיה חולה, ''רמז להם שיבקשו על מיתתו 
דשוב לא יחיה, ויותר טוב למהר מותו 
משיצטער, ומש''ה אכסיף מיניה לבסוף''. 

רמת רחל  -ואילו בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ה 
סימן ה(, חלק על העמק שאלה, וכתב: 
''אפילו לפי פירושו של העמק שאלה בדברי 

גמ' בר"ה שם הרי יש לדון משם לאידך ה
גיסא ולומר דהרי חזינן מסוף מעשה כי עצת 
ה' היא תקום ומחשבת האדם באומד דעתו 
שבודאי ימות שוא היא, וממילא אין לו 
לאדם לגמור בדעתו להתפלל עליו שימות, 
ולא פעם ראינו לרופאים גדולים שאיכספו 
בכגון דא לקבוע שחולה זה בודאי ימות ואין 
שום תקוה עפ"י דרך הטבע שיחיה, ולבסוף 
קם ממטתו לתחיה שנים על שנים, ואפילו 
במחלות כאלה שבהזדהותם יודעים כבר 
ברור שלא יתרפא מזה, ג"כ ראינו מקרים 
שהרופאים קבעו תאריך למיתתם, ולמעשה 
המשיכו לחיות הרבה יותר, ולא עוד אלא 
שבא מצב ביניים של הטבה במדת היסורין 

יוכל למדוד ולקבוע ערך חיי האדם  וא"כ מי
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ולו חיי שעה, יקרתם ויעילותם, עד שיוכל 
לקבל עליו להתפלל לה' שיתקצרו, ואם 
חלילה לא יכסוף לבסוף מזה בעלמא הדין או 
בעלמא דאתי...חוץ מזה אין גם הכרח לעצם 
פירושו של העמק שאלה בדברי הגמ' בר"ה 

 שם...''  
יעא פד. ועוד ראיה להתיר, עיין בבבא מצ

שהתפללו על רבי יוחנן שימות כי ''שף 
דעתיה''. כך הוכיח בספר 'דברי משה' להג"ר 
משה הלברשטאם זצ"ל סי' צה אות א', 
והוסיף להקשות מדוע הר''ן לא הביא ראיה 
זאת, ותירץ שאולי אפשר לומר שהם 
התפללו שיתרפא ויחיה, ולא נתקבל 
 תפילתם, ונח נפשיה דר' יוחנן, וכתב: ''אבל

זה דוחק וצ''ע'', והסכים עמו שהדבר דוחק 
בשו"ת שבט הלוי )חלק ח סימן רנג(, ולכן 
כתב לו: ''אבל לענ"ד י"ל דשאני נשתטה 
באדם גדול כר' יוחנן, ועוד דנפטר ממצות, 
ואעפ"י שגם על שוטה מחללים כמבואר 
בפוסקים וכאשר ביאר היטב בבה"ל או"ח 

נ"ד  סי' שכ"ט ד"ה אלא, אמנם יש חילוק בין
דהתם ר' יוחנן דכל התורה נתפרשה על ידו 
ניחא לי' בעצמו דלימות ולא יחיה כשוטה 
ח"ו בעוה"ז, והרי זה דומה ממש לאמרם 
תענית כ"ג ע"א דהתפלל חוני המעגל רחמים 
על עצמו שימות מטעם או חברותא או 
מיתותא, וק"ו שלא לעשות שוטה, וא"כ אין 

ביא לדון מזה על שאר מקרים ושפיר דלא ה
מזה הר"ן'', ואמנם מצינו שסמך על הגמ' 
בב''מ הנ''ל )וגם על הר''ן(, במשנה הלכות 

 ח''י סי' רב.
שהרי כך  -עוד ראיות שמותר להתפלל שימות

וישאל את ''א יט, ד, -התפלל אליהו )מלכים
נפשו למות ויאמר רב עתה ה' קח נפשי כי לא 

(, וכך גם התפלל יונה )ד, ''טוב אנכי מאבתי
ועתה ה' קח נא את נפשי ממני כי טוב '' ג, 

(. וחידוש גדול מצינו בירושלמי ''מותי מחיי
)שבת פרק יט, הלכה ב( שרב אדא התפלל על 
כרות שפכה שימות כי אסור לבוא בקהל. 
)וז''ל הירושלמי: ''ר' אדא בר אהבה 
איתיליד ליה חד בר בי מימסמיס ביה מית. 

ליו ונתענה ער' אבין אמר נעשה פצוע דכא 
. רבנן דקיסרין מרין כרות שפכה נעשה ומת

 -'', ופי' בקרבן העדה: ''ונתענהונתענה ומת
רב אדא עליו כדי שימות כיון שפסול לבא 
בקהל'', וכן פי' בפני משה: ''ונתענה עליו 
שימות לפי שאינו ראוי לבא בקהל''(. ועיין 
מסכת בבא מציעא דף פו. במעשה עם רבה 

ד להתפס למלכות, בר נחמני, שלבסוף כשפח
''אמר: תינח נפשיה דההוא גברא, ולא ימסר 
בידא דמלכותא'', כלומר שעדיף למות מאשר 

 ליפול לידי המלכות.
וראה בשו"ת באר משה )לרבי משה שטרן, 
ח"ח סי' רלט ס"ק ד( שכתב שמותר רק 
להתפלל שינצל מייסוריו וממילא משמע גם 

ו ע"י מיתתו, ועיין שם שכתב שזוהי גם כוונת
של הר''ן, וע''ע בתשובות והנהגות )ח"ב סי' 
תשלח(, שכתב: ''...ונראה שמותר להתפלל 

רק שהקב"ה יעזור שיהיה טוב לו, וזהו 
שהתפללה אמתיה דרבי שיכופו עליונים את 
התחתונים, והיינו שרצון הבורא ית"ש 
יתקיים ולא תפלת תחתונים שיחיה ביסורין 

נוסח  כשאי אפשר לו לפעול עוד כלל, ולכן
התפלה הראוי הוא שיעזור הקדוש ברוך הוא 
לחולה שלא יסבול יותר, כיצד? כפי רצון 
הקדוש ברוך הוא, או שימות או שירפא 
אותו, עכ"פ יעזור שלא יסבול עוד, אבל אין 
להתפלל להדיא שימות אף דנראה שאין 
תקוה וסובל הרבה, רק יש להתפלל שהקב"ה 

ון גם יעזור אותו שלא יסבול, וזהו המכו
בתפלת אמתיה דרבי וכנ"ל''. ובסימן פב, 
כתב: ''...לדעתי לדידן אין להתפלל שימות 
כשהוא בדעתו וסובל, רק שיזכה בזה 
לסליחה ומחילה, ורק אלו שבלאו הכי אין 
דעתם צלולה ומצטערים הרבה, יש לסמוך 
על הר"ן ולהתפלל שימות, אבל אם קץ בחייו 
ועלול להתרעם על הקדוש ברוך הוא 
וכדומה, ומבקש למות נראה שבזה אין 
איסור להתפלל, שהקב"ה ינהוג עמו כפי 
שטוב לו, אבל במצטער הרבה לבד לא כל 
הרוצה ליטול את השם להתפלל שימות יבוא 
ויטול, ודרכי ה' נסתרות וסגי כשאינו מבקש 
על כך, אבל כשמרגישים צערו שנורא מאד 

 כוי שיחלים ואינו מסוגל לסבול כה"גיואין ס
נראה שמותר כמ"ש, ושמעתי שהגאון הר"ש 
רוזובסקי, ראש ישיבת פוניבז' זצ"ל, ביקש 
ממבקריו בעת מחלתו האחרונה, שיתפללו 
שהקב"ה יפרידנו מן היסורין, וביאר שיכול 
להתקיים, או ע"י שהוא יעזוב, או שהיסורין 

 יעזבו''.
וראה עוד בשו"ת חמדת צבי )ח"ד סי' נד(, 

ש לשאול והרי אפילו ועל המתירים לגמרי י
"חרב חדה מונחת...", ושאלה זו הובא בספר 
דף על הדף )נדרים דף מ.(: ''ולכאורה צ"ע 
בדברי הר"ן הנ"ל, הא קי"ל דאפילו חרב 
חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתיאש מן 
הרחמים. וביאר הגאון רבי שמואל רוזובסקי 
זצ"ל דודאי אפי' חרב חדה מונחת על צוארו 

אל יתיאש מן הרחמים אך כל זה של אדם 
אם היא במצב של מונחת, אבל אם היא כבר 
התחילה לחתוך אין כלל זה. ובזה כתב הר"ן 
דאם מצטער בחליו הרבה וא"א לו שיחיה 

 מתפלל עליו שימות''.



261 

 

  

סימן כה
חקירות בגוזל מכונת הנשמה ובמכירת כליה 

 והמסתעף
דה בפרק ב סעי' יב, הובא הנידון האם ר''ע יו

כשבעל המים רק לבן פטורא )בב''מ סב.(, 
ספק יחיה, ואם יביא לחבירו, חבירו ודאי 

בשו"ת חוות יאיר )סי' קמו(  עוד עייןיחיה, ו
שבאמת אם רק ספק אם ימות, צריך הוא 
להכניס עצמו בספק סכנה להציל חבירו, ואף 
שההצלה של חבירו היא ג"כ רק ספק. ואילו 

יו וסבר שחייך בישמח משה פר' ויגש חלק על
קודמין גם בכה"ג ועיין מה שביארו בשו"ת 
דברי יציב חו"מ סי' עט. ועיין גם בפרי 
מגדים )אורח חיים משבצות זהב סימן שכח 
ס"ק א(, שכתב: ''...ונפקא מינה, אף דקיימא 
לן אפילו הרבה ספיקות מחללין שבת, 
כבסימן שכ"ט סעיף ג', מכל מקום אם יש 

פי הרופאים וכדומה, אחד שוודאי מסוכן על 
וזה ספק, ורפואה אחת אין מספקת לשניהן, 
הוודאי דוחה הספק''. כלומר שאדם שלישי 
צריך לתת לודאי ולא לספק. אבל לגבי הספק 

 -עצמו, כתב שם בס"ק ז' בשם הרדב"ז 
 שספק דידיה עדיף על ודאי של חבירו ]וז''ל

הרדב"ז )בחלק ג סימן תרכז, אלף נב(: 
אבר חמירא דהא התירו  ''...תדע דסכנת

לחלל עליה את השבת בכל מלאכות שהם 
מדבריהם אפילו ע"י ישראל. ותו דכתיב 
דרכיה דרכי נועם וצריך שמשפטי תורתינו 
יהיו מסכימים אל השכל והסברא ואיך יעלה 
על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או 
לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את 

ה טעם לדין זה אלא חבירו הלכך איני רוא
מדת חסידות ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד 
בזה ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד 
שוטה דספיקא דידיה עדיף מוודאי 
דחבריה''[, וכן כ' בס' חקר הלכה בכלל ח' 
בעניני חולה ס"ק ב', וכן במהר"ם שיק 
בספרו על המצוות, מצווה רלח. ועל דברי 

שכתב באמרי בינה הפמ''ג הנ''ל עיין במה 
)דיני אורח חיים סימן יג ס''ק ה(, וז''ל: 
''כתב המג"א )סי' קנ"ו( בשבת )דף ל"ג( 
אמרינן נשים דעתן קלות דלמא מצערי להו 
ומגלי לן אזלו טשו במערתא משמע שמותר 
לו לברוח כשיש סכנת נפשות אע''פ שמתוך 
זה גורם צער לחבירו ומשמע שהוא מחויב 

יהרג חבירו  לסבול צער כדי שלא

בחנם...ומ"ש המג"א דמשמע דמחויב לסבול 
צער כדי שלא יהרג חבירו וכוונתו מדקאמר 
נשים דעתן קלות משמע מצד קלות יעשו 
שלא כדין לגלות. יותר מזה מובא ב"י סוף 
חו"מ משם ירושלמי דלהציל חבירו מסכנת 
נפשות אפילו להכניס את עצמו בספק סכנה 

ודאי והוא  חייב וכתב הטעם מפני שהלה
ספק ק"ו דחייב לסבול ושלא לגלות. ובאמת 
יש להבין אמאי יתחייב להכניס עצמו בספק 
סכנה כיון דאסור לאדם להכניס את עצמו 
בספק סכנה ואיך יתחייב בשביל להציל 
חבירו ואף למיטרח ומיגר אגורי ברואה 
חבירו טובע בנהר דחייב ילפינן בש"ס 

ד על דם סנהדרין )דף ע"ג( מקרא דלא תעמו
רעיך וברש"י שם לא תעמיד ע"ע משמע אלא 
חזור על כל צדדין שלא יאבד דם רעיך ועיין 
במהר"ם לובלין מ"מ זה דוקא במקום 
דליכא ספק סכנת נפשות אבל באיכא מנ"ל 
דחייב להכניס את עצמו בספק סכנת נפשות 
להציל חבירו בפועל כיון דאם יניח מלהציל 

שלא יעשה  אינו עושה שום דבר. אבל ודאי
מעשה בקום ועשה לגלות אף אם יסבב עי"ז 
שלא יגל' ספק סכנת נפשות חייב בדבר מן 
הדין. וראיתי בפמ''ג במשבצות )סי' שכ"ח( 
שהביא דברי רדב"ז דנשאל באם שולטן אמר 
לאחד, הנך לקצוץ לך אבר שאינך מת בו או 
אמית ישראל חבירך שי"ל ק"ו אם סכנת 

ת נדחה מפני פ"נ אבר א' אין דוחה שבת, ושב
א"ד דסכנת אבר א' נדחה מפני פק"נ והשיב 
דאין עונשין מן הדין, ועוד בשבת משמיא 
הוא אבל שיבא הוא אונס א"א מפני פק"נ 
לא שמענו וגם לפעמים יש סכנת נפשות 
באבר אחד ושיוצא רוב דם וספק דידיה ודאי 
עדיף מודאי דחבריה וכתב הפ"מ דאם אומר 

אקוץ לך אבר י"ל אתה תמית לחבירך או 
דחייב מיתה בכה"ג ורוצח הוא והדברים 
פשוטים דהא מחויב לסבול צער אף שלא 
לגלות ק"ו דאם להסר צערו וס' ס"נ שלו 
במיתת חבירו בודאי דהוי רוצח. אולם מה 
דפשיטא לי' לרדב"ז שיבא הוא אונס א"א 
לא שמענו תמהני הא בירושלמי הנ"ז בב"י 

עצמו בספק  ח"מ מבואר דחייב להכניס את
סכנת נפשות היכא דחבירו הוא ודאי, דודאי 
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דחבירו עדיף מספק דידיה וצ"ע לדין'' עכ''ל 
ועיין בציץ אליעזר )חלק יז סי' עב בס"ק יט( 
שכתב: ''...אבל במקרה שהרפואה שייכת 
היא להספק, אזי אין הספק מחויב לתת 
אותה להודאי... והכי ראיתי בספר הנודע 

ר' נפתלי הלוי לנדא ז"ל חקר הלכה )להגאון 
אבד"ק סטרעליסק( בכלל ח' בעיניני חולה 
סק"ב, שבדבריו מביא רק דברי הפרמ"ג 
בסק"א, ומוסיף לומר מד"ע, דאבל אי 
הרפואה היא של בעל הספק איננו מחויב וגם 
איננו רשאי לתתה לבעל הודאי, דכיון דרשינן 
וחי אחיך עמך חייך קודמין לשל חבירך 

א"כ איננו רשאי  .(סב) כדדרש ר"ע בב"מ
לתת לחבירו, דכיון דהתורה אמרה חייך 
קודמין א"כ הו"ל כממית עצמו ומה חזית 
דדמא דחברך סומק טפי דילמא דמא דידך 
סמק טפי יעו"ש... כמו כן ראיתי להגאון 
המהר"ם שיק ז"ל בספרו על המצוות מצוה 
רל"ח שכותב לבאר דנראה לו דפלוגתת ר"ע 

יהו ספק וחבירו ודאי וב"פ הוא בגוונא דא
בזה הוא דסובר ב"פ דמוטב שישתו שניהם 
וימותו ואל יראה במיתת חבירו, ור"ע פליג 
ויליף מחי אחיך עמך שחייך קודמין לחיי 
חבירך, והלכתא כר"ע עיין שם...'', ובכ''ז 

''...ואפי' הוא בעצמו יתכן  כתב בס''ק כ:
שיכול ג"כ לוותר לנתינת הטיפול לחיי עולם 

כאן ענין של חייך קודמין מכיון שהם ואין 
רק לחיי שעה, ומתבטלים המה כלפי ההצלה 
של זה שהמה לחיי עולם, ...ואליבא 
דהמהר"ם שיק הנ"ל באות הקודם, הרי 
סבור בכזאת בן פטורא שצריך לוותר ספיקו 
דידיה כדי להגיש הצלה לחבירו הודאי, וניתן 
איפוא לומר שר"ע פליג רק היכי שהוא ספק, 

"י ההצלה ינצל לחיי עולם, אבל היכי שע"י וע
הצלה דידיה ג"כ לא ינצל כי אם רק לחיי 
שעה בלבד בכה"ג י"ל שגם ר"ע יודה שיש לו 
לתת לחבירו אשר לא רק שעי"כ ימותו 
שניהם, )כוונתו, שאם אין את סברת ר"ע 
שחייך קודמין ממילא הדרינן לסברת בן 

( פטורא שימותו שניהם ולא רק זה אלא וכו'
כי אם כשעי"כ ינצל חבירו בודאות לחיי 

 עולם''.
כיון שהלכה כר''ע, יש לדון באופן שיש 
לראובן קיתון של מים, רק אינו צריך זאת כי 
יש לו אינפוזיה שמספיקה לו, ונותן את 
המים שלו לשמעון חבירו על תנאי שלא 
יצטרך להם, ובסוף התברר שאכן ראובן 

החזיר צריך להם, מסתבר שצריך שמעון ל
לו, אף שבהחזרה זו, חרץ דינו למות, כיון 
שאין הבדל בין גוזל את המים מחבירו, 
שהחזו''א ביו''ד פסק דהוי כרוצח ואסור, 
לבין לא להחזיר, וכן בכגון שביקש משמעון 
שישמור לו על המים, חייב להחזיר כשראובן 
מבקשם. אמנם באופן שיש לראובן מכונת 

יל אותה הנשמה שאינו צריך לה, ומשא
לשמעון על תנאי שיחזיר כשיצטרך לה, וכעת 
שמעון מונשם ממכונה זו, וראובן צריך 
למכונה שלו, נראה שאין היתר לא לראובן 

ולא לשמעון לנתק בידיים את המכונה 
משמעון, שהרי בזה רוצחו בידיים ממש, 
וצריך עיון אם מותר לשים שעון שינתק 

ו לאחר מספר שעות, ובשעת הניתוק יחזיר
את המכונה לשמעון, שהרי ס''ס בהאי מעשה 
לא הרגו את שמעון בידיים ממש. ואמנם 
פשוט שכששמעון גזל באיסור את המכונה 
מראובן, כשראובן היה צריך לה, מותר 
לנתקה משמעון, אף שבזה עושה מעשה 
להרוג את שמעון, שהרי שמעון התיר את 
דמו במעשה הרדיפה שגזל את המכונה 

עכשיו לא עושה מעשה, מראובן, ואף ש
ודומה לבועל ארמית בפרהסיא ופירש 
שאסור להורגו, בכ''ז כאן כל עוד שראובן 
כבד הנשימה ועומד להחנק, ושמעון מחזיק 
במכונת ראובן, נחשב לרודפו, דלא גרע 
מהמעשה עם החמור שבב''ק קיז: שאף שלא 
עושה מעשה, המציאות שבגופו מכביד על 

)ואף ששם  הספינה נותנת לו שם רודף
החמור השתולל, לכ' אין הבדל, וגם כשרק 
יכביד יחשב לרודף(, וגם כאן שמעון ''יושב 
ומכביד'' על המכונה, ואף שיש לחלק שס''ס 
החמור גורם בגופו להריגת הנרדפים בפועל, 
ואילו כאן שמעון לא גורם בגופו הריגת 
ראובן, בכ''ז כיון שהמכונה היא ''האויר'' של 

כאילו שמעון יושב על ראובן ראובן, נחשב 
ומכביד על נשימתו, וחייב כדין רודף. אמנם 
אם גזל את המכונה בשעה שלא שמעון, ולא 
ראובן היו צריכים אותה, ואח''כ שניהם 
נצטרכו לה, וכעת ראובן רוצה לנתק את 
שמעון, אין נראה שמותר לרוצחו בשביל 
שגזל לו את המכונה, שהרי בשעה שגזל, לא 

ף'', אלא סתם גזלן ממון, וצ''ע. היה ''רוד
ובכל הנ''ל יש לעיין כשהגוזל המכונה 
מראובן היה אדם שלישי, שרצה לעזור 
לשמעון, וא''כ כיון שהשלישי גזל את 
המכונה כשראובן היה צריך לה, נחשב שהוא 
הרודף, וא''כ עכשיו שהמצב שהמכונה 
מחוברת לשמעון, שבכלל לא יודע מכל העוול 

האם יהיה מותר לראובן  שנעשה לראובן,
לנתק את המכונה ולהחיות את עצמו, או 
כיון ששמעון לא עשה שום פעולת רדיפה, אין 
היתר לראובן לנתק לו את המכונה, ועדיין 
יש לעיין שבכגון החמור הנ''ל, כשלקחו 
עכו''ם בכח את שמעון והניחו אותו בספינה, 
וע''י הכובד שמונח שם מטביע את כולם, 

ף שלא עשה מעשה של רדיפה, שלכאורה א
בכ''ז עכשיו הוא רודף בגופו את אנשי 
הספינה, ולא גרע מדברי האבי עזרי )שהובאו 

(, 181בהערה  שבפרק ב ריש סעי' כא עילל
שלתינוק מותר להרוג את הנזרק עליו מידי 
העכו''ם. וכמו כן כאן שאדם שלישי גזל את 
המכונה לראובן, ושם אותה לשמעון, נחשב 

את גופו של שמעון והניחו על ראובן, שלקח 
שס''ס שמעון מכביד על נשימתו ורודפו 
באונס, וכנ''ל, כיון שהמכונה היא האויר של 
ראובן, יותר לו לנתק את המכונה משמעון, 
שמפריע לו לחיות, בזה שנושם את האויר 
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שלו. ובכל הנ''ל צ''ל שה''ה ששמעון גזל את 
ת קיתון המים מראובן, נחשב שרודף א

ראובן, וכנ''ל שהמים שוים לאויר 
''שכשיושב עליהם'', נחשב לרודף, אבל 
במקרה ששמעון וראובן מתחבאים בפני 
רוצח שמתקרב להורגם, וביד ראובן אקדח, 
שעל ידו נחשב למוגן, כי שיתקרב הרוצח, 
יוכל להקדים ולהורגו, ואילו שמעון ללא 
נשק, וכשיגיע הרוצח, ודאי שאין לשמעון 

וי להנצל, ויש לעיין אם שמעון שום סיכ
יחטוף את האקדח מראובן, האם נחשב 
ל''רודף'', שהרי אינו דומה לקיתון של מים 
או לאויר לנשימה, שזה חלק מצורכי חייו, 
אלא הוי כדבר צדדי, ולא יחשב החוטף 
לרוצח, כמו בחוטף את קיתון המים, וכמו כן 
צריך לדעת בראובן שנמצא בבור ויש לו 

תו יכול לצאת מהבור, והנה סולם שאי
שמעון רוצה להרוג את ראובן ע''י שיקח לו 
את הסולם ויברח, וכך ראובן ימות בבור 
מרעב וצמא, והאם שמעון בדרכו לגניבת 
הסולם נחשב כרודף, והרי אף שרודף בגרמא 
נחשב לרודף, בכ''ז בזה לא עושה שום פעולה 
של הריגת הנרדף, אלא רק מונע הצלתו, ואף 

ב לרוצח בגרמא כמבואר בדין ''מורדין שנחש
ולא מעלין'', בכ''ז לא ברור שנחשב כרודף, 
וכן יש לדון בחוטף מחבירו את מסכת אב''כ, 
שעל ידה יכול להנצל מחומר כימי מזיק, 
האם דומה לחוטף מכשיר הנשמה, או 
לחוטף את האקדח הנ''ל, והנה בספר משנת 

ון פקו''נ בהוספות לסי' מח ס''ק ג, כתב לד
כשספינה טובעת, ויכולים להנצל ע''י סירות 
הצלה, ורק אחד יכול להנצל בכל סירת 
הצלה, וחטף שמעון מראובן את סירת 
ההצלה, דחשיב לרודף, ומותר לראובן 
להשליך את שמעון מהסירה. ועיי''ש בס''ק 
ד, שהסתפק ששמעון ישב בסירת הצלה של 
ראובן בהיתר, ועכשיו טובעת הספינה, האם 

ון חייב לקפוץ לים, וליתן את הסירה שמע
לראובן, ואם לא יקפוץ מעצמו, יהיה מותר 
לראובן לזורקו, או שכיון ששמעון התחיל 
להשתמש בהיתר בסירה, אין היתר לקפוץ 
ולזורקו לים. ועיי'ש בס''ק ה ברב החובל 
שפשע וגרם שהספינה תטבע, והסירת הצלה 
היחידה שייכת לו, האם נאמר שמותר 

לו את סירתו, שהרי בפשיעתו היה לחטוף 
לרודף )שהרי אם היו הורגים אותו מבעוד 
מועד, הספינה לא היתה טובעת(, והסיק שם 
שמעשה הרדיפה הסתיים לגמרי, ועכשיו יש 
למעשה דין של חייך קודמין, שבעל הסירה 
)שהוא רב החובל(, מחויב להציל את עצמו כי 
 ''חייך קודמין''. ובס''ק ו הסתפק כיוצא

בזה, ששפך קיתון חבירו במדבר, ונגמר 
מעשה הרדיפה של שפיכת המים, ס''ס עכשיו 
יש רק קיתון של מים אחד לשופך הרשע, 
ומחויב להציל את עצמו, וצ''ע בכל הנ''ל. 
ובהא שנגמר מעשה הרדיפה, אין היתר 
להרוג את הרודף, וודאי באופן שהרודף כבר 
 הרג את הנרדף, אין היתר להורגו, כי כל

יסוד דין הריגת הרודף היא משום הצלת 
הנרדף, וא''כ יש לדון דבחטף את קיתון 
המים מחבירו, ולפי הצד האמור לעיל 
שנחשב כל רגע שמחזיק את המים כממשיך 
לרדוף, אבל הבעיה שלנחטף אין מספיק כח 
להלחם עם החוטף ולהחזיר לעצמו את 
מימיו,  ועכשיו יבוא גוי אנס ויגיד למי 

כך את הפצצה הזו, ותזרוק על זה  שנחטף לו,
שחטף לך את המים, וע''י יתפוצצו גם 
החוטף וגם המים שחטף, אלא שבזכות 
שעשה את מה שהאנס ביקש, יתן לו האנס 
מים אחרים שיצילו את חייו, ובעלמא היינו 
אומרים שאין היתר להרוג את חבירו, כי 
מאי חזית וכו'.., אבל בזה שמותר לו להרוג 

כדי להציל את חייו, מה זה את החוטף 
משנה איך ינצלו חייו, דווקא בהחזרת המים 
שנלקח לו, או שיכול להנצל ממים אחרים 
לגמרי, שהרי אין מאי חזית, שהחוטף התיר 
את דמו, והפך עצמו לרודף, א''כ גם 
כשהריגתו לא תציל את הרדיפה, שהרי גם 
המים שחטף יתפוצצו, בכ''ז יהיה מותר 

 וכנ''ל. 
ש לעיין כשחוטף המים הזדרז ושתה עוד י

אותם, ובזה נפסקה רדיפתו, ואין רשות 
להורגו, ועכשיו דורש הנחטף שמי השתן 
שיצאו מהחוטף שייכים לו, ומותר לו גם 
לחטוף אותם בכח מחבירו ולהחיות את נפשו 
בהם, שהרי בזה ''מחזיר'' לעצמו את המים 
שנגזלו )ואמנם זה פלא שטוען כך, שהרי כל 

ו לחטוף את מי השתן היא בגלל שטוען טענת
שאתה מחזיק במים שלי שנצרכים לחיותי, 
ובחזקת המים שלי אתה פסקת לחיותי, א''כ 
איך יתכן שאחרי שהחוטף שתה את המים, 
ברור שאינו רודף עכשיו, ויותר מזה הנחטף 
מאוד רוצה שהחוטף ימשיך עוד קצת לחיות, 

ין כדי שיוכל להטיל שתן, שהרי אם ימות, א
דרך להוציא את המים, וא''כ איך בהטלת 
השתן נהיה שוב לרודף, והרי כבר נגמרה 
פעולת רדיפתו, ובאיזה מעשה היא 
התחדשה? אלא שטוען זה שנחטף לו, שדמי 
כגון שהגיע אנס שלישי וחטף את המים 
מהחוטף, ואח''כ החליט לחזור בתשובה, 
ולהחזיר את המים ממי שלקח לו, ועכשיו 

ן, ששוב אתה מחזיק במים שלי, טוען הראשו
ובהחזקה זו אתה פסקת לחיותי, על אף 
שהיה הפסקה באמצע(, ואילו החוטף טוען 
שלמעשה בשתייתי את המים נפסקה רדיפתי 
אותך, ועכשיו אני חייב לך חוב ממוני 
שתקבל אם תזכה לצאת מהמדבר, או לפי 
החזו''א ביו''ד סי' סט, יענישו אותי כרוצח, 

מות, אבל ס''ס מי השתן הם שגרמתי לך ל
פנים חדשות ששיכות לי, ואין לך שום רשות 
לחטוף אותם, ודמי לציור שהחוטף כבר 
שתה את המים של הנחטף, ועכשיו מצא 
החוטף בקבוק מים אחר במדבר, שאין 
לנחטף שום קשר למים אלו, ואם יחטוף 
אותם, יחשב שעכשיו הוא רוצח את זה 

ו היתר לזה, כי שחטף לו ממקודם, ולכ' אין ל
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הרודף היה חייב מיתה, רק בעת שהתעסק 
ברדיפה, אבל מיד שפעולת הרדיפה נגמרה, 
הכל מתחיל מחדש, כאילו לא קרה כלום, 

 וצ''ע.
ע''ע במשנת פקו''נ )הוצאה חדשה, סי' צט, 
ס''ק א(, בשמעון שתרם כליה לראובן, בתנאי 
שיצטרך שמעון את הכליה, ראובן יחזיר לו, 

שאסור להרוג את ראובן אע''פ וכתב שם, 
שהוא התחייב, דמתנה על מה שכתוב בתורה 
)שאסרה לאבד עצמו(, תנאו בטל. ולכאורה 
נראה להוסיף שאם ראובן יודע את ההלכה 
הזאת, ושמעון לא יודע, שמותר לראובן 
בעורמה לעשות את העיסקא, אע''פ שמטעה 
את שמעון, כי מצוות ''וחי בהם'' שראובן 

, דוחה את האיסור לרמות את רוצה לחיות
חבירו, ואע''פ שאין היתר לקחת בכח את 
כלייתו של חבירו כדי להציל את עצמו, וכפי 

סימן יז, בכ''ז בכה''ג  שער בשנתבאר ב
ששמעון נתן מרצונו, אין איסור, וכן יהיה 
בציור )שיותר מצוי(, שראובן יסכם עם 
שמעון, שיתרום לו כליה, וראובן ישלם לו 

ליון שקל, ואחרי ההשתלה, יתברר חצי מי
שאין לראובן כסף לשלם, ורימה את שמעון, 
ועכשיו אסור להחזיר את הכליה וכנ''ל, 
ובכ''ז ראובן נחשב שגזל כסף לשמעון, 
שמותר לגזול ממונו להציל את עצמו, כדעת 
תוס' בב''ק ס:, ולא נחשב כגוזל אברו, 
שאסור, כי ס''ס עכשיו הוי כחוב בעלמא, 

שמעון טענה על לקיחת האבר, אלא ואין ל
טוען שחייב לו כסף, ולכן מותר לראובן 
לרמות את שמעון )ולהבא יידע שמעון לגבות 
את כסף לפני ההשתלה...(.  אמנם לפי הבנין 
ציון )סי' קע(, שאין היתר להציל עצמו 
בממון חבירו באופן שלא יוכל אח'כ לשלם, 
 ודאי שאסור לראובן לרמות את שמעון. אלא

דיש לעיין אם לראובן יש כסף, ועשה עסקא 
עם שמעון, וכבר שילם את הכסף, ועשו את 
כל הקנינים להתחייבות, ולפני שהתחילו 
בהשתלה, רוצה אחד מהצדדים לחזור בו, 
האם יכול לחזור בו, והשאלה היא בין 
שהכסף קיים ויכול להחזירו, והשני לא רוצה 

', לבטל את העסקא, ובין שהכסף כבר 'נאכל
ובכ''ז שמעון רוצה לבטל את תרומת כלייתו, 
ולגבי הכסף שכבר ביזבז... הוא יחזיר לאט 
לאט בתשלומים לראובן...)אם ראובן יספיק 
להשאר בחיים לגבות את חובו...(, ע''ע 
בדברי הגריש''א שהובאו בספר 'שיעורי 
תורה לרופאים' ח''ב סי' קלז, דלא שייך 

ת פקו''נ סי' קניין על אבריו של אדם, ובמשנ
ק ס''ק יג חילק, שכל עוד האבר מחובר 
בגופו, לא תופס שום קניין בזה, אבל אחרי 
שנכרת מגופו, נחשב ככל נכסיו, שיכול 

למוכרם. וע''פ זה, כתב בס''ק טז, לדון כשיש 
לפניו חולה יהודי, וחולה גוי, הזקוקים 
לכליה, והתורם הבריא, אינו מחויב ליתן 

די, כדברי הרדב''ז, אברו להציל את היהו
סימן יא, ורוצה התורם  שער בשהבאתי ב

למכור כלייתו לגוי שמוכן לשלם הרבה כסף, 
וייצא שלאחר שיכרתו לבריא את הכליה, 
תהפוך להיות ככל נכסי ממונו, ושוב חייב 
להציל בה דווקא את היהודי, ונשאר בצ''ע, 
ולענ''ד אין כאן שאלה, שלא דנים על כל 

יך, אלא יש פה מעשה חלק וחלק מהתהל
אחד של מכירת הכליה לגוי, ואין לחלקו 
לשלבים, וכמו שכתבתי בשם מו''ר הגאון 

 שער בהגדול רבי שריאל רוזנברג שליט''א, ב
סימן יט, שמותר לעשות ניתוח לב פתוח, 
הגם שהרופא עושה את המנותח לטריפה, 
ואין היתר של ''וחי בהם'' דוחה איסור 

בסוף הניתוח לא יהיה רציחה, בכ''ז כיון ש
בגדר טריפה, כי הרופאים יחזירו לו לב טוב, 
א''כ דנים על כל התהליך כיחידה אחת, 
שנכנס ויצא מהניתוח כאדם רגיל, וכמו כן 
כאן יש פה תהליך אחד של ניתוח להוצאת 
הכליה, ונתינתה לגוי ]ומה שהשווה שם 
בס''ק יז, לנידון דומה בדיני השבת אבידה, 

לשאר מצוות שבתורה, וכגון מי  121ובהערה 
שנמצא בביתו, ובית הכנסת רחוק מיל ממנו, 
ופטור מתפילה במניין, ועכשיו רוצה לצאת 
מביתו למקום ליד הבית כנסת )או אפשר 
שאפילו אם רוצה סתם ללכת מיל לכיון אחר 
לצורך טיול, נאמר לו שאם כבר אתה טורח, 

שער תטרח למניין, וכמו שהחזו''א, שהובא ב
סימן יא, כתב שאם חומש ממונך לא  ב

מספיק לעליה לרגל, וקיבלת פטור ממצוה 
זו, ועכשיו אתה רוצה לקחת את כל ממונך 
וללכת לטיול, אז כבר תלך דווקא לעליה 
לרגל(, א''כ אחרי שבלאו הכי רוצה ללכת 
לשם, יהיה חייב להתפלל במניין, וכמו כן 
אחרי שמוכן בכסף לתרום כלייתו יהיה חייב 

תרום בחינם ליהודי, נראה בעיני לפלא, ל
דשם לא שייך סברת ''תהליך אחד'' הנ''ל, 
אלא מגדרי חיוב טירחא במצוות, פטרו 
אותך מדבר שבעצם היית מחויב, אבל 
כשגילת דעתך שאין סיבה לפטור אותך, שוב 
תתחייב, אבל בנד''ד שסובר הרדב''ז שאין 
שום חיוב לאדם לתת אברו להצלת חבירו, 

י תיתי לומר לו שאחרי שגילת דעתך מהיכ
שאתה מוותר על האבר אז תתחייב לתת 
ליהודי, והרי מעולם לא הייתי חייב לתת 
ליהודי, ומה שעכשיו האבר בחוץ, הרי לא 
מחלקים את זה לשלבים, ודהוכתי ממו''ר 

 הנ''ל[.
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כוסימן 
 חבירוהצלת עצמו על חשבון נזק ל

ותר בא השאלה האם מבפרק ג סעי' ד, הו
להטות את החץ לכיוון אחרים, כדי שלא 

לכאורה יש להוכיח שמותר יפגע בו, ו
מהאמרי בינה )אורח חיים סימן יג ס''ק ה( 
וז''ל ''כתב המג"א )סי' קנו( בשבת )לג( 
אמרינן נשים דעתן קלות דלמא מצערי להו 
ומגלי לן אזלו טשו במערתא משמע שמותר 

וך לו לברוח כשיש סכנת נפשות אעפ"י שמת
זה גורם צער לחבירו ומשמע שהוא מחויב 
לסבול צער כדי שלא יהרג חבירו בחנם. 
ולכאורה מדבא להוכיח משם דרשאי לברוח 
משמע מדבריו דרק אם גורם צער לחבירו 
אבל אם יגרום בזה סכנות נפשות לחבירו 

כיון דהוא היה אסור לברוח. ולא משמע כן 
מציל את עצמו מה לו בזה שיגרום לחבירו 
איהו נפשיה מציל ומה איכפת לו בזה אם 

. ואף יתגלגל עי"ז סכנות נפשות לחבירו
בהיזק ממון מבואר ברמ"א חו"מ )סי' שפ"ח 
ס"ב( הי' רואה נזק בא עליו מותר להציל 
עצמו אעפ"י שעי"ז בא הנזק לאחר והוא 
מנ"י פ"א דב"ב משם הירושלמי ראה אמת 
המים שוטפת ובאה לתוך שדהו עד שלא 

רשאי לפנותן למקום אחר לסתום גדר נכנסו 
שדהו שלא יכנסו שם אעפ"י שנכנסין לשדה 
חבירו אבל אם נכנסו המים לתוך שדהו אינו 
רשאי לפנותן למקום אחר דכיון דמוטל הנזק 
ע"ז לאו כל כמיניה לסלקו מעליו ולהטילו על 
חבירו והיינו אם עושה מעשה בגוף המזיק 

רו אבל לסלקו אסור כשגורם בזה היזק לחבי
אם אינו עושה מעשה בדבר המזיק רק 
להציל את שלו ודאי דרשאי ומכ"ש להציל 
נפשו ולברוח מנין לנו לאסור אף אם עי"ז 
גורם סכנת נפשות לאחרים. ובפרט כמו 
בעובדא דרשב"י שמבי' המג"א דלא הוי 
ברור שיגרום לאחרים מדקאמר דלמא 
מצערי להו ומגלי לן ובכה"ג אף אם יש סיכוי 

רום סכנות נפשות לאחרים ג"כ אין ספק שיג
ולגבי  מוציא מידי ודאי ורשאי לברוח'' עכ''ל,

גרימת הפסד לחבירו מפעולת הצלת ממונו, 
עיין במשנת פקו''נ )סי' מט סוף ס''ק ג(, 

לכאורה נראה דאם רואה חץ '' שכתב:
שהולך ובא להרוג לבהמתו דמותר לו 
להטותו לצד אע"פ שילך החץ ויהרוג לבהמת 

)א.ה כך  חבירו דזה הוה פעולת הצלה
מסתבר, ודלא כמו שחזר בו בסוף ס''ק ה, 
וכתב לחלק בין הטיית המים שמותרת, לבין 

, אולם ברואה הטיית חץ על הבהמה שאסור(
עכו"ם אנסים שרעבים ובאים ליקח 
לבהמתו, אינו רשאי ליקח לבהמת חבירו 
וליתן להם, ורק יכול לנעול לשדהו וממילא 

'' )ושם בס''ק ה הוכיח דה חבירוילכו לש
מהנוב''י יו''ד תנינא סי' עד, גליון רע''א על 
הש''ך בחו''מ סי' קסג ס''ק יח, גליון 
מהרש''א יו''ד סי' קנז ס''ס א, הגהות הגר''ש 
אייגר על הרמב''ם, שו''ת גאוני בתראי סי' 
מה, דדין הנפשות והממון שוים לגבי הלכה 

 זו(. 
אולם לאדם בס''ק ד: ''ולגבי נפשות כתב שם 

אחר אין להטות החץ דמאי חזית להציל לזה 
'', ויש לעיין אם עבר והציל את ולא לאחר

ראובן ע''י הטיית החץ על שמעון, האם יחשב 
רוצח לכל דבר, שהרי לאדם עצמו שחץ נורה 
לעברו ויטה החץ על חבירו, גם אם נאמר 
שאסור לו, כי היתר החזו''א היה רק להצלת 

בכ''ז נראה שלא יענש כרוצח, דלא רבים, 
יסודי התורה פרק ה הלכה גרע מהרמב''ם )

(, שכתב לגבי מי שעבר על ג' עבירות ד
ואעפ"כ מפני שעבר באונס אין באונס: ''...

מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין 
וגם כאן  ,''אפילו הרג באונסאותו בית דין 

לא נאנס כי מפחד מהחץ שמאיים לפגוע בו, ו
שאפילו במקום : ''...הלכה וב דמי לדבריו 

סכנה אין מתרפאין בהן, ואם עבר ונתרפא 
'', כדבארתי באריכות עונשין אותו בית דין

, סי' יא, שהל' ו נאמרה למי שכבר שער בב
חולה, ורוצה לשפר מצבו, והולך מרצונו 

ג' עבירות, שהוא חייב, משא''כ -לעבור ב
מצבו, ע''י  בהל' ד, מדובר שמפחד שיתקלקל

הגויים המאיימים, ולכן נחשב אנוס, ופטור, 
וא''כ כשנורה לעברו חץ, דומה יותר להל' ד, 
ופטור, וא''כ השאלה היא רק שאדם שלישי 
יטה את החץ באיסור מראובן לשמעון, 
וכנ''ל, וכן בממון יש לדעת אם יעשה פעולת 
הצלה ע''י הטיית החץ שהולך להזיק לבהמת 

המת שמעון, אם רק ''אסור'', ראובן, לכיוון ב
 או שגם חייב ממון, לשמעון.

עוד יש לדון לגבי הצלת נפשות, האם באופן 
שהבריחה עצמה תגרום מוות לחבירו, גם 
האמרי בינה יודה שאסור, וכדכתב במשנת 

מעשה בשני אסירים '' פקו''נ )סי' נו ס''ק ד(:
שאחד מהם נידון למיתה וחבירו לתפיסה 

שנידון למיתה חותר  לזמן מה, והאסיר
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חתירה לברוח מהכלא, ]וחבירו לא יכול 
לברוח עימו כי פחות זריז[, וכשיראו שרי 
המלך שהאחד ברח יתבעו את השני על שלא 
גילה הדבר לשומרים וידונו אותו למיתה, 
ויש להסתפק האם מותר להאסיר לברוח 
הגם שגורם עי"ז שימות חבירו, וכמו"כ האם 

את לשומרים כדי מותר לחבירו לגלות ז
להציל עצמו ממיתה, ועי"ז גורם שימות 
הבורח, והנה במקום שנתפסו שני אנשים 
והגזירה שימות אחד מהם, מותר לשני 
לברוח כי חייך קודמין לחיי חברך, אולם 
נידון דהכא גרע כי עי"ז שבורח נמצא שהוא 
הגורם שיענש חבירו במיתה, והוה כגורם 

לו לעשות כן, מיתה וכרודף לחבירו, ואסור 
וממילא אם בכל זאת חותר לברוח יהא 
מותר למוסרו למלכות וכדין רודף, ולא 
אמרינן בכגון דא שיהא אסור למוסרו 
למלכות ויהרג ואל יעבור, דאדרבה אותו 
שרוצה לברוח הוא הוא הגורם שיהרגו 
לרעהו אם לא ילשין עליו, כן נראה 

ומעתה '' והמשיך בס''ק ה: .''לכאורה
רשב"י לו יצויר שהיו הורגים במעשה ד

לנשותיהם אם לא יגלו למקום מחבואם, 
נמצא דהוה כרודפים על נשותיהם, כי הם 
הגורמים שהמלכות תהרוג לנשותיהם והיה 
אסור להם לברוח מהמלכות, וזה שחידש 
המג"א שמותר לאדם לברוח מהמלכות הגם 
שעי"ז יגרום צער לחבירו, שהרי אח"כ 

הרומאים יצערו  כשהלכו והתחבאו במערה
לנשותיהם כי יחשבו שהן יודעות למקום 
מחבואם, אבל לברוח מהמלכות באופן 
שעי"ז איכא חשש שהיו הורגים לנשותיהם 
הוה מיתסר, ורק במקום שגורם להם צער 
שרינן לברוח, ]ולפ"ז גם בנידון שהבאנו לעיל 
אם ע"י שיברח האסיר האחד יענש חבירו רק 

ח, וממילא אסור בצער לחודא מותר לו לברו
...''. ובס''ק ו, לחבירו למוסרו שבורח הוא[

וכל מש"כ בזה הוא כדי לבאר לדברי כתב: ''
המג"א, אבל בעיקר הציור דלעיל בשני 
האסירים הרבה יש לדון בזה, דיעוין בשו"ת 
גאוני בתראי סימן מ"ה דכל מה שאדם עושה 
כדי להציל לעצמו הגם שעי"ז גורם הדבר 

ה רודף כיון שמתעסק שיהרג חבירו ל"
ולפ"ז יש לדון דמותר לאסיר  ,בהצלה דידיה

לברוח הגם שעי"ז יענש חבירו במיתה, אכן 
במג"א משמע דלא כן ואם ע"י שרשב"י ובנו 
היו מתחבאים היו הרומאים הורגים 
לנשותיהם היה אסור להם לעשות כן, ורק 
לברוח באופן שאינו גורם אלא צער לחבירו 

 '.'כתב המג"א דשרינן
ועיין במה שכתב הש"ך )חושן משפט סימן 
קסג ס"ק יח( וז''ל ''המלך או שר שמטיל 
איזה דבר על עשיר א' או ב' ויש ליהודי א' 
כח בהיכל המלך והשר להשתדל לפוטרם אם 
הדבר ברור ודאי שאם יפטרם לאלו יטיל על 

פסק  ,אחרים אי רשאי להצילם לאלו או לא
כבר הטיל דאם בתשו' מהריב"ל ח"ב סי' מ' 

המלך על אנשים ידועים ופרט אותם ונלכדו 

ברשתו אזי אין יהודי רשאי להשתדל 
 ,לפוטרן בשום ענין שיזיק לאחרים בודאי

אבל אם יצא גזרה להטיל על ב' אנשים 
בסתם יכול יהודי להשתדל על איזה אנשים 
שרוצה שלא יהיו בכלל הגזירה אף שבודאי 
יכנסו אחרים והביא ראיה ברורה 

יבושת בפרק הערל שהתפלל דוד עליו ממפ
שלא יקלטנו הארון )אבל בעכו"ם( אמרי' 
דמשוא פנים יש בדבר עיין בש"ס ולענין 
ממון אצל העכו"ם הוי כמו נפשות כתוא 

ואולי  ,מכמר והאריך ע"ש ודוק כי נכון הוא''
אפשר לומר ע''פ האמרי בינה הנ''ל שגם 
הש''ך יודה שלאדם עצמו יהיה מותר להציל 

ת עצמו אף באופן שהמלך הטיל עליו א
הרחבה בעניין זה, ומקורות נוספים  אישית.

הובא במשנת פקו''נ סי' נו ס''ק ח. ע''ע שם 
ס''ק י, שהביא מקרה שיהיה תלוי בכל 

ושמעתי מעשה שהיה בזמן השואה '' הנ''ל:
שנתנו הארורים ימ"ש רשות להוציא אדם 

ם לקוברו עם מנין אנשים, והיו שומרים עליה
שיחזרו כולם אח"כ לגיטו, והנה לאחר 
שגמרו הקבורה נשארו רק תשעה אנשים 
והעשירי נעלם כאילו בלעתו האדמה, 
והארורים יצאו מדעתם מרוב כעס ופליאה 
היאך נעלם להם היהודי מתחת לאפם, 
והתחילו להכות בנשארים מכות רצח עד 
שיגלו להם היכן הוא, ושניים מהם מתו 

א דעובדא הוה שהיהודי מרוב הענויים, וגופ
שנעלם ראה באדמה חלל קבר ובזריזות 
הטמין עצמו שם וכסהו בעפר, ועתה נשאלת 
השאילה האם היהודי שנטמן היה חייב 
לצאת כשומעו היאך הארורים מכים לאחיו 
מכות רצח שיש בהם סכנת נפשות, וכמו"כ 
האם היה מותר למי שידע לגלות זאת 

האחרים, לארורים כדי להציל נפשו ונפש 
ויש לדון בדבר מכמה וכמה פנים לאור 

 ''.האמור לעיל, ומקום הנחתי למעיין
ועל עצם דברי המג''א שדקדק מהגמ' בשבת 
לג: שמחויב לסבול צער כדי שלא יהרג 

בפר' חבירו, עיין בנצי''ב בהעמק שאלה )
שאילתא קכט, ס''ק ד(, שתמה, שהרי שלח, 

יא: זה מפורש בסוגיא בסנהדרין עג. ''כדתנ
מניין לרואה את חבירו שהוא טובע בנהר, או 
חיה גוררתו, או לסטין באין עליו, שהוא 

תלמוד לומר לא תעמד על דם  -חייב להצילו 
לא  -רעך'', ופרש"י ''לא תעמוד על דם רעך 

חזור על כל תעמוד על עצמך משמע אלא 
'', ומשמע שמחויב צדדין שלא יאבד דם רעך

ואמנם  ש חבירו.לקבל כל צער כדי להציל נפ
במשנת פקו''נ שם ס''ק א, דן היכן הגבול של 
''כל צדדין'', האם כולל שצריך להפסיד 
אברו, להצלת חבירו, או רק צער בעלמא, או 

 רק טירחא והפסד ממון, עיי'ש עוד בס''ק ב.
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