
1 

 

  



2 

 

  



3 

 

  

  



4 

 

  

 

 

 

 ניתן להשיג את הספר:

 052-7134545, ב"ב טל' 8בבית המדרש 'יומם ולילה' רח' חגי 

 yomam24@gmail.comאו לקבלו במייל : 

 

 

 

 

 כתובת המחבר:

 , בני ברק8חגי 

  הערות יתקבלו בתודה ובברכה

 

 

 

 

 ומבואר בהקדמה שח"ו חלילה להורות הלכה למעשה מתוך חיבור זה,

 רק כשנוגע למעשה צריך לעיין וללמוד במקור הדין המצויין בכל הלכה והלכה 

  ולקבל את הכרעת גדולי מורי ההוראה

 

 

ו"הודפס על נייר שאין בו חילול שבת ח



5 

 

  

  



6 

 

  



7 

 

  

  



8 

 

  

 

  



9 

 

  



10 

 

  



11 

 

  



12 

 

  



13 

 

  



14 

 

  

 



15 

 

  

 



16 

 

  



17 

 

  

  



18 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

התורה ניתנה לנו  ומוטל עלינו למלא את החיים במשמעות. ,החיים הם מתנה מהקב"ה
 להדריך וללמד אותנו איך למלא את חיינו במשמעות. ל מנתע
 

הנחיות שעלינו לקיים במשך חיינו.  לאופן קיום המצוות, כתבו הנחיות הלכתיות הפוסקים
בפרט ו ,איך להתלבש, כיצד להתנהג וכו'החל מ ,בכל נושא ושלב בחיים עוסקות אלו

אבל למוות, שהוא חלק בלתי  ,כגון חתונה, לידה וכו' ,חיינובבציונים היותר משמעותיים 
. ולא הרבה דנים בהלכות הקשורות נמנע מהתכנית של הקב''ה נותנים פחות תשומת לב

ספר זה שהרב . אבל בהלכות המוות עצמו העיסוק מועט לאבליםבו. ישנן הלכות רבות 
נו ישבהן אחד מבני המשפחה ה ,צורך מאד חשוב של משפחות לען כתב, עונה משה קליי

על גסיסה, מוות  אגדות חז"למ דברים הנלמדיםומביא  הספר עוסק בהלכות .חולה סופני
 היהודי. חייו שלויסורים ב

 
ז"ל( אובחן בסרטן  קליין נפתלי מר) לאחר שאביו ,אני זכיתי לפגוש את הרב משה קליין
היה מושא להערצה.  מר  ,עצמומר נפתלי ז"ל וה סופני. האופן בו התמודדה המשפח

ובלב תמים קיבל את ההתמודדות באהבה, באמונה שלמה הסתכל על מצבו ז"ל  נפתלי
ר שמשמיים. הוא דיבר על חייו ועל מותו הקרב כמו עוד פרק בשליחות חייו. אפ ון שהכלכי

אשתו וילדיו שהוא חי כל יום כאילו היה יומו האחרון. משפחתו,  ,נפתלי ז"ללומר על מר 
 ומשקפים את דרכו. ,שופעים בכוחות ואמונה

 
אבל בהחלט מברך אני על היוזמה של הרב משה  ,לא אוכל לדון בהלכות הקשורות במוות

 למי שצריך. לאור ספר שיועיל  ולהוציא ,קליין לאסוף מידע והלכות הקשורות בנושא
 

 .אני מאחל למשפחת קליין שימשיכו להפיץ את האור
 

 .שלו בתפקידוהיה שליחים טובים של הקב''ה, כל אחד יהי רצון שנ
 

 בהערכה רבה,
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 הקדמה
 

אדם שבראו להיטיבו, וכל רגע שהאדם חי זה חסד אינסופי, כי לרגע אחד היוצר ובורא התברך י

שאם ברגע  ,יח.( יז., ז י:,"אחד יכול לזכות, ועל זה "בכה רבי" )ע2וברגע  ,מחיר1בזה העולם אין 

                                                        

כדאיתא במדרש רבה  ,אפילו בצורת ציפור חישאר ילה שביקש מהקב''ה ,משה רבינווכמו שמצינו ב 1

אם אין אתה מכניס אותי  ,רבש"ע :ר משה לפני הקדוש ברוך הוא)וזאת הברכה פרשה יא אות י(: "אמ

כך תהא נפשי  ,ורואין את העולם ,וחיין ,ושותין מים ,שהן אוכלין עשבים ,הניח אותי כחיות השדה ,לא"י

שהוא פורח בכל  ,הניח אותי בעולם הזה כעוף זה ,ואם לאו ,רבש"ע :אמר לפניו .רב לך :א"ל !כאחת מהן

אמר לו  !כך תהא נפשי כאחת מהן ,נויולעת הערב חוזר לק ,ומלקט מזונו בכל יום ,לםארבע רוחות העו

 ,תושאין בריה יכולה להצילו מדרך המו ,רב לך אשר דברת. כיון שראה משה ,אמר לו ?מהו רב לך .רב לך

 .צדיק וישר הוא" ,אל אמונה ואין עול ,כי כל דרכיו משפט ,הצור תמים פעלו :באותה שעה אמר

 ידע הוא, אנוש כבן חייו את לסיים רבינו משה של שעתו משהגיע הרי ,ל"זצ שך הגרא''מ מרן הוהקש

 החיים נראים כיצד וראה ,התורה קבלת בעת במרום היה הרי הוא. האמת בעולם לו מצפה מה

 הפורח כעוף או ,בשדות המשוטט חי כבעל ז"בעוה שארילה בבקשתו יש טעם מה כ"א, האמיתיים

 הבורא של במחיצתו טוב שכולו בעולם היהשהי מול ,והציפור הכלב לחיי משמעות יש וכי ?!באויר

 אין , ואמנםשמים כבוד מרבה הוא ידו שעל תפקיד יש חי בעל לכלש, ביארו !?הנשמות בעולם יתברך
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ואנחנו מבזבזים  כ הרבה, על אחת כמה וכמה שאפשר לזכות בהרבה שנים,"יכול לזכות לכ

 .שם יז.( )עיין דברי שאול רגעים יקרים אלו

 החיים כאשר גםו ,וסגולתם אושרם את לנצל ואיך להעריכם איך יודעים אם החיים הם יקרים

 רק הבא עולם לקנות אפשר ואי היות ,בעולם הון מכל הם יקרים, ןייסורי ומלאי רופפים הם

חי  שאני זמן כל כי .נתנני לא ולמוות יה, יסרני ריס ,המלך דוד אמר אשר והוא. הזה עולםב

 .הבא העולם לחיי לזכות כיון שדרכם יכול אני ,הם יקרים, ןיסורי מלאים חייש אף עלבעוה''ז, 

 טובים ובמעשים בתשובה אחת שעה יפה" (:יז,ד) אבות בפרקי שאמרוכוונת חז''ל במה  זהו 

 ,הזה בעולם קטנה שבשעה''וז''ל: יונה שם, פירש רבינו כמו ש ."הבא עולם חיי מכל הזה בעולם

 יוסי של מעשה אותו (ה"ס פרשה בראשית רבה במדרש) שמצינו כמו ,הבא העולם מרויח אדם

 חזי :ליה אמר .סוס על רוכב הרשע צרורות איש יוקים בו ופגע ,ליהרג יוצא שהיה ,יועזר בן

 לא רצונו לעושי ,כך רצונו ברילעו אם :לו אמר !מרן דארכבן סוסיא וחזי ,מרך דארכבך סוסיא

 לעוברי וחומר קל ,כך רצונו לעושי אם :לו אמר ?!ממך יותר רצונו עושי יש וכי ,לו אמר !ש"כ

 רצונו עוברי לרשעים טוב אם ,אמר כי ,בדבריו הבין ,פירוש. בנעורת כאש בלבו עלה !רצונו

 ומכופלת כפולה טובה תהיה כי ,הבא בעולם לצדיקים וכמה כמה אחת על ,כך כל הזה בעולם

 לצדיקים מאשר כפלים להם ירע כי ,לרשעים שלום אין ושמה ,הזה בעולם הרשעים מטובת

 בן יוסי ר"א ,התם תאכדאי ,'וכו ד"יב מיתות ארבע עליו וקבל הלך ,כך וכשמעו !הזה בעולם

 כי הזה העולם שבח ואין .'וכו אחת שעה יפה ,נאמר זה ועל !עדן לגן הקדימני קלה בשעה ,יועזר

 מן החיים משבח מעטים ובמקומות ,קהלת בספר העולם המהביל המלך שלמה גם .לזה אם

 הזה בעולם ליםימוע שהן מפני ,טובים ומעשים לתשובה אם כי איננו השבח אותו גם ,המתים

 .מיתה בשעת אלא האדם את דנין שאין ,הבא בעולם ולא

                                                                                                                                                               

 בשמי הנקרא כל"ש יודעים אנו כללי באופן אך, בבריאה יצור כל של תפקידו מה בדיוק יודעים אנו

 כל(: ''יא משנה ו פרק אבות) משנהב איתאוכמו ש ,(ז, מג ישעיהו) "עשיתיו אף יצרתיו ראתיוב ולכבודי

. שמים כבוד מוסיף בבריאה שנמצא מהו '',לכבודו אלא ברא לא ,בעולמו הוא ברוך הקדוש שברא מה

, שמים כבוד ולהרבות תפקיד למלאכדי  ,ז"בעוה לחיות העדיף רבינו משהולפי''ז הדברים נפלאים, ש

 לקחת מוסר, עלינו מכאןו. הנצח בעולם הנותיול שכר לקבל מאשר ציפור, חיי יחיה שהוא בכךאפילו 

 .ז"בעוה אנו שחיים רגע כלב ולשמוח להעריךו

מקודשת,  –"אפילו רשע גמור  שמי שקידש אשה על מנת שהוא צדיק, :כדאיתא בקידושין )מט:( 2

הוא צדיק ללא ספק. וכל רגע שחי בעולם  ,תשובה כשודאי הרהר ,ואם כן .שמא הרהר תשובה בדעתו"

הזה, יכול להתעלות ע"י תשובה, ולכן אמרו חז"ל )אבות ד, יז(: "יפה שעה אחת בתשובה ומעשים 

 מכל חיי העולם הבא".  ,טובים בעולם הזה
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 מיום ,הזה עולם תענוגות כל את חניק אםאע''פ שש ,מאליהו במכתב כתב הגרא''א דסלרו 

 ומצוות תורה של אחת שעה מקום מכל, הבא עולם לחיי ישתוו לא, סופו ועד העולם בריאת

 למדרגות להגיע האדם יכול הזה שבעולם בהיות ,הבא העולם חיי כל את שווה הזה בעולם

 ,כבודו םמקו איה לזה זה שואלים משרתיו הם שהרי ,המלאכים מאשר יותר ונשגבות גבוהות

 .כבודו הארץ כל מלא ,הזה בעולם כאן ואילו

 נהוג והיה ,(ל"זצ טרופ נפתלי' ר) הקהילה מחשובי אחד חלה חיים החפץ של בזמנוש ,מסופר

 וכך ,לחולה מחייו יתנדב אחד שכל ,הקהילה להתרים את אנשי ,שיבריא לחולה סגולה לעשות

היה מי ו ,יום תרםש היה מי חייו,מ החולה לרפואת דבינ אחד וכל ,לאדם מאדם הלכו. עשו

, הציבור ממנו ילמדוש כדי ,לחולה יתרום הוא שגםלבקשו  חיים חפץל כשהגיעוו. שבוע שתרם

: חיים החפץ להם אמר. השומעים התפלאו. רגע תורם אני ,ואמר קם זמן לאחר. התלבט בדבר

 ,בחיים זמן מצומצם לי יש אני. הטוב כרצונו מהחיים לתרום יכול בחיים מיותר זמן שיש למי"

מו שכתב ירמיהו וכ ,"מאוד לי יקרים החיים, כיון שלתרום ביכולתי אין רגע מאשר ויותר

 על אדם יתרעם למה, י"רש ומפרש '',חטאיו על גבר חי אדם יתאונן מה'': מגילת איכהב

 .מיתה עליו הבאתי ולא חיים לו שנתתי עמו עושה שאני החסד כל אחר ,עליו הבאות הקורות

 איבוד פילו רגעים שלוא ,יאוש של רגעים, ןויסורי צרות האדם על באים שפעמים ואע''פ

 .מיתה של למצב הגיע ח''ו ולא חי שעודנו גדולה יותר הרבה היא הנחמה מ"מ, החושים

הענין הוא, דהנה הקב"ה ביאור ו ."כי האדם עץ השדה"כתוב:  שופטים )כ, יט( שתוהנה בפר

להטיב", וכדי שלא יצטער מ'נהמא דכיסופא', ראה בחכמתו 3 ון הטוב"רצש וןברא את האדם כי

וזרעתיה "מר: תצמח ותתעלה לעוה"ב, כמו שנאהנשמה למטה בעוה"ז, כדי ש לזרוע את ברךית

 הסביר המהר"ל ובזה .של הנשמה היא עמל התורה והמצוות כה(. וההשקיה, ב " )הושעלי בארץ

את הפס' "מה  (בהערה4לשונו  ההובאו, ל התורה'ל', בתחילת 'דרוש ע")בספרו 'דרשות מהר

                                                        

לברוא העולם "כדי  ברך"כשעלה ברצונו ית :כמו שכתב רבי חיים ויטאל בהקדמה לפרי עץ חיים 3

"שהוא קונה  –ב לברואיו ויכירו גדולתו..". ועיין עוד ברש"י )סנהדרין פא:( ד"ה "לו ולקונו ולמקנו" להיטי

ק הטוב הוא ו..מח: את העולם ומקנה לבריותיו את טובו". וע"ע מש"כ בספר דעת תבונות סימן יח "

הגולה )בסי תכז  בארהלהטיב, וזה מה שרצה הוא ית"ש לברוא נבראים כדי שיוכל להטיב להם...". וכתב 

כאילו מואס  ,שזאת הסיבה שהזהירה התורה על שמירת נפשו, "והמסכן את עצמו ,צ( אותבחו"מ, 

 ואין לך זלזול אפקירותא יותר מזה".  ,ואינו רוצה בעבודתו ולא במתן שכרו ,ברצון בוראו

ליו שמו שנקרא ועל זה אמר הוא היתרון. הוא מה שיורה ע ,וז"ל: "...ואמר מה יתרון לאדם בעמלו 4

למה נתייחד הוא בפרטית להקרא אדם  ,אשר יש להם להסתפק בזה .על שם שנברא מן האדמה ,אדם
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כי הבהמה הרי היא גסות חומר  ,שכולם מן האדמה נבראו. וביחוד ,על שם האדמה יותר מכל הנבראים

מפני התייחסו  ,לכך נקרא הוא על שם האדמה יותר מכל נבראים זולתו ,האדמה ביותר מן האדם. אבל

כי האדמה היא מגדלת ומוציאה אל  .מה שאין כן בבהמה וכל שאר הנבראים ,ודמיונו אליה לגמרי

כמו כן האדם  .עלוויוצא ממנה הכל לפ ,וכל הדברים הנה היא בכח ,על צמחים ואילנות ופירותוהפ

כדכתיב  ,פרי ,ולכך נקראים מעשי האדם הטובות .עלוומוציא שלימותו אל הפ ,חובסגולתו הוא בכ

 ,. וכן המעשים הרעים נקראים פרי )משלי א('כי פרי מעלליהם יאכלו ,אמרו צדיק כי טוב' :(, י)ישעיה ג

מפני שהאדם נקרא על שם  ,כל זהו .(.כדאיתא בקדושין )מ ',וממועצותיהם ישבעו ,ויאכלו מפרי דרכם'

הרי קוץ  ,רות טובות. אם רעיםהרי הוציאה פי ,ופירות האדמה הזאת הם המעשים. אם טובים ,האדמה

מעשים  ,עיקר תולדותיהם של צדיקים'ש ,עד שאמרו ,ודרדר הצמיחה. ודבר זה מבואר בכמה מקומות

כי כל מה  ,עלושאינם בכח ויוצאים לפ ,. לא כן מסודרים בבריאתם על ענין זה כל שאר נבראים'טובים

בה מה,  ,כלומר ,בהמה ,ר עצמות שבהםולכך נקראת היות ,נמצא בם מיד כשנבראו ,שראוי שיהיה בהם

הרי  ,והחמור לישא משא ,לה בה. שאם נברא השור לחרושיהרי הוא מתח ,כי מה שראוי שימצא בה

אבל האדם לא נברא רק שיהיה הוא  .עלוואין דבר בה בכח שיצא אחר כך אל הפ ,בראםינמצא בהם בה

וכל זמן שלא הוציא שלימותו אל  ,צרבבחינת האדמה הזאת אשר ממנה נו ,מוציא שלימותו אל הפועל

כי כמו אשר  ,כי דמיון גמור יש לאדם אל האדמה ,נחשב אדמה בכח בלבד. והעברי"ם הביטו ,הפועל

כן נתן  ,ומוציאה צמחיהם ,ונשרשים בה תוך העפר ,האדמה נזרע בתוכה חטים וכל מיני זרע נקי וטוב

כאשר  ,ונשרשת שם ומוטבעת בגוף ,םחלק אלהי ממעל בגוף האד ,השי"ת הנשמה הטהורה והזכה

אזי ידמה אל אדמה בורה ושדה  ,מוטבע החיטה באדמה. ואם אין האדם מוציא צמחיו ופירותיו הטובות

שהובירה  ,שהוא כמו אדמה בורה ,נוי 'בור'יכ ,בלתי נזרעת. ולכך החליטו חכמים לאשר איננו בעל תורה

כי הוא  ,כי בהכרח שיהיה לאדם יתרון מצד המעשים ,ואינה מוציאה דבר. לכן אמר שלמה בפסוק הנזכר

אבל מה יתרון לו בכל עמלו שיעמול תחת  .ואי אפשר זולת זה ,עלווצריך להוציא מה אל הפ ,בכח

כי יתרון שלו  ,א"כ צריך אתה לומר בהכרח ,כי המעשים שהם תחת השמש אין יתרון לו בהם ,השמש

לעולם ישים עצמו כשור לעול  ,תנא דבי אליהו ,)ה.( הוא מה שהוא על השמש והיינו התורה... ובע"ז

 ,ע"כ. הרי כי האדם צריך שידמה לשור וחמור המיוחדים לפרך העבודה ,וחמור למשאוי על דברי תורה

ראוי אז ונכון לפני  ,ולכך בהתחיל לספור ולצפות אל קבלת התורה עול דברי תורה... 'ויט שכמו לסבול'

בשאי אפשר לאדם לקבל התורה כ"א ע"י מדה  ,שהם מאכל בהמה ,האלקים להקריב קרבן שעורים

בשגם הוא יעבוד אדמתו הוא בעצמו שנקרא על שם  ,שיעשה עצמו כבהמה עובדת האדמה ,זאת

אמרו  .ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה' ,'ויקח ה' אלקים את האדם ,וכתיב )בראשית ב( .האדמה כאמור

כי האדם הוא חסר בעת  ,וכל זה ,נקרא האדם אדמה כאשר אמרנוזו מצות עשה. הרי כי  'לעבדה' :חז"ל
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כאדמה הזאת שצריכה עבודה לצאת על ידה  ,על על ידי עבודהווצריך שיהיה נעבד ויוצא לפ ,בריאתו

 ת.ועל על ידי תורה ומצווכמו כן האדם יוצא לפ ,עלואל הפ

נוסף על  ',גו' באו מדבר סיניבחודש השלישי ו'כאשר באו לקבל התורה ש ,והוא מה שכתוב בפרשה זאת

למה ועל מה היה צריך  ,אשר כבר היתה השאלה ',ויסעו מרפידים ויחנו במדבר'מה שנאמר אחרי כן 

אחרי אשר כבר נאמר לפני זה באו מדבר סיני. אבל הכתוב בא לומר  ,לכפול ולכתוב ויחנו במדבר

כאשר אין לו  ,שנקרא על שם אדמה כי ראויים היו ישראל לקבל התורה במדבר דוקא. כי האדם ,להיתח

ושדה בור נחשב הוא יותר מכל הבעלי חיים כאמור.  ,נחשב כמדבר שאין בו עשב וצמח האדמה ,תורה

 .נמצא עמה בבריאתה ,דהיינו מה שנבראת הבהמה עליו ,על שם שיש בה מה ,שהב"ח נקראים בהמה

כן כל זמן שלא קבל התורה הרי הוא מפני שהוא כמו אדמה שהוא בכח בלבד ול ,ואילו האדם נקרא אדם

כמו מדבר שהוא מקום בור בלא פרי כי חסר התורה והמצוה יקרא בור. ובשביל חסרון האדם שהוא כמו 

 מדבר נתנה לו התורה להשלימו ואז האדמה הזאת מוציאה אילנות וצמחים שלה..." עכ"ל. 

ך ההפרש שיש בין האדם ובין כל פרק ג, וז"ל: "...ונמצא ל -כן כתב המהר"ל בספר תפארת ישראל ו

הנמצאים התחתונים ועליונים. כי העליונים שלימותם בפעל ואינם צריכים להוציא שלימותם אל הפעל, 

והתחתונים זולת האדם אין להם גם כן יציאה אל הפעל כי מה שנבראו עליו אין השתנות ויציאה לפעל 

רה על דבר העצמי לו, שהוא מיוחד בו האדם בהם. אך האדם הוא בכח ויוצא אל הפעל. ויראה ששמו מו

מכל. וזה שהוא נקרא אדם על שהוא עפר 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 

ה יציאה לפעל כל הדברים אשר יוצאים האדמה, וזה כי האדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכח ויש ב

ממנה צמחים ואילנות 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 

אל הפעל. ולכך שלימות האדם נקרא גם  בפירות וצמחים וכל אשר שייך אליה וכן הוא האדם יוצא כחו

הרי שהזכות  'אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו'( , יכן בשם פרי, וכדכתיב בקרא )ישעיה ג

והורידו 'והשלימות יקרא פרי, וכמו שאמרו בפרק קמא דקידושין )מ.(. ובפרק עגלה ערופה )סוטה מו.( 

ול מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל אמר הקדוש אמר רבי יוחנן בן שא 'את העגלה אל נחל איתן

ברוך הוא יבא דבר שלא עשה פירות ויערף במקום שאינו עושה פירות בשביל מי שלא הניחו אותו 

לעשות פירות מאי פירות אילימא פריה ורביה אזקן ואסריס הכי נמי דלא ערפינן אלא מצות ע"כ. הרי 

כמו האדמה שלא עשתה פירות ולא הוציאה דבר אל  בשביל שלא הוציא שלימות שלו אל הפעל הוא

הפעל ונשאר בכח, ולפיכך שמו שנקרא בשם אדם על שם אדמה נאה לו והוא נאה לשמו. והבהמה 

נקראת בשם בהמה על שם ב"ה מ"ה, רצה לומר כי שלימות דבר שנברא עליו נמצא בה אף על גב שאינו 
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שמה יתרון לאדם שבא מן האדמה ונקרא על  ,בכל עמלו שיעמול תחת השמש"יתרון לאדם 

שמה שכמו שרואים אדמה יבשה וע"י עמל שזורעים ומשקים וכו' יוצא ממנה פירות מתוקים 

כל להוציא פירות וי עם צבעים וריחות וטעמים, כך באדם זרוע נשמה קדושה ואם ישקיע בה

שלכל אחד ואחד יש את החידושים המיוחדים  )אבות ה, כ( "ותן חלקנו בתורתך"וזהו  טובים.

ואם בעניני הגוף  .שזרועים בתוכו שרק הוא יכול להוציא אותם לעולם, אבל זה רק ע"י עמל

ריך להכין כל שכן שצ ,הזמני והחולף אדם עמל לכל צרכיו שלא יחסר לו אוכל ומלבוש ובית וכו'

כל צרכי הנשמה שהולכת לעולם נצחי, ומה שיספיק להכין לו בעולם הפורזדור הזה, זה מה 

 וע"כ צריך להזדרז ולנצל כל יום ולעמול ולא להתרפות. ,שיהיה לו

בהמה 5שמביאים קרבן שעורים בתחילת ספירת העומר, כי זה מאכל  שם, עוד כתב המהר"ל

תנא דבי " :):עבודה זרה הבגמ' )6מה שכתוב בחינת בולקראת ההליכה לתורה צריך להיות 

ויעמול כבהמה כי . "אליהו: לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי

אבל בהמה עומלת ועומלת... בלי שום  שבונות מה ירויח ומה יצא לו וכו'אדם שעובד יש לו ח

שה את שלו ויוציא ממנו פירות מתוקים וכך צריך ללמוד. והקב"ה כבר יע ,שאלות וחשבונות

פרק תחילת חלק א, וכמו כן כתב על גמ' זו, החפץ חיים בספרו שם עולם ) וחידושים נפלאים.

מה שאמר בלשון "לעולם" הוא, דאל יחשוב האדם דסוגיא זו כבר ביררו אותה גדולים "י(: 

)עירובין כן, כמו שאחז"ל  שלפנינו, ואין לי שוב במה לעיין בה ולחדש בה דבר, אל יאמר האדם

ובאמת  ,דמה הדד הזה כל זמן שהתינוק ממשמש בו הוא מוצא בו טעם אף דברי תורה כןנד:(, 

יש לכל אחד ואחד מת"ח חדרי חדרים בתורתו, כמו דאיתא בתנא דבי אליהו, ולכל אחד ואחד 

ו הרי הוא כמי מזומן לו חלקו, וזהו שאמר "לעולם" ישים אדם עצמו וכו' היינו שיחשוב שלעצמ

 .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  ה"בלאשאפשר כבר לעקור את העץ משורשו ולזורקו לפח האשפה, שהרי 

ולמי שיש  שר לנצל את המקום של העץ לטובת עץ צעיר ורענן,לבזבז על עץ זה מקום, והרי אפ

עץ כזה בחצירו, וצריך לנקות את החצר מכל הלכלוך שנוצר מנשירת העלים, חושב שלא 

מספיק שהעץ כבר לא מביא תועלת לעולם, אלא הוא עוד מכביד על בני הבית שצריך לנקות 

                                                                                                                                                               

מה כי דבר מה נמצא עמה, הרי שכל אחד יורה שלמות גמור מכל מקום דבר זה נמצא עמה וזהו בה 

 שמו עליו".

 ואילו בסוף ספירת העומר מביאים קרבן מחיטים שזה מאכל אדם. 5

 וכן הובא בילקוט שמעוני ישעיהו רמז תלז. 6

 



28 

 

  

סתגלותי המאפשר לעץ לשרוד אבל האמת שהוא לא מבין ש'השלכת' היא צעד ה אחריו...

ה לטובה, ובזכות תקופה זו, העץ יזכה להוציא "בתנאים הקשים של החורף, והכל ברא הקב

והיה כעץ שתול על פלגי "-, ויקוים בופירות טובים מאוד, עם עלים יפים שישמרו על הפירות

כמו מי שיראה ו ג(, ,)תהלים א "מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח

על הגרעין הזה שמתפרק לחתיכות וכבר אין בו חבל את רקבון הגרעין הנזרע באדמה, יחשוב ש

ומתוך  "ויהי ערב"ה בעולמו "כל תועלת ואפשר לזורקו לאשפה... אבל האמת שכך קבע הקב

וכן , "כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך ה' אור לי", וכן מצינו במיכה )ז, ח(: "ויהי בוקר"כך מגיע 

שנו רבותינו מתוך כעס "וכדברי המדרש )תהלים כב, ז(:  הגאולה באה דווקא מתוך החושך.

, מתוך נפילה רצון, מתוך אפילה אורה, מתוך רוגז רחמים, מתוך צרה רווחה, מתוך ריחוק קירוב

 ."קימה

דרש רבי חייא בר לולייני: מאי דכתיב צדיק כתמר יפרח כארז "ובמסכת תענית )כה.( כתוב: 

בלבנון ישגה, אם נאמר תמר למה נאמר ארז, ואם נאמר ארז למה נאמר תמר? אילו נאמר תמר 

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

אף  -לכך נאמר ארז, אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר: מה ארז אין עושה פירות 

 ."אין עושה פירות, לכך נאמר תמר ונאמר ארז צדיק חס ושלום

ו אף לצדיק אין זכר, ואינו בתחיית המתים, ואין לו שכר "שהייתי חושב שח ,ופירש רש"י

שיהיה הוה אמינא כזאת שלצדיק אין שכר על עבודת הקודש שעמל בה  מדועלעתיד. וקשה 

זה רק בכוונת עשיית  ז"ה שלא על מנת לקבל פרס, בכ"כל חייו )ואף שצריך לעבוד את הקב

 פירושם, בסוף "כדכתב הרמבהמצוות, אבל ברור שמעיקרי האמונה להאמין שיש שכר ועונש 

ות וי נותן שכר למי שעושה מצ"כי הוא הש" ,אחד עשרבעיקר ההמשניות למסכת סנהדרין 

 .("התורה ויעניש למי שעובר על אזהרותיה וכי השכר הגדול העולם הבא והעונש החזק הכרת...

שהצדיק הוה אמינא  שהיה ,הרשב"ם בבבא בתרא )פ:( לגמ' זו פירושפ "אלא שנראה לפרש ע

לכך "ל הגמ': ", וקמ"אם יפול לא יקום"ש ה אמינא, וכן היה הו"אין מאכילין אותו פרי מעלליו"

(. , יכדכתיב נמי קרא אחרינא אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו )ישעיהו ג 'תמר'נאמר 

 ."(, טזכדכתיב כי שבע יפול צדיק וקם )משלי כד -נאמר ארז  לכך"ו

כלומר שאף אם נפל נפילה שהיא בבחינת "נקצץ ראשו", אין יאוש, כי סופו לקום, ואדרבה, 

לפעמים הנפילה היא עצמה סיבה לתקומה מחודשת כדרך האילנות שהזימור משביח אותם, 

, כי נפלתי קמתי )מיכה ז, ח(. ומתוך נפילתן מתוך נפילה קימה": (, זכב תהילים)וכדברי המדרש 

 .")משלי ל, לב( 'אם נבלת בהתנשא'של צדיקים רוממותן, הדא הוא דכתיב 

, ולכאורה ןונפילה זו יכולה גם להתפרש, לנפילה גשמית, כלומר שהאדם במצב של חולי ויסורי

אין " :(שם) עניתתברש"י  ולכן פירש לא מביא שום תועלת לעצמו ולעולם, ואין עושה פירות,
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ל הכוונה, שנפסק כל עבודת ה' שלו, שהרי כבר לא לומד "נפי ה, ול"אם נפסק -גזעו מחליף 

שבימים קודרים אלו, אינו מוסיף למצבו שיהיה  הוה אמינאוהיה  תורה, ולא מקיים מצוות,

כ "ל שמנפילה זו ג"אלו לא ישאר זכר, קמ "מיותרים"בעולם הבא ובתחיית המתים, ומימים 

 . ןי שמקבל באהבה את היסורי"יוצאים פירות טובים, וזה ע

ה. ועיין בספר "יקר מאוד, ויש תכלית לכל מעשי הקב ,כ כל רגע של חיים, בכל מצב שהוא"וא

חזרה בתשובה, כאשר שהאריך לבאר את חובת ה, ב פרקשערי תשובה לרבינו יונה בתחילת 

 לא. סימןר ג בשע, והבאתי לשונו לקמן ה לאדם יסורין"שולח הקב

כמו אותו שוטה שלא מבין את התועלת שיש ברקבון הגרעין, ובשלכת העצים, לא יהיה האדם ו

כך גם בעיניים של השוטה, כשרואה מולו חולה סופני מתייסר וסובל, חושב שכבר אין כל 

 תועלת, וחבל שסתם מתייסר...

 ברנה"ור תשובה יגרום ל, וכל הרה"מהזורעים בדמעה"אלו הם חלק  ןשיסורי7 האמת היאאבל 

 ובזה קונה עולמו. )תהילים קכו, ה(, "יקצורו

 בבית כששהיתי: "ל"זצ גלינסקי יעקב הרב שסיפר מצמרר סיפור מובא, כיפור ליום' והגדת'ב

 ימים כמה שלפני לי סיפר הרופא. להיוועץ בקש, בעליל היה מוטרד. רופא אלי הגיע, החולים

 הממאירה המחלה, אכול היה גופו. ומרים קשים ןבייסורי שהתייסר, אנוש חולה במחלקה שהה

 אלא, מיסוריו אותו גואל היה המוות. תקוה כל היתה ולא, ונאנק נאנח. שמות בו עשתה

 טעם עוד שאין הוחלט האחרון הרופאים בביקור. בחיים אותו החזיקו השונים שהמכשירים

 נותק החולה. התקע את להוציא - אתז לי שסיפר לרופא - לו הורה הבכיר הרופא. חייו בהארכת

 ".לסבלו הקץ בא שעות שלוש וכעבור. לפרכס והחל מהמכשירים

 מה: 'למולי טוען כשהוא, בחלום החולה אלי התגלה אמש: "גלינסקי לרב לספר המשיך הרופא

: השיב והחולה. השבתי', מייסוריך אותך גאלתי?', 'מהמכשירים אותי ניתקת מדוע? לי עשית

 התייסרות ימי 4 עוד לי שנקצבו והודיעוני, למרום עלתה נשמתי?! זאת עשית הלמ?! למה"

 זך,  העדן לגן היישר עולה הייתי, משלימם הייתי אילו. עוונותיי כל את למרק כדי הזה בעולם

 למה? עשית מה! בגיהנום לסבול אאלץ כמה יודע מי, עת בטרם חיי את כשקפדת, ועכשיו. ונקי

 ?!"עשית

 או כאן סובל הוא אם ההבדל מה?! כך באמת זה: "בשאלה גלינסקי לרב בא הנסער הרופא

 ?"שם סובל

 גדולות פועלת כאן קטנה מצווה כל'. הצמצום עולם' בשם קרוי הזה העולם! ודאי: "לו אמרתי

 חוסכים, כאן קטנים ןייסורי גם כך. עולמות מחשיכה כאן קטנה ועבירה. העליון בעולם ונצורות

                                                        

 , מה שהובא בזה.בשער ג סימן לאובעניין מעלת היסורין עיין  7
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 של מחיים יותר נוראה8 בו ששעה( לאיוב פרושו בהקדמת) כותב ן"שהרמב ,מהגיהנום משהו

 לאכול האדם שיכול, מסלאנט ישראל רבי בשם, אמר מקלם שהסבא כשם ממש. איוב ייסורי

  !לפתן בכפית הזה בעולם עולמו

שמצטרף 9כיון ועצם החיים של האדם זה יתרון עצום אף שהוא במצב של אבדן יכולת חשיבה, 

שיסורי הצדיקים מכפרים על הדור. והצורר 10צדיקים ומכריע את העולם לכף זכות, למנין ה

                                                        

של הגר"א באה אחרי מותה להגר"א והוכיחתו לו בספר 'אורות הגר"א' )עמוד שא, ס"ק ו( כתב: "אמו 8

על שהיה מתאבל יותר מדאי על בנם שמת. ואמרה, האדם צריך להיות שש ושמח על שעדיין עודנו 

, לא סימן ג בשער ע"ע בחיים חיותו ויכול לתקן כי עונשי הגהנום גדול עד מאוד בלי רחמנות כלל".

 במעלת היסורין.

על ביאורי )( בשם הגהות רבי אליהו בעל שם 66הערה פרק א סעיף כב כמו שמובא לקמן )בהערה על  9

. ואפילו תינוקות בני יומם, עדיף להם להוולד ולמות מיד מג(-מהרש"ל לסמ"ג בהלכות שבת עמוד מב

)ואף שהתינוקות יסבלו מהחנק שבטביעה ביאור(, כדמוכח בסוטה )יב.( שעמרם גדול הדור היה, וכולם 

מעשיו, כיון שגזר פרעה הרשע כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, אמר לשוא אנו שמעו לדבריו ועשו כ

עמלים ללדת ילדים , עמד וגירש את אשתו, וכשראו בני ישראל שגדול הדור עושה כך עמדו כלן וגירשו 

את נשותיהן. אמרה לו מרים בתו לעמרם, אבא, קשה גזירתך יותר משל פרעה, כי פרעה לא גזר אלא 

לם הזה, שאחר שיהרגו הרי יחזרו לחיות בעולם הבא, ואילו אתה הבאת על בני ישראל גזירה להורגן בעו

בין בעולם הזה שלא יולידו ילדים ובין בעולם הבא, שכיון שאינם נולדים אינן באים לעולם הבא". וקיבל 

ני את דבריה, ולכן ממשיכה הגמ': כששמע עמרם את דבריה, עמד והחזיר את אשתו, וכשראו זאת ב

 ישראל, עמדו כולן והחזירו את נשותיהן.

כדאיתא במדרש רבה בראשית )פר' ויחי סו"ס צו(, שבמשך שלוש עשרה שנה שסבל רבי יהודה  10

הנשיא, לא מתה אף יולדת בארץ ישראל, וכן לא הפילה אשה עוברה, ולאחר שנתרפא, אמר רבי חייא: 

ישראל", ופירש המתנות כהונה ד"ה חיה, ובעץ "אוי לכם חיות שבארץ ישראל, אוי לכם עוברות שבארץ 

יוסף ד"ה אוי: "שיסורי הצדיקים מכפרים על הדור, ולכן כשנתרפא אמר אוי לכם, שמעתה פסק מהם 

. וע"ע באלשיך )תהלים סח, לקמן בשער ג סימן לאאותו זכות". וע"ע בדברי התד"א והרמח"ל שהובאו 

ש בתורה, למה מלכיה, עושי פלא על ידה, יש להם ייסורין סוף פס' טו(: "...או יאמר אם כל כך מעלות י

והכנעה, לזה אמרה רוח הקדש אל תתמה על החפץ, כי הם סובלים צרות הדור". וא"כ כשאנו רואים 

צדיק שסובל, צריכים כולם להתחזק ולחזור בתשובה, שהרי כל אדם פרטי שסובל יסורין צריך לדעת 

וכאב מדוקדק מאוד דכאיתא בגמ' בחולין )ז:( "אין אדם נוקף  שהקב"ה לא סתם שלח לו אותם וכל כאב

אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה", וע"כ אומרת הגמ' בברכות )ה.(: "אם רואה אדם 
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להבין מושגים אלו ולכן קבע שיש "חיים שאינם כדאיים" והוציא  ל היהש לא יכ"הנאצי ימ
ה שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו "חולי נפש וחולים חשוכי מרפא. אבל הקב 180,000להורג 11

י זילברשטיין בספרו חשוקי "" וכמו שסיפר הגרובחרת בחיים" אשהכלל הואת תורתו לימדנו 

י בחיי, כי הם ז יח.(: "מרן הגרי"ש אלישיב ביקר חולה קשה, והחולה אמר למו"ח קצת"חמד )ע

יט( "ובחרת בחיים" והרבה פירושים  ,: נאמר בתורה )דברים לקשים עלי, אמר לו הגריש"א

ו, שאדם חייב לבחור בחיים, גם כאשר הם לא נאמרו בזה, אבל אין מקרא יוצא מידי פשוט

והיינו  ,נוחים לו ולכן מצוה עליך לעורר בלבך רצון ואהבה לקיים רצון הבורא ולבחור בחיים"

 פירשש שם בספורנו עיין)לאדם, כלומר להמשיך לחיות על אף היסורים  טובלבחור במה ש

 גופא בזה, הנורא הסבל אף על לחיות להמשיך שבוחר י"ע וכאמור, "עד בחיי -בחיים ובחרת"

 .(הבא בעולם עד לחיי זוכה

 ג חלק והנהגות תשובותע ב")ע כן זה טוב למשפחתו שמקיימים מצוות רבות בטיפול בוכמו 

 ולפעמים, דעת לכלל פעם שיגיע טבעי סיכוי שאין אף, כחי הוויתו עצם לפעמים...": שנא סימן

 הוי או, מהמשפחה צרות מונע שזה לדעת ויש, ל"כהנ בזקנים שנים מספר כך מעמד מחזיק

 לעשות ש"ית הבורא ציווי מקיימין אם ולאחרים לנסותם או ואם אב כיבוד במצות זכות

                                                                                                                                                               

נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה", פשפש ולא ' :יפשפש במעשיו, שנאמר -שיסורין באין עליו 

. ואם תלה ולא מצא 'אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו'יתלה בבטול תורה, שנאמר:  -מצא 

. אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב 'כי את אשר יאהב ה' יוכיח'בידוע שיסורין של אהבה הם, שנאמר:  -

, יכול אפילו לא 'וה' חפץ דכאו החלי'מדכאו ביסורין, שנאמר:  -הונא: כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו 

אף יסורין לדעת", וא"כ באדם  -, מה אשם לדעת 'אם תשים אשם נפשו'ד לומר תלמו -קבלם מאהבה 

גדול וצדיק שסובל, כולם צריכים לפשפש במעשיהם. ואם כל אדם פרטי שמתייסר צריך להרגיש 

ששרוי בדין כבגמ' בשבת )לב.(: "תנו רבנן: מי שחלה ונטה למות אומרים לו: התודה, שכן כל המומתין 

יהי דומה בעיניו כמי  -יהי דומה בעיניו כמי שנמסר לסרדיוט, חש בראשו  -לשוק  מתודין. אדם יוצא

יהי דומה בעיניו כמו שהעלוהו לגרדום לידון; שכל העולה לגרדום  -שנתנוהו בקולר, עלה למטה ונפל 

בה תשו -אינו ניצול. ואלו הן פרקליטין של אדם  -ניצול, ואם לאו  -לידון, אם יש לו פרקליטין גדולים 

ומעשים טובים". ולכן כשאדם צדיק מתייסר, כולם צריכים להרגיש שהעלו אותם לגרדום, ועד כדי כך 

נקרא חוטא.  -שהוסיפה הגמ' בברכות )יב:(: "כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש 

ריך . אמר רבא: אם תלמיד חכם הוא צ'גם אנכי חלילה לי מחטא לה' מחדל להתפלל בעדכם'שנאמר: 

שיחלה עצמו עליו", ובשו"ת חתם סופר )או"ח קסו( ביאר, שיראה את עצמו כאילו גם הוא חולה, 

 וכאילו מתפלל על עצמו. 

 (.120ד עמוד "ר מנחם חיים ברייר, פ"לדמובא בספר 'מפנקסו של רופא' ) 11
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 בחיים להחזיקו אפשרותנו כפי להשתדל ועלינו, הזה בעולם עוד שיחיה ימיו להאריך השתדלות

  .(המיתה תהליך אצלו התחיל שלא זמן כל

מן הכלל", ומצינו בפוסקים מקרים ומצבים מסוימים שמותר  אך כידוע "לכל כלל יש יוצא

לנו )עיין באריכות לחילוק בין 'טוב' ל'נוח'  נוחהזה ולבחור במה שיותר  טובלוותר על הרווח ה

 (.ספרב

תבקשתי לומר שיעור ראה לקמן, שנ) "המתת חסד"סוגייה המכונה  על תחילה כתבתיהנה בו

 :מרכזיות י סוגיותתש בו ישר זה, ובספ "שער ב", ומזה נוצר בנושא זה(

וגם 13ויש בזה שני חלקים: האם מותר לעשות זאת,  .צרותיו12המאבד עצמו לדעת מרוב  .א

 של המאבד עצמו לדעת.15 דין14אם אסור האם יש למי שעשה זאת 

                                                        

ד סימן שה'בשמים ראש' כתב שאין זה מאבד עצמו לדעת )וציין לדבריו בגליון רע"א בשו"ע יו" 12

יו"ד )שמה(, והחת"ס )יו"ד סימן שכו ס"ק ג( כתב שמכאן ההוכחה שהבשמים ראש זיוף והובא בפ"ת 

 .(בסימן שמה ס"ק ב

ונידון נוסף, שאם מותר לאבד עצמו לדעת, האם יהיה גם מותר לאחר לעשות לחולה הסופני  13

בכך. ואם אסור לאבד עצמו  והמיוסר "המתת חסד", במצב שאינו יכול לדבר, אבל אנן סהדי שהיה רוצה

לדעת, יש לדון באופן שביקש מהרופא שיעשה לו "המתת חסד", והרופא עשה איסור והרג אותו, האם 

יחשב ככל רוצח, או כמו שיש אפשרות שאף שאסור לאבד עצמו לדעת, אם עבר וחטא, אין לו עונש 

 של "מאבד עצמו לדעת", כמו כן הרופא לא יחשב כרוצח.

"אין מתעסקים עמו לכל דבר ואין מתאבלין עליו ואין מספידין  :"ד סימן שמ"ה סע' א()יוע "כבשו 14

ובשד"ח )אסיפת דינים אות א, אנינות ס"ק ה(, הביא שיש אומרים שגם  ,אותו ולא קורעין ולא חולצין..."

מת ח"ג לא אוננים עליו ]כן הביא שם, משו"ת תפארת אדם יו"ד סימן יד, וסימן סד אות ד, ובשם הזרע א

סימן קנח, דאע"ג דמוטל עליו לקוברו, אין לו דין אונן להיפטר מכל המצוות, דהקבורה היא משום ביזיון 

קרוביו, ואמנם אוננים עליו בלב, כדכתב בפתח הדביר בערך צפיחת בדבש סימן סח, והדעות שכן 

רת השולחן סימן שמה, אוננים עליו גם לפטור מן המצוות )מכיוון שסוף סוף טרודים לקוברו(, הם: מסג

פתח הדביר סימן עא אות א, והוסיף בפתח הדביר שאף שיש אנינות בכ"ז יכולים להחמיר ולקיים 

מצוות. אמנם בגשר החיים ח"א פרק יח סימן ג אות ג' בעמוד קעד הקשה עליו, שהרי ממה נפשך, אם 

יב במצוות, ותי' שיש שלושה יש דין אנינות, א"כ אסור להחמיר ולקיים מצוות, ואם אין אנינות אז חי

עניינים בפטור ממצוות לאונן: א. עוסק במצוה, שעוסק בפועל במת. ב. מצות קבורה, עצם זה שמוטל 

עליו הטירדה לקוברו. ג. כבוד המת, שאפילו יש מי שיטפל במת, מכבוד המת שקרוביו לא יתעסקו 

מצוות קבורה במעצ"ל א"כ יש את בדברים אחרים, וצריך לומר שסובר בעל הפתח הדביר, שכיון שיש 
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 של חולה סופני הסובל מאוד.16הארכת חייו  .ב

                                                                                                                                                               

שני המושגים הראשונים, אבל אין את טעם כבוד המת, ולכן רשאי להחמיר כשיש מי שיתעסק, 

 כדמוכח בירושלמי ריש פ"ג דברכות שכשיש מטפלים, נשאר טעם של כבוד המת.[.

מצינו הרי שהכרח לומר ש"ממה נפשך", אם אסור, ודאי שדינו ככל מאבד עצמו לדעת,  לכאורה איןו 15

דין דומה ברמב"ם )הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ד(, שכתב: "וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור 

ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם, ואם היה בעשרה מישראל הרי זה חילל את השם ברבים ובטל 

עבר באונס מצות עשה שהיא קידוש השם ועבר על מצות לא תעשה שהיא חלול השם, ואעפ"כ מפני ש

אין מלקין אותו ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין אפילו הרג באונס, שאין מלקין וממיתין אלא 

לעובר ברצונו ובעדים והתראה שנאמר בנותן מזרעו למולך ונתתי אני את פני באיש ההוא מפי השמועה 

חמורה מן הכל העובד אותה  למדו ההוא לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה, ומה אם עבודת כוכבים שהיא

באונס אינו חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין, קל וחומר לשאר מצות האמורות בתורה, ובעריות 

...", וכעין ששם לא אומרים "ממה נפשך", אפשר אולי לומר בנד"ד 'ולנערה לא תעשה דבר'הוא אומר 

יסוריו, ולא נעניש אותו ככל מאבד עצמו שאף שאסור לאבד עצמו, אבל סוף סוף, "היה אנוס", מרוב י

, ועיין "דין בית אותו עונשין ונתרפא עבר אם"ם )שם, הל' ו(, ש"אמנם יותר דמי לדברי הרמב לדעת.

 .יא סימן ג בשער לקמן וסיעתו שמח האור בשם שהבאתי חילוקב

שר להאריך חיי כתב: "בעיקר היסוד דכל מה שאפ (,סימן קצ)מרן הקהילות יעקב בקריינא דאיגרתא  16

החולה, אפילו אינו אלא לחיי שעה, צריכים לעשות, אמת שגם אני שמעתי בילדותי מימרא כזו ולא 

ידעתי אם זהו מבר סמכא הוא אבל בעיני דבר זה צע"ג, דביורה דעה סימן של"ט מבואר דמותר להסיר 

תעשה לכאורה לא דבר המונע פטירת החולה ורק מעשה בגופו אסור לעשות ואם כן להיות שב ואל 

לגאון משנת פקו"נ )ספר וכל זה צריך עיון גדול". ועיין ב מצאתי איסור ואדרבא יש ללמוד למנוע מזה...

סימן ח סוף ס"ק ו( ששאל את הגרח"ק "אם שוהה אדם בבית חולים א, "רבי יוסף אריה לורינץ שליט

תו, ושואל ממנו רשות, האם דעכו"ם, ויש לו יסורים רבים במחלתו האנושה, ורוצה הרופא לקרב מו

מותר לו להסכים לזאת?" והשיב "איפה שהחולה מרגיש שזה טובתו יתכן שמותר כמו שמותר להתפלל 

 עליו שימות". 

 המדרון החלקלק

אמנם אף במקרים שמעיקר הדין היה אפשר להתיר לא להאריך חייו של חולה סופני, עדיין צריך לשקול 

ות דעת של עמי ארצות שתביא להיתרים שלא עלה על לבו של אף היטב, מכיוון שיש חשש גדול לקל

רב בעולם, וידוע שיש חשש שהדבר יוביל ל"מדרון חלקלק", כלומר מתן היתר לדבר הנראה על פניו 

בגדר הנסבל, יכול להוביל להיתר נוסף, וממנו להיתר אחר, עד לתקלה גדולה, חלילה. כי שמתחילים 
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אלא כדרכה של  סוגיא זו.ו בנהבאת תמצית הסוגיות והראשונים והאחרונים שד ,עיקרו הואו

, נתבשרתי בבשורה 'שער ב')ומה עוד שבדיוק שסיימתי לכתוב את  תורה הדברים הסתעפו

 .'גרורות' בחלקים רבים מגופו עם באופן חמור, נחלה במחלה הנוראה ל"שאבי מורי ז ,המרה

'שער  (, ומזה נוצר.בו ובשאר חולים שכמותו ,וראיתי בחוש את השאלות הרבות שנידונו בספר

 נ."בשאלות רבות הנוגעות לחולה הסופני ולשאר עניני פיקו, שעוסק באריכות ג'

נהיה בריאים ווה' ירחם עלינו שיהיה רק בגדר של 'דרוש וקבל שכר' ושלא נדע שום חולי 

 וחזקים בגוף ובנפש ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. 

 בחורים, חבריו האדם שיזכור - עשרה השש": הזכירה שער צדיקים אורחות ספרבכתב 

, שעה בכל לבוא מתעכב המות ואין, ימים האריכו ולא גדולה בהנאה שהיו, ממנו יותר וגבורים

 הפקדון בעל יבוא מתי יודע ואינו, בידו פקדון היא הנשמה[: ויחשוב. ]בו שולט האדם ואין

, וכעין "לידו בא כאשר נקי שישיבהו, הפקדון את לנקות שימהר[ צריך הלא, ]פקדונו ויתבע

                                                                                                                                                               

דם, מדרך העולם והשגרה, ש"הערכה" ו"שקילה" אלה יביאו תחילה להעריך ולשקול ערכם של חיי א

גם של אלה שפגועים במידה  -לכלל היתר הריגתם של אנשים שגופם ונפשם פגועים ביותר, ולאחר מכן 

קצת פחותה. ובמשך הזמן לא יהא שיעור עד כמה מידה זו צריכה להיות פחותה. זאת תורת המדרון 

 . החלקלק

שנים שלפני השואה , כי מדרון זה אין קץ לתלילותו ולשפל שאליו יכול הוא להגיע, בבדורנו כבר יודעים

הייתה מצוקה קשה בגרמניה, שהשפיעה גם על התחום הרפואי, אי אפשר היה להגיש טיפול הנוראה, 

רפואי לכל החולים, איגוד הרופאים הגרמני נתן אז עצה לרופאים: אל תטפלו בכל חולה, אלא באלה 

שנתיים התקבלה החלטה נוספת על ידי איגוד הרופאים -פאם תוך זמן קצר, כעבור שנהשאפשר לר

הגרמני: לא 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 

מדרון תלול שאתה מידרדר בו מרגע שאתה מתחיל  כאןהממשלה. וא"כ יש אינן תואמות את דעת 

לקבל החלטות של המתות חסד. ונראה שזה רמוז בתורה: "ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" 

)נצבים ל, יט(, והקשה בכלי יקר: "וקשה ליה למה הזכיר ביעוד זה זרעו יותר מבכל היעודים"? ולפי הנ"ל 

 -חר בחיים, אלא תסמוך על היתרים לבחור במוות, אז הדבר ילך וידרדר, ש"זרעך"י"ל שאם ח"ו לא תב

עוד בעניין המצב בזמנינו של 'המדרון  בדור הבא כבר יתירו ממש לרצוח כל חולה שיראו לנכון.

 . 242, ועמוד 235ז עמוד "החלקלק', עיין בספר 'מפנקסו של רופא' פ

ובד"כ זה אסור, למעט מקרים נדירים לחלק מהשיטות ]המתת חסד באופן האסור בויש עוד לדעת ש 

 יש לרופא דין רודף וכן לשופט המאשר זאת,האם , [בשער ב, פרק ב עיין לקמן (כב.)בפי' הגמ' בנדרים 

 בשער ג סימן כ.ודנתי בזה לקמן 
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.( מג מציעא בבבא) המשנה דברי אתשפירש ( שושנה ליקוטי) אלימלך נועםזאת מצינו בספר 

 ולא אותה שישמור לאדם יתברך השם שנתן פקדון נקרא הנשמה דהנה" :המוסר דרך על

היא פקדון בידי , וכן הובא הענין שהנשמה "...בפקדון יד השולח וזהו, חלילה אותה יפגום

משלי לא, י, )מדרש מהמקורם הוא לכאורה ו .)עיין ערוך לנר נדה ל:( ים רביםהאדם, בעוד ספר

 מאיר' בר היה מעשה אמרו, ימצא מי חיל אשת": ל", וז(תתקסד רמז משלי שמעוני ילקוטוכן ב

 המטה על שניהם הניחה אמן עשתה מה, בניו שני ומתו ודורש בשבת במנחה יושב שהיה

 לו אמרה בני שני היכן לה אמר המדרש מבית מאיר רבי בא שבת במוצאי, עליהם סדין ופירשה

 הבדלה של הכוס לו נתנה, ראיתים ולא המדרש בבית צפיתי לה אמרו, הלכו המדרש לבית

, באים הם ועכשו פלוני למקום שהלכו פעמים לו אמרה בני שני היכן לה ואמר, וחזר והבדיל

 אמר, שאלתך אמרי ל"א, לשאול לי שי שאלה רבי לו אמרה שאכל לאחר, לאכול לפניו הקריבה

 מי בתי לה אמר, לאו או לו אחזיר ליטול בא ועכשו פקדון לי ונתן אחד בא היום קודם רבי לו

 עשתה מה, אותו מחזרת הייתי לא מדעתך חוץ לו אמרה, לרבו להחזיר צריך אינו פקדון לו שיש

 שניהם וראה מעליהם הסדין נטלה, למטה אותו והקריבה לחדר והעלהו בידו אותו תפשה

 מאירין שהיו ורבי ארץ בדרך בני, רבי רבי בני בני ואומר בוכה התחיל, המטה על מונחים מתים

 כך, לרבו פקדון להחזיר צריכין שאנו לי אמרת כך לא רבי ליה אמרה שעה באותה, בתורתן עיני

 אשת נאמר לכך דעתו ונתישבה נחמתו זה בדבר חנינא ר"א, מבורך' ה שם יהי לקח' וה נתן' ה

 ."ימצא מי חיל

 בן יוחנן רבן של בנו כשמת"(: יד פרק, נתן דרבי אבות מסכת) קטנות מסכתותועוד מצינו ב

 לך אמשול לו ואמר לפניו וישב נכנס... ערך בן אלעזר רבי נכנס... לנחמו תלמידיו נכנסו זכאי

 ואומר וצועק בוכה ההי ויום יום בכל. פקדון המלך אצלו שהפקיד לאדם דומה הדבר למה משל

 נביאים מקרא תורה קרא בן לך היה רבי אתה אף. בשלום הזה הפקדון מן אצא אימתי לי אוי

 כשהחזרת תנחומין עליך לקבל ויש חטא בלא העולם מן ונפטר ואגדות הלכות משנה וכתובים

 ."מנחמין אדם שבני כדרך נחמתני בני אלעזר רבי לו אמר. שלם פקדונך

ל "ל, כי במקורות בחז"ל, לבין דברי האחרונים הנ"חילוק בין מה שמצינו בחזד יש "ואמנם לענ

)ורק להפך מצינו, שהאדם  , אבל לא על עצמם"פקדון"ל מצינו שנקראו בניהם בשם "הנ

חסו , ואילו האחרונים התימו, סו( סימןח "ה, עיין טור או"מפקיד נשמתו בלילה אצל הקב

ה, "שהנשמה שקיבלנו מהקבד היה מקום להדגיש ", ואמנם לענ"פקדון"של עצמם כלנשמה 

, אלא בגדר שאולה לנו, שהרי 'פקדון' הוא דבר שמכניסים לשמירה "פקדון"אינה רק בגדר 

מ שחייב ", ונפק(:צד מציעא בבא) "שלו הנאה כל" אבל שואלויותר לא צריך להתעסק איתו, 

, שאנו "שאילת החיים"פר ומכאן שם הס .באונסין, ולכן צריך לשמור על הנשמה מכל משמר

, ואנו צריכים להשקיע בה, כל קדושה וטהורה לטובתינו נשמהשקיבלנו צריכים לזכור כל חיינו, 
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ו תגיע עם פגעים שנוצרו מהחטאים "עוד נשמה באפינו, כי כשנצרך להחזירה לעולמה, אם ח

 מעלה. בבית דין של ,מעיקר הדין ,שיםיתחייב בנזקיה, ואף באונסין מענוהעבירות, י

, כז תהלים) "...חיי ימי כל' ה בבית שבתי אבקש אותה' ה מאת שאלתי אחת" ויש להוסיף, שזהו

שנקראת , אות ט, יד פרשה בראשית פרשת, רבהאיתא במדרש זו הנשמה )כד "אחת"-ד(, ש

, "אותה אבקש"(, ו"חיה, יחידה, נשמה, רוח, נפש, לה נקראו שמות חמשה" ל:"וז ,"יחידה"

 אורייתא ה"קוב", שהרי "חיי ימי כל' ה בבית שבתי"בה, וההשקעה הכי טובה היא שאשקיע רק 

ת, כך "ולכן כשם שעושים קריעה כשרואים שריפת ס (,א, עג ג"ח ק"זוהכב) "הוא חד וישראל

 (. כדלקמן בשער ג סימן מז) גם צריך לקרוע כשנמצא בשעת יציאת נשמה

ל, "א, שהמשקיע את חייו בבית המדרש וכנ"יטג ר' יעקב יוסף מילר של"מידידי הרהושמעתי ]

, יקבל פטור של בדבר מה וזקהנשמה תו ", ואז גם אם ח"בהיכלו ולבקר' ה בנעם לחזות"זוכה 

 ["בעליו עימו"

, המדרש בית מיושבי חלקי ששם, גמלני אשר הטוב כל על ועדה ישרים בסוד לבב בכל' ה אודה

 .חיים אנו שמפיהם רבותינו דברי על ומושתת בנוי אשר זה חיבור לחבר המרובים בחסדיו וזיכני

והשיעור אף פורסם באתר  ,תחילת עיסוקי בסוגיא זו היתה לצורך מסירת שיעור ברבים

"...לא ישרה בעיני על אשר  :והנה כתב בשו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תקיז ."בינינו"

ראוי להפיצו על פני תבל, וידוע  הדפיס דברי תשובתי בלי רשותי, טרם אשים עיני עליו, אם

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

ו ממנו הלכה ידעתי כי לא להלכה למעשה נתכוין רק לפלפולא בעלמא. לא כן כשיודפס יור

שהדברים הולכים בכל קצוות תבל 18 "בינינו"ש כשמפיצים שיעור באתר "ז כ"ולפי "למעשה.

אבל כשמדגישים שהדברים הם לא  ,אמנם כל זה כשדברי התורה הם להלכה למעשה .ממש

 להלכה ולא למעשה אפשר וראוי להפיצם.

ר שגם לא "לא להלכה ויה ספרה פ שזה פשיטא, אני מודיע:"לכן אע

לכן לא נכנסנו לפרטים המעשיים )כגון החילוקים שיש בין סוגי המחלות ובין ו ,למעשה

ע, למען יהיה "רוב השאלות השארנו בספק או בצו) סוגי התרופות( שהאריכו בהם פוסקי זמננו

                                                        

ש עוד הלכות הנלמדות "ועיי סימן א בשער ג,ם, מוכחים מהמדרשים שהובאו בתחילת "דברי הרמב 17

 ם, ובעיקר בעניין חומרתו של המסרב לעלות לתורה.מה

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

 הטכנולוגיה החדישים לשם כך, וכידוע שאתר 'בינינו' פועל גדולות ונצורות"
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לדעת לשאול את לקורא מקום מרוכז של שיטות הפוסקים, ושל השאלות שדנו בהם, ויוכל 

ו, ", לא התכוונו להכריע ח"קיצור הלכות"נו שכתב ',שער א'-ף ב, וארבותיו הלכה למעשה

, דיני נפשותתלויים  הכרעת כל מקרה ומקרהבבמיוחד שו ,ולהכניס ראשנו בין הרים גבוהים

ולדעת בקצרה ממש את סיכומם של כל  ,אלא למען יקל על הקורא למצוא את אשר מחפש

 .(ם להלכהודאי אינוש ונים הארוכים, בניפוי כל הפרטיםהניד

תק"ל: "וכל  סימןכמו שכתב בספר חסידים  , להפיץ דברי תורה,ודע דלפעמים הוי בגדר חיוב

כי לא גילה לו אלא  ,הרי גוזל מי שגילה לו ,מי שגילה לו הקב"ה דבר ואינו כותבה ויכול לכתוב

ם והדברי .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 : ")דברים כז, כו( ר"ל יענש על זה. וכעין מה שכתוב בתורה

יא יוכתב הרמב"ן בשם הירושלמי "אמר רבי אסי בשם רבי תנחום בר ח ."הזאת לעשות אותם

ואפילו היה  הרי זה בכלל ארור... ,והיה סיפק בידו להחזיק ולא החזיק ,ימד ושמר ועשהלמד ול –

 הוא צדיק גמור במעשיו והיה יכול להחזיק התורה ביד הרשעים המבטלים אותה הרי זה ארור".

דהרי בעבר הלא רחוק היה בתי שבדורנו החיוב כפול ומכופל, פ דברי ה"ספר חסידים" חש"וע

התחדשו לו דברים והם שמורים לו בליבו, ואיתם הלך לישון... ואיתם הלך קצת תירוץ למי ש

"הרי גוזל מי שגילה לו, כי לא גילה לו אלא לכתוב",  -לאכול... וזעקת הספר חסידים זועקת לו 

אמנם יש לו קצת תירוץ שהרי כתיבת ספר היא הוצאה גדולה מאוד וכו', אלא מה, ילמד 

ת השיעור... אבל דא עקא, אין מספיק "משרות" וממילא איך לתלמידים והם יכתבו ויסכמו א

לאחד מהחדרים  ליכנסחידושי התורה שחידש יגיעו ללומדים, אבל היום הרי בקלות אפשר 

שעות ביממה ומקבל בברכה כל מי שבא  24מקום שפתוח  - "יומם ולילה"בב"ב ל 8ברח' חגי 

שלוח ל'יומם ולילה', והשיעורים למסור שיעור וכן יש אפשרות להסריט שיעור בביתו ול

והרי זה גדול יותר  ו'קול הדף' 'קול הלשון'ולשמיעה במערכת  'בינינו'עוברים לצפיה באתר 

 מכתיבת ספר, שכן זה "ספר חי", וממילא הפצת תורה בצורה זו היא היעילה ביותר.

הרי הוא  ,דמי שיכול להסריט שיעור ולא הסריט , שבמידה מסוימת יש לחשוש,נראה כמו כן

ר"ל בכלל כל הקפידות שנזכרו לעיל, כי מה לי חידושים שלו שיכול ללמדם לאחרים ומה לי 

חידושים של אחרים דעלולים ללכת "לאיבוד" ואפשר בקלות להצילם ולקיימם ולשומרם 

גדול עונשו של "ש ,, לגבי המתרשל במצוות ציציתמנחות )מג:(בידועים דברי הגמ' ו ,לדורות

 עליהם יותרכ יותר יענש ", כי חוטי הלבן יותר קלים להשגה, וע"ונשו של תכלתלבן יותר מע

  .(כב ב"ח חסד ובאהבת ,ח אגרת ישראל באורע בזה ")ע

ונראה להוסיף דבר נורא, שה'ספר חסידים' קאי על מי שיכול לכתוב חידושיו ולא עושה זאת, 

הרי ח"ו  –ל העולם כולו ש בדורנו, כשיש לנו אפשרות ללמד תורה לכל עם ישראל בכ"וכ
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התביעה גדולה עד למאד. וכעין מה שכתב השיבולי הלקט בסימן י', בשם הפסיקתא רבתי 

כבד את  ,ט( -"דעשר תעשר כתיב )משלי ג ,נ"ג ס"ס ד' סימן)פסיקתא כה( והובא בב"י באו"ח 

ת ד' עמוד וכבד א ,שאם היה קולך ערב והיית עומד בבית הכנסת ,ד' מהונך קרי ביה מחינך

בקולך, נבות היה קולו נאה והיה עולה לירושלים והיו כל ישראל מתכנסים לשמוע קולו, פעם 

שלא עלה  –אחת לא עלה והעידו עליו אותם העדים בני בליעל ואבד מן העולם, מי גרם לו 

 הלירושלים לכבד את ה' במה שחננו... ואילו עלה לא איבד נפשו בעד חמדת כרמו". ורעד

דק"ו הוא, דאם מי שחננו ה' בקול נעים כ"כ הקפידו עליו כי יכלו כל  –בונן תאחוז בכל מת

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  ,או דוקא מי שחידשול

כמו שכתב מו"ר הגאון הגדול רבי  .בצורה העוזרת להבנה ולידיעה, ג"כ נחשב ל"יצירה חדשה"

 עמודרים' ענף ב ס"ק ו' בא )בדיני 'זכויות יוצ"שליט"א בספרו 'דרכי חושן' ח יהודה סילמן

בודה אחרת שבעיקרה התחדשה בזמנינו והיא הנקראת עריכה, והיא סידור ישנה גם ערמז(: "

כל החומר מחדש, שיהא מעניין וקל למצוא, ניסוח בשפה ברורה, מקורות לדברים, מציאת 

  מילא יש לומר, שחייב לפרסם זאת." ומוכו'דוגמאות מעשיות 

אלא , נ"הנוגועות בפיקובהלכות  ספר הלכה, וודאי שלאלכתוב  וגם אני בספר זה לא התיימרתי

י בספר, תישהעלבנושאים  העוסקים ופוסקי זמנינו, רק ריכזתי את דברי הראשונים והאחרונים

בענינים אלו, וקצת מזעיר פה ושם,  מראי מקומותלמקום אחד, למען יהיה נוח וקל למצוא 

רתי , ולכן ברוב המקומות השאלעיין בהםד שצריך "שהיה נראה לענ הוספתי הערות קצרות

]למעט שינויי נוסח קלים כדי לשמור על  ת ככתבם וכלשונם,"את הציטוטים מספרי השו

למען יהיה לקורא את לשון המדויק  בכתיב מלא[ "עיור"אחידות הכתיב, כגון שתמיד העתקתי 

ת "לפתוח את אותו שו )וכדאי ספר שציטטתיהשל המקורות, ויוכל להחליט כהבנתו את כוונת 

חוזר והריני  .כ מוסיפה הרבה אור על הנקודה שציטטתי("שבד ,שובהולראות את שאר הת

לקבוע  ו"באתי חבספר, לא  אתי 'קיצור הלכות' לענינים שעסקנו בהם, שכל מה שהבמודיעו

יוצא מכל הנידונים שהובאו בספר, לראות את הסיכום השיהיה קל רק כדי הלכה או דעה, אלא 

יא לקורא את המראה מקומות שמצאתי בנידונים להבווהוי כעין 'מפתח' לאריכות שבספר, 

 היולא יר ש"תהיה למעשה. ויהאם יהיה קל יותר להגיש למורה הוראה את השאלה אלו, כדי ש

 . בענינים אלו שאלות
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מאפשר לכל המעוניין למסור שיעור למטרת הפצה  "יומם ולילה"אני שמח לפרסם שארגון 

ו דברי תורה ערוכים בצורת 'עלון' יכול לשלוח ברבים את היכולת לעשות זאת, וגם מי שיש ל

 המפיץ אותם בצורה נפלאה. "בינינו"יועבר לאתר , ול"לארגון הנ

הנה ימים באים נאם אדני ה' והשלחתי רעב יא( " ,ועה התוכחה הכתובה בעמוס )חוהנה יד

 ק שחיסרון זה"" וכדכתב הרדהשםבארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי 

 יהיה "כל ימי זה הגלות"

ויהי רצון שנזכה לעשות כל מה שביכולתנו להשביע ולהרוות רעב וצמא אלו וזה יהיה אם 

ה לכל אחינו בית ישראל אשר נמצאים בכל אתר "נשכיל באמת לתת ממה שחנן אותנו הקב

 ואתר!

 

 

 

 קרליץ נ"הגר רןדמ צדק דין בית ד"ראב רוזנברג שריאל רבי הגדול הגאון ורבי למורי בזה אודה

, מגדולי א"שליט סילמן יהודה רבי הגדול הגאון ורבי למוריכן ו, ס 'דברי שר'"ומח א"שליט

 מה שמלבד ס 'דרכי חושן',"ומח ,א"שליט קרליץ נ"הגר דמרן ד"בבי ד"אב הדיינים שבדור,

 בפשיטות עיני האירו עוד, אורה בקרן אותי ומעמידים, שבוע בכל עמהם ללמוד זוכה שאני

 .בספר במקומן באו אשר רבות והארות והערות ספיקות וכמה מהכ

א ", רב שכונת חזוא"שליט פרידמן יואל רבי הגאון, ורבי למורי, מיוחדת הטוב בהכרת אני חייב

 יום דבר עימו ללמוד זכיתי רבות ששנים, א"שליט ק"הגרנ מרן של דינו בבית ד"אבבאלעד, ו

 שהושלם לאחר והנה .זה בספר הנידונות הסוגיות יניהםוב, רבות בסוגיות איתו ולעמול, ביומו

, על כל הספר, ובחכמתו וביושר שכלו האדיר את בחברותא יחד איתי עבר, זה ספר תטיוט

 הספר בהוספות חשובות ויקרות.

א, רב שכונת גני "רבי שלמה גוטפריד שליטגאון ה ורבי למורי מרובה טובה להכיר ברצוני וכן

הרבה חכמה  שגם ממנו זכיתי ללמוד, א"שליט ק"הגרנ מרן של דינו תבבית, ודיין "הדר בפ

א. ובהרבה מעניני הספר שאלתי אותו, ובסבלנות ובשמחה "בכולל 'שירת דבורה' בתבחברותא 

  בני על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון.יהש

 מרן לש דינו בבית ההוראה מורי מגדולי, א"שליט אוירבך אלעזר אדיר רבי לגאון בזה אודה

ולגאון רבי ברכיה ליברמן  ,א"שליט גאון רבי גלעד אהרן חסידול, א"שליט קרליץ נ"הגר

 ועד מראשו הספר כל על ושעבר חלק 'קיצור ההלכות' שבספר[,א ]שאף ערך את כל "שליט

את כל  לבאר לי רבות מאודשעות  השקיעוו ,רבות והארות בהערות עיני ווהאיר ,סופו

 מילי בכל' ה םיברכ והתרחב הספר מאוד.רווחא שמעתתא  זכותםבו ,הםוהשגותי הערותיהם
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שלווה וישוב  מתוך להגדיל תורה ולהאדירה להמשיך וויזכ ,בתלמידים םגבול וירבה ,דמיטב

 .הדעת

 אותו ליבו נשא אשר, א"שליט קנול צבי הרב, ידידי, דדהבא לצנתרא, להודות המקום כאן

 ודואג, שם הנמסרים הרבים השיעורים לכל ,"ולילה יומם" המדרש לבית לסייע בחכמה

 '.ה מבקשי לכל, העולם בכל ולהפצתם, הבאים לדורות השיעורים לשמירת במסירות

 מרת רעייתו ואת אותו, הדיוט ברכת לברך, לנכון וראיתי. ירצה ידיו ופועל, שכרו' ה ישלם 

 אמת ד"ע וירכבו לחוויצ מרובה בברכה שיזכו, עושה אשר בכל לצידו העומדת, ו"הי קנול אפרת

 תשגא ואחריתם, וישכילו ויצליחו, אל בית העולה במסילה מעלה מעלה ויעלו, צדק וענוות

 .יקוממו ודור דור מוסדי, עולם חרבות מהם ויבנו, בדק כל לחזק ויזכו, מאוד

רבים וטובים, הקיפני באנשים  השמים מן קדשו ממעון אשר מרום לאלקי כףיא' ה אקדם במה

 למיוחדים שבהםכל זה לא יכולתי לעצור מלהודות  רבים הם, ועםכי  שר לפורטםאשר אי אפ

 :ספר זה, הלא הם בהשלמת שעזרוני רבות

, חידדוני בקושיות נפלאות והערות , שבשכלם הזך והחריףו"הי כרמוןכפיר ודני האחים היקרים 

 .מדהימות

לכל  הוסיף כותרות ,הספר את ךער הרב ורונשבכיש, א"שליט אברהם הרציגרבי ידידי היקר, 

 .בשפה ברורה ונעימהויובן , ושגיאות טעויותמ נקי יהיהקטע, ודאג שהספר 

 .חלק הביוגרפיה שבסוף הספר שערך את א,"אברך המופלג הרב יוסף שרם שליטה

 ,וחניותבר ,צלחהוהרכה ב) ע"בוה בר"לבוינו שבשמים שיזכו כולם ר רצון מלפני אב"יה

 (.םעניינישאר בו, גשמיותב

והנני , בכל אשר עושה המוכשר ומצליחהזהב, בעל לב  י"א.ז נ בחוראת ה ברצוני להזכירוכן 

 משלם שכרו ה"הקב ישלםכל אשר עזר לי,  לעהרבה להביע בתעצומות לב ונפש, את תודתי 

 .יפנה אשר בכל והצלחה ברכה של בשפע

 ,הבית עקרת ,היקרה תייעי, את ראשר טוב ומטיב לי, ונתן לי בזה עזר כנגדיזיכני ה' יתברך,  הנה

 והשגחתה למסירותה הודות אשר, תבורך באהל מנשים סופיה אסתר, מרת ,בחיים ועזרתי

 לראות יחדיו נזכהר ש"יה ספר זה.כתיבת ל, והגעתי עד הלוםוגידול הילדים,  הבית צרכי בכל

 ולזכות ולעשות לשמור וללמד ללמוד ,לשמה בתורה עוסקים', ה ברך זרע חלצינו יוצאי כל את

 ., בשמחה ובטוב לבבת"השי לעבודת חיים ושנות ימים לאורך ונזכה. הרבים את

ות , הוא בזכות נש"יומם ולילה"וצאת ומאירה בעולם מבית מדרש כל התורה הרבה היכמו כן ו

צדקניות שבזכותן נגאלנו, ובזכותן גם ניגאל, שמסירות כל טרדות עניני העולם ה האברכים

 להפריח אתלשפוך אור ו ,בחצרות אלוקינוהיות שתולים בבית ה' את בעליהן ל ותהזה, ושולח

והולכים  ,מחצבתם צורמהשממה שיש בעולם, שלדאבונינו רבים מאחינו בית ישראל רחוקים 
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בר הרווח העצום שיש בכל רגע הבינו בדו נדבה רוחן ואותן נשים אשר בחשכת העולם הזה,

 ונתקדש הרי הן יומם ולילה, ם יוצריםהיתורה שבעלהבכל  ותמלא ותלהיות שותפ ותשזוכ

ה לראות פני משיח ", ויזכו בעזעולמים ולעולמי לעולם ןונחלת ןחלק ה' ויהיה קדשים קדש

  !יין בית המקדש במהרה בימינו, אמןצדקנו ולבנ

 

 

 קליין יעקב משה

 

 

 

 

 -פרק א  - שער ב

האם ישנם אופנים שמותר 

 לקצר חיים?
 

 ד עצמו לדעתמקור האיסור לאב
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"ואך את דמכם לנפשותיכם 19 מכך שנאמר בתורה נלמד לאבד עצמו לדעתהאיסור א( 

י לכם נטילת נשמה "אע"פ שהתרת ק צא:(:")ומקורו מהגמ' ב ופרש"י20 ,ט, ה(פר' נח ) "שאדר

, )כי אין לפרש מקרא זה בשופך דמו של אחר דרוש מהשופך דם עצמו"בבהמה את דמכם א

שך הפסוק: "ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרש את נפש האדם", אם כן שהרי כבר נאמר בהמ

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

 רש"י(.

 ולכן כתב, למעט יש לעיין מה הפס' כאן באלמעט וא"כ 21באים  "רק"ו "אך"והנה ידוע ש

, יכול כחנניה ךל א"תיכול כשאול " (סימן יג ,לד פרשה ,בראשית רבה פרשת נח) המדרש

 ."מישאל ועזריה ת"ל אך

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

אולי , אלא לאבד עצמו לדעתל ושמא לא רק שיוכלאבד עצמו לדעת.  למקרה דומה, שיכולכל 

בא ללמד שמותר  אםה ם מסוימים, כי הפס' מיעט, ויש לדוןמקריב לאבד עצמו לדעתחייב 

 .לאבד עצמו לדעתאף חייב שמא או  לאבד עצמו לדעתבמקרים אלו 

 

 

 

 מות שאול

                                                        

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

מאיר פוזנר, יו"ד רטו סוף ס"ה(, כתב שהמאבד עצמו לדעת הוא בכלל הלאו של לא תרצח, וז"ל: 

דהוה ליה נשבע לעבור על דברי תורה,  "...שאם נשבע שלא לאכול שבעה ימים הוי שבועת שוא...

 אם הנידון לגבי מ"נפק יהיהש ונראה דהוא מוזהר בלאו דלא תרצח", שנשבע להמית את עצמו...

 בזה והרחבנו, רוצח משום חייב לטריפה חבירו העושה שהרי, מיתה חייב אם, לטריפה עצמו העושה

  (.לב השתלת של פתוח לב ניתוח לעשות ההיתר לגבי ש'ועיי) יט סימן ג בשער קמןל

 בשער ג סימן מד.מ נוספות, שיש במחלוקת זו, הובא לקמן "דעות ונפק

 ועון הוא דמים שופך... עצמו את ההורג וכן" :ג( וזה לשונו-הרמב"ם )הל' רוצח, פרק ב, הל' ב וכן פסק 20

  עצמו ההורג זה אדרוש לנפשותיכם דמכם את ...דין בית מיתת בהן ואין לשמים מיתה וחייב בידו הריגה

 ."לשמים מסור דינם הרי, דרישה לשון ...נאמר ובפירוש

מז נז(: "אך, רק, מן, מעוטין", ובאוצר המדרשים )אייזנשטיין, ל"ב כבילקוט שמעוני )פרשת נח ר 21

 (: "ממיעוט, כיצד? המיעוט שלש לשונות: אך, רק, מן".266מדות באגדה עמוד 
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"ותכבד המלחמה אל כתוב:  ( ה-ג, לא) א-בסוף ספר שמואל והנה בפרשת מות שאול, ב(

כליו שלף  אלנוש22ל חל מאוד מהמורים, ויאמר שאושאול וימצאהו המורים אנשים בקשת וי

                                                        

לכאורה קשה, אם שאול סבר שמותר לו להרוג את עצמו, למה ביקש מנושא כליו שיעשה זאת, ורק  22

ועיין בשו"ת משנה הלכות )ח"ז סימן רפב(, שכתב: כשנושא כליו לא רצה, עשה זאת שאול בעצמו? 

"...ואף בשאול שהגם שהיה מותר לאבד עצמו מ"מ כל שאפשר ע"י אחר אין לעשות ע"י עצמו ולכן 

מתחילה ביקש מנושא כליו, וכיון שלא רצה, אכתי לא לקח החרב בידו לאבד עצמו, אלא ויפל עצמו 

ן לא עשה בעצמו מעשה, אלא העמלקי שפגש. עליה, השם הטוב יעשה כרצונו, ואפילו לאחר כ

ולפענ"ד זה דבר חדש וצ"ב כי לא ראיתי בפוסקים לחלק כן מ"מ לפום ריהטא נראה אמת הדבר". 

שלהפיל עצמו שונה מלהרוג את  ומרדוחק לוגם  דמאי שנא, ולפענ"ד דוחק גדול לחלק בינו לבין אחר,

"י אחר קיל טפי ולכן העדיף למות ע"י נושא כליו כתב בפרשת דרכים )דרוש יג( שעמצינו שעצמו. ואף ש

ה'פרשת דרכים' וון ש(, בכ"ז אין ראיה מדבריו ל'משנה הלכות', כי)הובא לקמן סוף סעיף ד שבפרק ב

סבר שהריגת שאול היה איסור, ובזה כתב שלעשות איסור ע"י אחר קיל טפי, אבל אם כדברי המשנה 

שיש היתר לחלל שבת להצלת שמצינו יעשה זאת, וכמו  הלכות שהיה מותר לשאול, אז מה ההבדל מי

]וכן הוכיח בפרשת דרכים )דרוש תשעה עשר,  ?!חולה, וכי יש הבדל מי יחלל, החולה או מי שמטפל בו

ד"ה 'וכי תימא'(: "...זה לא ניתן להאמר כלל, שהרי אנו שוחטין לחולה בשבת כדי שלא יאכל החולה 

האיסור על ידי החולה או על ידי אחרים כל שהוא לצורך החולה  נבלה, הרי שאין הפרש בין אם נעשה

חשיב כגוף אחד", ואמנם בתשב"ץ )חלק ג סוף סימן לז(, כתב שיש הבדל, וז"ל: "...והקושי' השנית שאם 

 האיסור סקיל תדמוטב לדחו מראפשר לוה הי חדנעשה הכל באיש א האיסור שבת ואיסור נבילה הי

הוא דוחה אותו החולה עצמו ואיסור  הבנדון הזה אינו כן שאיסור נביל אבל תמהרבה איסורין במלקו

נבלה בעצמו לפקוח נפשו ולא נדחה אנחנו  רשידחה הוא איסו השבת אנו דוחין אותו בשבילו ומוטב הי

לחבר דלעביד איסורא זוטא ולא ליעביד עם  ה( ניחא ליב:איסור שבת בשבילו דמאי דאמרי' בערובין )ל

בחללו שבת כי היכי דלא ליעביד  הדוקא כי האי גוונא אבל דלעביד חבר איסורא רב הבהארץ איסורא ר

ליכא מאן דאמר", ופשוט שגם דבריו הם רק למ"ד ששבת 'דחויה'  החולה איסורא זוטא באכילת נבל

במקום פקו"נ, ולא 'הותרה', ובלא"ה בשו"ע )סימן שכח, סעיף יד(, כתב דלא כדבריו, אלא ישחטו 

ורו הגם שיכול לאכול נבילה, הרי דמותר גם לאחר לחלל שבת לצורך החולה, וכן כתב האחרים עב

: "אין הבדל בין חילול שבת להצלת חיי האדם הנעשה ע"י החולה עצמו לבין (פרק לב, סעיף ד)בשש"כ 

חילול שבת הנעשה ע"י אחרים העושים למענו", ובהערה טו, בשם הגרשז"א, דחה את שיטת שו"ת אבן 

ו"ח ח"ב סימן כד(, שסבר "שאם החולה עצמו יכול לעשות בלי שום איחור, אסור לישראל אחר שהם )א
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חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודוקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאוד 

ויקח שאול את החרב ויפול עליה וירא נשא כליו כי מת שאול ויפול גם הוא על חרבו וימות 

  ."עמו

למעט הפס'  ועל זה בא ןמחשש ליסורי איבד עצמו לדעתנראה ששאול ולכאורה מפשט הפס' 

כ"ש שיהיה מותר לפי"ז כשאול. ולכאורה  ,לאבד עצמו לדעתמותר לו  ןשמי שחושש מיסורי

  !יןשכבר הגיעו אליו היסורבמקום  "המתת חסדלעצמו "לעשות 

 

וסיפר ששאול מת, מסופר שהגיע איש מן המחנה , (טז-ו, א)ב -בתחילת שמואל אמנםוג( 

ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר ויהונתן בנו  שאול ך ידעת כי מתיא" :ודוד שאל אותו

ויפן אחריו ויראני  .ע והנה שאול נשען על חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהווהגלב

ויאמר אלי עמד נא עלי  .ויאמר לי מי אתה ויאמר אליו עמלקי אנכי. ויקרא אלי ואמר הנני

                                                                                                                                                               

לחלל שבת עבורו", ואכן בתחילת שו"ת אבן שהם הנ"ל, הביא מכתבו של הגר"ח ברלין ז"ל שהשיג על 

 המחבר שאין לחלק בין החולה לאחרים, והודה שם המחבר לדבריו[.

ר שהיה מותר לשאול, אבל ההיתר הוא בגדר 'דחויה' ולא בגדר ואין לומר בדעת המשנה הלכות שסב

'הותרה', ולכן מדין 'הקל הקל תחילה', לכתחילה יש להעדיף ע"י אחר )כמובא במשנ"ב סימן תסו ס"ק ב, 

שאם בקלות אפשר לעשות בדרך מותרת, צריך לעשות בדרך המותרת(, וכיון שעושה בעצמו, נחשב 

וכשאומר לאחר, נחשב למעשה יותר קל )כי נחשב שרק עבר "בלפני  למעשה חמור )של רציחת עצמו(,

עיור"(, מכיון שנושא כליו היה יהודי, אין שום 'הקל הקל תחילה' במעשה חבירו, )ופשוט שכשצריך 

קו"נ אין עניין לבקש מחבירו שיתקשר...( ורק בגוי מצינו זאת כדאיתא ילהזמין אמבולנס בשבת לצורך פ

לגבי יונה שאמר להם שישליכוהו לים, שכתב: "גוים היו בספינה ומוטב  (,תרע"טסימן )בספר חסידים 

שישליכוהו הם", אמנם אפשר ששם העדיפות להפיל את יונה ע"י גויים, היא לא בגלל הדין של "הקל 

שגוי אינו מצווה על  ,סימן ל שער גלקמן הקל תחילה", אלא ששם זה היתר גמור, ע"פ הדעות המובאות 

ם, ואפילו שפיכות דמים הותר לו כדי להציל את נפשו, ולכן לגויים בספינה היה מותר קידוש הש

 לכתחילה להשליך את יונה לים, כדי להציל את עצמם.

וגם בדעת הפרשת דרכים, שהמעשה של שאול היה אסור, ובכ"ז ע"י אחר קיל טפי, לכאורה יש לשאול 

על הבית שאומרים "יד פועל כיד בעל הבית", שהרי "נושא כליו" של שאול, לא גרע מכל פועל של ב

, לקמן בפרק א סעיף לג וא"כ למה יותר קל ע"י נושא כליו? עיין במה שהשיב מו"ר הגר"ש גוטפריד

 .510בהערה 
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עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי ואעמד  .ומתתני כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי

ויחזק דוד בבגדיו  .נפלו ואקח הנזר אשר על ראשו ואצעדה אשר על זרעו ואביאם אל אדני הנה

ויספדו ויבכו ויצמו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל  .ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו

המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש  ויאמר דוד אל הנער .ועל בית ישראל כי נפלו בחרב ה'עם 

ויקרא דוד  .ה'ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את משיח  .גר עמלקי אנכי

ויאמר אליו דוד דמך על ראשך כי פיך ענה בך  .לאחד מהנערים ויאמר גש פגע בו ויכהו וימת

  ."ה'לאמר אנכי מתתי את משיח 

 

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

כמו שביאר  אאלא הפשט הפשוט הו ?ב מסופר שמת מהנער העמלקי-ובתחילת שמואל

ר"ל קרוב למות כי בן איש גר העמלקי השלים מיתתו  -כי מת "ה(  ,א לא-שמואלהמצודת דוד )

ואח"כ  ,רילגמהרג נשבאמת שאול נפל על חרבו אבל עדיין לא , כלומר "כמ"ש בשמואל ב

, לא א' בסוף שמואלו לעשות "המתת חסד" וכך עשה. והכתוב העמלקי לעזור לביקש מהנער 

 .האריך בפרטי המעשה

 

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

 ון להחטיאו,א כישהרי ודאי ל 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

 

לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק גדולי רומי מצאוהו " מסופר .בגמ' בע"ז יחוהנה,  ו(

הו בחבילי לות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו. הביאוהו וכרכוהו בס"ת, והקיפויבתורה 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 
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הדבר קשה לי, עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי, מי שמבקש עלבונה של ס"ת הוא יבקש עלבוני. 

אף אמרו לו ן נשרפין ואותיות פורחות. רבי, מה אתה רואה? אמר להן: גוילי לו תלמידיו: אמרו

פיך ותכנס ]בך[ האש! אמר להן: מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו. 23אתה פתח 

אמר לו קלצטונירי: רבי, אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך, אתה מביאני 

? אמר לו: הן. השבע לי! נשבע לו. מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר לחיי העולם הבא

מעל לבו, יצאה נשמתו במהרה. אף הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת קול ואמרה: רבי חנינא 

בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא. בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת, 

 ".שניםויש קונה עולמו בכמה 

'המתת חסד' זכה לחיי עולם  רבי חנינא בן תרדיוןהזה שעשה ל קלצטונירייש להבין מדוע הו

 ?דודהבא, ואילו 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 ן ובי הוא בעצמו",

                                                        

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

ואז היה סוגר את פיו ואמרו לו תלמידיו שיפתח את פיו. ומידידי שהשלהבת רק לפעמים היתה קופצת 

היקר, הרב כפיר כרמון הי"ו, שמעתי פי' יפה, שאופן שריפתו היתה, כמו שידוע מימים חשוכים בעבר, 

שמלכות הרשע היתה מעמידה כמין במת עצים, ועליה מעמידים את המוצא להורג, כשהוא קשור, 

, עד שנשרף גם הוא, והנה בזמן שהתחילה האש לבעור בבימת ומבעירים את האש בעצים למטה

העצים למטה, יכלו לדבר איתו, והוא יכל לדבר איתם, כי האש עוד לא שלטה בו, ואמרו תלמידיו 

לרחב"ת פתח פיך ותשאף את העשן, ותמות בחנק שמיתתו קיל טפי ממיתת שריפה, וענה להם "מוטב 

, מובן היטב מדוע פתיחת פיו נחשבת למעשה של איבוד ל"נדידי הוכו'", והנה בפי' זה של י שיטלנה...

עצמו לדעת, כי בפי' הרגיל, קשה, והרי מה שפותח פיו שתכנס האש, לא עשה שום מעשה של איבוד 

אליו, ונחשב לגרמא, מה שאין כן ששואף בחוזק  עצמו, אלא רק הסיר את הדבר שמפריע לאש ליכנס

שזה לא כ"כ קשה, כי י"ל שרחב"ת החמיר גם בגרמא לא לקרב את העשן לגופו, הוי מעשה, אלא 

מיתתו, אלא מה שמיושב לי בפי' זה, שבפי' הרגיל, לא מובן לי, מה פתיחת פיו, מקרבת את מיתתו, והרי 

אם האש אוחזת כ"כ קרוב לפה, זאת אומרת שכבר הגיע לגרונו, ומלבד מה שקשה, איך עוד לא מת, 

ך מדבר איתם, עוד קשה כנ"ל, וכי מה מוסיף שפותח את פיו, וע"כ שהאש שורפת סביב ראשו, ואי

מאוד מסתבר הפי' הנ"ל, שהאש התחילה לבעור מתחתיו, ואמרו לו תלמידיו שישאף את העשן וכנ"ל. 

לקמן ואין להקשות וכי מה הו"א של תלמידיו שיהיה מותר לעשות מעשה ממש של שאיפת עשן, שהרי 

למיתתו של שאול, יש צד שמותר לאבד עצמו מחשש מיסורין קשים, ועל , בפי' הראשון בתחילת פרק ב

 זה אמר להם רחב"ת "מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו".
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ת שאסור לו, דווקא אצלו ")והדבר מפליא, שאול שיש לו היתר, הנער שהרגו נענש, ואילו רחב

 זוכה הקלצטנורי לשכר טוב(.

שהרי  ,הקלצטונירי או רבי חנינא בן תרדיוןשה מה זה משנה מי יעשה את ההמתת חסד ועוד ק

 ,קלצטוניריהיה אסור גם לילהמית את עצמו, ש רבי חנינא בן תרדיוןבמצב שהיה בו  וראסאם 

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

ואיך  ,יושיט אדם כוס של יין לנזיר, ואבר מן החי לבני נח? ת"ל: ולפני עור לא תתן מכשול"
קשה שבזה רבי חנינא בן תרדיון וגם על  ?לעשות לו את ההמתת חסדקלצטונירי את השיכנע 25

למי שנמצא בגוב האריות ויכול לברוח 26דעת ודומה הדבר לשמשכנעו להורגו הוי מאבד עצמו 

וכ"ש בעינינו שכאילו מעיר את האריה משנתו וקורא ? מאבד עצמו לדעתואינו בורח וכי אין זה 

 לו שיבוא אליו לטורפו.

 

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

 

                                                        

 מותר לרחב"ת להכשיל את הקלצטונירי, כדי להנצל מיסורין 24

רין, וז"ל: באג"מ )חו"מ חלק ב סימן עד, אות ב( כתב שמותר לעבור על לאו של 'לפני עיור' משום היסו

"...והיה רשאי להבטיח לו גם שכר מאחר שהיה לו ממהירות המיתה טובה גדולה והיה מותר לו מצד 

הלאו דלפני עיור שהוא להישראל רק לאו שבשביל היסורין שינצל מזה והוא לא יעבור במעשה". )ובכ"ז 

יסור זה אין היתר לפתוח את פיו היה אסור, כי נחשב שעובר באיסור של איבוד עצמו לדעת, ועל א

לעבור גם כשתייסר, שהרי על "לא תרצח" מחויב גם ליהרג ולא לעבור, וא"כ כ"ש שמחויב לסבול יסורין 

למקור האיסור של מאבד עצמו  לקמן בשער ג סימן מד)עיין בזה ולא לעבור על "רציחה" של עצמו, 

 וע"ע לקמן שער ג סימן כג(.לדעת, ונפק"מ בזה, 

 בסימן יא, בשער ג.בור על לאו כדי להנצל מיסורין, נידון בהרחבה, לקמן, ונידון זה שמותר לע

 בשער ג, סימן ב.לגבי נתינת עצה שאינה הוגנת לגוי, עיין לקמן, 25 

( מהרמב"ם )פרק ה, הל' א מהלכות יסודי 10כן הוכיח בספר משנת פקו"נ )סימן ח' ס"ק א, בהערה  26

והוא לא עבר, ונהרג ע"י הגוי, מתחייב היהודי שמת  התורה(, שכתב שאם הדין שיעבור ואל יהרג,

ולגבי סדר הדברים  בנפשו, ויענש על שלא עבר, וא"כ כל מי שיכול לברוח, ולא בורח, מתחייב בנפשו.

  .עיין לקמן בשער ג סימן לבת, "במעשה עם רחב
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"מוטב  רבי חנינא בן תרדיוןשאמר  מהולפני שננסה לתרץ את כל הנ"ל, צריך להבין את  ז(

רבי ורק  ,, או שבאמת זה מותרלאו דווקא 'מוטב'ולשון  ,האם זה חובה גמורה ,"...שיטלנה

 כ המילה 'מוטב' תתפרש כפשוטה."וא ,החמיר על עצמו27 חנינא בן תרדיון

שהרי מצינו בש"ס הרבה מקומות  ,לא לכאן ולא לכאן "מוטב"ונראה שאין להוכיח מהמילה 

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

 

                                                        

"כ משנה הלכות בעין יעקב )ע"ז יח.(, כתב שרבי חנינא בן תרדיון נזהר בזה רק ממדת חסידות, וכ 27

נז: בתוס' ד"ה קפצו( משמע שהיה אסור לרבי חנינא בן ))ח"ז סימן רפב(, ואילו מהעין יעקב בגיטין 

ילדים וילדות שנשבו  400שהקשו: איך  (שם בגיטין)תרדיון מעיקר הדין, וראייה לדבריו מקושית תוס' 

מי שנתנה ואל יחבול בעצמו, כי אם לקלון, קפצו לים והרי רבי חנינא בן תרדיון לימדנו שמוטב שיטלנה 

רבי חנינא בן תרדיון רק החמיר על עצמו א"כ מה קושיית תוס', וכי הילדים היו חייבים להחמיר על 

עצמם שלא לאבד עצמם לדעת? )ועיי"ש שכתב "שאכן זה סותר קצת לתוס' בע"ז דלא משמע כן", עיין 

וונה מצוה של חסידות(, וע"ע בשו"ת יביע בתוס' בע"ז, וכוונתו היא שמה שתוס' אמרו "מצוה", הכ

אומר )ח"ב יו"ד סימן כד(, שכתב: "ומ"מ בודאי שהעיקר כדעת הראשונים דרבי חנינא בן תרדיון מדינא 

 עביד הכי וכ"כ בספר חסידים" )הוצאת מקיצי נרדמים סימן תתתשמט(.

(, "מוטב שיהיו .פח וכגון: "אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם" )שבת 28

"עשה ול"ת אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב, ואם לאו יבוא  ,(:שוגגין ואל יהיו מזידין" )שבת קמח

עשה וידחה ל"ת" )יבמות כ:(, "ג' שבועות... אם אתם מקיימים את השבועה מוטב ואם לאו אני מתיר 

ל בשר תמותות שחוטות ואל (, "וראית בשביה... מוטב שיאכלו ישרא.את בשרכם..." )כתובות קיא

יאכלו בשר תמותות נבלות" )קידושין כא:(, "שניים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד מהם קיתון של מים... 

, ובספר חמדת (חו"מ ח"ג סימן ג)המחנה חיים  כתבואמנם בזה , (.מוטב שישתו שניהם..." )ב"מ סב

שמשנת חסידים היא זאת ולכן  (,ות נבבחלק העשין א ,ג"טו ד"י דף ,חמדה כלי בעל להגאון)ישראל 

 אומר בלשון 'מוטב'.

וכגון: "...תן לי מים שאטול ידי... מוטב אמות מיתת עצמי ולא אעבור על דעת חברי" )עירובין כא:(,  29

"עכשיו שאין  ,"נורא בי עמרם... אמר להו מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין..." )קידושין פא.(

דקה מוטב ואם לאו באין עכו"ם..." )בב"ב ט.(, "עבדו לי כדעבדו בחור... מוטב ביהמ"ק קיים אם עושים צ

(, "רצונך יכלו זרעך או תמסר ביד אויב... מוטב .דלעבדו לי עגל אפשר הוי להו תקנתא" )סנהדרין ז

(, "תמנע... מוטב תהא שפחה לאומה זו ולא תהא גבירה .אמסר ביד אויב ולא יכלה זרעי..." )סנהדרין צה

 אומה אחרת..." )סנהדרין צט:(. ל
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 לחבול בעצמו כדי להאריך את חייו

 

שבגמרא הובאה סברא  ,בעצמו"הסברא של "מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול  ובעצם ח(

זו לאסור קיצור חיים, יש לדון מה הדין כשאדם רוצה לעשות פעולה כדי להאריך את חייו. ודן 

 ,"בגוי שהפיל יהודי לכבשן אש שימות בו מיד: (קפז סימןז חלק י)בשו"ת משנה הלכות בזה 

 30וימות ונמצא מרויחובידו לקפוץ למים עמוקים ויוכל לחיות עוד איזה רגעים עד שיטבע במים 

אי חייב להציל עצמו בשביל חיי שעה, או נימא דשב ואל תעשה  ,עכ"פ כמה רגעים חיי שעה

שניה בעכו"ם שכופה 31עדיף וימות מיד מאליו ממה שיגרום לעצמו מיתה. ומינה יצא בחקירה 

שפעולתו להמיתו לאחר זמן ואם לא ישתה הסם ימיתהו  המוות )רעל(, לישראל לשתות סם

 עכ"ל. ,ד אי ישתה הסם או ימסור עצמו למיתה ולא ישתה"מי

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?

עשו נסיונות של רעלים ביהודים, ודרשו באחד הגטאות שהנאצים ימ"ש כזה  32והיה מקרה

שכל מה שהם  –מרופא יהודי לשתף איתם פעולה, והוא סירב והסכים למות, אמרו לו 

                                                        

ואמנם בזה יש עוד סברא, ע"פ מש"כ בתפארת יעקב )לרבי יעקב גזונדהייט, בגיטין נז:( במה שקפצו  30

יכול  -הילדים לים, שכתב שלא קשה קושית תוס' איך הותר להם לאבד עצמם לדעת, כי לקפוץ לים 

ולדעתי נראה דאינהו סברי דזהו דוקא " להינצל דהא נפל למים שאין להם סוף אשתו אסורה )ז"ל:

לחבול בעצמו אבל לקפוץ לים דיכול להנצל דהא נפל למים שאל"ס אשתו אסורה הלכך אף שלא ינצל 

 כיון דהוא לאו להרוג עצמו מיכווין רק לנוס לים אולי ינצל ולא יחטא, בזה סברו דמותר לעשות, כנ"ל"(.

ק בין המקרה הראשון שהאש דולקת וישנו כבר ומהגאון רבי אדיר אוירבך שליט"א שמעתי לחל 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 כ"מעשה 

 עיין בהערה הבאה.הצלה", 

 הגרח"קמרן . וכתב בסוף הס"ק בשם שם( בהערה ,בס"ק ז ,מן חסי)הובא בספר משנת פקו"נ  32

: "דמסתבר שאין לו להתערב בדבר ולא יתן את הסם" )ועיין במה שהסביר את תשובתו, שם, א"שליט

הגראי"ל מרן בהשמטות שלאחר סימן פב, בעמוד ב(, ועיי"ש בסוף הספר )עמוד רסב( תשובה מ
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משאירים אותם בחיים זה בשביל הנסיונות האלו, ואם אין את הנסיונות אז הורגים אותם מיד, 

והרי פה אין ונמצא שהרופא שמשקה את היהודים סם המוות בעצם מאריך להם את החיים, 

פך שעדיף להאריך יאת הסברא שצריך להיות בשב ואל תעשה כי "מאי חזית", שפה 'חזית' לה

ח  סימן ,א"שליט לורינץ אריה יוסף רבי לגאון)נ "ועיין בספר משנת פקו את החיים בעוד קצת.

 ה מיסודי התורה סוף הלכה ה,"...ולמאי דכתב הכסף משנה בפ", שכתב לגבי סברא זו: (ק ז"ס

דמאי חזית, יש לדון  שפיכות דמים ליכא להיתרא דוחי בהם גם במקום דלא שייך הטעםדב

היינו להרוג לנפש דחבירו כדי להציל לנפש דידיה, אבל  מ"כסבהאי מילתא, אכן נראה דכוונת ה

 . "להרוג לחבירו כדי להצילו לחיי שעה שפיר שריא, ועיין

ג ואל יעבור, גם במקרים שלא שייכת סברת דבשפיכות דמים יהר, מ"וחידושו הגדול של הכס

 .לקמן בשער ג, סימן לחשהובא ותלוי במחלוקת גדולה,  , הוא לא פשוט בכלל,"מאי חזית"

 

 

 

 רק סייע לקלצטונירירבי חנינא בן תרדיון 

 

                                                                                                                                                               

א הותר להרוג כדי להציל, ומה שמותר לעשות 'ניתוח שפשוט לו לאיסור, כי ל א"שליט שטיינמן

השתלת לב' אע"פ שגם זה נחשב שהורגין אותו כדי להצילו, כיון שזה 'מעשה הצלה' ולא מעשה הריגה 

כמו ברעל. ואמנם לא הבנתי מה קשה בעשיית ניתוח, כי לכאורה נראה חידוש גדול להחשיב את 

תי שממשיך להזרים דם בעורקים, וא"כ עדיין נחשב חי המנותח כהרוג, שהרי ודאי שמים משהו מלאכו

לכל דבר, אף שמורדם, וכמו שברור שאשתו נחשבת כאשת איש, גם בזמן שהלב שלו נמצא על שולחן 

וברור שאסור לכרות את  הניתוחים, וכן ברור שאי אפשר לזכות בנכסיו אם הוא גר שאין לו יורשים,

ימן כה פרק כה, שאסר לעשות ניתוח לב שהופך את המנותח ראשו )ואמנם עיין בציץ אליעזר חלק י ס

 מה שכתבתי על דבריו(.  שער ג סימן יטלטריפה, ועיין לקמן 

שהבאתי את הסברו של הגר"י זילברשטיין שליט"א  עיין לקמן )פרק ג סעיף א( ולגבי נתינת הרעל הנ"ל,

, והדברים המחודשים שם כט-כחבשער ג סימן בהיתר לתת 'מורפיום', ועיין באריכות הרבה שכתבתי 

 נוגעים ממש לנד"ד, ולהרבה נידונים מכל הספר. 
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לבין הקלצטונירי, שבאמת 33רבי חנינא בן תרדיון חילוק בין ליישב את ה ונחזור לנד"ד, יש ט(

יכל לעודד את הקלצטונירי שרבי חנינא בן תרדיון המתת חסד", והסיבה אסור לעשות "

"הא  (, שכתב:אסעיף קנא,  סימן ד"יו) עבודה זרה בהלכות לעשות זאת היא ע"פ הרמ"א

דאסור למכור להם דברים השייכים לעבודתה היינו דווקא אם אין להם אחרים כיוצא בו או 

 ,לקנות במקום אחר מותר למכור להם כל דבר" אבל אם יכולים שלא יוכל לקנות במקום אחר

 ,זה דווקא ב"תרי עברי דנהרא" ,ור להושיט אבר מן החי לגוייכלומר שאע"פ שיש איסור לפני ע

 לגוי.36 לתת35 מותר34 דנהרא, ור דרבנן של 'מסייע' שזה בחד עבראאבל איס

                                                        

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

 שבפרק א סעיף ב. 22לעיל בהערה עושה ע"י אחר, ובמה שחילקנו 

ל "חד עברא דנהרא", וכשהוא מסייע עובר באיסור , הובא האיסור ש(ג. ד"ה בבא)שבת בבתוס'  34

, כתבו שאסור להגיש למומר ודוקא בתרי עברי דנהרא, ומשמע (ו: ד"ה מנין)דרבנן, ואילו בתוס' ע"ז 

תוס' דעת שבחד עברא דנהרא אין איסור מסייע למומר, ובדרכי משה )יו"ד, סימן קנא ס"ק א( הבין ב

ישראל שאינו מומר, ולכן זה מחלוקת התוס', והלכה לקולא וכך  בע"ז שאין איסור 'מסייע' אפילו כלפי

פסק ברמ"א, והביא שיש מחמירים ]עיי"ש שבריש הגהות מרדכי דשבת )סימן תנ( משמע כדברי הר"ן 

פ"ק דע"ז )א: ד"ה מניין( דאסור להושיט לגוי מדרבנן אף על גב דיכול ליטלו בלאו הכי משום דאסור 

סימן א[. ואילו הש"ך )ס"ק ש "הראן הוא פ"ק דשבת בתוספות )ג. ד"ה בבא( ולסייע ידי עוברי עבירה וכ

ו( חלק עליו, וסבר שאין מחלוקת, אלא שהתוס' בע"ז דיבר על הכשלת גוי או מומר ובהם אין איסור 

 מסייע, והוכיח כן מהרא"ש שפסק את שני התוס' הנ"ל.

יה בזה "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו", ואין המסייע לגוי לעבור עבירה נחשב "מחטיאו", ולא יה 35

קוח נפש", יועיין בשולחן ערוך )יורה דעה הלכות רבית סימן קס סעיף כב( "מותר ללוות ברבית מפני פ

וכתב הט"ז )ס"ק כא(: "...לא היה לבעל הש"ע לקבוע זה בש"ע דמצד המלוה הא יש באמת איסור ומצד 

ני פיקוח נפש". וכתב בספר שולחן שלמה )ערכי רפואה הלוה פשיטא הוא שהרי אין לך דבר שעומד בפ

קו"נ אשר כ"כ פשוט לט"ז, צ"ע לכאורה, הן אמנם יעמוד רעט(: "אהא דשרי לעבור בלפנ"ע לצורך פ

דאינו עובר אלא על לאו של לפנ"ע בלבד, אבל מ"מ כיון דגדול המחטיא יותר מההורג, איך מותר 

ו הכתוב לשופכי דמים, ומיתתו מיתת עולם ואינו קם להחטיא את המלוה באיסור ריבית אשר הקיש

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' ה"נ גם כאן, רק נראה דבכגון דא אמרינן 

ל על זה שהמלוה ממית עצמו במיתת עולם, ואין אנו 'הלעיטהו לרשע וימות' ואין אנו צריכים לחוש כל

קו"נ כשאר יחוששים אלא על הלאו של לפנ"ע שאנו עוברים, ולעניין זה שפיר אמרינן דנדחה מפני פ
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איסורי תורה, ונהניתי לראות בשער המשפט סימן קס שכתב כדברינו ליישב תמיהת הט"ז וסובר דאין 

 זה פשוט אלא רבותא גדולה".

שלאו דווקא מומר  -ס"ק ו(, שגם במומר אין איסור מסייע, ולהסבר הדגול מרבבה  ,ך )שםולפי הש" 36

אלא כל ישראל שרוצה לעבור במזיד, יהיה מותר אפילו באופן שהקלצטונירי היה יהודי, ועיין בשדי 

ר )יו"ד חמד )ח"א מע' ו' כלל כ"ו אות ג' סוף ד"ה 'כתבו'(, שהביא הרבה פוסקים כן . ואמנם לפי האבני נז

סימן קכו( חידושו של הש"ך יצטמצם רק למומר, כי ביאר טעמו של הש"ך שלהפריש מאיסור הוא 

מ"וכשלו איש באחיו", ( לט.)מטעם ערבות, וכמ"ש הריטב"א )בע"ז ו.(, וערבות נלמד בגמ' בשבועות 

רבות, ומומר מותר להלוותו בריבית מטעם דלא הוי אחיו וכמבואר ברמב"ן, וממילא אינו בכלל ע

ס"ק ד(, שאסור לסייע אף שם, דלמדים מאחיו. ועיין במשנ"ב )סימן שמ"ז ס"ק ז(, שהביא דעת המג"א )

למומר, ועיין מה שכתב בדעתו האג"מ )יו"ד ח"א סימן עב(. ובדעת הש"ך ע"ע בספר חוט שני )ריבית 

ום ריהטא נראה להביא פ"ד עמוד מה(. וע"ע בשיורי ברכה )יורה דעה סימן קנא, דין א(, שכתב: "...ולפ

ראיה דגם הישראל אסור ליתן לגוי מדרבנן, ואם כנים אנחנו בזה הלא טוב לנו לומר כמו שהבין מור"ם 

בדעת התוספות והרא"ש והר"ן, והוא ממ"ש בנדרים )סב:(, רב אשי הוה ליה ההוא אבא, זבניה ליה לבי 

, אמר ליה רוב עצים להסקה נתנו. נורא, אמר ליה רבינא לרב אשי האיכא לפני עור לא תתן מכשול

ומסתמא הוו שכיחי עצים למזבן, ואפילו הכי אמר 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, 

א לפני עיור, כלומר דמדרבנן מיהא אסור, משום מסייע ידי עוברי עבירה, שפיר קאמר ליה רבינא האיכ

אף דשכיחי עצים לקנות. אלא אי אמרת כדעת הרב שפתי כהן, דלא אסרו אלא בישראל, אבל לא בגוי, 

דאינו מצווה להפרישו, א"כ מאי פריך רבינא האיכא לפני עור, הא אסיקנא )ע"ז ו:( דליכא לפני עיור 

 י עצים.אלא בדקאי בתרי עיברי דנהרא, והכא הא שכיח

הן אמת דאף לדעת מור"ם תקשי מהא דנדרים להמרדכי פ"ק דע"ז )סימן 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.

"מחזיקין ידי גוים בשביעית בדברים  (ח הל'פ"ח דשמיטה )קצת ראיה ממ"ש הרמב"ם עוד נראה להביא 

ע"ש. אלמא משמע דאי היו מצווין היה אסור  ,בלבד וכו' מפני שאינן מצווין על שביתת הארץ וכו'"

ודעמיה, דסברי דאף דיכול ליטלו אסיר מדרבנן,  (פ"ק דע"ז)להחזיקם אפילו בדברים. ומעתה להר"ן 

סייע ידי עוברי עבירה, הוא הדין נמי לגוי, כיון דהא אשכחן דלהגוי נמי כשהוא מצווה אסור דאסור ל

 להחזיקו אף בדברים.
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ם ואותיות שגוילין נשרפי ,גם הקלצטונירי התרגש מכל המעמד שהיה שםיש לומר שוא"כ 

מי שיבקש עלבונה של תורה הוא יבקש 'ואולי גם פחד מהאיום של רחב"ת  ,פורחות באויר

צילו ומה שלא ה]בלאו הכי מרבי חנינא בן תרדיון יה מסיר את הספוגין , והגיוני מאד שה'עלבוני

בטיח לו השרבי חנינא בן תרדיון וא"כ  ,לעשות[ באפשרותולגמרי הוא בגלל שאת זה לא היה 

 וה"ב היה רק בגדר 'מסייע', ומותר לסייע לגוי לעשות עבירה.ע

 

 

 

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

 

קמד(  אות)בקונטרס אחרון ואמנם תירוץ זה לא יעזור לתרץ את קושית המהרי"ל דיסקין  י(

"לפני 37ח והרי על חנניה מישאל ועזריה שהקשה איך הם רצו להכשיל את המוציא להורג ברצ

                                                                                                                                                               

משמע קצת כדעת מור"ם, דהרי הר"ן קאי על כוס יין לנזיר ועל אבר מן החי (, פ"ק דע"ז)גם מלשון הר"ן 

י עברי אסיר מדרבנן. ומסתמות לבני נח, ועל שניהם הוא אומר דדוקא בתרי עברי, ואף דלא קאי בתר

ודוק. ולשון  ,(:"ש. וכדברי הריטב"א בחידושי פ"ק דע"ז )ויידבריו משמע דקאי גם אאבר מן החי לגוי. ע

פסקי תוס' פ"ק דשבת )אות א( שכתבו צריך להפריש "חבירו" מעבירה וכו', משמע קצת כדברי הרב 

 שפתי כהן.

: סג), דפירש דברי התוספות דסנהדרין ("דוסימן ה' מי)ודה וזה חזיתי להרב מהר"י עייאש בשו"ת בית יה

, גבי שתוף, דכתבו דליכא לפני, דאין גוים מוזהרים, דכונתם דאף דלא קאי בתרי עברי ד''ה 'אסור לאדם'(

"ש, וזה כדעת מור"ם, אבל אין דבריו מוכרחים בתוס', ובפרט לפי מ"ש הרב פרי חדש ייאיסורא איכא. ע

במנהגי אסור אות כב(, דכיון דאין האיסור מזומן לפני האוסר, והמתיר מזמינו, הו"ל בא"ח סימן תצ"ו )

 "ש. וצריך להתישב בכל זה".ייע ,כתרי עברי

כתב בסמ"ג )לאוין סימן קג(: "ודרשינן עוד בפרק כל הנשבעים )שבועות מז:( מלא תנאף לא תגרום  37

הולך על עקיביו להביא לחבירו נשים  ניאוף אזהרה לעוקב אחר המנאף, ופירש בערוך )ערך עקב(

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 סימן קנד( למה צריך לימוד 

ועיל שצריך למסור את הנפש כדין אבזרייהו לזה והרי בלא"ה אסור משום לפנ"ע, ותירץ, שהלימוד ה

דג"ע, וכתב שבכלל זה מי שמשדך זוג שלא ישמור הלכות נדה, ואולי אף המסדר קידושין להם, והביא 

שאסור ל "זצבשם הרב יוסף חיים זוננפלד  (,ח"ד סימן קמז ס"ק ה)מהספר שערים מצוינים בהלכה 
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ת חוות יאיר )סימן קפה( שאפילו המזווג לגויים, והביא ממה שכתב בשו"]לסדר להם חופה וקידושין. 

עסק באלה לא יצא נקי מזרע תקבלתי מפי גדולים וזקנות כי המ.".. :שאין בזה איסור, בכ"ז כתב

. ולכן פסק בתשובות והנהגות )ח"ה [.".שמקדיח תבשילו ונרמז במ"ש לא תתחתן בם וגו' כי יסור וגו'.

ות מביא אנשים להשתוקק לבא לשם, ואף דהוי רק אביזרייהו, סימן שמג(, "פרסום אירוע שיש בו פריצ

ומהגאון רבי אדיר אוירבך שליט"א שמעתי שקשה לקבל  .ואסור" ',לא תנאיף'יש לומר דהוי בכלל 

שיהרג ואל יעבור על פירסום האירוע. אבל באמת הדבר תלוי במח' הראשונים )בדף יח. מדפי הרי"ף 

ור של ג' עבירות צריך למסור את הנפש, והנימוקי יוסף יעל לפני ע שבעל המאור סובר שגם ,בסנהדרין(

סובר שכיון שלפנ"ע שייך לכל המצוות, 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 

)וצ''ל ששאני הכשלה בניאוף שעל זה התחדש שכן  ימו"י שאין צריך למסור נפשו)יו"ד קנז, א( פסק כנ

 .צריך להרג ולא להכשיל, וכנ''ל(

ובשולחן שלמה )רפואה ח"א עמוד רעז( כתב, שמה שכתוב ברמ"א ביו"ד )סימן קנז, א(, שבלפנ"ע 

עכו"ם(, זה רק יעבור ואל יהרג )וביאר בש"ך ס"ק יא שמיירי כגון שאנסו לישראל להשאיל דבר ל

כשעלול לחטוא בדבר, אבל כשיחטא בג' עבירות בודאי, יש למות ולא להכשיל, וראיה מהריטב"א 

)פסחים כה.( שכתב: "ונראה שכן הדין באומר לישראל תן לי כלי זיינך ואהרוג ישראל זה ואם לאו אהרוג 

. וא"כ יש ליהרג ולא לתת לגוי אותך והגוי אינו יכול ליטלו שלא מדעתו שאין לו ליתנו כדי לפדות נפשו"

 אלף סימן ד"ח בשם הרדב"ז (סימן קנז ס"ק מח)וכן הביא בדרכי תשובה , נשק שירצח בו יהודי אחר

וא"כ חמו"ע עד שהחמירו על עצמם באיסור ע"ז, חייבים לכאורה, אפילו למסור את הנפש,  .(ב"צ) ג"קס

ריכים למסור את נפשם אלא ישתחוו והעיקר שלא להכשיל את הגוי ברציחה, וכ"ש שאפילו לא צ

 לאנדרטה )שלא היתה ע"ז( וילכו לשלום.

וכתב לי ידידי הרה"ג אברהם עמאר שליט"א, שמה שהביא הגרשז"א זצ"ל מהריטב"א שכתב שיהרג 

ואל יעבור לתת נשק לרוצח, ראיה שכשיחטאו בודאי יש להרג ולא לעבור, יש לדחות את הראיה, ע"פ 

הדין הוא שכשהגויים רוצים על הגר"ח בהלכות יסודי התורה(, שסבר שאף שדברי החזו"א )בגליון 

לזרוק אותו על התינוק, בכ"ז כן צריך להרג  הניח להםל מותרו ,אותו על התינוק, אין צריך להרג לזרוק

ולא לקרב את עצמו בפועל לגוי שיזרוק אותו על התינוק, כי ההליכה לכיוון הגוי, היא עצמה מעשה 

)כלומר שברציחה יש סברא מיוחדת שקירוב הדבר הממית, הוא חלק ממעשה הרציחה,  וקרציחה לתינ

ל, ועל כן בלתת לגוי דבר הנצרך "ך הנ"א והש"א לרמ"ע בכל שאר העבירות, מודה החזו"ואילו בלפנ

, וא"כ גם בריטב"א יש לומר שנתינת נשק לרוצח, היא עצמה לעבודת אלילו מותר במקום פיקו''נ(

)ולפי''ז ייצא  , ואין ללמוד מדברי הריטב"א לאיסור "לפני עיור")וכעין רציחה בגרמא( מעשה רציחה
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כתבו ש"הצלם" של נבוכדנצר לא  (ג.), ובע"ז  (לג:)? שהרי תוס' בכתובות ור לא תתן מכשול"יע

להחמיר על 38ולא היה שם דין של יהרג ואל יעבור אלא רצו  אנדרטה לכבודו,היה ע"ז אלא רק 

                                                                                                                                                               

שדין הנימוקי יוסף והרמ''א הוא רק לגבי ע''ז שהרי בלא תנאף יש לימוד מיוחד וכנ''ל, וברציחה יש 

חות את , ועוד יש לדסברא מיוחדת, ורק בע''ז יהיה שייך דבריהם שמותר להכשיל בע''ז במקום פיקו''נ(

 ראייתו, כי י"ל דטעמו של הריטב"א דס"ל כבעל המאור הנ"ל, ולא קיימא לן כוותיה.

"גם צריכים להבדיל בין  (:ו-סימן קנז ס"ק ה) ת אברהםועיין עוד שם בשולחן שלמה שכתב בשם הנשמ]

הוא מצב בו עצם האונס הוא שמסכן את חייו ואז מותר לו לעבור על הלאו של לפנ"ע, ובין המצב שבו 

כבר נמצא בסכנה וכדי להציל את עצמו גורם להריגת הזולת כגון חולה שבסכנה וזקוק להשתלת לב 

ובא מעצמו לכירוג ועקב זה יקח הכירוג לב מגוסס כדי לבצע השתלה, שבכה"ג אין זה חשיב רק לפנ"ע 

ם באי "ב, וכעין הסבר האור שמח וסייעתו בדעת הרמכי כאן הוא בא ברצונו וגורם להריגת התורם"

 .[לקמן שער ג סימן יאז, הובא "ז באונס, ומצד שני מענישים את המתרפא בע"ענישת מי שעבד ע

יכלו ע "חמוכג(. ועיין במדרש שיר השירים )פרשה ז, פסוק ח( ש-עיין בזה בספר דניאל )ג, א 38

אמרו לו להתחבא ובכ"ז בחרו ברצון לקדש שם שמים. וז"ל המדרש: "...הלכו להם מיד אצל יחזקאל, 

חבי כמעט 'כמו שאמרו לדניאל נסגוד ליה או לא, אמר להם כבר מקובל אני מישעיה רבי )ישעיה כו( 

, אמרו ליה מה את בעי דיהון אמרין הדין צלמא סגדין ליה כל אומיא, אמר לון ומה 'רגע עד יעבור זעם

בגין דיהון אמרין הדין צלמא  אתון אמרין, אמרו ליה אנן בעינן נתן ביה פגם דניהוי תמן ולא נסגוד ליה,

לשון חביון וסתר. כלומר שיתחבאו  - כל אומיא סגיד ליה לבר מישראל...". וכדפירש בעץ יוסף: "חבי

מה אתה רוצה שיאמרו הצלם הזה השתחוו לו כל האומות. כי לא ירגישו  - ויברחו להם. ומה את בעי

שם. ואמר להם יחזקאל ומה אתם אומרים שאין שם ישראל ויסברו שאף הם השתחוו. ואין זה קידוש ה

שתעשו. אמרו לו רוצים אנו שניתן בו פגם באותו צלם שנהיה שם ולא נשתחוה לו. בשביל שיאמרו 

האומות הצלם הזה כל האומות השתחוו לו חוץ מישראל". וכן פירשו במתנות כהונה, חידושי הרד"ל, 

 וביפה קול.

ק א( שיש "ת והארות על הספר חסידים, סימן יד סע בתפארת שלמה פר' פינחס )הובא במקורו"ע

ה, "צדיקים שממציאין את עצמם ברצון לסכנה כדי להראות חיבתם לרבים איך שמוסרים נפש לקב

ש במרדכי הצדיק, ואף שאסור ליכנס לסכנה, הצדיקים יצר הטוב אונסם מחמת גודל תשוקתם. "וכמ

תרים לסכן עצמם על דברי תורה, כבכתובות עז: ב )קדמת העמק ג אות ב( דיש יחידים שמו"ע בנצי"וע

לגבי כניסת רופא לסיכון שידבק במחלתו  שער ג סימן כה,ל הוי כריך עם בעלי ראתן )ועיין לקמן "דריב

 א הל' ד."ע בירושלמי שבת פ"וע 'של החולה(, וכן ביומא לה: הלל עלה לראש הגג וכו
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ק להכשיל את הרוצח, וכאן אי אפשר לתרץ שזה ר ההיתרמה א"כ ד ל"עצמם. ושאל המהרי

( לגבי ערב ס"ק י"ג ,ס"ב סימןיו"ד )החזו"א  תב, מכיון שכמסייע כי יכל לרצוח אותם בלאו הכי

 אע"ג שהיה יכול ור,ילפני ע39אסור משום ודאי  ,"נראה דכל שגורם העבירה :להלואה בריבית

                                                                                                                                                               

לגבי 'הגרף פוטוצקי', "מרן הח"ח, אשר היה רגיל לחזור  (,1098חלק ג עמוד )וכעין זה, עיין בספר 'הגאון' 

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 

אליהו'(. אבל הגר צדק השיבו, כי מאז שהכיר בבורא עולם הוא שנים, וכבר נקרא בפי כל 'החסיד רבי 

, 'קידוש השם'מוכן למסור את נשמתו על קידוש השם, ואינו מסכים לוותר על המעמד הנשגב של 

 ולהחליפו תמורת הגוף החומרי"

ואמנם בר"ן על הרי"ף בסוף פרק קמא דעבודה זרה )ז. בדפי הרי"ף(, כתב: "גרסינן בפרק ארבע  39

והרמב"ן  "ד )דף סג:( אמר אבוה דשמואל אסור לאדם שיעשה שותפות עם העובד כוכבים...יות במית

כתב דמאי דאמרינן אסור לישראל לעשות שותפות עם העובד כוכבים לאו איסורא ממש קאמר דהא 

ור ליכא אלא במה שאי אפשר לו לעשות אלא ע"י ישראל ילא מיתסר אפילו מדרבנן דמשום לפני ע

וס יין לנזיר בדקאי בתרי עברי נהרא", ולכאורה משמע דלא כחזו"א, שהרי בזה שנעשה לגוי כמושיט כ

כשותף, גורם לו להשבע לשקר )שהגוי מוזהר בזה(, ובכ"ז אומר הרמב"ן דכיון שיכל להשבע בלא"ה, אין 

אף  שהמכה בנו גדול עובר בלפנ"ע, ק יז.(,")מו איסור לפנ"ע. וקשה על הרמב"ן, שהרי גמ' מפורשת

שהובא שהבן יכל לחטוא בלא"ה? ותירץ לי ידידי הרה"ג אברהם עמר שליט"א שי"ל ע"פ השערי חיים )

  - שלגוי יש רק את החלק של לפנ"ע (,יא-, סעיף ח, וכן הוכח שם עוד בסעיף טלקמן בשער ג, סימן ב

אבל החלק של 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 כשגורם לו לעשות 

עבירה, נחשב כנותן לו עצה רעה, ומותר, וא"כ שנעשה שותף איתו, לא הגיש לו שום חפצא של עבירה, 

 לו חפצא דעבירה, וכנ"ל אלא גרם לו למכשול, וכן רחב"ת גרם לקלצטנורי למכשול, שמותר, כי לא הגיש

ומותר לדבר, ולהציע לו עבירות,  ,שאסור להגיש חפץ שיעשה איתו עבירה -כ עיקר החילוק הוא "]וא

, שגם דיבור זה אסור, ורק עצה רעה בעניני עלמא לקמן בשער ג, סימן ב, סעיף ידוזה דלא כדכתבנו 

רום לו לעשות עבירה, גם כשלא אבל ליהודי שאסור גם לתת לו עצה רעה, כ"ש שאסור לג מותרת[,

מגיש לו חפצא דעבירה, וגם שיכל לעשות זאת בלא"ה, שהרי גם כשנותן 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.
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וה והיה מל40היכי דהמלוה לא  ורילפני עמבלעדיו, הערב קעבר משום  לעשות [והוהמל]

 41ואע"ג שמבלעדי הערב, לא נבצר מהמלוה היכולת להלוות, מ"מ כיון מבלעדי הערב...

                                                                                                                                                               

דכיון דלא מגיש לו את העבירה כעת,  -וונת הרמב''ן היא ומהרב איתן מילר הי''ו שמעתי שיש ליישב שכ

ועוד דאין ודאות שיגרם שבועה לשקר, ועוד שהגוי יכול בלא''ה להכנס לשותפות עם מישהו אחר, ע''כ 

אין בכניסה לשותפות מעשה של הכשלה, משא''כ במכה בנו גדול שבזה מעוררו לעבירה ממש כעת, וכן 

 שיר למעשה העבירה.בנידון החזו''א, הערב גורם י

לכאורה מלשון זו משמע שלפני עיור דאורייתא מתקיים רק באופן שהערב גרם לגמרי לעבירה,  40

כלומר שהמלווה בוודאי לא היה נותן הלואה בלי ערב, ולכן הערב עבר מדאורייתא. אבל מהמשך לשונו 

אם יש מלוה שמסתפק ור", משמע שישל החזו"א שכתב "שהכריע את רצונו של המלוה עבר על לפני ע

אם לתת ללווה הלואה בריבית ויש צד שיתן )גם בלי ערב( ויש צד שלא ירצה לתת, והגיע ערב ואמר 

ור, אף שהיה יכול י, ובאמירה זו הכריע את רצונו, והסכים לתת, עבר על לפני ע'תן לו ואני ערב' :למלוה

סייע כי לא היה ברור שלא היה נותן לתת את ההלואה גם בלעדיו, ולפי הדיוק הראשון בכה"ג זה רק מ

את ההלואה בלי הערב, ונפק"מ לנד"ד שהקלצטונירי הסתפק אם להסיר את הספוגין כדי לעזור לרבי 

חנינא בן תרדיון, וכמו שכתבתי שהתרגש מכל המעמד וכו' ורבי חנינא בן תרדיון "הכריע את רצונו" ע"י 

את הספוגין, דלפי הדיוק הראשון בחזו"א הוי רק ההבטחה שיקבל עולם הבא, וכעת ודאי רוצה להסיר 

, אבל לדיוק מהמשך (א סימן רנא,)יו"ד במסייע וממילא תורץ כנ"ל שאין איסור מסייע לגוי כרמ"א 

ור, וממילא נפל בבירא התירוץ, שהרי יצא שכשהכריע את רצונו כשהסתפק, עבר בלפני עיהחזו"א י

י החזו"א שם נראה כצד הראשון שלפנ"ע דאורייתא זה רק ור אסור גם לגוי. ואמנם מהמשך דברילפני ע

ומיהו אי אית ליה בהמה לדידיה ולולא שיקנה אחרת לא היה מקריבה .כשגרם לגמרי, שכתב: "..

שהחזו"א מתכוון במילים  מוכחוא"כ  ,שבכה"ג אסור למוכרו מפני שמכריע את חפץ העכו"ם..."

כ באופן שספק אם היה עושה, עבר רק על ", ואושה"להכריע את חפץ" לדבר שהנכשל ודאי לא היה ע

לקמן בשער ג סימן ע', עיין בזה בהרחבה "איסור דרבנן )ויש לשאול מדוע לא יחשב שעבר על 'ספק לפנ

ואמנם יש לדחות את הדיוק הזה, דבדבריו אלו לא שינה כלום ממה שכתב לעיל שהמלוה לא היה  .(ג

לא היה מקריב לולא שהיהודי היה מוכר לו. ובשניהם כתב מלוה לולא הערב, וזה מקביל למה שהגוי 

 החזו''א לשון של הכרעת רצון הנכשל, וממילא שוב אין דיוק לכאן או לכאן בדבריו.

ועיין בשדי חמד )כלל ו מערכת כו(, שהביא את המשפטי שמואל )בסימן קיד בשם ספר מקנה אברהם 

רי דנהרא מותר מאחר דאין אדם מעורר אותו במ"ב אות רלב(, שכתב: "...דכל דלא קאי בתרי עיב

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 שהכרעת רצונו של הנכשל 
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אם היו משתחוים שבמקרה של חמו"ע  . וכ"ש"וריפני עיע את רצונו של המלוה עבר על לשהכר

 ה שמחמירים על עצמם מכשילים אותו!הגוי ודאי היה משחרר אותם לחפשי וא"כ בז ,לצלם

                                                                                                                                                               

]שהרי יש דעות שאין שום איסור בחד עברא  רבנן בלבדהוי איסור דאורייתא, או שמא כוונתו לאיסור ד

, ושמא קאי השדי חמד לשיטתם, שחידש שמעוררו , שבסעיף ט34כדהובא לעיל בהערה דנהרא, 

ד דבעלמא בחד עברא דנהרא הוי איסור דרבנן, "לעבירה, הדבר כן אסור. אכן היותר נראה, דקאי למ

 . ד שעוררו לעבירה, הוי איסור תורה["ובנד

וכן במכה בנו הגדול עובר בלפנ"ע אף שהבן יכל לחטוא בלא"ה, וכן כתב החפץ חיים, בהלכות לשון  41

הרע, )כלל ט סעיף א בהג"ה(: "...ויש לתרץ קושיתינו דלכך כתבו על זה רק האיסור דאבק לשון הרע, 

שייך לפני דרצו לכלול בזה אפילו באופן דבלאו דידיה אפשר שהיו באים גם כן ללשון הרע, ובזה לא 

ור רק בדקאי בתרי עברי דנהרא, אבל אם בלאו דידיה לא היו יור כדמוכח בע"ז )דף ו( דלא שייך לפני עיע

באים השומעים ללשון הרע כגון שלא דיברו כלל מתחילה אודות פלוני, והוא בדבריו סיבב להם עד 

ל מטעם אחר ולומר, דדוקא ואין לדחות הקושיא הנ" ור.ישדברו לשון הרע, אימא דעובר גם כן בלפני ע

בתרי עברי דנהרא שאין יכול הנזיר בשום אופן להגיע אל האיסור בלאו דידיה, מה שאין כן בענינינו. דזה 

אינו, דמכה לבנו גדול יוכיח, וכן בקידושין בעובדא דרב הונא הנ"ל דקמקשה הגמרא ודלמא רתח וקעבר 

א לאביו אף אם לא ירגיזו אביו, מכל מקום כיון ור, הרי אף דיכול להיות לפעמים שהבן יחטיאלפני ע

דעתה אם לא הרגיזו אביו מסתמא לא היה הבן מדבר נגדו, לכן מיקרי דבר זה קאי בתרי עברי דנהרא, 

ולכן עובר האב בלפני עיור. אם כן הכי נמי בענינינו, אף דבלאו דידיה גם כן יש בחירה ביד האדם לדבר 

מע לא דיבר מתחילה כלל אודות פלוני, והמספר הזה התחיל לדבר לשון הרע, אפילו הכי כיון שהשו

אודותיו בדברים שעל ידם סיבב שיספרו השומעים עליו לשון הרע, הרי הכין להם סיבת העבירה, ודמיא 

 . , עכ''ל הח''חכדקאי בתרי עברי דנהרא, על כן הנכון כמו שתירצנו דרצו לכלול בזה כל אופן"

סימן תצו סעיף כג(, שכתב: "...כיון שאין האיסור מזומן לפני האוסר,  ע"ע בפרי חדש )אורח חיים

והמתיר מזמנו ומביאו לביתו ליתן לו דבר האיסור, הו"ל כקאי בתרי עברי דנהרא, וי"ל דל"ד איסור זה 

לשאר איסורין שאיסור זה תלוי ועומד בדעת האוסר דאם מהדר קא הדר ביה מצי למיכל מיניה ולפיכך 

להניחו לפניו אולי חזר בו או יחזור בו ואי לא ס"ל לא ליכול משא"כ בשאר איסורים..." מותר המתיר 

, בתוך דברי השיורי ברכה ריש סימן קנא ביו"ד(. וא"כ משמע על סעיף ט 36)והובא הפר"ח לעיל בהערה 

 מן יגלקמן בשער ג סישאף שיכל לעבור בלא"ה, בכ"ז עבר על לפנ"ע כשזימן לו את העבירה. ועוד עיין 

שנחלקו בסברא הנ"ל בשו"ת חכם צבי )סימן קלח(, ובספר יהושע )לרבי יהושע העשיל באב"ד(, כתבים 

 ופסקים סימן תכו. 
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הוא חייל של המלך  ג(,המוציא להור) כי הרוצח ,המהריל"ד שחמו"ע לא הכשילו42ותירץ  יא(

 ג' עבירות,אין דין של יהרג ואל יעבור על 43 ולגוי המלך יהרוג אותו, יעשה תפקידו ואם לא

                                                        

]א.ה כלומר  , שריותו: "בענין המחלוקת אם למסור נפשו על כל המצ)אות קמד( וז"ל של המהריל"ד 42

זיל לאידך גיסא י להנצל מעבירה, בכד, לכאורה כיון דעכ"פ רשות הוא [ב בהכייבמקום שאינו מחוי

שהרי מכשיל את הגוי  נפשו ימסור שלא]א.ה כלומר שלכאורה צריך לומר  להנצל מעבירה דלפני עיור

]א.ה כלומר , דעכו"ם מצווה על שפיכות דמים, ולפ"ז גם מחנניה מישאל ועזריה אין ראיה ברצח[

' בפסחים נג:(, ולא חששו לאיסור דלפני שהחמירו למסור נפשם הגם דלא היו חייבים בהכי )עיין בתוס

, דמלכא לאו אורח ארעא למיקטל נפשיה ונמסרו לקוסטינר שיהרגם כמפורש בקראי, [עיור דהעכו"ם

ונמצא דאף אחד לא קעבר על שפיכות דמים, דמלכא אין שליח לדבר עבירה ואין שליחות לעכו"ם, 

 רה פי מלך ימות". "ל דאינו מצווה על קדוש ה', ואשר יממוקוסטינר הא קיי

ועיין ב'זכר דבר' )לגאון הגדול רבי דב לנדו שליט"א, סוף סימן ג, ס"ק א(, מה שכתב על דברי המהריל"ד: 

אין צריך לקיימו ושיהרג.  ,דאם גזרו גזירה שלא לקיים מצות עשה ,"כתב הרמ"א )יו"ד סימן קנז סעיף א(

בידו. ויש להסתפק מה דינו בגוונא דאיכא 'לא  מיהו אם השעה צריכה לכך ורוצה ליהרג ולקיימו הרשות

תעשה', דעשה דחי ליה, מי שרי ליה ליהרג ולקיימו, ככל מצוות עשה, או דילמא כיון דהשתא מיהת 

קו"נ לא דחי לל"ת ואסור לו לקיים העשה. מיהו יתכן דלא חשיב פטור מן יפטור מחיוב המצוה מטעם פ

ם חשיב כקיום דבר חיובא )ואם ירד אח"כ האונס ולא המצוה, דשורש החיוב רמי עליה, ואי מקיי

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 סימן רס"ו ס"ק ה' 

מדחי' דמילה לצרעת ומשי' ר"א בטור, יעו"ש(, יתכן דשרי  ,נט יס")וצ"ת מה יעביד בראיות השאג"א סו

לי בלא"ה. וצ"ב. וכן יש לדון בכופין שלא ללבוש בגד שיש בו ציצית מהו ללבוש בגד של פשתן שיש בו 

 , וכן כיוצא בזה.(סימן ל)תכלת, ועיין שאג"א 

בשו"ת מהריל"ד בקו"א  ,ין זצ"לואי נימא דכה"ג דחי עשה לל"ת יש לדון לפי"ז בקושיית המהרי"ל דיסק

)אות קמד(, דהיאך שרי למסור נפשו על המצוות, הא מכשיל עי"ז העכו"ם בעבירה דשפיכות דמים 

ו(  א"א ס"ק, או"ח סימן קסט)ור, יעו"ש. ולפי"ז י"ל למאי דנראה מדברי הפמ"ג יוקעבר בלאו דלפני ע

מסמתא אין עשה דוחה, צ"ל דלפנ"ע לא דעשה דוחה לל"ת דלפנ"ע. ואע"ג דלאוין דבין אדם לחבירו 

, דבמזיד ובגוי אין (וס"ק כד ,יו"ד סימן סב ס"ק ז)חשיב בין אדם לחבירו כשהלה מזיד, וכמש"כ החזו"א 

שערי דעה  פרבס ין' דגרם לעשות דבר השנאוי לפני המקום )ועיהכאן איסור לפני הנכשל אלא לפני 

ור דידיה מכל הלאוין שעשה ילענין גוי לא גרע לפני עועכ"פ  ,וצ"ב( ,לבעל השעהמ"פ סימן קס ס"ק ח

דוחם. וא"כ אתי שפיר הא דשרי למסור נפשו לקיים העשה, דאתי עשה דחייב ביה ודחי לל"ת דלפנ"ע. 
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ונמצא שמותר לו להרוג והעיקר שלא יהרגו אותו, וכיון שהמלך מאיים עליו נמצא שעושה 

הרי אין שליחות לעכו"ם ועוד  -ולגבי מה שמכשילים את המלך  .תר, ולא מכשילים אותויבה

, ויש דלפני"45מלבד הסברא של "לפני  הוא זהדין ויש להוסיף ש] שליח לדבר עבירה44שאין 

                                                                                                                                                               

ואף בגוונא דליכא עשה גמור, ואפילו במצוה דרבנן )למאי דחקר שם הגריל"ד אי שרי למסור נפשו על 

קו"נ דוחה בכה"ג גם מצוה זו, אך אי בעי לקיים י', אלא דפהקידוש  מצוה דרבנן(, יש לומר דאיכא בהא

' ודחי לל"ת דלפנ"ע. ומיהו יל"ע בזה, וגם לא דמי כ"כ ה' ולמסור נפשו אתי עשה דקידוש המצות קידוש 

 עכ"ל. ,לנידון דלעיל דאיכא עשה דוחה ל"ת בלא הכפיה. ועיין"

סת הגדולה )הגהות בית יוסף יורה דעה סימן קנז, ס"ק ולגבי למסור נפשו על מצוה דרבנן ע"ע בשיירי כנ

, דלא כתב הסמ"ק דמדת חסידות הוא שיהרג (שרש קלז)יד(, שכתב: "וכתב הגאון מהר"י קולון ז"ל 

ג' עבירות, אבל באיסור דרבנן אפילו מידת חסידות ליכא ליהרג עליו -אלא דוקא באיסור תורה דומיא ד

 ובמתכוין להעביר על דת אפילו בצינעא יהרג ואל יעבור". בצנעא במתכוין הגוי להנאת עצמו,

וע"ע במאירי במגן אבות )עמוד פא( שאף בדרבנן רשאי להחמיר על עצמו. וכן דעת הר"ן )פ"ד דשבת 

 .(ס"ק ד ,יורה דעה סימן יג ,חלק ו) 'יביע אומר'מט(. וע"ע בשו"ת 

סימן ע "שון שיטת תוס', שנפסקה בדבכל מקום שרשאי להחמיר על עצמו ממידת חסידות )וכגו ,ודע

בעל משנת פיקו''נ, שמסתימת הפוסקים משמע שבכל גוונא יכול למסור נפשו,  קנז סעיף א הנ"ל(, דעת

גם אם יש לו הורים, אשה ובנים שמצטערים אם ימות, דמעלת קידוש ה' דוחה להנהו חשבונות, וכיון 

הגרח"ק שיש לקחת מרן  . אבל הביא שדעת דדינא הכי הקב''ה ידאג שהאלמנה והיתומים לא יפסידו

יחמיר על עצמו וימות )הובא בסוף סימן ק בספר משנת  םצער האלמנה והיתומים אאת בחשבון 

 (.פקו"נ

 מה שהבאנו בשם החת''ס, בענין בעל שרוצה להחמיר כשיגרם צער לאשתו. ועיין בסימן יא,

 .ימן לשער ג סלגבי דין יהרג ואל יעבור בבן נח, עיין לקמן  43

 להרוג  למשלח חיובדעת הפרשת דרכים והמר"ש יפה שלבן נח יש  44

"ודע עוד דאמרינן בבראשית רבה פרשה  דרוש שני( שכתב: -ואמנם עיין פרשת דרכים )דרך האתרים 

, זה השוכר את אחרים להרוג את חבירו. ואמרינן תו 'מיד איש אחיו'סימן יג(  -לד סימן יט )בדפוס וילנא

שופך דם האדם 'בי חנינא, כולם כהלכות בני נח בעד אחד בדיין אחד וכו' ע"י שליח שנאמר התם, אמר ר

וכתב מהר"ש יפה ז"ל )בבראשית רבה שם(, ע"י שליח שהרג חבירו ע"י  , ע"י אדם, דמו ישפך.'באדם

 אחר, דבדיני ישראל המשלח פטור דאין שליח לדבר עבירה רק שדינו מסור לשמים )עפ"י קדושין מב:(,

 אבל בני נח הורגין אותו בבית דין", ע"כ. 

 לנחש הקדמוני היה דין של בן נח
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וקשיא לי מהא דאמרינן בפרק זה בורר )סנהדרין כט.(, "אמר רשב"ן א"ר יונתן, מנין שאין טוענין למסית, 

מנחש הקדמוני, דאמר ר' שמלאי הרבה טענות היו לו לנחש לטעון ולא טען כו', מאי הוה ליה למימר, 

לפי המדרש הנזכר מה היה מועיל לנחש טענה זו, ע "צברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין", ע"כ. וד

 הרי טענה זו לא מהניא בבני נח כיון דהמשלח נהרג בבית דין. 

 פרעה נזהר להרוג רק ע"י שליח כי חשש שיש איסור למשלח

דפוס וילנא סימן יד( בפסוק ב, שמות רבה פרשה א סימן יז) פ מה שכתוב במדרש"הנראה לתרץ עו

, "דאמרינן, למה צוה להרוג אותם על ידי המילדות, כדי שלא יתבע הקדוש 'ויאמר בילדכן את העבריות'

"וסבור הייתי לומר  ל:", וזברוך הוא ממנו ויפרע מהן", ועיין מה שכתב מהר"ש יפה )שם, ד"ה כדי שלא(

פיכות דמים, אבל בשאר עבירות אין שליח לדבר דהא דאמרינן דבבני נח חייב המשלח היינו דוקא בש

אמרינן  ' )פר' נח ט, ו(,דשופך דם האדם באדם'עבירה דומיא דישראל, ודוקא בשפיכות דמים דגלי קרא 

דתניא האומר לשלוחו צא והרוג את  (מג.)דיש שליח לדבר עבירה. ומצינו כיוצא בזה בפ"ב דקידושין 

 'ואותו הרגת בחרב בני עמון'נביא שולחו חייב, שנאמר הנפש כו' שמאי הזקן אומר משום חגי ה

ב יט, ב(, ואמרינן מ"ט דשמאי, ומשני ואבעית אימא שאני התם דגלי רחמנא אותו הרגת", -)שמואל

ע"כ. הרי דלשמאי הזקן, בישראל יש חילוק בין שפיכות דמים לשאר עבירות, דבשפיכות דמים יש שליח 

 נמי יש חילוק, ובהכי מתיישבא ההיא דאין טוענין למסית.לדבר עבירה, וא"כ אפשר דבבני נח 

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

הקונה מסרסם בעצמו, רק נותנו לעובד כוכבים אחר לסרס, לכולי עלמא שרי" וכתב בביאור הגר"א 

אלפני דלפני כו' ואפילו לשלוחו דאין שליח לדבר עבירה וה"ה  יד.() "כמ"ש בפ"ק דע"ז (:ס"ק לט)שם, 

דאז הוי 'לפני  -כתב "לעכו"ם אחר"  (,ס"ק יט)שם, ובבית שמואל  ,לגוי וכ"ש הוא דאין שליחות לעכו"ם"

ש"מ אפילו עכו"ם  סימן רצט(, שם בת"ה)דלפני' ומותר ואפילו אם נתן לשלוחו אין שליחות לעכו"ם 

פסק בפשיטות עכו"ם לעכו"ם יש שליחות, ועיין תשובת ד (,סימן צו)יחות ולא כמ"ב בעכו"ם אין של

ועיין עוד בשו"ת אגרות משה )יורה דעה חלק א סימן עב ד"ה  ,פסק נמי כת"ה" (,ס"א סימן קי"ד)רש"ך 

דאף שידוע שהעכו"ם יסרס, אם יעשה זה ע"י עכו"ם אחר ליכא  (,סוף סימן ה)"באה"ע  :ויש עצה(

. ונראה שזהו כוונת הש"ך (ס"ק לט)ובהגר"א  (,ס"ק יט)עיין שם בב"ש  ',לפני דלפני'דלפ"ע משום איסור 

שרוצה להתיר אף כשנותן  (,א ס"ק)ועיי"ש בפ"ת  (,"ס הוס)במה שציין לאה"ע  (,ג סימן קנא ס"ק)

כלאים הישראל לעבד של השופט שיתן לאדוניו מטעם לפני דלפני. ול"ד להא דאסור למכור בגד שאבד 

לנכרי מחשש שמא ימכרנו לישראל, דאינו מצד לפ"ע אלא משום שמכשיל לישראל בלא ידיעתו אבל 

ברור שמותר למכור נבלות לנכרי אף שיש לחוש שימכור לפושעי ישראל והוא מטעם דלפני דלפני ליכא 

זה התיר  לוק לענין זה בין ישראל לנכרי" וע"פיאיסור אף ביש לחוש שימכור לישראל חשוד דליכא ח
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שישכיר לגוי שהוא ישכיר  ,שם לבעל אולם שחשש שמכשיל את השוכרים ברקידת מעורבת וכו'

, עיין בגמ' הנ''ל )ע''ז יד.(, לנכרי ישראל בין זה לענין לוקיח ליכאולגבי מה שכתב ש .ל", עכלרשע"

: ד''ה טו דףב תוספותשהמקור שאין איסור 'לפני דלפני', נאמר שהיהודי נותן לגוי שיכשיל לגוי, ועיין ב

 דלפני מלפני שנא מאי ת"וא חשוד לישראל למזבן דאסור מסקינן במסקנא'לעובד כוכבים', שכתב: ''

 אם חוששין אנו אין לפיכך וריע לפני על מוזהר שאינו כוכבים בעובד מיירי דהתם ל"וי.( יד דף) דלעיל

 לידי ישראל שום יבא שלא מוזהרין ואנ החשוד בישראל דמיירי הכא אבל לחבירו ימכור כוכבים העובד

'', ולכאורה ונסיוני ושכירות בשאלה ישראל יחטא שלא הוא לפני דחד ועוד .אלחנן ר"הר ידינו על תקלה

לפי התי' הראשון של תוס' כל ההיתר של 'לפני דלפני' הוא רק בגוי, ואילו לפי התי' השני, ההיתר הוא גם 

 לא דלפני אלפני מפקדינן וריע אלפני אביי אמר.(, וז''ל: ''יד) א"הריטב חידושיוע''ע ב .כלפי ישראל

 שמא לנכרי ימכרנו שלא כלאים בו שאבד בגד גבי( ה:ס ולקמן א:,ס נדה) התם דאמרינן והא. מפקדינן

 ביתא גבי( ה:ס) ולקמן, בחישתא דטבעה בארבא( :מ) בפסחים האי כי נמי ואמרינן, לישראל ימכרנו

 ידינו על לגרום שלא מוזהרים שאנו מפני ישראל לגבי הוא התם, נסך דיין חביתא עלייהו דנפל דחטי

 וריע לפני משום אבל, עבירה ישראל בו שיעבור שאפשר דבר ידינו מתחת יצא ושלא עבירה תקלת שום

'', עכ''ל. ולכאורה כוונתו עבירה בו שיעבור למי אותו נותנין כשאנו אלא ליכא ממש מכשול תתן לא

פני' אסור לישראל, אינו אסור אלא מדרבנן. ומו''ר הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שאף ש'לפני דל

שליט''א אמר לי, שאפשר כוונת הריטב''א דלפני דלפני אכן אסור מהתורה, דכיון שמגיש לישראל את 

איסור 'לפני עיור', כלומר שמגיש לו דבר שיגיש אותו לאדם השלישי שיעבור בו עבירה, נחשב 

ן לשני איסור ממש, אלא דכוונת הריטב''א רק להפקיע מגוי, שהרי גוי אינו מצווה בלפני שהראשון נת

וע''ע  .ג סימן ג(, שפשוט לו שבישראל יש איסור 'לפני דלפני'-עיור. וע''ע במנחת שלמה )תנינא ב

''ה בשד''ח )ח''ב מערכת ו, כלל כו ס''ק כד(, שהביא ממעשה רוקח פרק ט מהלכות ע''ז דין ד )בסוף ד

'דברים'(, שסובר בדעת הרמב''ם דלא קיימ''ל כתי' 'דלפני דלפני', כי יש סוגיות חלוקות על זה. ועוד כתב 

השד''ח )שם(, שמדברי תוס' )הנ''ל(, מוכח דאף אם הגוי יתן לישראל אין חשש, וכדכתב המנ''ח 

תר של 'לפני דלפני', בהשמטה למצוה רלב, ואילו הט''ז סימן קנא ס''ק ב, הביא דעת הרא''ש שכל ההי

זה דווקא כשהגוי ימכור לגוי אחר, ואם ימכור לישראל, אסור. והוסיף השד''ח שגם המנ''ח בדעת תוס', 

יודה שאסור מדרבנן למכור לגוי שימכור לישראל )לפי''ז הויכוח הנ''ל הוא האם יש איסור דאורייתא על 

''ק ג, בשם החוות יאיר סימן קפה(, לגבי לפני דלפני שיכשל ההישראל(. ובפתחי תשובה )סימן קנא ס

למכור בשר טריפה לגוי שנשאוי מומרת, והגוי יאכיל אותה את הבשר הזה, שמותר מפני דהוי 'לפני 

דלפני', ואמנם אם היה מיירי במומר שבא לקנות את הטריפה, לצורך אשתו, אסור למכור לו )אף שהוא 

מומר באיסור 'לפני עיור'. והקשה השד''ח, מה ההיתר בכל אופן לא רוצה לאכול מזה(, כי מכשיל את ה
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לעיין אם מה שמכשילים חמו''ע את המלך, נחשב הכשלה ישירה, או דכיון שהם לא 

 .'מתעסקים' איתו, אלא רק עם החייל, נחשב שמכשילים אותו רק בגדר של 'לפני דלפני'

 מ"חו) ך"השם, יש להקשות מדברי "מנם על מה שכתב שכלפי המלך, אין שליחות לעכווא

 מילי הני, לכותי שליחות דאין ל"דקיימ דאף בנימין משאת ת"שומ שהביא( הק ", סרמג סימן

 ברית בני שלוחכם אך ברית בני אתם מה(, :עא מ"ב)בגמ'  שנאמר כיון. לדידהו ואנן לדידן הם

. ושמא בגלל קושיא זו, הוסיף המהריל''ד ע", וצשליחות של הלכה שייכת לכותי כותי בין אבל

 .[שגם אין שליח לדבר עבירה

 

שמה שהקשה איך מותר להכשיל את הגוי ולא נראה  ד,"המהריל דברילובתוספת הסבר  יב(

כי היא הנותנת  ,שאין כאן דין של "הלעיטהו לרשע וימות" ,"הלעיטהו לרשע"46תירץ מצד 

 א חייב למסור נפשו וא"כ אינו רשע.ציא להורג לשהרוצח המו

עובר יהודי שמאיים עם אקדח על חבירו  דהנה יש לעיין באיזה איסור גבי המלך נראה להוסיףלו

עוד יש קו"נ וא"כ מה עבר המאיים. יתר פיהרי האוכל אכל בהכיוון ד ,"כ? וא"ת לפנ"עשיאכל ביו

                                                                                                                                                               

כשהבעל גוי, והרי לפי הרא''ש הנ''ל, זה דאורייתא, ולתוס' מיהא הוי איסור דרבנן? ונשאר בצ''ע על 

החוות יאיר והפת''ח הנ''ל, מדוע לא הביאו שנסתר כל זה לגמרי מדברי הט''ז, שם בסימן קנא. וכדברי 

נה''ג בלשונות הרמב''ם בפרק יב מהלכות רוצח בשם הרדב''ז )ח''ב סימן קמד(, הרא''ש הנ''ל כן מצינו בכ

וכן בסמ''ג )לאוין, סימן קסח(. ועיין חי' אנשי שם )בדפי הרי''ף(, שמה שאסור למכור שמא ימכור 

לישראל, זה לא מצד לפנ''ע, אלא מצד 'כל ישראל ערבים זה לזה', ולכן באשתו מומרת שאין בה ערבות, 

למכור לבעלה, בשר אסור, ועדיין צ''ע דהיה לחוות יאיר לציין דלפי הרא''ש והסמ''ג זה אסור, מותר 

ומה פתאום סמך כ''כ על חי' אנשי שם? ובנד''ד יש לעיין עוד באופן שישראל נותן לישראל דבר שיכשיל 

''ע לגוי כדאיתא בו את הגוי )השלישי(, האם יש איסור לפני דלפני, שהרי הישראל )השני(, מוזהר על לפנ

בע''ז ו:, או דילמא דכיון שסו''ס הגוי הוא זה שיכשל, נכלל בהיתר של לפני דלפני. עוד בעניין 'לפני 

 חיישינן לא ע"לפנ לענין(, שכתב: ''מג סוף סימן ג חלק חיים אורח) משה אגרות ת"שודלפני' עיין 

'', ועיי''ש שדבריו נאמרו לגבי חשש כא דף ז"בע' ותוס י"ברש עיין דלפני כלפני דהוא בעלמא לחששות

 שבעלת הבית החילונית תכבה את האור בשבת.

בסימן י בהרחבה בעניין "הלעיטהו לרשע וימות", ואם יש חילוק בין רשע יהודי, לרשע גוי, עיין לקמן  46

 שבשער ג.
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רו יסע במכונית ובסוף התברר ית וחבשיגיד לחבירו שיש פצוע בשבג שאדם "לעיין בכה

  תר?יאיזה איסור עבר המשקר והרי הנוסע נסע בה ,שיקר לוש

ד, באופן שהמלך ציוה על טבח יהודי בצבאו, "של המהרילעוד יש לעיין באופן דומה למקרה 

שכל חייל שיבקש ממנו לבשל לו אוכל בשבת, יהיה חייב לעשות זאת, ואם לא יעשה זאת, 

ים, לבוא בשבת לטבח ולבקש ממנו שיחמם להם את ך, האם מותר לחיילים יהודי המל"יהרג ע

המרק הקר, או יכין להם כוס תה, שהם יטענו שכיוון שהטבח עושה בהיתר, ואף מקיים מצות 

ע שמבקשים "בחמושמצינו וכמו  ...היה מותר לבקש ממנוכ י", שמציל את נפשו, א"וחי בהם"

 ולה שבעצם אסורה לו, רק מותר לו כי הוא אנוס עליה...מהחייל המוציא להורג, שיעשה פע

: "ואם הפר יפר אותם אחרי שמעו ונשא את )ל, טז( התחדש בפר' מטותמצינו שאלא ש

ופרש"י: "הוא נכנס תחתיה, למדנו מכאן, שהגורם תקלה לחבירו הוא נכנס תחתיו לכל  ,עוונה"

לה כי לא יודעת א סומכת על בעכלומר באופן שבעלה אומר לה שהנדר הופר והי ,עונשין"

שהכשיל  מעו זה לא מופר, והיא עוברת על הנדר בטעות, נחשב שהבעלשבאמת אחרי יום ש

הנ"ל שאיים על חבירו שיאכל  באופןאותה "נכנס תחתיה" וכאילו הוא עבר את העבירה, וא"כ 

וכן  כל.בלפנ"ע בכ"ז נכנס תחת האוכל לכל עונשין וכאילו המאיים א47ביו"כ אף שלא עבר 

                                                        

בר ואמנם בפרי מגדים )אורח חיים משבצות זהב סימן שמג סוף ס"ק א(, מצינו שגם בכה"ג עו 47

המאנס בלפני עיור, שכתב: "עוד אני העני מסופק, א"כ אנס לגדול שיאכל נבילה וחמץ בפסח וכדומה 

ילקה המאנס, דמאי שנא להזהיר על הקטנים או אנס הגדול והאכיל בידיים הניח לתוך פה והכה עד 

ם ירגיל שבלע. וי"ל דזה שהזהירה התורה להזהיר גדולים על הקטנים הוא מטעם שאם יאכילום בידיי

ור, יהקטן עצמו שיאכל תמיד כשיגדל, מה שאין כן כשאנס לגדול, וכאמור, וודאי איסורא עבד לפני ע

אלא דלא לקי, וכדכתיבנא כאן בזה", וצריך להבין מאי שנא ממה שכתב בביאור הלכה )סימן רסו סעיף 

טוב יותר שיתן  א, ד"ה חמורו(, בשם הפמ"ג: "כתב דאפשר דאפילו אם הבהמה היא של ישראל חברו

ור לא שייך בכאן דחברו אינו יודע כלל ואנוס הוא[", ומצאתי שתירץ זאת בהוספות יעל החמור ]דלפני ע

, שכיון שחבירו לא יודע שהונח על בהמתו דבר, אין הדבר מתייחס (סימן לח אות ב)לספר משנת פקו"נ 

 לבעלים, אלא כאילו הבהמה עושה המלאכה מאליה.

לול שבת מיתסר מדאורייתא להכניס ידבמקום שיהא בודאי ח ,(סעיף ד)סימן רמח ע"ע בדברי הב"ה ב

עצמו לאונס זה, וכתב על זה במנחת שלמה )ח"א, סימן ז סוף ענף ב(: "ואפשר דסובר דיש בזה איסור 

תורה, דכמו דהמכשיל את חבירו באונס לעבור על איסור עובר בלפני עיור, ה"ה נמי כשמכשיל את 

קו"נ באמת לא יח"כ באונס". ובמנחת שלמה שם רצה לומר דהמכניס עצמו לאונס דפעצמו לעבור א

מיתסר אלא מדרבנן, והוסיף שם במנח"ש: "וצ"ע לפי דברינו ישראל שמאיים על חברו להרגו אם לא 
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כ נכנסים "במבקשים מהטבח לבשל בשבת, נחשב שהם 'מניפים' עליו את חרבו של המלך, וע

וכל מי שאוכל סומך  האוכל לא כשר, וכן ברב שנותן תעודת הכשר ובעצם תחתיו לכל עונשין.

 האוכלים, וכאילו הוא אכל.49תחת כל 48תר, הרב המכשיר נכנס יעל הרב בה

לא נאמר לגוי, וא"כ  רם תקלה לחבירו נכנס תחתיו לכל עונשין,דין זה שגוש וסובר המהריל"ד

המלך שמאיים על המוציא להורג שאם לא יהרוג הוא יהרוג אותו, לא עובר בכלום שהרי 

 נכנס תחתיו לכל עונשין.מלך אין התר, ויהמוציא להורג עשה בה

 

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

 ויש להקשות דהנה עוברים בלפנ"ע לגוי,וון שהנפש יהיה אסור להחמיר ולמסור את הנפש כי

)שהגוי מכוון להעביר על  שמותר להחמיר בכל העבירותפסק  (זקנ סימןבריש )ביו"ד השו"ע 

י, )ושמא בגוי רגיל שמאיים על יהוד רק בציור שיש מלך וכו' אייריו"ע וקשה לומר שהשהדת(, 

 .יש להתיר מטעם סברת 'הלעיטהו לרשע וימות'(

 

                                                                                                                                                               

יעשה מלאכה בשבת נמצא דשניהם לא עשו שום איסור מן התורה וזה לא מסתבר". וע"ע באגרות 

 . (ובאו"ח ח"ה סימן יג אות ט ,ג יו"ד ח"א סימן)משה 

  בשער ג, סימן יב.עוד לגבי איסור לפנ"ע כשהנכשל אנוס, עיין בהרחבה 

 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 יהיה 

גון שאומר לחבירו בשבת שיברור לו בידו את האוכל מן הפסולת כי רוצה לאוכלו לאלתר, אסור גם בכ

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 הדוגמאות הנ"ל, כי 

יסור במסעדה, ואכל ביו"כ, או נסע בשבת, סוף סוף באמת עשה מעשה איסור אבל כשברר כשאכל א

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, אבל המבקש שיקר ומתכון שיהיה 

 יום חול שלאחר היו"ט.לו אוכל ל

מה שכתב לי בזה ידידי הרה"ג רבי שאול רויטנברג  שבשער ג, עיין בסימן ד,בעניין זה בהרחבה ו 49

 . א", ומה שהוסיף עוד הגאון רבי דוד קי שליטשליט"א
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זה  דין הרילדבר עבירה, שהרי אף שאין שליח  ,דברי המהריל"דעל  וביותר יש להקשות יד(

ואיסור זה של המשלח הוא מהתורה כדכתב  ני אדם אבל בדיני שמים חייב המשלח,רק לגבי די

אפילו במקום ששייך אין שליח לדבר נראה ד..." :ה ועוד נראה("טז ד ,בפנים יפות )שמות יב

דחייב בדיני שמים, כמו  (.גמ)כדאמרינן בקידושין אסור לכתחילה מן התורה עבירה מכל מקום 

דברי הרב דברי התלמיד דברי מי נחש שחייבו על שהסיתו לחוה ולא אמרינן בו 50צינו גבי שמ

בדיני שמים של משלח ין מכשילים את המלך שעובר באיסור וא"כ חמו"ע עדי ,"וכו'שומעין 

 . (אין שליחות לגויעוד סיבה דהוסיף המהריל"ד  יתכן דלכןו) לעבירה

ד, שמלבד החייל המוציא להורג בפועל, יש מעליו "ואולי יש להוסיף בתירוצו של המהריל

ל, והמפקד לא חייב גם בדיני שמים ", והחייל אנוס וכנמפקד שהוא קיבל את הפקודה מהמלך

 בדבריו שהובאועיין  שממה נפשך צריך להיות פטור, ,(יז ,במדבר כה) כדכתב בפנים יפות
שיטת רבי יוסי בגיטין דף וכ) אין שליח עושה שליח 'במילי' , והמלך עצמו נפטר שהריבהערה51

                                                        

הרחבה בעניין חיוב המשלח לדבר עבירה, בדיני שמים, ובדיני אדם, ואם יש חילוק כשהשליח מקבל 50 

 ., מה שכתבנו בזהבשער ג, סימן יגליחותו, עיין כסף עבור ש

: "צרור את המדינים וגו' ועל דבר כזבי. במדרש ]ילק"ש פינחס תשע"ב[ למה נקרא )שם( וזה לשונו 51

שמה כזבי שכזבה באביה שאמר לה שלא תזנה אלא לגדול שבישראל. ויש להבין מה איכפת לן בשינוי 

משום דמצינו שלא הרגו ישראל בנות מדין שהטעו את הדברים ולמאי נ"מ שכזבה באביה, ונראה 

, ואחז"ל 'החייתם כל נקיבה הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם'טז[  -ישראל, כדכתיב ]לקמן לא, טו 

]ספרי[ שהכירו אותן ואמרו זו היא שנכשל בה פלוני וכו', ונראה הטעם בזה כי מצינו בעצת בלעם 

הזכיר פעור, ונראה דהיינו טעמא שהיה מתיירא בלעם )פירוש  שאמר אלהיהם של אלו שונא זימה ולא

"ל ימ, אף על גב דקיבודת אליליםלהכשיל את ישראל בע"ז של פעור( כיון שהם הסיתו לעבוד ע

]קידושין מב:[ דאין שליח לדבר עבירה והמשלח פטור היינו בדיני אדם אבל מתחייב בדיני שמים, א"כ 

דאפילו למ"ד יש שליח לדבר עבירה  )מג.(ם, אלא דאמרינן בקידושין יתחייב הוא והמואבים בדיני שמי

"מ וח)מודה בעריות דלא אמרינן יש שליח לדבר עבירה, דלא מצינו זה נהנה וזה מתחייב, ועיין בש"ך 

דאפילו בדיני שמים לא מתחייב, לכך היה טענה לנחש לומר דברי הרב ודברי התלמיד  (ג סימן ל"ב ס"ק

כיון שחוה היתה נהנית מעץ הדעת, לא נתחייב הנחש אפילו בדיני שמים, ועמ"ש  דברי מי שומעין,

בחידושינו שם בקידושין, לכך הסית בלעם רק על הזנות, כיון דזה נהנה וזה מתחייב יפטר אפילו מדיני 

שמים. לפ"ז י"ל דבנות מדין שהסיתו על הפעור היו פטורים ממ"נ כיון שהם נשתלחו מאבותיהם להסית 

שראל על הפעור, א"כ הן פטורין ממ"נ דלמא המשלח חייב והרי אבותם שלחון, ואם השליח חייב את י

גם הם פטורים במה שהסיתו לישראל, וכן משמע גבי חוה ששאל לה הש"י מה זאת עשית והשיבה 
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מצינו שני סוגי שליחויות, יש ששולח דבר ממשי, וכגון שהבעל שולח ש ,, כלומרסו:, גיטין עא:(

, כלומר שהאשה שולחת שליח "מילים"לח דבר לא ממשי, וכגון גט להוליך לאשתו, ויש ששו

ל שאשה יכולה לשלוח 'מילי', כלומר לשלוח שליח לקבל "לקבל את הגט מבעלה, ואף שקיימ

מילי " )גיטין כט.(,  ל"וון שקיימסרון שאין שליח עושה שליח אחר כיז ב'מילי' יש ח"גיטה, בכ

, כלומר את פקודתו, למפקד של "מילים"מלך מוסר ל שכיוון שה"ז י"ולפי ,"לא מימסרן לשליח

ע "האלו לחייל, אין שליח עושה שליח, והמלך פטור, וממילא חמו "המילים"החייל, שימסור את 

 לא הכשילו אותו בשום איסור.

 שכשאומר לשליח שיאמר לשליח השני, הכל מתייחס למשלח הראשון

 

כתב דלא אמרינן מילי לא ממסרן  א בקידושין )דף מא.("ואמנם עדיין קשה שהרי הרשב

לשליח אלא כשהשליח עושה אותו שליח מדעתו, אבל מדעת הבעלים משוי שליח, וכדמוכח 

אמר מפורש למפקד  ךז כשהמל"ולפי "ש.ייבגיטין כט. דהא באומר אמרו, שליח עושה שליח, ע

 שליחות.ה52 חלהלהגיד לחייל, 

                                                                                                                                                               

הנחש השיאני ואוכל, משמע שלא היה העונש רק על מה שאכלה ולא על מה שהסיתה לאדם לאכול 

יתה שליח מהנחש, א"כ היא פטורה ממ"נ, לכך העון על מדין עצמו כדכתיב בנכליהם אשר מפני שהיא ה

נכלו לכם על דבר פעור ולא על הבנות, כיון שהיו שלוחים מאבותם, ולפ"ז צריך להבין למה הרגו את 

"ל )קידושין מב:( שליח ששינה בטלה השליחות ימכזבי, ע"ז אמר שכזבה באביה ששינתה שליחותה וקי

ועדיין י''ל דכל זה הוא רק ההו''א של עמוד'י למה לא  היה החוב עליה, והיינו דאמר על דבר כזבי". לכך

להרוג את בנות מדין שלא זינו, אבל משה רבינו אמר להם שכן צריך להרוג אותם, ולכאורה הסיבה שכן 

 התחייבו המשלחות את עמוד'י לע''ז, אפילו שאותם נשים לא זינו.

 ליח עשה שליח וקושיא לפ"ז על דברי הפנים יפותמי המשלח כשהש 52

שם  עוד כתבשנז(, ו-בדין שליחות על מילי, ס"ק שנא -ועיין שיעורי ר' דוד על קידושין דף מא. )סימן מג 

: "והנה בשליח עושה שליח, כתב המהר"ם פאדווה )הובא בט"ז אה"ע סימן קמ"א ס"ק כ"ו, (ס"ק שנח)

שון יכול לבטל שליח השני וצ"ע אם באומר אמרו, דהוי נמי מדין ובקצוה"ח סימן קפ"ח( דהשליח רא

שליח עושה שליח, אם יכול לבטלו, )ועיין קצוה"ח סימן רמ"ד סק"ב(, וכן צ"ע אם השליח עשה קנין 

ה ולכאורה תלוי בהנ"ל, דלהגרעק"א דאומר אמרו חשיב .לאחר ל', מי חוזר, השליח או הבעלים. ]א

ה שליח של הבעלים לעשות השני שליח, והוי שליח מהבעלים, א"כ אין כשליח הראשון, דהראשון הי

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, א"כ אפשר שפיר דיוכל השליח 
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 , הוי ספק להלכה"אומר אמרו"

)פירוש,  אמרו ...עבר וגירשה על ידי אומר"עזר סימן קכ סעיף ד(, כתב: א )אבן ה"רמהנה הו

משלח שאמר לשליח לומר , כלומר "לסופר ויכתוב כו', הוי ספק מגורשת שאומר: אמרו וכו'(

. ואם נאמר "מילים"אמרינן שליח עושה שליח גם ל ג"נחשב להלכה כספק אם בכה לאחר,

 .ד"ליח עושה שליח, הוי שפיר תירוצו של המהריל, אין ש"אומר אמרו"ע סברו שגם ב"שחמו

קשה שהרי כתב קצות החושן )סימן לב ס"ק א(, שאף באופן שאין חיוב תשלומין עדיין אבל 

...אבל עונש "ל: "וז אפילו שהיה רק גורם דגורם, ז עבירה עבר ויענש על זה,"בדיני שמים בכ

דאף דאין שליח לדבר עבירה ענוש הוא  בדיני שמים ודאי אית ליה אפילו אם אינו שוכרן ומשום

. ולכאורה המלך "והוא פשוט אפילו בגורם דגורםואילו עונש ודאי אית ליה  בדיני שמים...

 המשלח לא גרע מגורם דגורם לעבירה.

ז' מצוות בני נח יש גם לגוי איסור לעבור על רצון ה' כמו -ברור שחוץ מ, שהרי יש להבין ודעו

, והובא כד-א אותיות כא סימן)ח"ב בקונטרס דברי סופרים שהרחיב בקובץ שיעורים 
ושמא י''ל שנ''נ עובר על רצון ה' בעצם הפקודה  מכשילים את המלך.54וא"כ עדיין  ,(בהערה53

  שציוה להשתחוות לצלם, בלי קשר למעשה הריגת חמו''ע.

                                                                                                                                                               

עלים[". ולכאורה לפי הצד שהשליח הראשון שמעביר לשליח השני, לבטלו, וכן הוא החוזר ולא הב

)שהובא בהערה נחשב שהשליח הראשון שולחו, ולא הבעלים, יש לדון בעצם חידושו של הפנים יפות 

מדוע יפטר השליח הראשון ממ"נ, בטענתו שאם הולכים אחר המשלח, אז יש משלח לפניו,  הקודמת(,

חשב כ"הסתה' חדשה, כלומר, מה שבנות מואב שולחות את ישראל והרי ברגע שהשליח עושה שליח, נ

לעבוד לפעור, תחשב כשליחות בפני עצמה, וצריכות לקבל עונש ככל שליח לדבר עבירה שנענש בידי 

 שמים, וצ"ע.

ובזה יובן ענין סתום מה שמצינו גזירת חכמים גם קודם מתן תורה דעכו"ם  .וז"ל: "בשולי הגליון, כא 53

"ד של שם במעשה דיהודה ותמר ומאיזה טעם היו חייבין אז לשמוע יישראל הוא מגזירת בהבא על בת 

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 דהוא מדרבנן כנ"ל דהרי אז 

ה ג"כ קודם מתן תורה ובמה נתחייבו אז לשמוע לדבריו וכן להסוברין דחיובא דרבנן בקטן שהגיע הי

 [ דהחיוב הוא רק על אביו. ד''ה עד שיאכללחינוך הוא על הקטן בעצמו ולא כדעת רש"י ]ברכות מח

וכיון דקטן  '['לחנוכיה דרמי הוא דאבוה דעליה, מיחייב לא מדרבנן אפילו ההואשם: ''... י"רש]א.ה וז''ל 

 ות כלל מדאורייתא א"כ גם המצוה הזאת לשמוע לדברי חכמים אין הקטן חייב בה.ואינו בר מצ
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אמנם לפי הנ"ל אתי שפיר דכל מה שצוו חכמים אנו יודעין שכן הוא גם רצון ה' ודבר זה לעשות  .כב

ראו לעשות רצון קונם רצונו ית"ש כל באי עולם מצווין ועומדין מתחלת ברייתן על זה דכל הנמצאים נב

וכל פעל ד' למענהו והא דקטן פטור מכל המצות הוא משום שכן הוא רצון ה' לפוטרו אבל מכיון שגזרו 

חכמים עליו ואנו יודעין שהסכימה דעתן לדעת המקום ב"ה ממילא חייב לעשות כדבריהן שכן הוא 

 רצונו יתברך.

ו את במות הבעל לשרף את בניהם באש עלות ובנ' , ה(יט)ובזה אפשר לפרש כונת הכתוב בירמיה  .כג

דלא פקדית באורייתי ודלא ' :ופירושו בתרגום ',לבעל אשר לא צויתי ולא דברתי ולא עלתה על לבי

הנה בכתוב הזה מפורש כי יש שלשה חלקי תורה א( הנקרא  ',שלחית ביד עבדיי נבייא ולא רעוא קדמי

 לא דבור אלא רצון ד' בלבד והם כל המצות דרבנן כנ"ל.צווי. ב( הנקרא דבור. ג( שאין עליו לא צווי ו

ולפי פשוטי המקראות נראה שזה היה עונו של בלעם הרשע דלכאורה אחרי שאמר אם יתן לי בלק  .כד

מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה' מה היא רשעתו אבל באמת אף שידע בלעם היטב כי 

לא חשש ע"ז כ"ז שלא היה לו צווי מפורש שלא לילך וע"כ  הליכתו לקלל את ישראל הוא נגד רצון ה'

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

וכדבריו גם מצינו במשך חכמה )שמות כ, ז(, שכתב: "ויתכן עוד דהנה בני נח הוזהרו על שבע מצוות 

על שבועת שוא ושקר, משום דבידי אדם אינן נהרגין על זה, הא בידי שמים  (, ולא הוזהרו.)סנהדרין נו

נענשין על זה, כדאשכחן באבות שהשביעו לבני נח כמו יעקב השביע לעשו )בראשית כה, לג( ופרעה 

ליוסף וכיוצא בזה, כי זו היא מצוה שכלית. ויעוין בירושלמי נזיר פרק ט )הלכה א(: אמר רב יונה )ישראל 

היתר חכם( עובד כוכבים אין להם היתר חכם וכו' ויעוין במשנה למלך הלכות מלכים )י, ז( יש להן 

שהאריך בזה. והנה אם כי אמרו בסנהדרין גבי בני נח שלא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר, גבי קרא ד"כי 

י שמים כל התועבות האלה וכו'" )ויקרא יח, כז(, בכל זאת לענין שבועה דהאזהרה שכלית, ענש ה' ביד

גם שלא הזהיר. וכל מצוות שבתורה האזהרה סיבת העונש, שלפי שהזהירו עבר על ציוויו, נענש. לכן 

יהיה מי שיהיה, אף בן נח שאינו מוזהר,  -אמר "לא תשא וכו' כי לא ינקה ה' את אשר ישא שמו לשוא" 

 ודו"ק". ואת כל מי אשר ישא שמו לשוא לא ינקהו ה', אף על גב דבידי אדם אין נענשין.

ודבריהם מוכח בדברי רבינו ניסים גאון בהקדמתו לש"ס ]ונדפס בריש מסכת ברכות[ דכל המצות 

שתלויין בסברא ובאובנתא דליבא הכל מחוייבין בהם מן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ וכו' 

)דכ"ה א, כו  עש"ה, והיינו דב"נ מצווה על כל "מצוה שכלית". וכדבריו כ"כ הרמב"ם במורה נבוכים ח"ג

א( דב"נ מצווה ע"ז יעו"ש, וכ"כ הרמב"ן בפר' נח )ו, יג(, וכ"כ רבינו בחיי שם )ו, יב( ע"ש )וע"ע בשערי 

ויש לשאול אם כך אז כל שבע מצוות בני נח לשם מה באו, והרי פשוט  יושר שער הספיקות פרק ז(.
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'ו שהתחדש בשבע מצוות שחייבים שדבר שכלי הוא לא לרצוח וכו' ושמעתי מידידי הרב כפיר כרמון הי'

 מיתה בידי אדם, משא''כ שאר חיוביים שכליים שרק חייבים בידי שמים.

 חידושיב ", ע''ע'ה רצון גם הוא שכן יודעין אנו חכמים שצוו מה דכלולגבי מה שכתב הקובץ שיעורים ''

 לפני אמרו ואה ברוך הקדוש שאמר ע"ר קתני הכי ומשום.(, שכתב: ''...טז השנה ראש) א"הריטב

 כן לעשות שראוי הוא ברוך הקדוש העיר הפסוק מן אסמכתא לו שיש מה שכל' וכו זכרונות מלכיות

 שהוא האסמכתות המפרשים כדברי ולא, ואמת ברור דבר וזה, לחכמים ומסרו חובה קבעו שלא אלא

, הוא מינות דעת שזו יאמר ולא הדבר ישתקע ו"ח, לכך התורה שכונת ולא חכמים שנתנו סימן כדרך

 הדבר פי על ועשית' שנאמר כמו ירצו אם לחכמים לקבעו הדבר חיוב ומסרה בכך העירה התורה אבל

 התורה מן לדבריהם אסמכתא או זכר או ראיה מקום בכל נותנין החכמים תמצא ולפיכך, 'לך יגידו אשר

 שהיא ו"וח תמימה שהיא שבכתב בתורה רמוזה פ"שבע תורה וכל מלבם דבר מחדשים שאינם כלומר

  . '', עכ''לכלום חסירה

ועוד שמעתי מידידי הרה"ג רבי גלעד חסיד שליט"א להוסיף לשאול על המהריל"ד שהרי אנו מניחים  54

עושה בהיתר )כי אנוס ע"י המלך(, וא"כ בכה"ג צריך לומר שיש שליח לדבר  חייל שהורג את חמו''ע,שה

כשהשליח שוגג, יש שליח לדבר עבירה )תוס' בב"ק עבירה ויאסר על המלך, ולא מיבעי לשיטת התוס' ש

דלא שייך בו דברי הרב כיון דשוגג הוא מחייב כתבו דף עט. ד"ה נתנו, ובקדושין דף מב: ד"ה אמאי, 

בדעת תוס'(, אלא אפילו לריטב"א  כתב לבארסימן לט ס"ק ג, מה שוף ועיין בקה"י בקידושין ס ,המשלח

דאפילו בשוגג שייך האי טעמא )דדברי הרב ודברי התלמיד דברי  )קידושין מב:( שחולק, וכתב: "ותדע

מי שומעין(, דאנן אמרינן, אילו ידע האי שליח דהקדש הוא, לא הוה ליה שליח, דדברי הרב שומעין, 

יש שליח לדבר דוהוה ליה שליח בטעות, ובטל שליחותו וחשוב כעושה מעצמו בשוגג", בנד"ד יודה 

תר גמור, וא"כ יש לו דין שליחות. וכעין שמצינו בתומים )סימן לב סוף עבירה, שהרי השליח עשה בהי

ס"ק ב(, לגבי הדין שהשוכר עדי שקר חייב בדיני שמים, שכתב: "ואם המשפט בדיני אומות העולם 

כהנ"ל בסימן כו )ס"ב( דאתי בגבר אלם ושכר לגויים שיעידו שקר, אפשר לומר דחייב בדיני אדם, כיון 

מן הרמ"א בסימן קפ"ב )ס"א( דהיכי דשליח אינו בר חיובא אמרינן ביה שלוחו של דלפי מה דפסק לק

אדם כמותו אפילו בדבר עבירה, ולא מצינו שגוי מצווה על עדות שקר, אם לא שנאמר שנכלל בכלל 

דינים שבן נח מצווה...", כלומר אם הגוי שנשכר להעיד שקר בערכאות אינו מצווה על איסור להעיד 

עיין באריכות עוד בעניין זה, ) משלחו, כעושה בעצמו ובכה"ג יש שליח לדבר עבירהשקר, נחשב ה

 שהובא לקמן בשער ג סימן יג(.

ך, במקרה שהשליח הוחזק לעשות "א והש"שנחלקו הרמ )חו"מ סימן שפח סעיף טו( ע"והנה מצינו בשו

ק סז( נחלק "ם, סך )ש"א כתב דאם הוחזק יש שליח לדבר עבירה, והש"שליחות לדבר עבירה, דהרמ
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ש כאן שידע המלך שהחייל יעשה מה "א כ"ל דלרמ"כ י"וסובר דאף בהוחזק אין שליח לדבר עבירה, וא

  שביקש ממנו.

ועוד מצינו במחנה אפרים )הלכות נזקי ממון סימן ז(, וז"ל: "ומי שאמר לחבירו לשבור כלים של ראובן 

י משניהם חייב לשלם. נראה דשמעון ושברם מחמת שהיה סבור שהם משל לוי שאמר לו לשברם מ

ודאי פטור כיון שלא היה יודע שהיו של ראובן, וכמש"ל משם התוס' דהיינו טעמא דאם הניח להם פרה 

שאולה וטבחוה ואכלוה דאינם משלמין אלא כפי מה שנהנו ולא מה שהזיקו דאנוסין הם, אבל לוי 

דלפי מ"ש התוס' )בב"ק עט. ד"ה נתנו(, דכל שאמר לו לשברם, אי חייב, נראה לכאורה דבמחלוקת שנוי, 

היכא דהשליח לא ידע דאיסורא קא עביד יש שליח לדבר 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 

"ע מודו שלוי ובל כד דייקינן בה אפשר דהכא כהמשלח נמי שאמר לו לשברם פטור מהאי טעמא. א

חייב ולא משום שליחות ולומר דשמעון ששברם 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' 

"ו דפטור איירי בדלא א"ל להזיק אבל אי א"ל להזיק פ"ק דמציעא דההיא דהשולח את הבעירה ביד חש

הרי זה חייב עכ"ל. אלמא דאע"פ שחש"ו לאו בני שליחות נינהו אפילו הכי כיון דבריא היזקא חייב 

המשלח. וכמו כן כתב מהר"ש בר צמח ז"ל הביאו הב"י סוף סימן שפ"ח דאי א"ל ראובן לשמעון שהוא 

עון מוחזק בכך אף על פי שאין שלד"ע דל מהכא דין שליחות מוחזק במסור שימסור את לוי כיון דשמ

מ"מ ראובן חייב משום דבריא היזקא כיון דשמעון מוחזק הוא לעשות. וכ"כ בנדון דידן דלוי חייב 

כשא"ל לשברם מכיון דשמעון הוא סבור שהם משל לוי שאמר לו לשברם מפני שהיה צריך השברים 

ריא היזקא, ולא דמי לההיא דנתנו לבכורות בנו או לשומר לדבר אחר ודאי שמעון קא עביד והוי ב

דאע"פ דלא ידע השומר והיה סבור שהוא שלו ובודאי קא עביד וכמ"ש התוס' שם ואפילו הכי כתבו 

האחרונים דפטור הנותן משום דאין שליח לדבר עבירה, דהתם אי לאו משום שליחות אי אתה יכול 

שייך לומר שם כדי לחייבו לנותן בחיובי הגנב אי לא משום  לחייבו לנותן משום גנב דמשום מזיק לא

דשלוחו הוי וקי"ל אין שליח לדבר עבירה. איברא דעדיין יש לפקפק על מה שחילקנו מדברי הנ"י ז"ל 

עצמו שהביא ראיה לומר דאפילו כי לא ידע השליח פטור המשלח מעובדא דאוריה, והתם כי נמי ליכא 

זקא, וכמ"ש מהר"ם ז"ל בתשו' סימן רי"ד וז"ל קרוב בעיני שיש להחמיר משום שליחות הרי זה בריא הי

עליו יותר משל ישראל האומר לשלוחו צא והרוג את הנפש דהתם קרוב לודאי שלא יעשה דדברי הרב 

וכו' אבל ע"י גוי נראה לי דבריא היזקא וחייב אפילו בדיני אדם עכ"ל. וכ"ש בעובדא דאוריה דהוה בריא 

היה יואב לקיים מאמר דוד ואפ"ה כתב הנ"י ז"ל דדוד הוה פטור משום דאין שליח לדבר  היזקא דמחוייב

עבירה. אבל עם כל זה נראה לקיים מ"ש דבנ"ד חייב לוי משום דגרם להפסיד ממון חברו והוי בריא 
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חייב  , שאף שאין שליח לדבר עבירה, אבל סו''ס המשלחלעיל בסעיף ידולגבי מה ששאלנו 

שער ג, והובא לקמן בפ דברי הברכי יוסף )יורה דעה סימן רמ ס"ק יג, "יש ליישב עבדיני שמים, 

, עיורור ליכא כי אם כשמתחייב בדיני אדם, אז בסוג זה איכא לפני ידלפני ע"( שכתב: סימן ח

רה כ כיון שהמלך עבר עבי"וא ."עיור לפני55אבל כשאינו מתחייב רק בסוג דיני שמים לא שייך 

                                                                                                                                                               

היזקא, ובעובדא דאוריה ליכא לחייבו מהאי טעמא דגרמא, דגרמא בנזקין לחייבו ממון מצינו אבל לא 

ייבו מיתה עד שיהרוג הוא או שלוחו דשלוחו של אדם כמותו וכיון דאין שליח לדבר עבירה אי אתה לח

יכול לחייבו. והריני חוזר על דברי הריטב"א ז"ל שכתב דההיא דהשולח את הבערה ביד חש"ו דפטור 

ביד איירי בשלא אמר לו להזיק, וקשה לזה דבפרק האיש מקדש דף מ"ב ע"ב דפריך שם אמתני' דשלח 

פקח פקח חייב ואמאי נימא שלוחו של אדם כמותו, ואי מתני' לא איירי בדאמר ליה להזיק אלא שמסר 

בידו מאי שליחות שייך כדי לחייבו למשלח וכי מי צוה לו להזיק, אלא על כרחין צריך לומר דמתני' איירי 

ינהו, וכמ"ש התוס' שם בשאמר לו להזיק ואפילו הכי פטור כי שלח ביד חש"ו משום דלאו בני שליחות נ

 בפ"ק דמציעא בד"ה אשה ועבד בני חיובא נינהו יע"ש. 

והשתא תיקשי לן על מ"ש דכל היכא דבריא היזקא דודאי קא עביד אף על פי דליכא לחייבו למשלח 

משום שלוחו של אדם כמותו דאין שליח לדבר עבירה ואפילו אם השליח שוגג, מכל מקום מדינא 

יא היזקא ואפילו אם השליח גוי וכמ"ש מהר"ם ז"ל. ונראה לע"ד ליישב דמתני' דגרמי חייב כיון דבר

איירי בקטן שיש לו דעת וכדמוקי לה חזקי' במסר לו גחלת וליבה משום דלא בריא היזקא דאפשר 

דהקטן לא ילבה אותה, אבל אם אמר לקטן שאין לו דעת שישבור כלים של חברו דהוי בריא היזקא 

ודאי ישבור והוי בריא היזקא חייב המשלח, וכן נראה מדברי הנמוקי יוסף בסוגיין דכיון שאין לו דעת 

 דמציעא יע"ש".

על ברכי יוסף הערה יב: "כיו"ב כתב בלימודי ה' לימוד נ"ז. עיין בזה גם בדברי יציב  כ המגיה"משועיין  55

פיה"מ להרמב"ם יו"ד סימן י"ג. ובשד"ח מע' ו' כלל כ"ו אות כ"ט, הביא שבאגרת ביקורת כתב שב

בתרומות פ"ה, מפורש דאיכא לפ"ע בחייב לצאת ידי שמים, ונשמט מרבינו כו'. ע"ש. ובפרק ה' לא 

מצאתי דבר, אבל בפ"ו מ"ג כתב: "המתעהו כו' או שסייעו כו' נענש בידי שמים כפי ערך מה שעשה" כו'. 

הוא על הטועה, טעה  ופשוט דמ"ש נענש בידי שמים הוא על המתעה. ואם סבר הה"כ הנ"ל דהעונש

בפשוטות. ואם סבר דכיון שכתב הרמב"ם דנענש כפי ערך מה שעשה, א"כ גם בחלי"ש נמי נענש. גם זה 

כתב הרמב"ם בפירוש  ביאור הדברים, דהנהאינו. כמבואר למעיין. ושו"ר שהעיר כן השד"ח בהמשך". 

עבירה. והעושה את העבירה  המשניות )מסכת תרומות פרק ו משנה ג(: "הכלל אצלינו אין שליח לדבר

בעצמו הוא שמענישין אותו בית דין. והמתעהו ומביא אותו לידי מכשול, או שצוהו על העבירה, או 

שסייעו עליה באיזה סיוע שהוא, אפילו בדיבור מועט, נענש בידי שמים כפי ערך מה שעשה בסייעו או 
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לפני ", לא עוברים חנניה מישאל ועזריה איסור של "מתחייב רק בסוג דיני שמים"שהיא בגדר 

שהובא )ואמנם את הקושיא של הרה''ג גלעד חסיד שליט''א,  בהכשלתם אותו בזה "וריע

, עדיין לא מתורץ ע''י הברכ''י, דעיין בקושייתו שאכן נ''נ צריך להיות חייב אף בדיני 54בהערה 

יוון שהחייל שלו אנוס, לכן צריך לומר שאין למשלח להצטדק שלא היה לשליח אדם, מכ

 לשמוע לו, וע''כ יש בכה''ג שליח לדבר עבירה, ונ''נ חייב גם בדיני אדם(. 

שיאמר וכי מי  ,זמנינו56 מחבריהקשו וכן  ד,"של המהריל וסברתעצם  הבין אתיש ל אמנםו

וכי מחוייב לרקוד כדי לא לעבור על  ,י"ג מצות'עבור על כל התרלחבירו 'אם לא תרקוד לפני א

  ?ע"לפנ

 

לא חמו"ע וון שכלל, כי לא קשה קושית המהריל"דל ד"לכאורה ידהנה לבאר  כתבוולכן  טו(

הגוי הרוצח יעשה ואם רוצה מה כים לחשוב ולא צרי רוצים להשתחות לאנדרטה של נבוכנדנצר

                                                                                                                                                               

ורים בתורה, אבל עובר הוא על מה בהוקישו את חבירו. ואינו מתחייב שום עונש מכל העונשים האמ

ור לא תתן מכשול אם גרם לעבירה". וא"כ אין דברי הרמב"ם סותרים כלל את דברי ישאמר ה' ולפני ע

הברכי יוסף כתב שכשהחוטא עובר עבירה שכל חומרתה היא שיענש רק בדיני ון שהברכי יוסף, כי

שכשמשלח חבירו לעבירה שחייבים ור, אבל הרמב"ם כתב ישמים, א"כ המכשילו לא עבר על לפני ע

ור, ואמנם היה מקום לומר שהרמב"ם מתכוון שאף יעליה בדיני אדם, א"כ המשלח עבר על לפני ע

ור, שהרי מדובר ישהחוטא עובר עבירה שהיא רק בעונש בידי שמים, יהיה על המכשיל לאו של לפני ע

סוג עבירה של דיני שמים, אלא  במשנה שעליה פירש הרמב"ם הנ"ל את דבריו, באכילת תרומה, שהיא

שהמעיין יראה שהרמב"ם בא לפרש את המשנה שם שהתייחסה לחיובים שבדיני אדם בלבד, כלומר מי 

משלם את הקרן והחומש באכילת הפועלים את התרומה, האם הם או הבעל הבית שנתן להם, ועל זה 

פנ"ע, אבל הרמב"ם יכול כתב הרמב"ם שהבעל הבית לא חטא בעצמו ולכן הוא פטור, ורק עבר בל

להסכים לברכי יוסף שבסוג עבירה שאיו כלל חיוב בדיני אדם, אלא רק עונש משמים, שאין על 

 המכשילו בזה שום איסור של לפנ"ע.

לגבי אשה כשירה וחסודה וכאשר הולכת ברח' יש אנשים  , דןמשנת פקו"נ סימן ע ס"ק א. ובס"ק ד 56

האם עליה להיות כלואה כל ימיה בביתה משום שנגרם מכוחה אשר עוברים איסור בהסתכלות והרהור 

 .בשער ג סימן לג, ודנתי בדבריו אלו איסורא ברשיעי
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דלא הגישו לו שום  58"ורילפני ע"ם שום ואין הם עושי57שלו  עבירההרוג אותם זה לחטוא ול

 וגם לא הכשילו בעצה שאינה הוגנת. איסור

                                                        

שהתירה להתחתן ביום שלישי ולא כעיקר  (ג:)על הגמ' בכתובות וכמו שכתב המהריל"ד בעצמו,  57

ושאלה הגמ' התקנה להתחתן ביום רביעי כי היתה גזרה להבעל להגמון מי שמתחתנת ביום רביעי 

"ולידרוש להו דאונס שרי" כלומר שנסביר לנשים הצנועות שאינן צריכות לההרג על גזרת "תבעל 

)בקונטרס אחרון אות קמה( שהרי יש עוד חסרון  להגמון תחילה" כי הן אנוסות, והקשה המהריל"ד

ותירץ שכיון כי מכשילות את ההגמון המצווה על גילוי עריות?  -בלהתחתן ביום ד' אף שהן אנוסות 

שהיא מתחתנת ביום ד', עושה כדי לקיים תקנת חכמים, וזה רצונה, אין כאן איסור, על אף שממילא 

, לבין 42לעיל בהערה ד )מדבריו באות קמד שהובאו ". ולכ' יש סתירה במהרילההגמון יעבור איסור

גיל והנורמלי, ד שלהתחתן זה אכן הדבר הר"דבריו אלו באות קמה(?, וצריך לומר שסובר המהריל

ל, וזכות האשה לעשות זו, ולכן אין איסור לפני עיור להגמון, אבל חנניה "ובמיוחד שעושה כתקנת חז

מישאל ועזריה, עשו דבר 'לא רגיל', שהלכו בכוונה כדי לקדש שם שמים בזה שאינם משתחוים 

ע שגורמים שיזרקו "כ נחשב שעוברים על לפנ", ועבסעיף י 38לעיל בהערה נ, כדהובא "לאנדרטה של נ

לעיל לאש. וכן כל מי שמחמיר על עצמו למות אע''פ שאינו חייב בזה )עיין בדברי המהריל''ד שהובא 

 (, נחשב שעושה דבר שאינו רגיל, שאכן עליו הקשה מדוע אינו עובר בלפנ''ע. 42בהערה 

ע, "א יעברו בלפנכ שוב של"ס זה רצונם לקדש את ה', וזכותם לעשות זאת, וא"אמנם עדיין קשה, שסו

כמו שהאשה רוצה להתחתן ביום ד'? וצריך לומר שכל מה שרוב האנשים עושים, זה נקרא הדבר הרגיל. 

 והאשה מתחתנת ביום רביעי כי כך עושות רוב הנשים, ואילו חמו''ע לא עשו מה שרוב האנשים עושים. 

"...ולכן משמע שאין זה מפי : באות קמה המהריל"דדברי שהאג"מ )יו"ד ח"ג סימן צ( כתב על  וע''ע

הגאון מהרי"ל זצ"ל דאם ניחא שבשביל עקירת התקנה ראו חכמים להחשיב זה לאונס גם לענין להתיר 

שאם  -לאונס, מאי הוקשה לו מצד לפנ"ע לההגמון" כלומר לאג"מ היתה קושיא על המהריל"ד  ליכנס

החשיבו אותה כעוברת על גילוי חכמים התירו להתחתן ביום ד' על אף שיודעת שתבעל להגמון ולא 

שלא יכול להיות "שכתב ועיי"ש עריות מכיון שאנוסה, א"כ כ"ש שלא עוברת על לפנ"ע כי היא אנוסה. 

והרב איתן נפתלי מילר הי''ו, אמר לי, שיש ליישב את דברי המהריל''ד,  ."שיצא דבר זה מהמהריל"ד

העבירה של הלפני עיור, מכיון שאת העבירה  מכיוון שיש חילוק בין העבירה של הבעילה מהנכרי, לבין

של הבעילה, היא עוברת בשעה שהיא אנוסה, וע''כ הגמ' אמרה שבכה''ג לא עוברת איסור כי ''אונס 

שרי'', אבל את האיסור של הלפני עיור, היא עוברת בשעה שהיא לא אנוסה, מכיון שאיסור לפני עיור, 

מד להגיע אח''כ, וא''כ בעצם הכניסה לחופה ביום רביעי, הוא בזמן הנחת המכשול בדרך, שבא העיור עו

היא מניחה 'מכשול' לפני ההגמון, ועוברת על לפנ''ע, ובשעה זו עדיין אין היא אנוסה שהרי, יכולה 
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לבחור להתחתן ביום אחר בלי שאף אחד מכריח אותה להתחתן דווקא ביום רביעי, ולכן היה צריך 

ין לחשוש מעבירת הלפני עיור. וצ''ל שהאג''מ אחז שגם את איסור המהריל''ד להסביר מדוע בכה''ג א

 לפנ''ע עוברים רק בשעה שהעיור נופל בפועל, וא''כ גם את עבירת הלפנ''ע עוברת בזמן שהיא אנוסה. 

 דמצינוקא(, שהביא -בעמוד צו ,ע"ע בספר לפני עיור לא תתן מכשול )של ידידי רבי דן קראוס שליט"או

 למד מדברי המהריל''ד להתיר( ג:כתובות ) בחשוקי חמד -כגון ו"ד הנ"ל למעשה, שסמכו על המהריל

סוכריות על החתן כשידוע שיש שיאכלו לפני קידוש וכשם שהמתחתנת ביום ד', לא עוברת  לזרוק

)ואמנם  לזרוק סוכריות 'טבא סימנאשיש בו ' לפנ"ע כי מקיימת את תקנת חכמים, כך גם המקיים המנהג

 בשביל להפסיד צריכים אנו אין ל"חז דתקנת זו ראיה לדחות יש ואוליכתב לחלק, וז''ל: ''החשוקי חמד 

 . (טועים אחים בשביל להפסיד כדאי אולי טבא סימנא אך, ההגמון

גרי"ש אלישיב זצ"ל, )ח"א סימן מד(: "...ומה שכתב כבוד תורתו מרן הועוד הביא מקובץ תשובות ל

  .שבת, עיין שו"ת מהריל"ד סימן קמה שאין לחוש לזה..."שע"י ההפגנות אנו גורמים חילול 

ועוד הביא מס' שולחן שלמה )רפואה, ח"א עמוד רפ( שהמשיל הליכה לרופא שיחלל שבת, ללווה 

המאיים שאם המלוה יתבענו הוא יעבור איסורים, וכמו"כ התורה התירה לתבוע שבועה אף שיודע 

דברי המהריל''ד, אבל יתכן שיש לצרף, שגם בכה''ג  . ואמנם לא הוזכר בשולחן שלמהשהנתבע משקר

אמרינן שהחולה רוצה לעשות את הדבר הרגיל וללכת לרופא, וא''כ אין לו לחוש ללפנ''ע שהרופא 

[. וכן הלווה שתובע את כספו, לקמן שער ג סימן סחמוסיף חילולי שבת שאינם נצרכים ]ובענין זה ע''ע 

 ללפנ''ע. עושה את הדבר הרגיל, ואין לו לחוש

 .אם ע"י בניית סוכה יגרום למחלל שבת לנסוע קצת יותר -והביא מס' ברכי נפשי )בראשית יח, ד( 

]שהרי דבר  אם יברך בקול ויהיה אחד שיכשל ולא יענה אמןשדן לגבי  (נג:)בחשוקי חמד ברכות ע''ע ו

 מפי ששומע ברכה לכ על אמן לענות דחייב( ב סעיף רטו סימן ח"או) ע"בשוזה חמור מאוד כדאיתא 

והסיק שיברך בקול,  ,["מאוד גדול עונשו אמן עונה שאינו ומי: "מוסיף( א"ס ו כלל" )אדם חיי"וב. חברו

כי יש בזה קידוש ה'. ואמנם היה מקום להתיר גם בגלל המהריל''ד הנ''ל, שהרי המברך רוצה לברך בקול 

(, ואין לו לחוש למה שהשומע שיתברא תחילת" קדומים נחל"ב א"החידכפי שראוי לעשות )כדכתב 

 נכשל ולא עונה אמן.

בעלת הבית תכבה  ,ימוייסכשלגבי אם יתפללו במקום שידוע ששדן וע"ע באג"מ )או"ח ח"ג סימן מג( 

)ולכאורה לפי המהריל''ד צריך להיות מותר, אלא שהאג''מ הסיק לאסור. וחזינן שלא  את האור בשבת

אלא גם חולק על עצם דבריו. ואמנם י''ל דגם לפי  כדלעיל,ד רק שדחה לגמרי את קושיית המהריל''

המהריל''ד יהיה אסור, כי כל היתרו הוא באופן שיש תקנת חכמים מפורשת להתחתן ביום רביעי, ואילו 

 .בנידון האג''מ, אין חובה שיתפללו דווקא במקום זה(
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לצטונירי ת שכנע את הק"כי רחב באמת יש להקשותת שם "רה של רחבקבמ אמנם טז(

וע"כ נשאר רק  בלא"הרי יכל לעשות את זה זה אסור, ועל זה תירצנו שהקלצטוני והרי להמיתו

יע לגוי ולכן רחב"ת יכל לשכנע אותו לעשות זאת. יסור מסאיסור מסייע וברמ"א פסק שאין אי

 ?העולם הבא59לחיי  קלצטונירילמה זכה ה קשה אם כןאבל 

                                                                                                                                                               

. ויש ום חילול שבת למוזמניםלגבי ברית שחלה בשבת, ותגר, שנשאל וע"ע בציץ אליעזר )ח"ו סימן ג(

, וכן האם יותר ע"פ המהריל"ד, ואמנם בשבט הלוי )ח"ד סימן קלה( פסק שצריך לדחות את המילה לדון

 .ס כג, וכן הביא בילקוט יוסף בהלכות מילה"ג סו"א ח"פסק ביבי

שמושיט בידיים ור אלא כיבשו"ת יביע אומר )ח"ו יו"ד סימן יג, סעיף ח(, וז"ל: "דלא שייך לפני ע וכ"כ 58

ומסייע בגופו בהכשלת העכו"ם, משא"כ כאן שאדרבה חיים ברצונו וחפצו בחיים של יראת חטא, ואינו 

( .עושה שום מעשה המסייע לשפיכת דמו, לא שייך בזה לפני עור. ואין להקשות מההיא דמ"ק )דף ה

ת אינו אלא מדרבנן וכמ"ש . שהרי כל דין ציון קברו"לפני עור לא תתן מכשול"רמז לציון קברות דכתיב 

התוס' ב"ב )דף קמז(. וע"כ אסמכתא בעלמא הוא". והביא סימוכין מהרבה פוסקים לזה. ולגבי הסברא 

 שאין שליח בגוי, עיי"ש ביבי"א שהביא בזה מחלוקת גדולה אם מגוי לגוי יש שליחות.

א מתורץ לדינא לכאורה ג(, שכתב: "...ל ע'עיין בשו"ת אגרות משה )חושן משפט חלק ב סימן עג, ס 59

הא דהתיר להקלצטונירי להסיר הספוגין של צמר ולהרבות שלהבת וכבר הזכרתי זה שהוא צ"ע 

, ומוכרחין לומר שהוראת שעה היתה במה שהתיר ר"ח בן (ח"ב סימן קעד ענף ג)בתשובה באג"מ יו"ד 

את שעה זו...", ותמה תרדיון להקלצטונירי שיקרב מיתתו וגם הבטיח לו עוה"ב והסכימו משמיא להור

עליו בספר משנת פקו"נ )סימן ח ס"ק א(: "ולא הבנתי כוונתו, דנביא יכול לעקור דבר מהתורה בהוראת 

ונלע''ד די''ל ע''פ הרמב''ם בהלכות ממרים  שעה, ומאי שייכא לומר כזאת על רבי חנינא בן תרדיון"?

כשיש צורך גדול  שעה בהוראת מהתורה דבר לעקור(, שגם בי''ד יכול לקמן סימן סו)פ''ב הל' ד, והובא 

לחיזוק הדת )וגם במצב שגדול הדור והס''ת נשרפים בביזיון יש חילול ה' גדול, וכל רגע כזה יכול 

להפחיד ולהרחיק אנשים מללמוד תורה וכו'(, וא''כ גדול הדור נחשב כבי''ד כדאיתא ברא''ש סוף פרק ג 

)עיין בגר''א ס''ק יא(, ויש להוסיף שיש כח לגדול הדור לעקור מסנהדרין, והובא ברמ''א חו''מ סימן יד 

תצו(. ועל -דבר מהתורה בהוראת שעה, שהרי יפתח בדורו כשמואל בדורו, עיין בזה בחינוך )סימן תצה

עצם דברי האג''מ שרחב''ת יכל להתיר לקלצטנורי להסיר הספוגין מדין הוראת שעה, העיר ידידי הרב 

ה שהרי אם יש היתר של 'הוראת שעה', מדוע לא השתמש בהיתר זה לפתוח את דני כרמון הי''ו, שקש

פיו, כשתלמידיו הציעו זאת? והרי לא ידע שהקלצטנורי עוד מעט יציע זאת, ואם יש מצב של חילול ה' 

וכו' שיותר מדין הוראת שעה לקרב מיתתו ע''י פתיחת פיו? ואחיו הרב כפיר כרמון הי''ו תירץ, 

וכשיטתו איתו היה רק עשן, והאש עוד לא אחזה בו, ותלמידיו רצו שישאף את העשן ] שתלמידיו דיברו
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 תר הסרת דבר המונע מלמותיה

 שלט סימן יו"ד) השולחן ערוךעיין ] 'המתת חסד'שאף שאסור לעשות צריך לומר אלא יז( 

 דשבת במשנה חכמים שנו וכך מיתתו שתקרב דבר לו לעשות אסור...", שכתב: (א סעיף

 רואים שאנו פי על ואף ,דמים שופך ז"ה הנפש יציאת עם מת של עיניו דהמעמץ :(קנא)

 והעולם ,מיתתו לקרב דבר לעשות לנו אסור מ"מ ותוהמ לו וטוב בגסיסתו הרבה שמצטער

 ותכריכים בארון בעדו לעסוק שאסור ש"וכ ,יתברך רצונו וכך ,הוא ברוך הקדוש של ומלואו

, וכי להכין תכריכים יותר חמור מלעשות מעשה "כל שכן"מה ה קשה, ואמנם "חי בעודו וקבורה

ן פשוט שלהרוג בידיים וגם אם נימא שגורם באופן סגולי למיתתו, עדיי) בידיים שהורג אותו?!

 זה להרגיש להחולה דאפשר ד"נלפענ"א: "ג ישעיה דוד קי שליט"והשיב לי הרה, יותר חמור(

, יד(: יח) משליב אמר המלך שלמה. שם ע"בשו שפסק כמו אסור ולכן דעתו שתטרף לחוש ויש

 והאיסור מרע שכיב של מהסוגיא חלק וזה ,"ישאנה מי נכאה ורוח מחלהו יכלכל איש רוח"

. אלא שעדיין קשה מדוע פעולות שיגרמו להטריף דעתו יותר 'וכו קרובו לו שמת לחולה להגיד

פו וכגון לעצים את עיניו? ואמר לי הרב איתן נפתלי מילר הי''ו חמורות מלעשות דבר ממשי בגו

שיש לתרץ דבתחילת דברי הערוך השולחן מיירי בחולה שנמצא במצב שממש הולך למות כל 

רגע, ולכן כתב דאסור לעמץ עיניו ''עם יציאת הנפש'', ואח''כ כתב הערוך השולחן שכ''ש 

ו חי'' והיינו שיש לו שעות רבות ואולי אף שאסור לגרום למוות לחולה שנמצא במצב ''בעוד

לגבי  (,א סעיףשלט  סימן)ד "בשו"ע יוכדאיתא  ,מותר 'להסיר את המונע' ז"[, בכימים לחיות

אבל אם יש "הרמ"א: שם כתב שהאיסור לגרום אפילו קירוב כל שהוא לגוסס שימות מהרה, 

ל דופק כגון חוטב עצים או שם דבר שגורם עכוב יציאת הנפש, כגון שיש סמוך לאותו בית קו

יציאת הנפש, מותר להסירו משם, דאין בזה מעשה כלל, 60שיש מלח על לשונו ואלו מעכבים 

                                                                                                                                                               

[, ורחב''ת אחז שבשלב זה עדיין אין סיבה להתר הוראת שעה, 23בהערה  בשער ב, פרק א סעיף ו, לעיל

שהרי הביזיון של השריפה של עצמו ושל הס''ת לא התחיל, ואחרי שהתחיל להשרף אכן יש היתר 

ה אבל אז כבר אין את ריבוי העשן שישנו בהתחלת השריפה, ולכן נשאר רק העצה של להוראת שע

 קירוב מיתתו ע''י הקלצטנורי.

לקלצטנורי  מותר היה מיירי בחיים שהם פחות מ"חיי שעה", ולכן אצל רחב''תודע, שאין לחלק ש 60

חיי עולם, וחיי : י דרגות, מכיוון שאין לנו שלוש דרגות, אלא מצינו רק שנלעשות לרחב''ת 'המתת חסד'

שעה. ובחיי שעה אין הבדל בין דקה לבין חודש, וראיה לזה, עיין בשו"ת שבות יעקב )חלק א סימן יג(, 

קוח נפש חיישינן לחיי השעה וספק נפשות אפילו כמה ספיקות להקל, וראיה ישכתב: "...ודאי דבפ
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רק הסיר את הספוגין של צמר, וממילא קירב את  קלצטוניריוא"כ ה ".אלא שמסיר המונע

הסיבה שהתירו להסיר את המונע, היא כדי ] א הנ"ל"מיתתו של רחב"ת וזה מותר ע"פ הרמ

. ודע עוד דאף (עד אות א סימןחו''מ ח''ב )לגאול את החולה מייסוריו הקשים, עיין באג''מ 

שהרמ''א הביא היתר זה באופן שהחולה הוא כבר 'גוסס', אין היתרו מוגבל רק לגוסס אלא כל 

. ולגבי (מ סימןח''ז יו''ד )חולה שאין תקוה להצילו, נכלל בהיתר זה, כדכתב בשו''ת ישכיל עבדי 

אסיא'  -ילוק בין היתר 'הסרת המונע', לבין איסור גרם רציחה, עיין בספר 'עמק הלכה הח

 .([קב עמודכט, וח''ג  עמודח''ב )ובספר 'הלכה ורפואה'  (,64 עמוד)

 

 רחב"ת מעשה הריגתגירסא אחרת ל

באופן שונה  המעשהובא דרשים על עשרה הרוגי מלכות שהמובאמת מצאתי באוצר ה יח(

א"ל הקוסטינר רבי אם אני מסלק את "דבמדרש שם כתוב:  (יח.)מ' ע"ז ממה שהובא בג

הספוגין של צמר מעל לבך כדי שתצא נשמתך מהרה אתה מביאני לחיי עוה"ב? א"ל הן. א"ל 

השבעה לי, וישבע לו, מיד כשנשבע לו הרבה הקוסטינר את השלהבת ונטל הספוגין ויצאה 

ף. יצאה בת קול ואמרה רחב"ת והקוסטינר נשמתו, ואף הקוסטינר השליך עצמו באש ונשר

שהקוסטינר שאל את רחב"ת רק על הסרת הספוגין ורק על זה . ומבואר "מזומנים לחיי עוה"ב

גם הגביר את וסטינר על דעת עצמו ואח"כ הק 'הסרת המונע'פסק רחב"ת שמותר כי זה רק 

                                                                                                                                                               

דאפילו לחיי שעה, הרי דאפילו היכא מצאו חי פשיטא לא צריכא  (פה.)ברורה לזה מהא דאיתי ביומא 

קוח נפש לחיי שעה אף על גב דבשאר דברים אין חוששין לחיי שעה ידודאי מת, אפ"ה חוששין בפ

וע"ש בתוספות ד"ה לחיי שעה ואין מקום לבעל דין לחלוק ולומר  ז.(כ)וכדאיתא בפרק אין מעמידין 

למיתה דאין כאן חיי שעה ג"כ כיון שיש בו דגוסס שאני דכבר התחיל בו קצת סימני מיתה ורוב גוססין 

כתב בסמ"ג וסמ"ק מצאוהו " :וז"ל (,כלל נט דין לח)סימני מות, זה אינו, חדא דהא להדיא כתב האו"ה 

חי אף על פי שנתרוצץ מוחו ואינו יכול לחיות כי אם מעט מפקחין עליו ומוציאין אותו לחיי שעה 

ופך דמים עכ"ל, והתם ריש מסכת שמחות נשנה משנה כדאמר במסכת שמחות המעצים עיניו הרי זה ש

ד"ה איהו וכו' :( מד)זו אגוסס הרי דמדמה גוסס כהא דחוששין לחיי שעה וכ"כ התוספ' להדיא בנדה 

קוח נפש אחר ידרוב גוססין למיתה ומחללין עליו את השבת כדאמרינן פ' בתרא דיומ' דאין הולכין בפ

שאול' )לרבי יוסף שאול נתנזון, יו"ד סימן שלט סעיף א(, שכתב:  עכ"ל. ואמנם עיין בספר 'דברי ",הרוב

"...ומ"ש הב"י דאסור לעכב יציאת הנפש כמבואר כאן בסעיף א בהג"ה במחכ"ת דברי רוח הם דאף 

דמבואר כאן דמותר להסיר דבר המעכב יציאת נפש אבל לא שיהיה איסור אם לא עשה כן, וגם שם 

 ושרא ליה מריה". מיירי בגמר כלות הנפש לא בגוסס
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ע את החילוק א הפסיד שכרו בעוה"ב על זה שלא ידלהשלהבת וזה באמת אסור רק בכ"ז 

הנ"ל שיש חילוק בין קירוב מיתת הגוסס בידיים שאסור ובין  (טשל סימן)המבואר ברמ"א 

 ובאמת אפשר להבין את הקלצטנורי שהרי מפורש שאל את רחב''ת .הסרת המונע שמותר

'' )ודרך אגב, גם משפט זה, לא נמצא בלשון השאלה בג''מ בע''ז(, כדי שתצא נשמתך מהרה''

בה היתה שמותר, הבין בטעות שמותר לעשות ''המתת חסד'', גם ע''י הגברת וכיוון שהתשו

 האש. 

 העמלקי לקלצטונירי החילוק בין הנער

שמשמע  ירוניצטלבין קל שדוד הרגו הנער העמלקי תרץ מה ההבדל ביןש לי לפי"זו יט(

 דוד אבלוזה אסור ולכן נענש ע"י  בידיים, כי הנער העמלקי הרג את שאול שעשה כדין

איך שאול הרג  צריך ביאורעדיין  אמנם)וזה מותר ע, ונאת המ להסיר היהההיתר  קלצטוניריל

, לנער העמלקי לעשות זאת, ומה היה הויכוח בין שאול לדוד בזה 61ואיך גם התיר בידייםעצמו 

 (.ד"ויבואר לקמן בס

 

 ניתוק מכשיר הנשמה

  ?מכשיר הנשמה המחובר לחולהלנתק  מתיר גםמונע, את ה להסיר ההיתראם ה ויש לעיין כ(

 ,ני לגמריוששם זה דבר חיצכיון בין מלח שהתיר הרמ"א להסירו  חילוקיש דשאסור,  נראהו

לבין מכונת הנשמה שמספקת חמצן לאדם,  ואינו נותן חיות לאדם, אלא רק מונע ממנו למות,

את וקח לאדם ודומה למי של)ם ישמנתקים זאת נחשב כהורגו בידיכחיות האדם, וכי החמצן זה 

בקיצור הלכות ) תב בספר 'דברי סופרים'כש עיין במהו. (רעבב62מזונו ובעקבות זאת מת 

                                                        

ועוד קשה, על מה דוד העניש את הנער העמלקי שהרי גם אם יש לדוד ויכוח עם שאול בהלכה, מה  61

הוראה של המלך ויכל עוד שזו ו ,לנער 'להכניס עצמו בין שני הרים', הוא קיבל פסק משאול שמותר

לקמן בשער ג בתי בזה עיין מה שכת ש מה שודאי לא ידע שדוד סובר אחרת משאול?"וכ לסמוך עליו?

 סימן כב.

לגבי 'כפתו  (עז.)וכתב לי הגאון רבי אדיר אוירבך שליט"א "אולי גרוע יותר עיין בסוגיא בסנהדרין  62

אין בית דין ממיתין אותו, והרי ם הל' רוצח פרק ג הל' י, שכתב על זה: ''"עיין ברמב פטור', - ומת ברעב

, ויהיה חייב מיתה כאורה הסרת חמצן הוי הריגה ממשול'', הוא רוצח ודורש דמים דורש ממנו דם

או שכפת חבירו והניחו לפני הארי וכיוצא בו (: ''...ב ,ב)שם רמב"ם . ועוד כעין הלכה הנ''ל, כתב ה"בבי''ד
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פ שהם "ודע דזה פשוט דדוקא בגוסס התירו להסיר דברים אלו אע": (אבלות, פרק ג הערה מב

פ שכל חיותו הוא מכח מכשירים חיצוניים "מונעים אותו מלמות, אבל אם עדיין אינו גוסס אע

לפי דבריו נראה כשהוא במצב של  לכאורה, ו"גמור הוא להסיר דבר שנותן לו חיות איסור
גסיסה יהיה מותר לנתק את המכשיר החיצוני, ולפי מה שכתבתי שנחשב שהורגו בידיים, 63

ואמנם זה לא יתכן שה'דברי סופרים'  יהיה אסור לנתק גם כשהגיע כבר למצב של גסיסה.

מותר לנתק מכשיר הנשמה מגוסס, בהערה בקיצור הלכות התכוון לחדש כזה חידוש גדול, ש

שלו )ובספר הארוך לא כתב רמז מדבר זה(. אלא פשוט שגם הוא סובר שאסור לנתק מגוסס 

את מכשיר ההנשמה. אלא כל דבריו הנ''ל, מתייחסים רק להתר הסרת המלח, ובא לומר 

אין לו מעצמו כח לחיות, שכשאינו גוסס, אין היתר להסיר את המלח, ובא להדגיש שאע''פ ש

כי כל חיותו היא רק מכח מכשירים חיצוניים, בכ''ז בשלב שאינו גוסס, אין היתר להסיר את 

                                                                                                                                                               

והרגתו החיה, וכן ההורג את עצמו, כל אחד מאלו שופך דמים הוא ועון הריגה בידו וחייב מיתה לשמים 

 .''יןואין בהן מיתת בית ד

פטור', עיין בחזו''א )בהל' עכו''ם סי' סט ס''ק ב(, שכתב לגבי שניים  -ולגבי גמ' זו ש'כפתו ומת ברעב 

שהולכים במדבר ויש רק לאחד מהם קיתון של מים, והשני יגזול לו את המים ''הוי הגוזל, גוזל נפש של 

'ל שפטור? וצ''ל שאכן כוונת חבירו'', ולכאורה משמע שנחשב כרוצח לכל דבר, ומאי שנא מהכופת הנ'

החזו''א שחוטף המים עשה עבירה של רציחה, ולא של גזל, אלא שעבירת הרציחה היתה ע''י גרמא, 

פטור', כי עוד אין לו את האוכל,  -ובאמת חוטף המים יהיה 'פטור'. ואמנם שמא י''ל ש'כפתו ומת ברעב 

''א, כבר יש לו את המים, והחוטף את המים, והרוצח מונע ממנו להגיע אל האוכל, אבל בנידון של החזו

נחשב שרצחו בידיים. וזה החילוק בין הגמ' הנ''ל לבין ניתוק מכשיר ההנשמה, כי לנתק את החמצן, הוי 

רציחה בידיים, כי כבר יש לו את הדבר המחיה אותו,  ואילו ב'כפתו ומת ברעב', לא מדובר שלקח לו את 

ואמנם מו''ר הגר''ש רוזנברג שליט''א, אמר לי שהכל תלוי האוכל. האוכל, אלא רק מנע ממנו להגיע אל 

אם נעשה מיד או לאחר זמן, וכעין דברי החוט שני  )לחמיו מרן הגרנ''ק שליט''א, ח''א עמ' רג אות ג(, 

שחילק שפתיחת מקרר בשבת אסורה כי יש חשש שמיד יופעל הטרמוסטט של המנוע ע''י החום 

שדולק בחדר מותר לפתוח את דלת הבית, כי אין חשש שמיד יופעל  שנכנס מבחוץ, ואילו במזגן

הטרמוסטט, וכמו כן בנד''ד, גם אם יקח לו את האוכל והשתיה, פטור, כיוון שימות רק לאחר זמן, ואילו 

חייב, שהרי ימות מיד. ואכן, אם החמצן רק עוזר לו לנשום,  -בלקיחת החמצן, אינו נחשב כגרמא, ולכן 

 ימות מיד, אלא רק לאחר כמה שעות, יהיה פטור.ובניתוקו, לא 

מ סימן קנג(, עמק הלכה אסיא )עמוד "י )חו"ת בית אב"ב עמוד כט(, שו"ע בספר הלכה ורפואה )ח"ע

 ב סימן עד אות ג(."מ ח"מ )חו"(, ואמנם עיין באג2א עמוד "(, כל בו הל' אבילות )ח64

63
 בשער ג סימן סג.לקמן , והמסתעף מזה, עיין "מצב של גסיסה"לגבי הגדרת  
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המלח. אבל לנתק מכשיר שכל חיותו ממנו, אף שהחולה הגיע כבר למצב של גסיסה, זה ודאי 

 דופק.נחשב כרוצח שלוקח לו את החיים, אלא רק מותר להסיר את המונע וכגון מלח וקול 

לחולה  ההנשמה מכשירם מותר בשב ועל תעשה לא לחבר את האיש לעיין ד לאא כא(

אם בשב ואל ולהחליט אח"כ  שעות 24שעובד  או לחבר לשעון ,קשים ןסובל מיסוריסופני ה

  ?תעשה לא נאריך את השעון

נה י זילברשטיין, שיש מכו", בשם הגר(תתנח סימןא "ח)וכעין מה שהביא בתשובות והנהגות 

אותה על חולה שחייו רק חיי שעה, כי אולי יצטרכו לחולה שיחיה חיי  "לתפוס"אחת וחוששים 

ובשעת ההפסק יראו אם עולם, שיחברו את החיי שעה למכשיר עם שעון שיפסיק כל שעה, 

ד ", ובנדלהמשיך להאריך לו, או שמא צריכים אותה לחולה אחר שיכול לחיות הרבה שנים

על זה  ושחלק ,(ק ב"עג, ס סימןב "מ ח"חו)מ "והאג ,(פב, אות ב סימןב "ח)ש "גם המנחד נראה

לגופו של החיי שעה, אין ליטלה ממנו גם כשהשעון הפסיק, יודו  שכיון שכבר מחובר וואמר

בינו לבין שמותר לשים שעון לחולה סופני המתייסר, כי בזה אין הנידון בינו לבין אחר, אלא 

ס כעת "וואל תעשה, לא להאריך את חייו, וכשהשעון הפסיק, סעצמו, שיהיה היתר להיות בשב 

 .ל"וכנבאמת הרופא בשב ואל תעשה, לא מאריך את חייו, 

 

 תר לא לחבר מכשיר הנשמה בשב ואל תעשהיהה

משנה ביומא דהנה איתא ב ,לא לחבר מכשיר הנשמה מותרש64 ולכאורה יש להוכיח כב(

 מפולת עליו שנפלה מי, וז''ל המשנה: ''אדם שנפל עלאת הגל בשבת מפקחין ש65 (''ח מ''ז)פ

                                                        

אוכל וחמצן וכן  -ואמנם בשו"ת מנחת שלמה )ח"א סימן צא, אות כד(, פסק שחולה הסובל מאד  64

מנת דם ואנטיביוטיקות פשוטות חייבים לתת לו גם נגד רצונו ורק מותר להמנע מלתת לו תרופות, אבל 

שזכות  (כ.)את הגמ' בסוטה  ראוי להסביר לו שיפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים... ולהודיע לו

 שיבואר היטב(. ועיין בזה לקמןלסבול הרבה זמן מאשר למות מיד )

החילוק בין נתינת חמצן )שחייבים לתת( לנתינת תרופות )שלא חייבים(, ולגבי אם רשאי להמנע  ביאורו

ריח אותו מתרופות על אף שהם עצמם לא גורמות לו צער, ולגבי אם לרפואתו צריך להוריד אבר, אם נכ

לזה, ולגבי איסור לחבול בעצמו, ואם הנמנע מלהתרפאות נחשב כמאבד עצמו לדעת, ולגבי הנצרך 

 בשער ג סימן כג. לטיפוליים כימותרפיים אם יכול לבחור בטיפול טבעוני, עיין בכל זה

 וכן פסק ברמב"ם )הל' שבת פ"ב הל' יח(: "מצאהו חי אע"פ שנתרוצץ וא"א שיבריא מפקחין עליו 65

 שאי עד כך כל בנתרוצץ מיירי רבינו הנה": (לנדא) המלך ידה , וכתב שםומוציאין אותו לחיי אותה שעה"
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 עליו מפקחין ישראל ספק כוכבים עובד ספק מת ספק חי ספק שם אינו ספק שם הוא ספק

 לא! פשיטא חי מצאוהו - מפקחין חי מצאוהוובגמ' )פה.(: '' '',עליו מפקחין חי מצאוהו הגל את

ז מותר לחלל שבת ולפקח "בכ ברור שימות במהרהאע"פ ש'', כלומר שעה לחיי דאפילו, צריכא

ביאר שהטעם הוא כי  )יומא פה.( שהמאירי66 ע"פל להאריך לו את החיי שעה שלו, ואהגל בשבי

                                                                                                                                                               

 רבינו צריך היה לא שיחיה אפשר קצת היה דאם, שיבריא אפשר ואי שכתב וכמו, שיחיה כלל אפשר

, יחיהש רחוקה מציאות איזה רק היה באם לפקח צריכין היו ה"דבלא, שעה חיי בשביל הטעם ליתן

 חי דמצאוהו אהא( פה.) דיומא בתרא בפרק בגמרא גם הוא וכן, הרוב אחר הולכין אין נפש קוחידבפ

 דאין בבירור ידענו דאפילו לנו הרי. שעה לחיי דאפילו צריכא לא ומשני, פשיטא הגמרא דפריך מפקחין

סעיף ד(: "אפילו ". וכן בשולחן ערוך )הלכות שבת סימן שכט לפקח מחויבים שעה חיי רק זה קוחיבפ

(, כתב: ז סעיף )שם, השולחן ערוך, ובמצאוהו מרוצץ, שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה, מפקחין..."

 חיישינן מיד ימות לאו ואם שעות איזה יחיה יפקחו אם אלא לחיות יכול שאינו מרוצץ מצאוהו ואם"

 אפילו"(, שכתב: נד סימן א קחל) ץ"תשב ת"שוע ב", וע"בהם וחי נאמר זה על וגם ,ומפקחים שעה לחיי

 שעה בשביל אפילו שבת עליו מחללין ימות כ"ואח אחת שעה אלא זה לוליח מפני מסוכן אותו יחיה לא

 שהיא שבת שאפילו שעה כחיי מועטת הצלה אפילו נפשות הצלת המקום לפני הוא שגדול מפני אחת

 ."עליה מחללין התורה כל כנגד שקולה

קוחו אף על פי שנתברר שאי אפשר לו לחיות אפילו שעה אחת ישלימין בפוז"ל: "...ומצאוהו חי מ 66

הספר עמודי שלמה שהוא שבאותה שעה ישוב בלבו ויתודה", ועיין עוד בהג"ה ר' אליהו בעל שם )על 

 דראוי דעתי אחוה אני אף המעתיק אמר'', שכתב: (מג-ביאורי מהרש"ל לסמ"ג הל' שבת עמוד מב

 מחצה, מחצה על מחצה העולם שהיה והרי רובו פי על נידון שהעולם לפי. שעה אותו לחיי לפקח

 עתיד היה ואפילו, שעה באותו הוא צדיק כי זכות לכף מכריעו התינוק זה ונולד רשעים ומחצה צדיקים

 בעולם יש אם גדול לתועלת שיבא ש"וכ שם הוא באשר על ל"שאחז כמו זמן אותו לפי נידון לחטוא

 יתקיים איך ת"וא מחצה על מחצה התינוק זה עם ונעשה התינוק זה ונולד מצדיקים יותר אחד רשע

 אחד ישוב או אחד עוד יולד השעה בתוך דשמא קושיא אינה? התינוק זה כשימות שעה אחר העולם

ן ישהסיבה שמאריכים חיי שעה כי העולם נידון ע"פ רובו. והמרוצץ מצטרף למני והיינו ''.ק"ודו בתשובה

ה, לגבי זקן מופלג החסר דעה, "א במכתב מטבת תשע"ש קליין שליט". וכן כתב הגרמכי הוא נקי מעוון

השוטים חיים בנקיות "( שהרי 225(, והוסיף )שם, עמוד 230ז עמוד "והובא בספר 'מפנקסו של רופא' )פ

י זילברשטיין ", מהגר232, וכן הביא בעמוד "גדולה עד מאוד, כי גם כשחוטאים אין נחשב להם לעבירה

שזהו "ל, ", הוסיף בביאור דעת רבי אליהו בעל שם הנ226א, ושם, וכן בעמוד "מ שטרנבוך שליט"גרוה

המטפלים בחולה זה, נזכה לשמור שבתות  -ל שנחלל על החולה שבת אחת כדי שאנחנו "כוונת חז
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ס ביומא שם, ומצאתי כן "כ בגליון הש"]וכ דות בלבו בזמן הזה ולחזור בתשובהיוכל להתוו

 ,לח[ סימןב "ות חת הלכות קטנ"ברבנו יהונתן מלוניל שהובא בגנזי הראשונים יומא פו, וכן בשו

לשוטה, שהכל בכלל לקטן ו67גם  הואלפקח הגל ההיתר פסק ש (שכט סימן)ז בביאור הלכה "בכ

. והקשה בתפארת פג[ סימןח "רמה, ובאו סימןד "ס יו"ת חת"ע בשו"]וע חי בהם'המצווה של 'ו

י אמתא דבי רבי על רב68א"כ האיך התפללה  שה ליאמנם ק" ל:"וז ,בועז אות ג(שם, ישראל )

קיי"ל בכל חולה דמותר להתפלל 69 והכי, (.כתובות קד)לא יצטער ביסוריו בחליו שימות כדי ש

 שרבים, כד בסימן לקמן עיין ואמנם (,מ.)נדרים 71כר"ן א.ה ] 70שימות היכא דמצטער טובא

                                                                                                                                                               

על  .אולם שלח נא ידך וגע... אם לא.ואמנם עצם סברת המאירי לא פשוטה שהרי באיוב ב, ה: ".]" הרבה

שזה  ד"ה ולא חסרת( כריתות ז:)פניך יברכך" והכוונה שמתוך יסורין ח"ו יקלל את בוראו, ועיין ברש"י 

יותר חמור מע"ז, ועוד מצינו בתענית כב: שחשש ירמיהו שבגלל היסורין שסבל המלך יאשיהו ידבר 

ם יאשיהו היה דברים כלפי שמיא, והוסיף שם בעיון יעקב שאע"פ שאין אדם נתפס על צערו, בכ"ז א

 .[חוטא והיה מתריס כלפי הקב"ה, לא היה ירמיהו מספיד ומקונן עליו כ"כ

זרק תינוק מראש הגג ובא אחר וקבלו בסייף, לשיטת ר' יהודה בן  (כו:)וגם נאמר במסכת בבא קמא  67

 בתירא האחרון חייב מיתה, ואף שבלי מעשיו היה גם נהרג, סוף כל סוף קירב מעט את מיתתו, ועל כן

ואמנם כמובן שאין מכאן  .)ואף שמיירי בתינוק שנשאר לו שניות בודדות לחיות( נחשב רוצח לכל דבר

סתירה למאירי כי אכן המאירי מסכים שבידיים אסור לרצוח, ורק לחלל שבת ולהצילו אין צריך כשלא 

 יהיה תועלת של חזרה בתשובה וכו'

יה דרבי, גזרו רבנן תעניתא ובעו רחמי, ואמרי: כל וז"ל הגמ' )כתובות דף קד.(: "ההוא יומא דנח נפש 68

מאן דאמר נח נפשיה דר', ידקר בחרב. סליקא אמתיה דרבי לאיגרא, אמרה: עליוני' מבקשין את רבי 

והתחתוני' מבקשין את רבי, יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים. כיון דחזאי כמה זימני דעייל לבית 

קמצטער, אמרה: יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים. ולא הוו שתקי הכסא, וחלץ תפילין ומנח להו ו

 , אישתיקו מרחמי ונח נפשיה דרבי".(לארעא)רבנן מלמיבעי רחמי, שקלה כוזא שדייא מאיגרא 

 להתעסק צריך אין גם, שימות עליו מתפללים שכבר במצב שנמצא מי כל גם דלכאורה להוסיף ויש 69

 להתפלל צריך שהיה במקום הוא רפואה חיוב שכל( א ק"ס שלו סימן ד"וי) ז"הט כתב שהרי, ברפואתו

 אם ולגבי, שימות חולה על מתפללים מתי ובעניין. ברפואה מתעסקים שלנו דרגה מחוסר ורק שיתרפא

 סימן ז. ג בשער לקמן עיין, בקרוב ימות שודאי בגוסס', ירפא ורפא' מצוות יש

בשער ג עיין  ע,"שימות, אינו דבר שמוסכם לכו ורין קשים,תפילה על חולה סופני שסובל יסודע, ד 70

 זה.דעות שונות בעניין שהבאנו  סימן כד,



84 

 

  

                                                                                                                                                               

נראה בעיני דה"ק פעמים שצריך לבקש  -"אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה ולא שימות  :וז"ל הר"ן 71

בפרק רחמים על החולה שימות כגון שמצטער החולה בחליו הרבה ואי אפשר לו שיחיה כדאמרינן 

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 דהמבקר חולה 

שאינו  מועילו בתפלתו אפילו לחיות מפני שהיא תפלה יותר מועלת ומי שאינו מבקרו אין צריך לומר

מועילו לחיות אלא אפילו היכא דאיכא ליה הנאה במיתה אפילו אותה זוטרתי אינו מהנהו". ושמעתי 

מהרה"ג ישראל קליין הי"ו שהר"ן הביא ראיה דווקא מאמתו של רבי מכיוון ששם ממש מפורש בקשתה 

בי יוחנן "קא שר (דף פד.)שימות "שיכופו העליונים את התחתונים", אבל לא הביא ראיה מבבא מציעא 

בכי ואמר: היכא את בר לקישא, היכא את בר לקישא, והוה קא צוח עד דשף דעתיה ]מיניה[. בעו רבנן 

שנה "אמר  70שלאחר שחוני המעגל קם משינה של  (דף כג.)רחמי עליה ונח נפשיה", וכן לא מתענית 

, בעי רחמי ומית. אמר רבא, להו: אנא ניהו, ולא הימנוהו, ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה, חלש דעתיה

היינו דאמרי אינשי: או חברותא או מיתותא", )וכתב הבן יהוידע, שאין הכוונה שחלשה דעתו משום 

הפרה רוצה להניק". והוא היה רוצה להרביץ  -גאווה ח"ו, אלא כמאמרם ז"ל "יותר משהעגל רוצה לינוק 

י, לא קיבלו דבריו, ובזה חלשה דעתו(. כי תורה, ולמסור מה שקיבל מרבותיו. והיות ולא כבדוהו כראו

בגמ' אלו לא כתוב מפורש שביקשו שימות )אף שמאוד משמע שכך ביקשו, שהרי כך מביאה הגמ' 

 בשערשנהיה(, ואפשר לפרש שביקשו רחמים שלא יסבול רבי יוחנן )וכן כתב בספר 'דברי משה' שהובא 

שכתב לו השבט הלוי(, וכן חוני המעגל ביקש , ואמנם סיים שהסבר זה דחוק, וראה שם מה כד סימן ג

על עצמו שלא יהיה לו את הצער הזה, אבל יכולה להתקבל התפילה גם בדרכים אחרות מבלי שימותו. 

 משא"כ אמתו של רבי ביקשה מפורש שימות "שיכופו העליונים את התחתונים".

)בשיחות מוסר, תשל"א מאמר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל ד דבר נפלא לגבי הגמ' בתענית הנ"ל נומצא והנה

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 

לומדים מ"מ אינם יכולים הוא היה המשפיע שלהם, לא היו תירוציו מועילים, ואעפ"י שתורתו היה 

ללמוד אותה רק מרבם המשפיע שלהם, שזהו מסגולת התורה שצריך להיות מסורה מדור דור דרך 

"הרב והתלמיד הרי אלו שנים שהם אחד, אין חיי -משפיע ומקבל. ולגבי הסיפור עם רבי יוחנן, כתב

יד, שכשם שהתלמיד שגלה התלמיד חיים בלי הרב, וכן הוא לאידך גיסא אין חיי הרב חיים בלי התלמ

מגלים רבו עמו, כך גם רב שגלה מגלין תלמידיו 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 

עליו רחמים ויבריא, וע"כ שלא היה  דעתיה" ובקשו רחמים עליו ומת". ולכאורה קשה למה לא ביקשו
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צער גדול  דהתם במצטער טובאן לומר חיי שעה. ואיואמאי לא חיישי' ל ,[זה פסק על החולקים

דהרי  ,ליתא ,(:ככתובות לג)לא נגדוהו פלחו לצלמא דאלמישאל ועזריה כחנניה מחמור ממיתה 

ת 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 72עשה לבלי לסלק ולפקח מעליו, כדי שימות מהר. מכ"ש הכא דהו"ל להיות שב ואל ת

שאני, דבשהסיר מעליו האבנים וודאי הקיל יסוריו, אף שממשיכם [ האבנים של הגל]דפקוח 

טפי, אפ"ה טוב לו שימות לאט לאט ממה שיתקצר חייו וימות מיתה קשה תחת משא 

 .ל", עכ"האבנים

 

הגל כי אנו מקילים עליו עכשיו שאנחנו מפקחים כ משמע מפורש שכל הסיבה "וא כג(

א ול 73ות שב ואל תעשההימכובד האבנים, אבל אם האבנים לא היו מכבדין עליו היה עדיף ל

                                                                                                                                                               

בכך משום תועלת, כי לא היה ר' יוחנן סובל את העדר תלמידו ריש לקיש ושוב היה שף דעתיה, לכן היו 

( שאמר ר' יוחנן :החכמים מוכרחים לבקש עליו רחמים שימות, ולעומת זאת אנו מוצאים בגמ' )ברכות ה

נו העשירי שנותר לו מכל בניו ואף הוא מת אחריהם. "דין גרמא דעשיראה ביר" ופירש"י זה עצם של ב

ובתוס' 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 

ה כיון שאיבד את תלמידו לא היה מסוגל לעמוד בשברו זה עד ועם כל כח סבלו ז ,אבלים ולנחמם בזה

ששף דעתו, וכמו שכתב הרמב"ם "שחיי בעלי החכמה ומבקשיה בלי תלמוד תורה, כמיתה הם 

 חשובים".

 תירוץ אחר לקושיית התפארת ישראל                                             72

רץ קושייתו, שבאמת אין שום סתירה, אלא שבאופן ומהגאון רבי אדיר אוירבך שליט"א שמעתי לת

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 ל(, שאף שיותר 

וצ''ל עוד שגם התפילה הנלמדת מאמתו של רבי היא וח. טוב להאריך חיים, יש גם היתר לעשות מה שנ

 לא חובה אלא הדבר רשות.

 .עיי"ש לקמן בשער ג סימן ו,וברעיון זה שיש היתר לחלל שבת, ובכ"ז אין חובה לזה, הרחבתי 

ישתה רביעית חומץ  -, שמי שבלע צירעה שאינו יכול לחיות (יב:)וע"ז  (ע.)ולכאורה מוכח גם מגיטין  73

ואין מגמ'  אפשר שיחיה זמן קצר ויוכל לצוות לביתו, ומשמע שבלי טעם זה יכול גם לא לשתות.חזק כי 



86 

 

  

נחבר לו  ואם, ןז בחולה סופני הסובל יסורי"יולפ .ןובל יסורייו כשהוא סילעזור לו להאריך את ח

ר ל סובל מחוסאפשר לא לחבר, אמנם אם למש ןהמיוסריו יאריך את חינמכשיר הנשמה 

אף  ,ו שנחבר את המכשיר נקל מייסורי חוסר נשימהי, ועכשנשימה וחוץ מזה כל גופו מיוסר

' לפירושו של על זה אמרה המשנה 'מפקחין את הגלשנאריך את חיי הסבל שסובל בשאר הגוף 

יו, יכלום, אלא רק מאריך את חמקל  אבל כאמור אם המכשיר עכשיו לא .התפארת ישראל
, עג אות א סימןבאג"מ )חו"מ ח"ב  עין זאת, כתבוכ ל."לחבר את המכשיר וכנ לא75מותר 74

ליתן לו חיוב עד(, שאף שאסור ליתן לו סמים בשביל למהר את מיתתו ח"ו, אבל אין  סימןו

 אלו, אלא שב ואל תעשה עדיף. ןתרופות להאריך את ימיו מתוך יסורי

 

 

 סיכוי אין אם כשסובל חייו את ריךמלהא פטורים, טבעית שבמיתה, שטרנבוך מ"הגרדעת 

 "תעמוד לא" מדין המזיק להסיר תמיד חייבים, טבעית לא במיתה אבל, להכרה שיגיע

 חייבים להכרה שיחזור סיכוי יש שאם כתב(, תתסא סימן א חלק) והנהגות בתשובות ואמנם 

 להם להמציאו לדאוג חייבין האם, מרפא חשוכי חולים - שאלה: "ל"וז, בסבל כרוך אם גם לטפל

 בדבריו נראה ה.א? ]להכרה לעולם יגיעו ולא קשה סובלים שהם אף ותרופות הזנה, הנשמה

                                                                                                                                                               

מכיוון ששתיית החומץ דומה ללקיחת תרופות  ,64לעיל בהערה אלו סתירה למנחת שלמה שהובא 

 שבהם מודה הגרשז''א שאין חייבים לקחתם כשסובל יסורין קשים.

"...וא"כ להיות שב ואל תעשה לכאורה,  כתב ר( מכתב קצוראה עוד בקריינא דאגרתא )לסטייפלע 

 .במקום שעי"ז יתווספו לו יסורין לא מצאתי איסור, ואדרבה יש ללמוד למנוע מזה... וכל זה צע"ג"

הוא רק למי שחייו הם רק חיי שעה, אבל מי שיכול לחיות הרבה זמן, עיין בתשובות  היתרוכל ה 74

כתב: "חולה משותק ואינו רוצה לחיות ואינו מעונין בטיפולים כי יש והנהגות )חלק ג סוף סימן שסג(, ש

לו יסורין רבים בחיותו, כיון שיכול לחיות ולקיים מצות ה' מחייבין אותו לכך". והוסיף עוד: "בחולה עם 

בסימן מחלת אלצהיימר ששכח הכל )כשאבד לו השכל ואינו מגיב וכו'( אם חייבין לרפאותו, עיין בה"ל 

אלא לפי שעה( שאפילו קטן מרוצץ ולא יוכל לקיים מצות מחללין עליו שבת להצילו, ועיין  שכט )ד"ה

ברמ"א אהע"ז סימן ד )ס"ק לד( ברוב כותים שמחללין עליו שבת מ"מ אין מצווין להחיותו, ומיהו כאן 

ו, כשלא יקיים מצות לעולם ורפואתו עולה הרבה ממון למשפחה ורוצים לתת מכספו גופא, ראוי לתת ל

אפשר דשומעין לו כשאין בלאו הכי כעת שום  ,אבל אם אינו רוצה וציוה כה"ג כשהיה בריא שאינו רוצה

כוי ממשי שיחיה, וכל זה לימנע מלעשות פעולות להאריך חייו, אבל כל שעלול לסכנו ה"ז כרציחה יס

 לכל דבר, ולא הותר ח"ו אצלו".

 עיין בסימן ז, לקמן בשער ג. 75



87 

 

  

 שלא כללית הרדמה לו שעושים למי דמי דלא) יסורין מרגיש, הכרה שמחוסר לו שפשוט

שכתב: ''ואף שכואב לו'', ואמנם שמא כוונתו שם  דלקמן דבריו בסוף מפורש וכן(, כלום מרגיש

 ליה דפשיטא( שכט סימן) ל"בבה ועיין, בזה דנו האחרונים[, בעתיד אחרי שיחליםשיכאב לו 

 חילול במקום אף בכך חייבין, ברגעים חייו להאריך יועילו שסממנים תקוה ויש בגוסס שאפילו

 חיים ברגע לזכות ויכולים, מאד חשוב בכאבים אף בחיים ורגע רגע כל התורה ולפי, שבת

 ל"הבה שם מחדש אמנם. לחשיבותו ערך שאין נצח לחיי בכך זוכיןו, במאירי כמבואר לתשובה

 לחיי שבת דוחין כ"ג, מצות ויקיים יתודה לא שלעולם מרוצץ שוטה או מרוצץ קטן שאפילו

 לאכול לו שמותר ם"עכו שרובה בעיר הנמצא בתינוק דכתובות ק"פ מסוף כן ומוכיח, שלו שעה

 שלא אף חייבין שבהצלה חזינן, הגל את עליו חולפק להצילו חייבין מ"ומ שבת ולחלל נבלות

 ח"האוה על מזה והעיר השבת במוסך ח"במנ כ"וכ) מצוות לשמור צריך אינו דהא מצוות ישמור

 שבת לשמירת שיגיע בידוע אלא שבת מחללין אין שעה שלחיי שכתב תשא כי בפרשת' הק

 שמא ט"ה אותו ןדמצילי דהא דאפשר, מכרעת ראיה שם מהגמרא מצאתי לא אבל(, ש"ייע

 להוכיח מכאן ב"שנהמ ומביא, להצילו שבת מחללים שבמרוצץ ומה, יהודי שהוא יתברר לבסוף

 שבמרוצץ לומר עוד אפשר, דעת לכלל יגיע לא הלא שבמרוצץ, מחללין לדעת יגיע לא שאפילו

 אפשר רק, טבעית היא כשהמיתה אבל, שממיתו הדבר להסיר חייבין, שממיתו מפולת ונפלה

 בזה שיגיע הטבע בדרך סיכוי שאין דברור דהיכא אפשר, מלאכותי באופן רגעיו או ימיו יךלהאר

 דכשיגיע שביקש ל"זצ לוינשטיין יחזקאל רבי הצדיק הגאון על ושמעתי) חיוב אין להכרה פעם

 חיצוניות פעולות בו יעשו שלא, מזקנה יכלו כבר הגוף כוחות ושאר, הכרה בלי שיהיה למצב

 יגיע שבזה כלל כוייס שום כשאין מלאכותי באופן והנשימה הלב פעילות תא מאריכות שרק

 (. בדעת לחיים

 ל"י אך(, בדעת יתרפא שלא אף) להצלתו שוטה על שבת דמחללין מהא עוד הוכיח ל"בביה

 הרגשת לו תהיה ולא מצוה לאיזה יזכה לא שלעולם מי אבל, בהכרה כשהוא שעה לחיי זה דכל

 מלאכותיים באמצעים להחיותו ויכולים וגוסס טריפה והוא, הכרה ליוב דעת בלי וישאר חיים

. ג"בכה להחיותו שחייבים ראיה לנו ואין שעה מחיי גרע אולי, הכרה בלי יהא אבל שעה לחיי

 אין אבל חי להחזיקו מלאכותיים באמצעים בו מטפלים הרופאים אם: בזה תלוי שהכל ונראה

 ש"וכ, להכרה יחזור שבזה סיכוי איזשהו כשיש אבל, יובח בזה אין להכרה שיגיע כלל סיכוי שום

 הטיפולים כל לו להמציא שמחוייבים פשיטא, כן מקרים שמענו וכבר, שיחלים קל כוייס

 י יסרני יסור' המלך דוד אמר כבר הלוא לו שכואב ואף, האחרון הרגע עד האפשריות והרפואות

 חסמן ל"מהגרי נפלא ביאור בזה ויש, שיעור לה אין רגע אפילו חיים שערך ',נתנני לא ולמות ה -

 לומר צריך היה מדוע קשה דלכאורה, 'הים אל והטילוני שאוני' הנביא יונה שאמר במה, ל"זצ

 שיונה אלא, ומטילין אותו נושאים וממילא ',הים אל הטילוני' רק לומר צריך היה, 'שאוני' להם
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 כדי והטעם, יפול כ"ואח מעלה כלפי אותו יזרקו אלא, הרגיל באופן לים אותו יזרקו שלא נתכוין

]א.ה ולכאורה גם בעצם זה שמבקש מהם להטילו, ואינו  בחיים אחד רגע עוד להשאר שיוכל

קופץ בעצמו, מרויח עוד רגעים בודדים, ושמא אחז שלקפוץ בעצמו אסור, וכדברי הספר 

, שיעור לו אין זה ורגע, [שבסעי' יח 168לקמן בפרק ב, הערה שהובא  )סימן תרעט(,חסידים 

 תולין אנו שנשבה כתינוק רק להכעיס כשאינו ל"ר שבת מחלל בחולה ואפילו, נוראים והדברים

 וישוב ממש בו אין הזה שעולם האמת יכיר ממש לפניו כשהמיתה האחרונים שברגעים

 . לו ויתכפר בתשובה

 שמענו וכבר, תולדע שיגיע סיכוי שאין להחליט למהר לא מאד בזה ליזהר לרופאים יש מיהו

 משום להתרפות לא באפו שנשמה זמן כל נכון ולכן, נתבדו ולבסוף נתייאשו שרופאים מקרים

 .והנהגות תשובות ל"עכ", דעת לכלל עוד יגיע וגם ויושיע' ה יעזור ואולי בחיים להחזיקו פעולה

 'רעך דם על תעמוד לא'מ אלא' ירפא ורפא'מ נלמד שלא הצלה שבמעשה, מדבריו ומשמע 

 לעשות חיוב שאין פ"אע הגל את מפקחין ולכן. להחיותו חיוב שאין אף מלהתעסק נפטר אינו

 המוות ואם, לרפאות צריך אין טבעית היא המיתה שאם חילק ולכן. חיים שמאריכות רפואות

 בידי" למעשה נחשב הגל שפיקוח, היא בזה הסברא ולכאורה. הגל את לפקח חייבים - טבעי לא

 התורה ולכן, לפנינו בעיניים הנראה מזיק יש סוף סוף, טבעית אדמה רעידת שקרה ואף", אדם

 נחשבת מחלה אבל, להצילו שחייבים לטורפו אריה כשיבוא וכמו, המזיק את להסיר ציותה

 התשובות עליהם שדיבר במצבים הריפוי ממצוות התורה פטרה ובזה", שמים מעשה"ל

אמר לי שאפשר לומר שאחרי שהסרנו את המזיק, ]והרב איתן נפתלי מילר הי''ו  ל"הנ והנהגות

וכגון שהסרנו את גל האבנים שנפל עליו, ועכשיו הוא שוכב פצוע ורצוץ, הופך להיות ממצוות 

אחרי שהסרנו את האבנים  אפילוולענ''ד כל הטיפול בו,  .'לא תעמוד' למצוות 'ורפא ירפא'

 ללת במצוות 'ורפא ירפא'[.כלול במצוה הראשונה של 'לא תעמוד', ורק מחלה משמים נכ

, שימות מסוכן חולה על התפילה היתר בין סתירה שאין, י"התפא קושיית מיושבת זה ולפי

 שעה חיי של ההצלה לחיוב

 דבי אמתא התפללה האיך שהקשה(, ל"הנ) ישראל התפארת קושיית את לתרץ נראה זה ולפי

 שחששה כמו, שעה לחיי' חיישי לא ואמאי ,ביסוריו יצטער שלא כדי שימות בחליו רבי על רבי

 קושייתו לתרץ יש כי, מוחו שהתרוצץ אנושות הפצוע על הגל את לפקח ביומא המשנה

 מדין האבנים מסלקין ז"ובכ, רפואה חיוב אין כי שימות מסוכן חולה על מתפללים אנו שאמנם

 התפללל היה אסור', אבנים של גל' רבי על נופל היה אם ז"ולפי' ]רעך דם על תעמוד לא'

 [. להצילו חייבים שהרי, שימות

 

 שעה חיי להאריך חיוב אין, בכאבו נקל אם דגם, יוצא זה חילוק לפי
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 בחולה אף לטפל חייבים, קשים יסורין להקל דכדימשמע  ישראל התפארתל של "מהתירוץ הנו

 ומה, גופו בכל סובל, הגל עליו שנפל המרוצץ שהרי, ויסורין בסבל וחייו, שעה חיי רק שחייו

 שאר את זה לפצוע יפטור לא אבל, הכאבים רמת את יוריד אמנם מעליו האבנים את שנסיר

 סוף כי, חייו ולהאריך שבת לחלל חייבים ז"ובכ, שימות עד להתייסר ימשיך אלא, בגוף הכאבים

 ישראל התפארת קושיית על תירוצינו לפי אבל. ייסורין פחות עם לאט לאט למות לו עדיף סוף

, מאוד המתייסר חולה יש שאם, גדול חידוש יוצא[, ל"הנ והנהגות התשובות ברימד שנוסד]

 שמכונת וכגון, ימיו תאריך וגם, מסויים קושי מעליו שתקל רפואה פעולת לעשות יכולים ואנו

 המחוסר) שהחולה סהדי שאנן רק, מיד ימות שלא תעזור וגם, לנשום הקושי על תקל ההנשמה

 שהמוות כיון, להנשימו לא מותר יהיה, להתייסר להמשיך רוצה לא כי, בזה מעוניין לא( הכרה

 היתר שיש במצבים שנדחה', ירפא ורפא' של חיוב רק ונשאר", תעמוד לא" ואין טבעי הוא

 .שימות להתפלל

 

שהורה הלכה א "הגדול רבי יהודה סילמן שליט ר הגאון"שמעתי ממולעניין הלכה אמנם ו

סרטן אלים ומתקדם מאוד, שכיון שברור שמצבו מוגדר למעשה כשנשאל על ידידו שחלה ב

אפשר לא לעשות , נוראל שאם יעשו פעולות להאריך חייו, יהיו בסב ומיירי באופןסופני, 

כלומר  ש אלישיב(."הגרימרן 76)וכתב לי עוד שכן היתה הוראת  פעולות שיגרמו לסבל עצום

 פול עצמו גורם ליסורין.דלא התיר לא לחבר מכשיר הנשמה, אלא אך ורק באופן שהטי

 

 חיבור מכשיר הנשמה בשבת

ל שאפשר לא לחבר את מכשיר ההנשמה "הנשנלמד מהתפארת ישראל לגבי ההיתר ו כד(

כי מאריך את חיי לחבר, 77ם רק 'מותר לא לחבר' או שגם אסור האן ייש לעיאם מתייסר מאוד, 

                                                        

שכך היתה הוראת הגרש"ז אוירבך זצ"ל, שכתב: "...אבל מותר  (ה )ח"א סימן צאועיין במנחת שלמ 76

ש עוד בעניין ", ועייבשער ג סימן כגבארוכה והובא לקמן להמנע מתרופות הגורמות סבל לחולה...". 

 מניעת טיפולים המאריכים חייו של חולה סופני המתייסר.

שהשבט הלוי ח"ח בסימנים: פו, רנא,  ער ג סימן ו,לקמן בשכן כתב בשו"ת בית יעקב סימן נט )ועיין  77

רנג, רפז, הביא שהשבות יעקב ח"א סימן יג דחה דבריו, ומסקנת השבט הלוי לומר שרק אין חיוב 

להאריך חיי גוסס הסובל, ואם רוצים מותר, ואפילו לחלל שבת בשביל זה, והשואל לשבט הלוי, היה רבי 

ד, שעדיף להיות "שב ואל תעשה"(, וגם -סימן צה, ס"ק ב משה הלברשטאם, שסבר בשו"ת דברי משה,

דעת האג"מ לאסור להאריך חייו, עיין בלשונו )יו"ד ח"ב סימן קעד ענף ג(: "ובדבר שעושין הרופאים 



90 

 

  

מותר גם בשבת  לחבר, האםם נאמר שמותר לא לחבר, אבל אם רוצה יכול רו? ואיהסבל של חב

 לחבר את המכשיר? 

 קו"נ הוא בגדר 'דחוייה' ואז רקיההיתר לחלל שבת במקום פ תלוי בחקירה האם ונראה דדין זה

ואז ההיתר רחב  נ"קויבמקום פ 'הותרה'המצוה של 'וחי בהם' דוחה את השבת או שהשבת 

  לקמן בשער ג סימן סח.והרחבנו בעניין זה  .יותר

 לא לחבר מכשיר הנשמה בשב ואל תעשההנ"ל תר יראיה לה

 
                                                                                                                                                               

לקיים את מי שרוצים ליטול ממנו איזה אבר שיחיה אף שלא היה ראוי כבר לחיות ע"י אמצעים 

ולה, נראה לע"ד דכיון שאינו לרפאותו אלא להאריך חייו איזה מלאכותיים עד שיהיה מוכן להשתיל בח

שעה אם חיי השעה שיחיה ע"י האמצעים של הרופאים יהיה ביסורין אסור, ואף השבו"י שהביא כ"ג 

יודה בזה, דמסתבר דזהו הטעם שמותר להסיר דבר המעכב יציאת הנפש כשאין בזה מעשה כדאיתא 

שהוא משום היסורין, ואם היה מותר לעשות אמצעים להאריך  (,יו"ד סימן שלט סוף סעיף א)ברמ"א 

חיי שעה אף כשיהיו לו יסורין איך היה שייך להתיר להסיר דבר המעכב יציאת הנפש הא אדרבה היו 

אלא ודאי דאסור לעשות צריכין להביא הדברים שמעכבים יציאת הנפש דהא עי"ז יחיה מעט יותר, 

כוב יציאת הנפש בגוסס הוא ביסורין כדמובא י, וסתם עה ביסוריןאמצעים להאריך חיי שעה באופן שיהי

"ע בשם ספר חסידים בטעם שאוסר לצעוק עיין שם, אף שלעשות ובבית לחם יהודה על גליון הש

, אף שהוא ביסורין, והוא בדין רוצח שאסור ממש ם(ש)מעשה לקרב מיתתו אסור כמפורש ברמ"א 

כשיהרוג אדם בעל יסורין גדולים מצד רחמים עליו ואף ע"פ באותו איסור דלא תרצח וחייב גם מיתה 

אבל לעשות מעשה להאריך חייו ביסורין נמי אסור, וכיון שאסור לעשות זה בשביל חיי עצמו   בקשתו...

. כ"ש שאסור לעשות זה בשביל חיי אחרים]א.ה וצ''ע מהיכי תיתי שיהיה איסור לקבל יסורין על עצמו[,

ינו מרגיש כבר ביסורין אין להאמינם כי אפשר לא שייך שידעו זה דהא ומה שיאמרו הרופאים שא

כן אסר בשו"ת ציץ אליעזר )חלק יג כמו משמע שעכוב יציאת הנפש הוא ביסורין אף שלא ניכר לנו", ו

: "...ויוצא לנו עוד ביתרה מזו, דבכלל אסור לעשות דבר כזה להניח עליו דבר , וז''לסימן פט, ס"ק יא(

רכת חייו בהיכא שברור לנו שלא יחיה עי"ז חיים עצמיים וכל החיות שיקבל עי"כ לא יהיו שיגרום להא

מחמת עצם גופו, ומשום כך אם עבר ועשה כן כשרואה לאחר מיכן שסבלו רב מזה מותר לו )ואולי גם 

כי מצוה עליו( להסיר זה ממנו, ולא שייך בזה הסברא שיהא אסור לעשות זאת מפני דכן הוא רצון הש"י, 

החיות הפרוביזורי שיש לו עודנה, באה לו רק ע"י מעשה בשר ודם, ולא עוד אלא דאדרבא הארכת חיות 

כזאת הוא עוד נגד רצון השי"ת" )ועיין עוד בכל דבריו בתשובה זו, כי נוגעת להרבה עניני הספר, ובעיקר 

תו, וע"ע שו"ת לביאור דעת הרמ"א ביו"ד סימן שלט, שמותר להסיר את המלח, שמונע יציאת נשמ

 ישכיל עבדי )ח"ז יו"ד סימן מ(, שו"ת וישב משה )ח"א סימן עו(. 
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ואין צועקים " ל:"וזמצאנו כשיטת התפארת ישראל,  (,לדר סימן)ספר חסידים בהנה ו כה(

 ,)קהלת ג 'עת למות' .קשים ןעליו בשעת יציאת הנשמה כדי שלא תחזור הנשמה ויסבול יסורי

אין צועקים עליו אלא כשאדם גוסס כשנפש אדם יוצאה  ,ב( למה הוצרך קהלת לומר כן

 בדבריו ומבואר, "ןשתשוב נפשו כי אינו יכול לחיות כי אם מעט ימים ואותן ימים יסבול יסורי

עת "מותר בשב ואל תעשה לא להאריך חייו ועל זה אמר שלמה המלך  ןשכשסובל יסורי

  ."למות

ית המתים, ח מכיוון שזה כעין תחי"שאין ראיה מהס" :א כתב לי"והגאון רבי אדיר אוירבך שליט

 ."ה נראה שמותר"אבל בלא

 ימות שלא לאדם גורמין אין", שכתב: (תשכג סימן)במקום אחר בספר חסידים  דמצינואלא 

, לצאת יכולה הנשמה ואין עצים חוטב בית לאותו קרוב אחד והיה גוסס אחד שהיה כגון מהרה

כ "וא ,(יז סעיף עילל שהובא, א סעיף שלט סימן)יו''ד  א"הרמ פסק וכן". משם החוטב מסירים

 אין להאריך את חייו.78כשסובל יסורין מוכח 

 

                                                        

ח, אם זה רק איסור להאריך את חייו, או שגם חייבים לקצר את חייו "ולכאורה יש לדון בשיטת הס 78

י שנסיר את המונע המעכב יציאת הנפש, שהרי בלשונו בסימן רלד, משמע שרק אסור להאריך את "ע

 מסירים"משמע מתחילת דבריו בסימן תשכג, אבל מהמשך דבריו בסימן תשכג, שכתב  חייו, וכן 

, סעיף ז סימן ה חלק) יצחק מנחת ת"שוז. עיין בזה ב", משמע שחייבים לקצר את חייו עי"משם החוטב

ז(, שכתב שרק אסור להאריך, והוסיף שאם לא היה איסור להאריך את חיי הגוסס, אז היו חייבים דווקא 

 כ"וכ, שעה יחי משום כן לעשות צריכים היו, איסור היה לא דאם, תלוי בהא הא..."ל: "האריך, וזכן ל

 יציאת בשעת צועקין שאין, סימן רלד ח"ס בשם, שם( וילנא) ע"הש ג"ע נדפס היהוד לחם בית בספר

 ונולש על מלח משימין דאין, י"בבל שם וכתב, קשים ןיסורי ותסבול, הנשמה תחזור שלא כדי, נשמה

, שכל זה לדברי הבית יעקב סימן נט, אבל השבות בשער ג סימן ו, והובא לקמן "שם עיין ימות שלא כדי

חולק עליו, וסובר שמי שבקי בעשיית רפואה לגוסס, אין עליו איסור להאריך חייו, (, ג"י סימן א"ח)יעקב 

 ד"ביו א"הרמ סובר שכן ופשוט" :ל"וז, ד"ע סימן ב חלק משפט חושן משה אגרות ת"שוע ב"ש. וע"עיי

 דגורמין שנמצא אף הנפש יציאת המעכבין דברים להסיר מצריך וגם שמתיר' א סעיף ט"של סימן

 ליכא הא יסורין דבליכא, בזה להגוסס שיש ןהיסורי מצד שהוא דפשוט, קודם קטן זמן באיזה שימות

. להכניס גם לחייב נול היה אדרבה אלא, הנפש ליציאת המעכבין דברים לסלק אף שיתירו טעם שום

, ומשמע שלא רק שאין להאריך חיי הגוסס, אלא גם "בזה להגוסס שיש היסורין מצד שהוא ודאי אלא

 י הסרת המונע, משום ייסוריו הקשים. "צריך לכתחילה לקצר חייו ע
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 ןתר הנ"ל כשעדיין לא הגיעו היסורייההבענין 

הנלמד מהתפארת ישראל שלא חייבים להאריך חייו כשיהיו ההיתר האם  ויש לעיין כו(

ת אלא עומדים להגיע והאדם רוצה למו ,ןיסוריהו ין לא הגיעייהיה גם אם עד ביסורין קשים,

טוסו נפגע והולך מיד להתרסק בשטח האויב, ויכול ללחוץ על בשב ואל תעשה, כגון במי שמ

נוראים, האם מותר לו בשב ואל  ןכפתור המילוט ולהנצל אבל אז יפול בשבי ויסבול יסורי

תעשה לא ללחוץ על כפתור המילוט ולמות בהתרסקות המטוס? )והשאלה היא חוץ מהסברא 

נ לאנשים אחרים, ויחשב "קוישיגרמו פ נתוניםויגלה  ןיעמוד ביסוריאולי לא להתיר בזה כי 

 (ד"להלן בס דף יכול להרוג את עצמו כמו שיבואראם רו כרודף, ותלוי

אושוויץ, לעלות לרכבת המוות ברב שלא רצה לר"ל היתה שאלה בשואה 79ועוד כעין זה  כז(

ע לקבר יקר שיגילרכבת והערצה למות בירייה בסרובו להעלות וכי ידע שילך שם למשרפות, 

או  ן' בשב ואל תעשה כשיש לו חששות מיסורילאבד עצמו לדעתמותר '80ישראל. האם 

 פת גופו?ימשר

 ןביסורי העדיפות למיתה מהירה ממיתה איטית

 

דבשהסיר מעליו האבנים וודאי הקיל יסוריו, אף " :ונשוב לדברי התפארת ישראל שכתב כח(

וימות מיתה קשה תחת  מות לאט לאט ממה שיתקצר חייושממשיכם טפי, אפ"ה טוב לו שי

ומשמע שבלי ההקלה בקושי האבנים היה עדיף למות מהר מאשר למות לאט  ,משא האבנים"
                                                        

הובא בספר תולדות יוסף צבי )ליהמן( עמוד כא בשם הגר"י זילברשטיין, וכתב בשם חמיו הגריש"א,  79

 כיון דהוי בשב ואל תעשה, מותר לא לעלות לרכבת. וע"ע בשו"ת ממעמקים ח"א סי ו'.ד

ואמנם גם אם נגיד שמותר בכ"ז אפשר שבמקרה לעיל שמטוסו נפגע והולך ליפול בשבי, יהיה אסור  80

מכיוון שמהשבי עדיין יש סיכוי סביר שיצא לחיי עולם )אמנם אחרי יסורין רבים(, כדמצינו שמקובל 

פי שבויים וכד', אבל ברכבת המוות, ר"ל אחוז קטן מאוד ניצלו. ומאידך יש סברא הפוכה, בחילו

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 מעורר סיבת המוות על עצמו 

על  32בהערה עוד לא התחילה, ולכאורה כמו כן צריך לומר לשיטת הגרח"ק שהובא לעיל )שלמעשה 

שאין לקחת בידיו את הרעל, אף שיאריך חייו, בכ"ז לרכבת יהיה מותר לעלות, מכיוון שעליה  סעיף ח(,

לרכבת אינה בעצמה 'פעולת מוות', כי לא מדובר ברכבת בלי קטר שנוסעת לתהום, אלא נוסעת למקום 

 שם יהיה סיבת מוות אחרת ע"י הנאצים ימ"ש. ולנ"ל, לא רק שמותר לעלות לרכבת, אלא אף חייב. ש
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ל שעדיף שימות מהר בלי סבל מאשר נעשה פעולות להאריך "ח הנ"וכן ראינו בס בסבל,81לאט 

 חייו.

 : מצינו שעדיפה מיתה איטיתנ"להסתירה ל

שלכאורה יש סתירה שמצד  ע"ז יש להקשותרי התפארת ישראל והס"ח הנ"ל והנה בדב כט(

 גמ'הקשתה הו ,"בית הסקילה היה גבוה שתי קומות" (דף מה.)במשנה בסנהדרין  82אחד כתוב

עשרה טפחים, אף כל כדי  -ומי בעינן כולי האי? ורמינהו: מה בור שהוא כדי להמית " :שם

 ,'בת לרעך כמוךואה'ר רבה בר אבוה: אמר קרא אמר רב נחמן אמ .עשרה טפחים -להמית 

ונמצא שמצווה עלינו  ,"מהר 83שימות" :כתב (מיתה יפה )ד"הי "רשבו ,"ברור לו מיתה יפה

 ,תי קומות, ולא מגובה של עשרה טפחיםלגרום שימות מהר ולכן מפילים אותו מגובה של ש

עושים  ולכן ,ים יסבוליתבנ ,ל כיוון שיקח זמן עד שתצא נשמתואב ,שאף שימות מנפילה זו

ל "הנ פר חסידיםתפארת ישראל וסכ ומבואר בגמ' וברש"יאיתו חסד ודואגים שימות מהר. 

פרק ג מצינו במשנה בסוטה ) ומאידךמאשר להאריך את החיי הסבל. 84שעדיף למות מהר 

ם אם יש לה זכות היתה תולה לה יש זכות תולה שנה אחת יש זכות תולה שתי שני(: ''...משנה ד

וטה שהיה לה זכות ס": (ג הל' כ'סוטה פ' בהלכות)ם "רמבה...'', וכתב יש זכות תולה שלש שנים

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 לפי 

                                                        

 אם מרגיש יסורין וסבל. בשער ג סימן סבואם נמצא במצב של חוסר הכרה, עיין לקמן  81

 וכן בפסחים עה., בב"ק נא. 82

של מצוות 'וביערת הרע וצ"ע למה צריך שימות מהר מדין ואהבת לרעך ולא מדין זריזין מקדימין  83

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 כדי  -וכן רואים בכתובות לג: שיסורין יותר גרוע ממיתה  84

ליעזר שהובא בשטמ"ק שם )שלא נפסקה להלכה( שבמצב של יסורין נוראים כך שיש אפילו שיטת ר' א

מותר לעבוד ע"ז כי זה יותר גרוע ממיתה, ולא מחויבים יותר ממיתה. וכן לכאורה מוכח מרש"י )שמות 

בתוכחת משה לאהרן לאחר חטא העגל: "מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה"  -לב, כא( 

, ומשמע לכאורה שסובר רש''י ין סבלת שיסרוך עד שלא תביא עליהם חטא זה"כמה יסור''פירש: ש

ובאמת הקשה  כשיטת ר''א הנ''ל שאם באמת היו מייסרין את אהרן, היה יכול לעשות את העגל.

"ואולי אמר לו כן והרי חטא זה מחטאים שיהרג ואל יעבור? ולכן הסביר אחרת את רש"י:  -הרמב"ן 

 .בשער ג סימן יא(, ע''ע בזה לקמן רש"י נחלק שם על'ש שבלא''ה )ועיי' להגדיל אשמתו"
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ונמצא שסתם אשה שותה את המים ומתה , "בצביית בטן ובנפילת איבריןזכותה והיא מתה 

י שתסבול "ומאריכים את חייה ע מקבלת שכראז 85אבל לזאת שיש לה 'זכות תורה'  ,מיד

קשים, ואם יהיה לה קצת 'זכות תורה' אז זה יאריך לה את החיי  ןותמות יותר לאט לאט ביסורי

                                                        

ועניין זה שעדיף להמשיך לחיות עוד, אפילו שהדבר כרוך ביסורין מצינו במתאוים שבפר' בהעלותך  85

זו בכשרים שמתמצין על מטותיהן ואח"כ נשמתן יוצאה,  -"עד חודש ימים"  -כתב רש"י )יא, כ( 

ודנו בין שיניהם', כך היא שנויה בספרי )פיסקא צד(", אמנם ברש"י המשיך וברשעים הוא אומר 'הבשר ע

והביא שם: "אבל במכילתא שנויה בחילוף הרשעים אוכלין ומצטערין שלושים יום והכשרים הבשר 

עודנו בין שיניהם", וכן איתא במסכת יומא )דף עה:( "הבשר עודנו בין שניהם וכתיב עד חדש ימים. הא 

מצטערין והולכין עד חדש ימים", וכן בילקוט שמעוני )בהעלותך  -לאלתר מתו, רשעים  -כיצד? בינונים 

רמז תשלו( "רשעים הוא אומר עד חדש ימים שמתמצצין על מטותיהם ואחר כך היתה נשמתן יוצאה, 

בכשרין מהו אומר הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת כיון שהיה נותנו לתוך פיו לא היה מתחיל לפוסקו 

 שנשמתו יוצאת".עד 

מסכתא דשירה פרשה ה(, לגבי טביעת המצרים בים סוף:  -ועוד מצינו במכילתא דרבי ישמעאל )בשלח 

ד"א כמו אבן היא היתה מכה בינונית, הרשעים שבהן היו מטורפין כקש, הבינוניים כאבן,  - "כמו אבן

דיף לצדיקים למות מיד, הפקחים שבהן צללו כעופרת במים אדירים", ולכאורה המכילתא לשיטתה, שע

ושמא אין להביא ראיה ממיתת הגויים, כי שמא אצל גוי אכן נמדד הטובה באיכות החיים, וכשאין בו 

תועלת לעניני העולם הזה, למה לו חיים ועדיף לו שימות, ולא יסבול, ורק אצל יהודי, שכל רגע של חיים 

יין שוים כל הון שבעולם, שמהרהר תשובה, אף שהם ביסורין, וגם בלי שום תועלת לחיי העולם הזה, עד

וקונה חיי העולם הבא, וא"כ הטוב בשביל יהודי הוא להמשיך לחיות בכל מצב. ואמנם אפשר שגם בגוי 

שייך מצות תשובה, וגם הוא בהרהור תשובה, יכול לתקן עונשו בגיהנום, וא"כ צ"ל שאין הבדל בין יהודי 

מה הטוב שמגיע למי שפחות רשעים, והמכילתא  לגוי, אלא כדאמרן שיש מחלוקת המדרשים,

לשיטתה, ואכן מצאתי שיש מדרש מכילתא אחר, שמביא את עונשי המצריים בצורה הפוכה, במכילתא 

דרבי שמעון בר יוחאי פרק טו, פס' ה(: "ירדו במצולות כמו אבן. זו כת בינונית שבהן, כשרים שבהן 

ופרת במים אדירים". ובמדרש תנחומא )פרשת בשלח, מיטרפין כקש, בינוניים כאבן, רשעים צללו כע

אות יד(, מצאתי כמכילתא דרבי ישמעאל: "כמו אבן היא נקמת בינונים, הרשעים שבהן נשרפין כקש, 

והבינונים כאבן והפקחין צללו כעופרת" )וכן במדרש שכל טוב שמות פרשת בשלח פרק טו, סו"ס סימן 

 רמז רמו, וכן כתב ברש"י עה"ת(.ה, וכן בילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח 
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 הרבה זכות אז יאריכו לה את החיי סבל בהרבה... למשל רק ביום אחד, ואם יש לה-סבל קצת 
 'לאט לאט'? למות שעדיף  שכאן רואיםוקשה 86

 

 'נוח'יש הבדל בין 'טוב' ל -התירוץ 

תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי " )יג:( עירוביןב הגמ'פ ליישב ע" דנראהאלא  ל(

ברא, והללו אומרים: נוח לו לאדם ובית הלל, הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנ

 -, עכשיו שנברא נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראשנברא יותר משלא נברא. 

, )לרבי חיים מוולוז'ין, אבות בברוח חיים  וכתב ,"יפשפש במעשיו. ואמרי לה: ימשמש במעשיו

שה לברואיו, רק הכוונה כי ו רעה ע"ל נוח לו לאדם שלא נברא, ולכאורה וכי ח"ואמרו חז": ח(

 ."היה קל ונוח ביותר מעכשיו, רק לבל יאכל מנהמא דכיסופא נברא...

שה ה ע"וכי הקב איך אמרינן ש"נוח לו לאדם שלא נברא",קשה  וביאור הדברים, דלכאורה

ה ברא את הבריאה היא כי דרך "שהסיבה שהקב אלא ?"טוב מאד" בריאה לא טובה והרי נאמר

שאם רק יברא את מקבלי הטובה  ,וראה בחוכמתו ,ה רוצה להטיב"והקבטיב, ילה87הטוב 

ר 'לחם כלומ ,המא דכיסופא'יהיה 'נזה  כי ,זה לא יהיה הטוב המושלם ,וישימם ישר בגן עדן

' שצריך לרחם שנהנה שקיבל טובה אבל מרגיש 'הרגשה רעהשיש בושה למקבלו, שאף חסד' 

שמקבל שכר לא ירגיש  בעולם הבא כ"חאומצוות  יםיע לזה העולם ויעבוד ויקיעליו. אבל כשיג

 שלמה.88היה הטובה ולכן לא יתביש ות בתורת 'חסד' אלא 'בדין'

                                                        

והגאון רבי אדיר אוירבך שליט"א כתב לי: "יש לומר שיש חילוק באופן שחייו אינם חיים וקרוב שאין  86

 דעתו עמו, משא"כ סוטה, יש לה דעת אלא שהיא בעלת יסורין. אמנם תירוצו בסמוך נראה נכון".

 .שבתחילת ההקדמה לספר 3בהערה עיין  87

ן קשה מכיוון "דשכר מצוה בהאי עלמא ליכא" )קידושין לט:, חולין קמב.(, וא"כ על כל ולכאורה עדיי 88

מצוה מקבלים כ"כ הרבה שכר, וא"כ לכאורה עדיין נשאר הבושה דלמשל אם נבוא לעני ונגיד לו תעזור 

 לי שניה אחת להעביר את השולחן מפינה לפינה ואח"כ נותן לו בשכר זה מיליון דולר, הרי אף ש'עבד'

? אלא שאנחנו בעשיית המצוות צריכים לעשותם לא כמו פועל, אלא בשביל זה עדיין מרגיש 'לחם חסד'

המצוות נועדו לקרב אותנו לקב"ה שיהפוך לקשר כבן לאביו וכאשה לבעלה, ואז כשנגיע לעולם הבא 

שה, וכן ונקבל את ה'מיליון דולר' לא נרגיש בושה אלא נרגיש כבן המקבל מאביו, שהבן לא מרגיש בו

להידבק  - אשה לא מרגישה בושה מבעלה כי נחשבת כ'אחד' איתו. וזהו מטרת הבריאה וקיום המצוות

בני '')אגב, באמת ב' בחינות אלו מצינו בעם ישראל: א.  בקב"ה ואז ההטבה תהיה אמיתית ושלימה

 "פתחי לי אחותי רעיתי" וכו'( :. ב. כנסת ישראל נמשלה לאשה''בכורי ישראל
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שאל עני ברחוב מה אתה מעדיף לקבל סכום כסף גדול בחינם או שתבוא לעבוד ואמנם אם נ

כל יום ותקבל בערב את אותו סכום, ברור שיגיד שמעדיף לקבל עכשיו בחינם, ואף שיש לו 

'טוב' שאף שיותר נוח -ל90לקבל בחינם. ונמצא שיש הבדל בין 'נוח' 89ז יותר נוח לו "'בושה' בכ

עולם הנשמות ת מלחם חסד של ישהנשמה תהיה נהנ אלאהיה שלא להבראות לעולם הזה, 

ה עושה מה 'שטוב' ולא מה 'שנוח' והיותר טוב זה שכן יברא ויפשפש וימשמש "ז הקב"בכ

 במעשיו. 

ברכות כ ןלמות מהר ולא לסבול יסורי נוח לאדם יותרבאמת ש – מה שהקשינו ועפי"ז מיושב

מכפרים, וכן זה ן , כי יסוריןאבל היותר טוב זה למות לאט לאט ביסורי ,ולא שכרן"91"לא הן  (ה:)

כן הסוטה שטוב ולא מה שנוח, ול92ה עושה מה "והקב. מותולחזור בתשובה לפני  דםלאיגרום 

לאט לאט,  ןקבלת מה שטוב )אם יש לה זכות תורה( ומתה ביסורימ ,ה"שמקבלת עונש מהקב

כ מדין 'ואהבת לרעך כמוך' אנחנו ", וערו צריכים לעשות לשני מה שנוח לויבאבל בין אדם לח

                                                        

שזה יותר טוב לעני, מצינו בגמ' בשבת )דף סג.( "אמר רבי שמעון בן לקיש: גדול המלוה יותר  וראיה 89

"לפי שאין העני בוש בדבר",  -ופרש"י "גדול המלוה"  ,מן העושה צדקה, ומטיל בכיס יותר מכולן"

בל ונמצא שהיותר טוב לו הוא לעבוד ולק ,"מעות ומלאי להשתכר בהן למחצית שכר" -"ומטיל לכיס" 

 שכר בלי בושה.

וכעין זה אמר רבי ישראל מסלנט על הפס': "וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו  90

 -שהעולם הבא נקרא מנוחה והוא העולם האמיתי ועל זה התבונן יששכר -לסבול" )פר' ויחי מט, טו( 

אמיתי אלא נעים בלבד,  העולם הזה אינו טוב -"וירא מנוחה כי טוב" ומאידך "ואת הארץ כי נעמה" 

'עול תורה' שהיא ה'טוב' האמיתי כמו שאומרת הגמ' בע"ז יט: "אין טוב  -"ויט שכמו לסבול"  -לפיכך

 אלא תורה שנא' כי לקח טוב נתתי לכם".

העדיפו את מה שנוח, ואמרו "לא הן ולא שכרן"? תי'  צדיקים כ''כ גדוליםולכאורה קשה, איך  91

אשכחן בכמה דוכתין שהצדיקים היו  - "חביבין עליך יסורין :רכות ה:(במהרש"א )חידושי אגדות ב

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 משמע דהוו חלישי כ"כ 

תורה כדאמר דהיו צריכים להקים אותן ולכך קאמרי דלא הן ולא שכרן  שהיה ביסורין שלהם ביטול

ובעצם הלשון ''שכרן'' לגבי הייסורין, עיין בספר 'מילי דהספידא' שנאמרו על הגאון הגדול רבי  וק"ל".

חיים גריינמן זצ''ל, עמוד קמה, שאמר הגר''ח שידעו האמוראים שלא צריכים את הכפרה שיש בייסורין, 

 לכפרה, יש 'שכר' בייסורין, ואת זה הם לא רצו. אלא שמעבר

וכי יש חסדים לא טובים? והתשובה, שיש חסדים  -וזה מה שאומרים בתפילה "גומל חסדים טובים"  92

 שנוחים אבל לא טובים, אבל הקב"ה עושה חסדים טובים )אע"פ שלא נוחים(.
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אנחנו  פר חסידים,פארת ישראל והסה של התקרת הנסקל באופן שימות מהר. וכן במהורגים א

רו אנו עושים ילחבן אדם יז בב"בכ ,נאריךטוב לו שאף שיותר  ,ןסובל יסורילא מאריכים חיי ה

 מה שנוח לשני.

 

 

 

 יסודו של רבי ישראל מסלנט-דותיכלל גדול במ

 

כלל גדול " :שכתב ל אות ב( סימן)אור ישראל  ישראל מסלנט ביונראה שזה מקור לדברי ר

ירו, דות הטובות המה רק במה שנוגע להאדם בעצמו. אכן במה שנוגע לחבידות, שרוב מיבמ

ד, ל )אבות "זהחוב להשתמש בכל עוז בהפוכה. כמו לברוח מן הכבוד היא מדה יקרה, כמאמרם 

כא(, כי תאות הכבוד תוציא את האדם מן העולם. אכן במה שנוגע לחבירו, אמרו )שם, א( 

נשגבה לבני עליה, היא רק  'הפרישות', אשר היא מעלההמכבד את הבריות. איזהו מכובד? 

צמו, אבל במה שנוגע לתועלת והנאת חבירו, החוב פרושה להשתמש היפך בבחינת האדם לע

וכתב שם  .ל"עכ, "...לחפש למלאות טובת חבירוהפרישות, לצאת בשווקים וברחובות קריה, 

אפילו כשאין תועלת, אם רק יש הנאה מחויב ": א("אורי ויסבלום שליטצ ר' "גה)ל בפירוש

ח "ס, והגר עמודלמידו רבי יצחק בלזר, בנתיבות אור )ועיין עוד במה שהוסיפו על זה, ת "הוא

 קו(. עמודב "שמואלביץ בשיחות מוסר, תשל

 

 

 

 ההיתר לתת לאורחים מאכלים ומשקאות טעימים אף שאינם טובים לבריאות

והרי כבוד זה לא דבר טוב ועדיף לאדם  ,רוילמה יש מצוה לתת כבוד לחב כלומר שהקשה,

שאנחנו צריכים לתת  תירץס, ו"רבים בפרקי אבות ובש כמבואר במקומות ,להשפיל עצמו
]ושמעתי בשם רבי גדליה הייזמן  פ שזה לא טוב לו"ואע95כבוד כי זה נוח לו לקבל כבוד 94לשני 93

                                                        

 שכתבנו לעילבטוב ולא בנוח )וכמו חבירו, אבל לעצמו יש לאדם לבחור מה שנוגע כלפי אמנם זה רק  93

. וכן כמו שכתב באור ישראל הנ''ל, שאדם לעצמו 'עול תורה' -"ויט שכמו לסבול" - שיששכר בחר בטוב

(, ודוגמא צריך לבחור במידות טובות, וכגון לברוח מהכבוד, ולנהוג בפרישות מהנאות העוה''ז וכו'

ארת ישראל )בסוף משניות סנהדרין( שהקשה מדהימה לדבר זה מצאתי בדרוש אור החיים לבעל התפ

)בס"ק ב( איך מענישים מי שעבר כמה פעמים על איסור כרת וכן מה עונשו למי שעבר על איסור כרת 



98 

 

  

                                                                                                                                                               

, ועוד קשה הרי נראה כמה חייבי כריתות כבועלי נדות ומחללי שבתות ואפ"ה לפעמים 60אחרי גיל 

בר שנראה כ"כ הרבה פעמים בהפך?" ותי' שמי מזקינים "וכי ס"ד שח"ו תאמר לנו התורה הקדושה ד

, כי אף 60שעבר על כמה כריתות כך יתארך זמן זיקוקו וצערו בגיהנום, ולכן יש רשעים שחיים אחרי גיל 

שראוי שימותו, "לפעמים אי אפשר שימות קודם זמנו רק בדרך נס, דהנה הקב"ה חתם עולמו 

נקל, ולכן המחויב כרת, אשריהו אם היה מקבל בגושפנקא דמלכא חותם הטבע, אשר לא ישנהו כ"כ ב

עונשו שהוקבע לו, אולם אם יכריח בכח הטבע שלא ישיגהו העונש ההוא, שישמור היטב בריאותו, 

וכשיחלה מעט, עד מהרה יקרא לרופא מומחה, והוא יתן לו סמים כחיים שטבעם שירפאוהו, וכי ס"ד 

אבל אוי לו שהכריח ע"י הטבע  ע"ז נה(...שמשום שוטה זה שקלקל, ישנה הקב"ה טבע עולמו )כב

להבורא ית' כביכול להחליף עמו, שיקבל החוטא עונש נצחי בעוה"ב בעד עונש עובר העוה"ז שלא היו 

ומה שכתב ]עכ"ל  ,רק בקיצור ימיו, דלפי אומד זה יאריך ויוקשה עונשו ויסורי זיקוקו בעוה"ב..."

 כתבן חוקי טבע, ובד"כ לא משנה אותם, לכן שהקב"ה לא משנה טבע עולמו, כלומר הקב"ה נות

"כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו אני ערב לו שאינו בא  :(הלכות דעות פרק ד, הל' כ)הרמב"ם 

לידי חולי כל ימיו עד שיזקין הרבה וימות ואינו צריך לרופא, ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו", 

. [נש לא ישנה את טבע העולם, אלא הרבה דרכים למקום לזהוהיינו שגם אם יעשה עבירות, העו

והדברים מרפסין איגרא ונראין כחי' גדול שהאדם כביכול יכול להכריח את הקב"ה להשאיר אותו חי 

ובריא בעוה"ז, והקב"ה לא יעשה בשבילו נס שימות ע"י שינוי הטבע, ואף שכתוב בגמ' בכתובות )ל:( 

או נופל מן הגג או חיה דורסתו, ומי שנתחייב  -שנתחייב סקילה  ש"דין ארבע מיתות לא בטלו, מי

או נמסר למלכות או ליסטים באין עליו,  -או נופל בדליקה או נחש מכישו, ומי שנתחייב הריגה  -שריפה 

או טובע בנהר או מת בסרונכי" בכ"ז לגבי עונש כרת חידש בעל התפארת ישראל  -ומי שנתחייב חנק 

טוב לו לקבל את עונשו ולמות בקיצור ימים, מאשר ללכת לרופא הכי טוב ולהנצל, שמקבל מחלה ויותר 

כי יפסיד שיענש הרבה 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 

ורה הנכונה כמו שכתב הרמב"ם, וגם צריך לעשות השתדלות וללכת לרופא כשהוא אוכל בריא ובצ

חולה, ואפילו 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 

כריח את הקב"ה" להמשיך ולחיות, זה לא טוב לו. ועיין במה שכתב במשנת פקו"נ בסוף נוח אבל "לה

ההוספות לסימן 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: "וכשיחלה 



99 

 

  

, מכיוון )יבמות סב:( ע שלא נהגו כבוד זה בזה"תלמידי ר 24,000ייתה טעותם של ל שזאת ה"זצ

יתכן זה, באמת קשה איך  פירושולולי , אווהשאין לתת כבוד לשני שהרי מכשילו בג שאחזו

ללמוד ההיתר ומזה יש  .[שכל תלמידיו נכשלו באותו חטא, אלא שזאת היתה שיטה מכוונת

לבריאות כי זה נוח להם 98אף שאינם טובים 97טעימים 96לתת לאורחים מאכלים ומשקאות 

                                                                                                                                                               

רא לרופא מומחה", אבל כשחולה ממש ונמצא במצב סכנה, חייב באמת לעשות כל מעט, עד מהרה יק

 פעולה שיכול, ולא יכול לפטור את עצמו שעשה רק 'השתדלות'[. 

, ומכאן משמע שאין איסור 'לפני עיור' במידות רעות, ואמנם מצינו סתירות לזה, והרחבה בעניין זה 94

 עיין לקמן בשער ג סימן ח.

ר שטוב לשני אבל זה לא נוח לו, אין לתת לו, וכגון מה שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה ויותר מזה, דב 95

שזו זכות להם,  אמש היית עושה כך וכך... אם חרפו אותן הכסילים... )פרק ז הל' ח(: "בעלי תשובה...

זכותם מרובה ומעלתם מתגדלת, וחטא גמור הוא לומר לבעל  שכל זמן שהם בושים ממעשיהם...

 .ור מעשיך הראשונים"תשובה זכ

 משנה ת"שו'איסור', כדמצינו  -, שמטרתם לתאות האכילה"מאכלים טעימים"ודע דיש שראו ב 96

 ביותר חרדים אפילו מנהג ראית אשר ובדבר..."(, שכתב: ובדבר ה"ד ק ג", סקעח סימן יג חלק) הלכות

 מיני כל שיקנו ומבקשים מאכלים מיני וכל אכילה תאות חרדים בעתונים לפרסם המהדרין מן מהדרין

 ז"עוה בתענוגי והתענגו ,המהדרין מן למהדרין אף כשרים והם ושתו ואכלו טעם מלא שהם מאכלים

 מזה כתבתי וכבר מאד העיר יפה. השבוע בכל בתענוגים להתענג איסור הוא והרי, ב"וכיו עדן גן וטעם

 היא בעצמה התאוה אבל דורההי בתכלית המהדרין מן למהדרין כשר היא שהמאכל שהגם פעמים כמה

 רב שהערב ל"וחז שם י"רש ועיין ',תאוה התאוו בקרבה אשר והאספסוף' :בתורה מפורש ומקרא ,טריפה

 ואינו לימודו לבקש שסופו נהרג אכילה תאות על ומורה סורר ובן, הכשרים י"בבנ אכילה תאות הכניסו

 להזהר מלאים ל"חז דברי וכל, דוקאב כשר ויין כשר בשר ואכילתו הבריות את ומלסטם ועומד מוצא

 ."בסופו ל"ז ד"להראב נ"בעה' ס ועיין אכילה בתאות

ואמנם יש לדעת שלפעמים דווקא מאכל שטעים לאדם, זה הדבר הבריא לו, כדמצינו באבן עזרא  97

דניאל )א, טו(: "..והנה האורז והאפונים הם זרעונים ומבריאים את הבשר ועוד כי כל מאכל שהוא תאוה 

פש יותר יועיל ממאכל שאין הנפש אוהבת אותו אף על פי שיהיה חם ולח כתולדת החיים והנה אלו לנ

א ")פ היו אוכלין דבר שתתאוה נפשם והיה מועיל להם", ובהסבר העניין כתב בספר 'מפנקסו של רופא'

 : "כי נפש רגועה ומסופקת משפיעה באופן חיובי על הגוף".(66עמוד 

ת )חלק טז סימן יז(, שכתב: "...ובשו"ת הרשב"א )ח"ד סימן קכב( באשה עיין שו"ת משנה הלכו 98

שנדרה שתשתה סם להתעבר ובעלה מוחה בה לפי שאין סם שאינו יפה לה לזה ורע לזה, והשיב 
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ל את זה התורה לקבל את זה. וכמובן שיש לדבר גבול כי עבירה ממש אף שזה נוח לשני, אב

. אבל עד עבירה ממש מצוה 'לא תתן מכשול עיורלפני 'אסרה במפורש לתת לשני ואמרה 

מזיקים 99 מאכלים שודאילתת לו אם רוצה בזה. )וצריך לדון בכל דבר איפה הגבול, למשל 

ור ממש או סתם דבר צריך להחליט אם זה איסש , שנתפרסם גודל רעתם,'סיגריות'100 ממש או

 .(ישלא טוב לשנ

 

  

 

 דותי' במוריהסיבה שאין 'לפני ע

 וכו'וכבוד  גאווהדות, ואין איסור בהכשלת חבירו ביור' במיויש להבין באמת, למה אין 'לפני ע

 שהדבר לא טוב לו, למה זה גרע מעצה שאינה הוגנת?שברור אף ו

 וצריך לומר, שגדר האיסור בעצה שאינה הוגנת, היא לפי דעת השואל, ולדוגמא אם מבקש

ויודע עצה מחבירו, אם להתחיל איזה עסק מסוים, וכוונת שאלתו, אם העסק רווחי או לא, 

לזה מסיבות אחרות, וכגון שהשואל כבר  ליכנס שואללא כדאי להנשאל שהעסק רווחי, אבל 

שיקבל... 101ה, זה מה "עושה השתדלות אחרת לפרנסתו, ומה לו ולצרה זו, והרי מה שנכתב בר

המצוה להגיד לו עצה הוגנת  ג"בכהצה רק לדעת אם העסק רווחי או לא, ובכל אופן השואל רו

ד, שנותן לחבירו 'כבוד', זה מה שהוא רוצה כעת, "לשאלתו, ולומר שהעסק רווחי, וכמו כן בנד

וזה מה שנוח לו, ואין בזה איסור, אף שאין זה טוב לו. מה שאין כן בהושטת איסור, וכגון יין 

                                                                                                                                                               

הרשב"א ז"ל שאינו יכול להפר שאם אתה אומר כן לחם לא תאכל ופירות לא תאכל שהכל יודעין 

"והגע עצמך מי  :וז"ל 781ספר מנחת קנאות לאבא מרי מכתב מס' שרובם קשין לגוף כחרבות ע"ש. וב

" ועיין רמב"ם פרק כא מהלכות אישות )הל' ...שירצה לאכול בצל רע ללב כלום יש בידם כח לנדותו וכו

יא(, וב"י אבן העזר סימן פ' דה"ה אשה שמתאוה למאכלים הרעים מחמת חולי התאוה וצערא דידה אין 

 ראה דעת הטור והר"ן ז"ל".ביד הבעל למחות וכן נ

 בשער ג סימן לו.בעניין שמירת הגוף והנפש, ובאיסור לסכן את עצמו, עיין לקמן 99 

 שבשער ג. עיין בסימן ה,בהגשתם לחבירו,  'ורילפני ע'לגבי חומרת איסור עישון הסיגריות, ואיסור  100

ו אותו על מה כ"כ יצא מביתו של מרן הגרח"ק שליט"א, שמח וטוב לב, וששאל אחדושמעתי ש 101

"חבל על הזמן",  - שמח, ענה ששאל את הגרח"ק אם יצליח לו תוכניתו לפתוח מסעדה, וענה לו הגרח"ק

"חבל על הזמן", אמנם  יתכוון לענות לו, שהעסק יצליח כ"כ טוב, וכביטוי הרחובהוהשואל חשב ש

יקבע יותר זמן ללמוד הסבירו לו אח"כ, שהגרח"ק התכוון כפשוטו שחבל על ביזבוז הזמן שלו, וש

 תורה...
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בין  נאסר מצדא, שלתת עצה שאינה הוגנת, וחילוק הוטעם ה ,ה זאתלנזיר, לא יעזור מה שרוצ

כ תלוי בדעתו של חבירו, מה שאין כן בהכשלה באיסור שהפגם הוא בין אדם "ועאדם לחבירו, 

בשם השערי  ,קמן בשער ג סימן בלוכמו שהובא ה אין מועיל הרגשותיו של חבירו. למקום, ובז

עבירה, שפוגם בבין אדם למקום, לבין איסור 102מכשול של  , שיש חילוק בין(ל סימןגיטין ) חיים

 .לתת עצה שאינה הוגנת שפוגם רק בבין אדם לחבירו

אמר לי שצריך לתת לשואל עצה לפי מה א, "ר הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט"מום ואמנ

ר ל, אם אכן טוב לו יות"שבאמת טוב לו, ולא דווקא לפי מה שהוא שואל, וכגון בדוגמא הנ

לשבת וללמוד, צריך להציע לו שלא יתחיל את העסקא, אף שהוא בא לשמוע אם העסקא 

רווחית או לא, וכן אם אדם בא להתייעץ אם לכתוב ספר תורני, וכוונת השואל לדעת אם הספר 

 ו שלטובתוחי, אבל יהיה רווחי ואם רבים יתענינו בספר זה, והנשאל יודע שהספר לא רו

יכתוב זאת, שצריך לומר לו שכדאי שיכתוב )בלי להוציא מהפה  היא דווקא שכן המתייעץ

ע "הסמ ר אם אפשר לומר שדבר זה תלוי במח'"ושאלתי את מו ,('וכושקר, שהספר רווחי 

, וענה לי שכל מחלוקתם היא דווקא ק ד("ך ס"ח )שהובא בש"ק ט( והב"יב ס סימןמ ")בחו

 ויודע דבריהם ששמע פי על אף..."ע: "על דברי השועשות פשרה, לכן שמצווה עליהם לד "בבי

 לחבירו נוח כי, לחבירו מטעה משום בזה ואין"  :ע"אמר הסמ ,"לבצוע מצוה, נוטה הדין להיכן

צריך לתת ח מודה ש"גם הב, אבל אדם פרטי "ביניהם השלום שיתווך כדי דינו לבעל מה שיוותר

, ל"מ הנ"וסיף לגבי הדין בחו. והכעת, וכדאמרן ששואלעצה לפי מה שבאמת טוב, ולא לפי מה 

ז כל עוד לא אמרו הדיינים ", בכ, הוא גם שבמאה אחוז נוטה לצד אחד"נוטה הדין להיכן יודע"ש

כ ברור ופשוט שאז שווה "כ הדין כ"אלא א ,'פלוני חייב', מצווה לפשר כדי שיחיו בשלום

 . ירושהרו, וכגון בבת שתובעת מאחיה להתחלק בבדרגתו כאילו כבר אמ

 

 

 

 למה רחב"ת לא הסיר הספוגין בעצמו

 

                                                        

, נמצא 'והלכת בדרכיו'ויש עוד לדון, שאם המקור לאיסור התנהגות במידות רעות, הוא מהפס'  102

ולכ' שוב חוזרת הבעיה שהמכשיל פוגם בבין  שהוי מצוות עשה ללכת בדרכיו ולהתנהג במידות טובות,

 ולא, לאו באיסור כשמכשילו רק הוא לחבירו מכשול שימת שאיסור נאמר כ"א אלאאדם למקום? 

 ש עוד לגבי הכשלה בדבר שהמכשיל לא מוזהר עליו.", ועיבשער ג סימן לז, עיין בזה לקמן עשה בביטול
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ת הסר אתרק  התיר שרבי חנינא בן תרדיוןנוסח המדרש ביארנו את  - נינוונחזור לעני לא(

 סימןד ")יוהוא ע"פ הרמ"א להסיר הספוגין ההיתר ו .ריבוי השלהבת התיר אתולא  ,הספוגין

"ת לא הסיר את מדוע רחבקשה א"כ ושמותר להסיר דבר חיצוני המונע את המוות,  (,שלט

פעולה , יש להסביר, דמכיון שזו האש ו? ואמנם מה שלא פתח פיו שיכנס בוהספוגין בעצמ

אסור, אבל למה לא הסיר בעצמו את הספוגין, כלומר מדוע לא , לכן המוותאת ממש המקרבת 

 יש לומר. ועוד קשור ולא יכל לעשות זאת103היה ש ל בפשטות"וי ?לעצמו "המתת חסד"עשה 

 השמד, ואם יעשה לעצמו "המתת חסד", מעשה זה,בשעת על קידוש ה'  צה למותשרחב"ת ר

ולכן רצה שרק הגוי המוציא להורג שלמד תורה, 104יוריד מהקידוש ה' שמת ע"י גוי בגלל 

 ההריגה. משךיהרגהו. ולא היה אכפת לו כמה זמן תי

                                                        

ואמנם עיין בשו"ת אגרות משה )חושן משפט חלק ב סימן עד( "...אבל מצינו בעובדא דרבי חנניא  103

כדי שישרף מהרה מצד איסור רציחת עצמו בן תרדיון בע"ז )יח.(, שרחב"ת אמר שאסור לו לפתוח פיו 

ולישראל אחר נמי לא התיר, דהא ודאי אם היה מותר לישראל אחר היה מותר גם לעצמו והא לא הוזכר 

שהיו ידיו קשורין וגם גופו שלא היה יכול להסיר את ספוגת הצמר מעליו ולא שייך שהיה ירא 

, ולא שייך שיענשהו יותר מהריגה דע"י מהקלצטונירי דלא שייך שיעשה לו יותר בנקל מהוא עצמו

שריפה שהיא מיתה חמורה, אלא ודאי היה זה משום שהיה אסור לו להסיר את הספוגין הלחים שימהר 

מיתתו כמו שהיה אסור לפתוח פיו. ואף התלמידים היה פשיטא להו זה לאיסור ורק לפתיחת הפה היו 

ך לסותמו כדי שיחיה משהו זמן יותר ביסורין סבורין שמותר משום דאם היה פתוח פשוט שלא היה צרי

 גדולים של שריפת גופו, ואמר להו רחב"ת שגם לפתוח פיו מאחר שהיה סתום אסור...".

ובהקשר זה שמעתי דבר נפלא מהגאון רבי אשר וייס שליט"א, על הגמ' בעירובין )כא:(: "תנו רבנן:  104

יהושע הגרסי משרתו. בכל יום ויום היו מעשה ברבי עקיבא שהיה חבוש בבית האסורין, והיה רבי 

מכניסין לו מים במדה. יום אחד מצאו שומר בית האסורין, אמר לו היום מימך מרובין, שמא לחתור בית 

האסורין אתה צריך! שפך חציין, ונתן לו חציין. כשבא אצל רבי עקיבא, אמר לו יהושע, אין אתה יודע 

ותו המאורע אמר לו: תן לי מים שאטול ידי. אמר לו: לשתות שזקן אני וחיי תלויין בחייך? סח לו כל א

אין מגיעין ליטול ידיך מגיעין? אמר לו: מה אעשה שחייבים עליהן מיתה, מוטב אמות מיתת עצמי ולא 

אעבור על דעת חבירי. אמרו: לא טעם כלום עד שהביא לו מים ונטל ידיו". וכל מי שמתבונן בגמ' זו 

מצוות נטילת ידיים, שעד כדי כך, שמוכן למסור את חייו בשביל מצוה זו, מתפעל ממסירותו של ר"ע ל

ואמר הרב וייס שליט"א, שהחי' בגמ' הוא הרבה יותר גדול ממה שחושבים, דהנה דשנתפס ר"ע על 

דברי תורה, אומרת הגמ' )ברכות סא:(: "תנו רבנן: פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל 

בשעה  הודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים ועוסק בתורה...בתורה, בא פפוס בן י
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 רבי חנינא בן תרדיוןתר להרבות בשלהבת אצל יהה

 

לפי הגירסא שמצאנו במדרש שהקלצטונירי שאל לרחב"ת רק על  הואכל הנ"ל  עכ"פ לב(

וגם על זה ענה לו  ,מובא ששאלו גם על ריבוי השלהבת מעשההסרת הספוגין, אבל בגמ' ה

וברור שהגברת השלהבת זה לא רק "הסרת המונע" אלא זה פעולה ממשית שיעשה זאת. 

 לזה?ההיתר לקיצור חייו של רחב"ת, ומה 

 גוי ת חסד ע"יהמתהיתר 

 

 ןי"ל שבאמת לגוי מותר המתת חסד ולהרוג ממש בידיים במקרה שהנהרג סובל מיסוריו לג(

...ומה שהתיר "(, וז"ל: ה 'אבל מצינו'"ק ב, ד", סעד סימןח"ב )חו"מ מצינו באג"מ  וכןקשים. 

להקלצטונירי להרבות שלהבת ולהסיר הספוגין של צמר הלחים וגם הבטיח לו שכר בעוה"ב 

                                                                                                                                                               

שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה, והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה 

מקבל עליו עול מלכות שמים. אמרו לו תלמידיו: רבינו, עד כאן? אמר להם: כל ימי הייתי מצטער על 

אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי: מתי יבא לידי ואקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא  -פשך פסוק זה בכל נ

אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד. יצתה בת קול ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצאה 

נשמתך באחד". וא"כ ר"ע היה זקן בן מאה ועשרים שנה, וכל חייו היה בצער שלא זכה לקיים את מצוות 

בת את ה' אלהיך בכל נפשך", והנה נתפס ונמצא ימים ספורים לפני רגע נכסף זה, ואם ימות עכשיו "ואה

מחוסר מזון בבית האסורים, יפסיד את מה שחיכה לו כל חייו, ויפסיד את הקידוש ה' הגדול והנורא 

דו הנה מת שנתפרסם בכל העולם כולו )ועד ימינו, כל ילד וילדה מכירים את הגמ' בברכות הנ"ל(, ויגי

הזקן מזקנה וחולשה בבית האסורים, ואת כל זה מוכן ר"ע למסור, והעיקר לא לעבור על מצוות נטילת 

ידיים! א"כ לא רק את חייו ר"ע מוכן למסור, בשביל לא לאכול בלי נטילת ידיים, אלא גם את מיתתו, 

 שכ"כ ציפה לו! 

בהלכה בפתחי תשובה )יורה דעה סימן קנז , הובא למצוות נטילת ידיים ר"עזה של מסירותו של  ומעשה

דמ"מ מותר להכניס עצמו לספק סכנה  - כתב (,פ"א דברכות מ"ג): "ובספר תפארת ישראל וז''לס"ק ג(, 

היכא דלא שכיח היזיקא ומצוה דעסיק בה אגוני מגני וראיה מר"ע שהכניס עצמו לספק סכנה בנט"י 

צמא כדאיתא בעירובין דף כא", וע"ע בפי' היעב"ץ שהיה סומך א"ע שלא יניחו שומר האסורים למות ב

"לחם שמים", למשנה בפרק קמא דברכות, דלמי שנוהג תמיד במידת חסידות, רשאי לסכן את נפשו על 

 סימן מא בהג"ה(.), וכן בשו"ת עונג יו"ט (יו"ד סימן רמה ד"ה עיקר)המצוות, וכן נראה מהחת"ס 
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אפשר שלא היה חש על מה שיעבור בן נח איסור רציחה מאחר שהוא טובתו והיה  בשביל זה,

רשאי להבטיח לו גם שכר מאחר שהיה לו ממהירות המיתה טובה גדולה והיה מותר לו מצד 

שהוא להישראל רק לאו שבשביל היסורין שינצל מזה והוא לא יעבור  'עיורלפני 'הלאו ד

ברציחה שהוא לטובת הנרצח ושאני בזה האיסור וגם אפשר שבן נח אינו אסור במעשה, 

, ואולי איכא משמעות לזה מלשון האיסור שלישראל נאמר בלשון לבן נח105לישראל מהאיסור 
ובאיסור רציחה לבני נח  אופן וענין רציחה אף שהוא לטובה, 'לא תרצח' שמשמעותו כל106

אם הוא לטובתו לא ששמשמעותו שהכוונה הוא לשפיכת הדם,  'שופך דם האדם'נאמר בלשון 

ולפי"ז הקלצטונירי שהיה גוי היה מותר לו לעשות בידיים ממש  .שייך כל כך לשון שופך דם"

ר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג "מו]ו היה אסורבי חנינא בן תרדיון ואילו לר 107המתת חסד

                                                        

ד שליט"א לגבי אופן שהיהודי משלם לגוי שיעשה לו ושאלתי את מו"ר הגאון רבי שלמה גוטפרי 105

ויץ שמשלמים לרופא שיעשה בו המתת חסד, ולשיטת האג"מ שמותר והמתת חסד, וכמו שעושים בש

האג"מ שאסור, שהרי "יד פועל כיד בעל הבית", וכמו שהמחנה אפרים יסבור ע"י גוי, האם כשמשלם 

עשיית מעקה, כשפועל גוי שלו בונה את המעקה, כי  )שלוחין סימן יא( פסק שאפשר גם לברך על מצוות

נחשב מעשה של הבעל הבית ממש )וז"ל המחנה אפרים: "...דשליח שאני משום דאין אדם יכול לעשות 

שליח שיזכה לו במקום שחב לאחרים, מה שאין כן בפועל דכיון דפועל גופו קנוי לבעל הבית לגמרי 

דין הפועל והשליח שוים דשליח שרוצ' לזכות לחברו היינו  חשיב ידו כיד בעל הבית ממש, ונמצא שאין

היכא דקא מכוין לזכות לחברו אבל אי לא כיון לזכות לחברו לא קנה חברו אפילו למ"ד המגביה מציאה 

לחברו קנה חברו. אבל פועל שנשכר לכל מלאכת בע"ה ואפילו למציאה אפילו אי בשעה שהגביה 

ולפ"ז יש  עצמו הרי היא של ב"ה כל כמה דלא הדר ביה בהדיא...המציאה לא היה בדעתו להגביה אלא ל

לומר דאם שכר פועל לתקן המעקה ה"ז מברך עליו דחשיב כאלו הוא עצמו עשהו(, והשיב לי שכיון 

 האג"מ. לשיטתשהמתת חסד אסורה ע"י יהודי, א"כ היהודי לא רוצה שיהיה ידו כידו, ולכן אין איסור 

 לגבי מחלוקת האחרונים מה המקור לאיסור לאבד עצמו לדעת. מד סימן ג בשער לקמןעיין  106

  יהודי -אישור רפואי ל"המתת חסד" בחולה שאינו  107

ולגבי יהודי שיעשה לגוי המתת חסד )או שיעזור לו לעשות לעצמו(, עיין תשובות והנהגות )חלק ג סימן 

לבד, ונמצא שם עכו"ם חשוך  שסה(: "נשאלתי ביוהנסבורג מרופא ירא שמים מנהל בית חולים לנכרים

מרפא שמתפתל ביסורים, ואין לו אלא חיי שעה, והוא וכן קרוביו דורשים להתחסד עמו ולהמיתו 

בסמים, והרופאים הסכימו, רק זקוקים לחתימת המנהל על מצבו שמאשר את הדברים ואז יבצעו 

פי דיניהם שמה המתת הפעולה להמיתו, והמנהל שהוא ירא שמים מפקפק אף שהחולה עכו"ם ומותר ל

"חסד", הלוא ע"פ דין תורה בן נח אסור לו להרוג עכו"ם אפילו טרפה, וחייב על כך מיתה וכמבואר 
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נכרי מ צ. אם יש איסור אמירה ל"מ דאף שלגבי המח' שבב"ל בדעת האג", שצאמר לי א"שליט

ת לומר לקלצטנורי "ז הותר לרחב"רצז, בכ סימןד "ע יו"בשאר איסורין נפסק לחומרא כבשו

 . וגם לפיה[ סעיףשז  סימןח "ע או"שיעשה זאת כי במקום צורך גדול מותר אמירה לנכרי כבשו
                                                                                                                                                               

, ואם אסור לעכו"ם בודאי אסור לישראל לעשות כן דמי איכא מידי (מלכים ה"דמהלכות פ"ט )ברמב"ם 

ריגת עכו"ם, ועוד הלוא מכשיל שלעכו"ם אסור ולישראל שרי )חולין לג.(, וא"כ אסור לו גם לגרום ה

הרופאים עכו"ם לעבור על מצות בני נח, ולהכשיל אסור לבן נח כמו אבר מן החי שאסור מה"ת להאכיל 

וכמבואר בע"ז )ו:(, ולדבריו כל זמן שאינו חותם לא יבצעו הפעולה, רק לדבריו  'ורילפני ע'לעכו"ם מדין 

 ו, רק רוצה לשמוע, ומוכן ומזומן לקיים דין תורה...אם יתעקש עלול להזיק לו בסכוייו להתקדם במעמד

שופך דם 'ובמנחת חינוך שם פשיטא ליה עוד דכיון דשורש האיסור לאבד עצמו לדעת הוא מקרא ד

שלא נשנית, אין איסור לעכו"ם לאבד עצמו לדעת לשפוך דם עצמו, והיינו לשיטתו שאין איסור  'האדם

ל לדברינו שיש האיסור ונתמעטו רק לעונש בידי אדם, רציחה ממתן תורה בעכו"ם מפסוק זה, אב

האיסור בבן נח גם לרצוח עצמו, ובצלם 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, 

אחר, אפשר דמאחר שמותר לו לשפוך דם עצמו, ע"כ מפרשינן  ומצד העכו"ם שמוזהר לא להרוג עכו"ם

דבעכו"ם גדר האיסור הוא כגזל דנפשות שלוקח ממנו נשמתו, וברצונו מותר גם לאחר, ועיין במושב 

וביותר אני מצדד בעיקר איסור שופך דם האדם שזהו  זקנים על התורה )פר' נח ט, ה( דנראה כן...

ודה כששופך דם סתם והיינו באכזריות כעין שפיכות דמים השורש לאסור רציחה בעכו"ם, שיס

דרציחה, ומאבד עצמו לדעת אם אסור בעכו"ם וכמבואר בפרשת נח היינו מפני שזהו זלזול בצלם 

אלקים שגם עכו"ם מוזהר על זה, אבל כשכוונתו לטובה להציל חולה הנוטה למות מיסורים כמוות כאן 

משא"כ בבן נח דשורש האיסור שפיכות דמים, יש  סור זה...המכונה "המתת חסד" לא נכלל עכו"ם בא

לקיים דברינו דהיינו דוקא שפיכות דמים כמשמעו, אבל כשהכוונה טובה ולא מתכוון לרצוח אין בזה 

איסור תורה, והוא הדין בהמתת חסד שנעשה בכוונה טובה, וע"פ בקשת הנרצח כדי שלא יתמשכו 

וכל זה  שופך דם כשהוא טרפה ועומד למות ואין איסור תורה... יסורי החולי הממית יש לומר דלא נקרא

מפני שלדבריו חוק המדינה להתיר, ואי אפשר לאחלופי בישראל, שהבית חולים הוא רק לעכו"ם 

)שחורים(, אבל בבית חולים שמטפלים ביהודים וגויים, יש לצדד שאין לתת יד לבצע המתת חסד אף 

יו לעשות כן גם ביהודים, ואצלינו זהו עון רצח ממש, מלבד שיש לעכו"ם, שעלולים פעם להוכיח ממעש

חילול השם בזה, וכ"ש בבתי חולים שבעיקרם הם של יהודים בודאי אין להסכים להמתת חסד לעכו"ם 

ל ", עכחולה השוהה שם אף שמתעקשים שרצונם בכך, חייבים לידע שאצלינו הדבר אסור בהחלט"

ד "ע בספר 'הלכה ורפואה' ח"ו עמוד מה, וע"'בשבילי הרפואה' חהתשובות והנהגות, והובא גם בספר 

 .עמוד רצא, שיש בזה גרם רציחה, ולפני עיור, וחילול ה'
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מובן מה החילוק בין הנער העמלקי לבין הקלצטונירי, כי הנער היה גר צדק )כשיטת  מ"האג
ודבר  אבל לקלצטונירי היה מותר. הענישו דולכן דווא"כ היה אסור בהמתת חסד הרמב"ם( 108

ל יובן היטב "מ הנ"א, שלפי האג"נפלא שמעתי מידידי הרב ישראל אריה וסרמן שליט

הנער העמלקי לדוד את השתלשות הדברים,  דהנה כשמספר ב,-הפסוקים בתחילת שמואל

, "מאיזה עם אתה"והסביר במצודת דוד , "מי אתה"ששאול שאל את הנער  (,ח פסוק)כתוב 

עמד נא עלי וממתני כי " (:ט פסוק), ומיד ששמע זאת שאול אמר לו "עמלקי אנכי"וענה לו 

, והדבר פלא עצום, שאול נמצא ברגעים האחרונים לחייו, "אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי

רעדת "צא במצב של פצוע ומיוסר, וחושש שעוד רגע יגיעו פלשתים ויתעללו בו, כולו נמ

כ מה משנה לשאול ברגעים אלו להתעניין מי זה הנער שלפניו, "ם, וא"במלבי פירש, כד"המוות

בד נפשו כדי שלא יפול ביד והרי העיקר שיוכל לעזור לשאול לעשות את מה שהחליט, לא

, "המתת חסד", אבל אסור לעשות ןמ מובן, שרצה להנצל מהיסורי"? אלא שלפי האגפלשתים

, ומשמע שהוא גוי "עמלקי אנכי"י גוי מותר, ולכן התאמץ ושאלו מי הוא, והנער ענה "שעאלא 

אחזני השבץ, כי כל עוד "כ מיד ביקש שיעשה לו המתת חסד, והסביר לנער שהרי "גמור, וע

כל עוד נפשי קשורה בי ומתקשה לצאת ובזה שתקרב מיתתי לא "ם: ", והסביר במלבי"נפשי בי

 וכפי שנאמר כ הנער כך עשה,", וא"קטילא תקטל ורק תקצר יסוריי תהיה כרוצח כי גברא

ג, ומצודת ", וכדהסבר הרלב"ואעמוד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו": (י פסוק)

כ סמך על ההיתר לעשות לו המתת "דוד שכיון שכבר היה פצוע, היה הולך למות בכל אופן, וא

, וקשה שהרי כבר אמר לו שעמלקי "אי מזה אתה" (:יג סוקפ)חסד, ואמנם דוד שאל אותו שוב 

 והסביר במצודת דוד ששאלו אם הוא התגייר, הוא, אלא שדוד הרגיש ששומר מצוות הוא,

אבי עמלקי היה "י קרא: ", והסביר המהר"עמלקי אנכיגר ויאמר בן איש "ובאמת ענה לו הנער: 

דמך ": (טז פסוק) דוד המלך אמר לו ולכן ד,וכן הסביר במצודת דו ,"ונתגייר ותורתכם אני שומר

, והטעית "עמלקי אנכי", כלומר נכשלת בלשונך, שאמרת לשאול "על ראשך, כי פיך ענה בך

מ באמת מותר לך, אבל כיוון שאתה יהודי, שאין היתר "אותו, כי חשב שאתה גוי, ולפי האג

ה נתיישב הרבה קושיות , ואתה חייב מיתה. ובז"לא תרצח"על  כ עברת"לעשות המתת חסד, א

פ דבריו, תורץ שאין מחלוקת "ת לקלצטונירי, אבל ע"מ בא לתרץ את החילוק בין רחב"כי האג

בין דוד לשאול, ותורץ למה העניש דוד את הנער, והרי השאלה זועקת, שסמך על שאול שהיה 

                                                        

, הסברים נוספים לקמן בשער ג סימן כבע ". ועו הלכה יח פרק סנהדרין הלכותמוכח כן מדבריו ב 108

 בהאי נער עמלקי.
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שו מלך ישראל, ופסק מפורש שמותר, ואם לא ישמע לו יחשב גם מורד במלכות, ולמה העני

ל מובן שהעונש על שמסר עובדה לא נכונה לשאול, והטעה אותו שהוא גוי, "דוד, אלא שלנ

 ומכיון שבאמת הוא יהודי, חייב מיתה על מעשיו. 

 

 

 

 הגויים )בני עשו( לא רצו לקבל את התורה כי נאסר בה 'המתת חסד'

ה לעמ"י, ה' שלפני שניתנה התורבמדרש 109והנה לפי היסוד דלעיל יש ליישב מה דאיתא  לד(

א"כ אנחנו לא  :אמרו, 'לא תרצח', וששמעו שכתוב בה שאל את הגויים אם רוצים את התורה

הם אסורים ב'לא תרצח' שהרי זה אחד האיסורים  בלא"ההשאלה שהרי  תרוצים, ונשאל

המתת חסד וזה התחדש רק שלגוי לא נאסר  י''ל לפי האג"מדשבשבע מצוות בני נח? אלא 

 .ןרצו לעשות המתת חסד כדי לא לסבול יסורי110ה הם לא רצו, כי ב'לא תרצח' ואת ז

 

 

 

 עצמו לדעת על איבודיהרג ואל יעבור 

 

                                                        

בתי פיסקא כא, ילקוט שמעוני פר' יתרו רמז רפו, ופר' במדרש איכה רבה פר' ג, אות א, ובפסיקתא ר 109

 וזאת הברכה רמז תתקנא.

כמו הגויים בזמנינו )אנשי שוויץ והולנד, עושים זאת באופן רישמי, ורופאי שאר האומות, עושים  110

זאת באופן לא רישמי(. ולפי המנח"ח )לד, ח(, שלגוי לא נאסר לאבד עצמו לדעת )כיון דלא נשנית 

א"כ כנ"ל,  (,מד סימן ג בשער לקמןעיין )ולפי הדעות שאיסור מאבד עצמו נלמד מלא תרצח בסיני(, 

ים, איסור איבוד עצמו לדעת, ואיסור המתת חסד ת "לא תרצח" שיש ליהודשהגויים לא רצו לקבל א

ה בר שלום )ובכל אופן לפי המנח"ח לא קשה איך הותר לקלצטנורי לקפוץ לאש, וכן בע"ז י: לקטיע

ים, ואמנם שם י"ל דגם החולקים על המנח"ח )עיין אג"מ יו"ד ח"ג סימן לג ד"ה נפשו עבור היהוד למסור

לקמן בפרק ב סעיף ובדבר סברת(, יודו שלצורך הצלת רבים מותר למסור נפשו, וגם גוי מותר בכך, עיין 

 זה מהגמ' בתענית כט. לשהובא ראיה  כ
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מה הדין אם גוי  ,ויש לעיין לשיטת האג"מ שאיסור מאע"ל ליהודי נלמד מ'לא תרצח' לה(

 ובכל אופן ימות מהמכות של הגוי, לאבד עצמו לדעתיהודי כדי להכריח אותו  ןמייסר ביסורי

הרג ע"י המכות ולא יולפי"ז גם בנד"ד יצטרך ל ,למדנו שיהרג ואל יעבור 'לא תרצח'הרי על ו

 לעבור על שפיכות דמים של עצמו שנלמד לפי האג"מ מ'לא תרצח'.

מהסברא של 111 הואהרג ולא לעבור באיסור לא תרצח יואמנם יש לומר שכל המקור שצריך ל

חים כה:( וא"כ בנד"ד שאין את הסברא הזו "מאי חזית דדמך סומק טפי מדמך של חברך" )פס

ואמנם הגאון  כי הכל זה הדם שלו עצמו ולכן יהיה מותר לעבור על האיסור ולאבד עצמו לדעת.

י שנמצא דם "שפרש112ד אסור כי גם בזה שייך מה "לענ"א, כתב לי: "אדיר אוירבך שליטרבי 

לקמן זה מלבד מה , ועבירהנשפך ועבירה נעשית, כלומר שאם יהיה בשב ואל תעשה, לא תהיה 

שבכל אופן אסור שפיכות דמים, ולכן אם  ל"מ קבלה היתה לחז"סשלפי הכ בשער ג סימן לח

)ואמנם לפי מה שהבאתי  "ד"שאסור גם בנד צאייל ", לנ'לא תרצח'שווה לכל ל "ננקוט שמאע

זר א, שלשיטת ר' אליע"ר הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"בשם מו לקמן בשער ג סימן יא

יהיה מותר לרצוח את חבירו כדי להציל את עצמו מיסורין  (לג:)'ק כתובות "שהובא בשטמ

ש ששיטה זו "כ כל שכן שיהיה מותר לאבד את עצמו כדי להנצל מיסורין קשים, ועיי"קשים, א

 נדחתה מכל הראשונים, ולכן אינה להלכה(.

 

 

 

 אסורה -המתת חסד ע"י גוי  -שיטה אחרת 

 

על הפס' הנ"ל שפירש דלא כשיטת האג"מ הנ"ל,  'הכתב והקבלה' פירושב ואמנם מצאתי לו(

                                                        

לקמן  עיין, "מאי חזית"ים גם כשלא שייכת סברת לגבי אם אמרינן יהרג ואל יעבור בשפיכות דמ 111

 , שנחלקו בזה הראשונים והאחרונים.בשער ג סימן לח

"כלומר: כלום באתה לישאל על  -כוונתו לרשי בפסחים )כה:( שפי': "מאי חזית דדמא דידך סומק" 112

ני פיקוח כך אלא מפני שאתה יודע שאין מצוה עומדת בפני פיקוח נפש, וסבור אתה שאף זו תדחה מפ

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 יאמר שנפשך חביבה 

 ה".לפני המקום יותר משל זה, דילמא של זה חביבה טפי עליו, ונמצא עבירה נעשית ונפש אבוד
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כפל לשון אדם ואיש, גם חבר : ")ט, ה( ומיד האדם מיד איש אחיו..." .ואך את דמכם..בפר' נח "

אליו מלת אחיו. נ"ל כי יש שני אופני רציחה. אם לרעת הנרצח לנקום נקמתו ממנו, או לקחת 

רצח כשהוא משוקע בצער גדול ויבחר מות מחיים, כאבימלך ממונו וכדומה, אם לטובת הנ

( וכשאול לעמלקי עמד נא עלי ומותתני , נדשאמר לנער שלוף חרבך ומותתני )שופטים ט

( על שני אלה דיבר הכתוב, על ההורג לרעת הנרצח, הנעשה רק מפחותי בני , טב א-מואל)ש

תותם אשר בנו בני האדם, כמ"ש אדם יאמר, ומיד האדם, כמו שקרא לאנשי דור הפלגה לפחי

רש"י שם, ואל השני הנעשה לרצון הנרצח ולטובתו אשר גם איש המעולה במדרגה וגם כשהוא 

מיד איש 'מאוהבי הנרצח ידמה כי מצוה הוא עושה להמיתו כדי להשקיטו מצער, ע"ז אמר 

אח תשמש , שהוא איש, עומד במדרגת מעלות נפשיות, וגם הוא אחד מאוהביו. כי לשון 'אחיו

 ,ט א-לכיםגם על האוהב את חבירו אף שהוא רחוק ממשפחתו, כי חירם קרא לשלמה אחי )מ

' שאסר לבני יג( ויזהיר קרא בין לשופך דם האדם לשנאתו בין לאהבתו" וא"כ מפורש שהפס

 ודלא כאג"מ. נח, אסר גם המתת חסד,

 טונירי?לקלצרבי 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(

שגם לגוי אסור המתת חסד, א"כ  'הכתב והקבלה'הספוגין אלא גם להרבות בשלהבת, ולפי 

כלומר אם מותר המתת  הקלצטונירי,לבין רבי חנינא בן תרדיון חוזרת השאלה מה ההבדל בין 

 שיהיה אסור גם לקלצטונירי? ,, ואם אסורלרבי חנינא בן תרדיוןמותר גם  חסד שיהיה

 

 

 

 יש לומר, שכיון שעבר כבר באיסור רציחה לא מוסיף איסור בהגברת השלהבת

שמי שהתחייב מיתה למלכות  ,ק ב("ח ס סימןנ )"ותשובה לזאת, עיין בספר משנת פקו לח(

אבל יקח יותר קשים,  ןיפה שהיא ביסורישר ויכול לבחור או מיתה בסייף שהיא יותר קלה או

 נראה שפשוט שמותר לו לבחור בסייף ואין עובר שום איסור שמקרב מיתתו זמן עד שימות,

ן יסורי ,בתורה לאויןז לא מחויב לסבול עבור "בכ ,'תיכםוואף שמצווה ב'ונשמרתם לנפש]

ד עצמו לדעת שנחשב ורק איבו בתחילת ענף ד(, קעד, סימןב "ד ח"יו)מ "כדכתב באגקשים 

במשנת  , ונתבאר שםןלרציחת עצמו, שאסור בחומרת 'יהרג ואל יעבור', חייב אף לסבול יסורי

י אם יש לפניו שת כוכמו" ,מד סימן ג בשער לקמן עוד ועיין ועיין לעיל סעיף לה,ו,  סימן נ"פקו
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לו לבחור,  שימות בה מהר ונותניםמדורות אחת קטנה ויסבול הרבה עד שימות ואחת גדולה 

ואין לאסור , ("שהרי אין בבקשתו מעשה מיתה נוסף") נראה שמותר לו לבחור במדורה הגדולה

בכך שאם יבחר במדורה הקטנה יעבור ברציחה, אבל אם שמכשיל את המוציא להורג  מצד

יבחר במדורה הגדולה יכשיל אותו גם ברציחה וגם שלקח לו את החיי שעה שיכל לחיות עוד 

ודומה ", אחת של רציחההרוצח עובר על עבירה עכ"פ כי מת במדורה הקטנה, קצת אם היה 

הדבר לאדם שבא להרוג את רעהו, דאם הורגו היום אינו חמור טפי מאשר אם הורגו מחר, הגם 

ודאי דאם לאחר שסקלוהו "ואמנם הוסיף ש) "ז שמקדים להורגו היום יש כאן חיי שעה"דעי

ש להורגו בסייף, דאז הוה מעשה מיתה נוסף בפני עצמו עדיין הוא חי ומפרפר אסור לו לבק

הקלצטונירי הדליק את האש ש ,גם בנד"ד לכאורה לפי זה, אפשר להוסיף ולומר .("לקרב מותו

לא עובר עוד  ,ועבר באיסור רציחה של רבי חנינא בן תרדיון, ועכשיו שמרבה את השלהבת

אסור לעשות 'המתת חסד' כאן מותר הריגה, וא"כ אף ש113כי הכל מעשה אחד של  ,איסור נוסף

                                                        

, (בתחילת ס"ק ג ,שם)כלומר, שאפשר לומר שיהיה מותר לא רק באופן שהביא המשנת פקו"נ  113

שכתב: "והנה בהריגתו דרבי חנינא בן תרדיון נראה דאין תיאור המעשה שבברייתא כפי הסדר שהיה, 

 דלא מסתבר שהביאו הספוגין של צמר לאחר שהציתו בו את האור, וגם לא נראה דיכול 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 שלא היה כאן מעשה 

מחודש נוסף בפנ"ע לקרב מותו, אלא מתחילה ביקש שיעשו באופן זה, ומותר לאדם לבקש שימיתוהו 

ופן שהוא פחות ביסורין, הגם שעי"ז ימות מהרה, וכמשנ"ת", אלא יהיה מותר גם שהדליק את האש בא

הקטנה ושוב אח"כ מגביר את האש לגדולה, וכפי שהמשיך שם: "ויתכן דגם אם נפרש דהברייתא אזלא 

 כסדרה יש לדון דכיון דסו"ס האש תהרגהו לאחר זמן, אלא דעי"ז שיש ספוגין על ליבו והיא קטנה

תשרפהו לאט לאט, ומה דמבקש להסיר הספוגין ולהגדיל האש אין בכך שום מעשה הריגה מחודש, 

ולכן לא היה בזה איסורא דמאבד עצמו, שהרי אין כאן שום תוספת מיתה, ומשא"כ בחולה שיש לו 

אסור לו לבקש מעכו"ם שיהרגהו שהרי מעשה הריגה מחודש זה הוא מסובב לעצמו, ועובר  ןיסורי

, שו"ר באגרות משה )יו"ד ח"ב סימן קע"ד ענף ג(, שעמד 'אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש'בקרא ד

במעשה דרחב"ת היאך ביקש לקרב מותו, וכתב 'ואולי באותה המיתה שממיתין אותו בני אדם רשאין 

לעשות שתהיה המיתה בקלות אף שהוא קירוב זמן, ועדיין צ"ע בהעובדא', ואפשר דהן הן הדברים 

 .וכמשנ"ת"
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שום איסור 114להגיד לקלצטונירי להרבות בשלהבת כי כבר עבר באיסור רציחה ולא מוסיף 

 .עכשיו

והקלצטונירי השני  ,ולפי זה אם היה כאן שני מוציאים להורג שאחד היה זה שהדליק את האש

נידונים ה לגבי יד סימןשער ג בעיין בהיה מרבה השלהבת, היה באמת אסור לקלצטונירי השני, 

עשה אחד האש, ובא אחר והוסיף, אם יש במה ": (סימן תיח סעיף י מ"חוע )"שובדין שנפסק ב

שעשה הראשון כדי שתגיע למקום שהלכה, הראשון חייב. ואם לאו, הראשון פטור והאחרון 

  ."חייב

לפני , ום והולך לקראת הריגת מישהושמתקדמי שזרק חץ ש, ק ו("בס115)שם  דבריוב ע"עו

השני עבר  ת החץזריקשיפגע החץ זורק חץ יותר מהיר מהחץ הראשון שיפגע ויהרוג, האם ב

ולא הוסיף  ,הכל הוא מעשה אחד של רציחהמסתבר שלא, כי לכאורה וכתב שעוד איסור? 
  עוד איסור בזריקת החץ השני.116

                                                        

וכתב לפי זה: "מה שאין כן בחולה שיש לו יסורין אסור לו לבקש מגוי שיהרגהו, שהרי מעשה הריגה  114

 מחודש זה, הוא מסובב לעצמו ועובר בקרא דאך את דמכם לנפשותיכם אדרוש".

וז"ל שם: "והנה במעשה דרחב"ת נראה דאין מקום כלל לדון משום לפני עור דגורם לעכו"ם איסור  115

י הקוסטינר בלא"ה קעביד איסור רציחה בזה שהלך להרוג לרחב"ת, וא"כ בזה שמרבה רציחה, שהר

השלהבת ומסיר הספוגין לא קעביד עי"ז שום איסור נוסף, ודומה הדבר לזורק חץ להרוג חבירו ואח"כ 

מ אם הוא רוצח משום החץ הראשון או השני, ''זורק חץ נוסף שיקדים לחץ הראשון, דאין בזה שום נפק

על האגר"מ דלא נחית להכי". ומפליא שעד כדי כך היה למשנת פקו"נ סברא זו פשוטא, שנשאר וצ"ע 

בצ"ע על האג"מ שלא תירץ זאת, ואמנם עיין בהערה הבאה מה שיש לפקפק טובא בהאי סברא של 

 זריקת חץ שני, שיקדים לפני החץ הראשון, וצ"ע. 

אחד בכ"ז בזריקת החץ, השני עשה  ואמנם יש לחלק, ולומר שאף שבהגברת האש נחשב למעשה 116

את כל ההריגה, ואגלאי מילתא למפרע שהחץ הראשון כאילו 'החטיא את המטרה' ולא עשה כלום, 

ונפק"מ באופן שהחצים בדרך הזיקו לממון, שפטור ממון מדין קלב"מ יהיה רק בחץ השני ולא בראשון 

וכן כתב לי הגאון רבי אדיר אוירבך )פטור קים ליה בדרבה מינה, מבואר בב"ק כב:, וכתובות ל:(. 

, אלא נחשב מעשה רציחה חדש, ע"פ נ"דברי המשנת פקושליט"א: "הדוגמא של חץ כפי הנראה אינו כ

תוס' בב"ק )יז:(, אבל בשלהבת הוא נכון, אמנם דעת הקצוה"ח שהרא"ש חולק, ולפי זה עדיין יש לדון, 

נידון לגבי שני פעולות רציחה שעשה הרוצח ודעת החזו"א שאין הרא"ש חולק". בהסבר דבריו וכן ב

באיזה אופן נחשבים למעשה אחד, וכן בשני בנ"א שעשו מעשה רציחה באחד מי חייב, וביאור החילוק 

  לקמן בשער ג, סימן יד.בין הריגת טריפה להריגת גוסס, עיין בהרחבה 
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ההסברים  - פרק ב

לפרשת מיתת שאול 

 והמסתעף
 

 

 ר לשאול להרוג עצמו ממש בידיו?ונשאר עוד להבין איך הות (א

 

 

 ונאמרו בזה שמונה הסברים:

 

 

 מחשש יסורין -היתר שאול 

יש היתר לאבד עצמו לדעת מפני יסורין )ואפילו שעדיין לא הגיעו( כפשוטו של  – הסבר ראשון

ענין ההספד, דכ"ז ע"ג(  -הפס' וכפשוטו של המדרש. ועיין ברמב"ן )בתורת האדם, שער הסוף 

..וכן מצינו בגדול שאיבד עצמו לדעת מפני האונס שמספידין אותו, כגון שאול מלך ."שכתב: 

אך את 'ישראל, שאבד עצמו, אלא שהיה אבודו מותר לו, כדאמרינן בבראשית רבה )פל"ד( 

מיד נפשותיכם אדרוש את דמכם, יכול אפילו נרדף כשאול ת"ל  'דמכם לנפשותיכם אדרוש

מו לדעת ונענשו עליו כשלא הספידוהו כראוי, כדאמרינן אך, לפיכך לא היה בכלל מאבד עצ

. וכ"כ הרא"ש "ביבמות )עח:( ויאמר ה' על שאול ועל בית הדמים. על שאול שלא נספד כהלכה
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שנאצי ימ"ש הכה זקן באופן שברור שימשיך  117צד(. והיה מקרה רחמנא ליצלן סימן)פ"ג דמ"ק 

הב לנאצי שיהרגו בירייה ולא יסבול. והנאצי להכותו עד מוות ובא בנו של הזקן ושיחד בשעון ז

ימ"ש הסכים. ואח"כ שאל הבן אם צריך לעשות תשובה על זה שקירב מיתתו של אביו. והנה 

לפי ההסבר הזה בשאול אז אפילו לזקן עצמו היה מותר לאבד עצמו לדעת כדי לא לסבול וכ"ש 

לא רצה לפתוח פיו כדי שימות שמותר ע"י הנאצי ימ"ש. )וצריך לומר שרבי חנניא בן תרדיון ש

, שאפשר לפרש את דבריו ז סעיףעיין לעיל בפרק א יותר מהר ולא יסבול, החמיר על עצמו, 

מתפרש כחומרא, ולא כעיקר הדין,  "מוטב"ש"מוטב שיטלנה מי שנתנה משיחבול בעצמו", ש

 ו(. סימןא "ת ממעמקים ח"וכן כתב בשו

 

 

 

 הנ"ל מהשו"ע להסברראיה 

ג(, כתב: "קטן  סעיףשמה  סימןנראה שבשו"ע פסק כהסבר זה, שהרי ביו"ד )ולכאורה  ב(

אנוס כשאול 118המאבד עצמו לדעת חשוב כשלא לדעת. וכן גדול המאבד עצמו לדעת והוא 

מונעין ממנו כל דבר" ורואים שהשווה דין של שאול, לדין של קטן המאבד 120אין 119המלך, 

                                                        

שנידון  ער ג בסימן טו,בשובעניין גופא דעובדא של הריגת הזקן וצדדי ההלכה בזה, עיין לקמן  117

 בהרחבה )וכן מבואר שם החילוק בקירוב מיתה בין מת בידי אדם למת בידי שמים(.

וראה בלשונו של הקיצור שולחן ערוך )סימן רא סעיף ג( "קטן המאבד את עצמו חשוב שלא לדעת,  118

עשה את  וכן גדול אם נראה שעשה הדבר מחמת רוח רעה או שגעון וכדומה הוי שלא לדעת, וכן אם

הדבר מחמת אונס שהיה מתירא מעינויים קשים, כמו שאול שהיה מתירא שמא יעשו בו הפלשתים 

 כרצונם, הרי הוא כשאר מת ואין מונעין ממנו שום דבר".

"מה ששאל באחד  מאע"ל מחמת חובותיו. וז"ל: בדין (יו"ד סימן שא)בשו"ת האלף לך שלמה  כ"וכ 119

כיון  דין זה ברור דאינו בכלל מאבד עצמו לדעת... וחתך בצוארו... שהיה עליו חובות הרבה ונטל סכין

הרכבת אנוש 'שהיה עליו בע"ח, ואחז"ל כל מי שיש עליו נושים נחשב כנידון בשני דינים שנאמר 

, וא"כ זה גרע ממיתה ונחשב כב' מיתות, גם בזמן הזה מי שאין לו לשלם 'לראשנו באנו באש ובמים

בר אחז"ל )בב"ב ח:( דשבי קשה מכולם ולמדו מקרא, וא"כ זה אינו מאבד מושיבין אותו במאסר, וכ

עצמו לדעת וכמ"ש ביו"ד )סימן שמ"ה סעיף ג(, דמי שהוא אנוס כשאול המלך אינו מאבד עצמו 

 לדעת...".
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ציין  –שם(. והנה המקור של השו"ע לגבי קטן ן בתורת האדם "עצמו לדעת )וכן השווה הרמב

 בביאור הגר"א בס"ק ד' למעשים שהובאו במסכת שמחות.

"מעשה  -ה( -דמשניות ב, "פפט )הביא את המעשים ממסכת שמחות  סימןובהלכות שמחות 

בבנו של גוריון בלוד שברח מבית הספר והראה לו אביו באזנו ונתיירא מאביו והלך ואיבד את 

, ושאלו לר' טרפון ואמר אין מונעין ממנו כל דבר, מעשה בתינוק אחד מבני ברק עצמו בבור

ששיבר צלוחית והראה לו אביו באזנו והלך ואיבד עצמו בבור, ושאלו לר"ע ואמר אין מונעין 

 –ממנו כל דבר". ומפורש שהקטן איבד עצמו בגלל שחשש מיסורין )ואפילו שעוד לא הגיעו 

 -( ואת זה צירף השו"ע באותו סעיף עם שאול המלך. והדגישובדיוק כמו החשש של שאול

"וכן", ומשמע שהסיבה להיתר של שאול הוא מחשש מיסורין וכאמור לעיל, זהו פשט 

 הפסוקים, ולהסבר זה יוצא שמותר לעשות בידיים ממש המתת חסד.

 

 

 

 לא יעמוד בניסיוןיעבירו אותו על הדת ומחשש ש -ההיתר לשאול 

                                                                                                                                                               

ולגבי המאבד עצמו מחמת צרות ויסורין, אם מותר לכתחילה, או שאסור, ואם אסור, האם מחמירים 

 בשער ג, סימן טז.בד עצמו לדעת, עיין בהרחבה, לקמן, עליו כמו בכל מא

 דעת השו"ע בנידון האם מותר לאע"ל מחמת יסורין 120

ואף שבשו"ע היינו יכולים להסביר שבאמת אסור לסובל יסורים לאבד עצמו לדעת, אלא שבכ"ז עושים 

אחרות שהובאו  לו 'פשרה' שלא מונעין ממנו כל דבר, והשו"ע סובר שההיתר לשאול הוא משאר סיבות

לקמן, וכל מה שהביא את שאול המלך בסעיף זה, הוא לומר שאדם שסובל כשאול, אף שאסור לאע"ל 

אלא שאין נראה שזה הפשט בשו"ע )מלבד שהסברא קשה לעשות 'פשרה' בהרוג  בכ"ז לא מונעין וכו'

ף שהשו"ע זה(, שהרי הבית הלל על סעיף זה בשו"ע כתב את המדרש שלשאול הותר לגמרי, והוסי

"וכן גדול המאבד עצמו לדעת והוא אנוס כשאול וכו'. כן כתב  :התכוון כמו שכתב בב"י, וז"ל הבית יוסף

הרמב"ן בתורת האדם )עמוד פד( ונתן טעם לפי שהיה איבוד מותר לו כדאיתא בבראשית רבה )פל"ד 

וי כדאיתא ביבמות אות יג( לפיכך לא היה בכלל מאבד עצמו לדעת ונענשו עליו שלא הספידוהו כרא

)עח:(, וכן כתב הרא"ש בסוף מועד קטן )סימן צד(", וכן כתב בפרישה ס"ק ג "והוא אנוס כשאול המלך. 

שאיבוד היה מותר לו כדאיתא בבראשית רבה", ומשמע שלמד בדעת הטור ש"אין מונעים ממנו כל 

ימת השו"ע שאסור לאבד שכתבתי שנראה שסתעיין לקמן בסוף פרק ג "הותר לו". ואמנם -דבר" שווה ל

עצמו מחמת יסורין, וא"כ צריך לומר "שאין מונעין ממנו" הכוונה כדכתב המהרש"ם הנ"ל )יו"ד ח"ו, 

 סימן קכג(, שאף שאסור בכ"ז בכה"ג יש להתאבל עליו.
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ולא יוכל  הדת121לשאול היה מותר להרוג את עצמו כי חשש שיעבירו אותו על  – הסבר שני ג(

מי שאינו סומך על עצמו לעמוד בנסיון "ל: ", וז(סימן סט)כ הריקאנטי "כ ,בניסיון122לעמוד 

העכו"ם והורג עצמו נקרא קדוש כשאר מקדשי השם וראי' ממעשה שאול ובפרק הניזקין 

י בבדק הבית "קנז(, ודעה זו הובא בב סימןח בריש ", וכן איתא בב"במעשה דד' מאות ילדים

ד הל' אהבת השם אות א( בבראשית רבה  סימןוכתוב בארחות חיים )"ל: "וז (,קנז סימןיו"ד )

)פרשה לד אות יג( דורש ואך את דמכם לנפשותיכם וגו' )בראשית ט, ה( אזהרה לחונק את 

. פירוש, שבשעת השמד יכול למסור נפשו יכול אפילו כחנניה מישאל ועזריה תלמוד לומר אך

עצמו למיתה ולהרוג את עצמו אם הוא ירא שלא יוכל לעמוד בניסיון. וכן, יכול אפילו כשאול בן 

י ארבע מילים "קשים )וכאן חסר בב ןא לא, ד( שאם ירא שמא יעשו לו יסורי-קיש )שמואל

למסור עצמו למיתה ( שיכול "שלא יוכל לעמוד בניסיון" חשובות הכתובות באורחות חיים:

התינוקות בשעת השמד. ויש אוסרים 123תלמוד לומר אך. ומכאן מביאין ראיה השוחטים 

                                                        

לגבי לאבד עצמו לדעת מחשש שלא יעמוד בניסיון, ובחיוב קטנים למסור נפשם )ואם יש ראיה  121

דים שנשבו בחורבן הבית, וקפצו לים, בגיטין נז:(, ואם יש חילוק בין ניסיון לפנויה או יל 400ממעשה עם 

נשואה, ובין אם החשש בקרקע עולם, או בחשש שיכשל במעשה, ובדין יהרג ואל ילבין פני חבירו 

  .נגבשער ג, בסימן ברבים, וכמה הם "רבים", יעוין בכל זה לקמן 

את הנער העמלקי. כי כיון שכבר אחזו השבץ וזה רגעים אחרונים ואולי לפי"ז מובן למה דוד הרג  122

לחייו, במצב זה כבר לא יוכלו להכשילו בעבירות וא"כ כבר אין היתר. אבל קשה למה שאול אמר לנער 

העמלקי למותת אותו? וצ"ל כמו שפי' חלק מהמפרשים שהנער שיקר בזה לדוד, ובאמת שאול מת 

צה רק למצוא חן בעיני דוד כאילו שהרג את שאול שרדפו ]פי' זה מעצמו כבסוף שמואל א'. והנער ר

א לא, ה(, שכתב: "ואפשר כי כזב העמלקי כי לא המיתו הוא אלא מצאו מת אחר -מצינו ברד"ק )שמואל

שנפל על חרבו ולמצוא חן בעיני דוד לפי מחשבתו אמר כן", וכן מצינו בפי' הראשון של האברבנאל 

א את כל השאלות שיש במיתת שאול, כתב: "...ויקח שאול את החרב ויפל א לא(, לאחר שהבי-)שמואל

עליה ונכנסה בו באופן שמת מיד, ולפי זה כחש העמלקי במה שאמר לדוד שהוא הרג לשאול, ואולם 

אמר זה למצוא חן בעיני דוד כי יודע היה שנאתו לשאול. ואפשר לומר שלא מת מיד עם הכאת החרב 

ר העמלקי שימותתהו, באופן שלא ימצאוהו הפלשתים עדין גוסס ויתעללו בו, ואז הוצרך לקרוא אל הנע

 והכתוב לא ספר בכאן כי אם מה שעשה שאול לבד אבל העמלקי הוא הרגו כדבריו והוא היותר נכון"[.

: "אך אפשר דלא נחלקו אלא לגבי הריגת התינוקות (פר' וארא סימן יא אות ד)ועיין במנחת אשר  123

אם חושש על עצמו שלא יעמוד בניסיון דרשאי לשלוח יד בנפשו". וע"ע במאזנים אך כו"ע מודו ד

שג"כ חילק בין הורג עצמו לבין הורג אחרים )כדכתבתי לקמן בסוף ה'הסבר  (,ח"ב סימן יב)למשפט 
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ומפרשים הך תלמוד לומר אך, שאינו יכול להרוג עצמו. וחנניה מישאל ועזריה מסרו עצמם ביד 

אחרים, אבל הם לא פגעו בעצמם. ושאול בן קיש שלא ברצון חכמים עשה. ומעשה ברב אחד 

ינוקות הרבה בשעת השמד שירא שיעבירום על דת והיה עמו רב אחר וכעס עליו ששחט ת

וקראו רוצח. והוא לא חש לדבריו. ואמר הרב המונע, אם כדברי, יהרג אותו רב במיתה משונה. 

וכן היה שתפשוהו גוים והיו פושטים עורו ונותנין חול בין העור והבשר. ואח"כ נתבטלה הגזרה, 

. וככל דברי , עכ''ל הב''י"ר שהיו ניצולים ולא היו הורגים אותםואם לא שחט אותם אפש

ושתי דעות אלו גם הובאו 124ת )בראשית ט, ה( "ל כן איתא בדעת זקנים עה"האורחות חיים הנ

כ לפי הדעה הראשונה ההסבר בשאול היא מחשש שיעבירו אותו על הדת "ך שם. וא"בש

  ומפחד שלא יעמוד בניסיון.

רב ששחט לבין הרב המונע, יתכן ששניהם מסכימים שכשודאי יפלו לשמד ולגבי הויכוח בין ה

מותר לשוחטם, אלא באופן שספק אם יתפסו אותם לשמד, טען הרב המונע שבכה''ג אין 

להורגם בודאי כדי להצילם מספק ע''ז, ואילו הרב השוחט סבר שיש 'להקדים תרופה למכה', 

לעיין בכל 'ספק ע''ז' )ספק בדין או ספק כי אח''כ כבר לא יהיה אפשרות לשוחטם. ויש 

 במציאות(, אם יש דין יהרג ואל יעבור עליה.

ק ד(, לגבי המעשה דרבי חייא בר אשי בקידושין )פא:( "עו, ס סימןנ )"וכן מצינו במשנת פקו

עוד יש לבאר למעשה דרבי חייא בר אשי, "שרצה להמית עצמו משום דנכשל בחטא, שכתב: 

של עם ההיא מופקרת הרי ודאי דלא תעזבהו ותחזור לפתותו, והכיר דמאחר דכבר עבר ונכ

"ל דבגילוי עריות יהרג ואל יעבור, ולכן רצה מבעצמו שלא יוכל לעמוד כנגדה ויחזור ויחטא, וקיי

רבי חייא בר אשי להמית עצמו שלא יעבור בגילוי עריות, וכבר מצינו כיוצב"ז במלחמות 

מה"ט הלך רב כהנא והפיל עצמו מהגג הגם שהיה בזה לרמב"ן בסוף פרק בן סורר ומורה ד

ן ראיה מתוס' "קו"נ, כדי שלא לעבור בגילוי עריות עם ההיא מטרוניתא )ואין להביא לרמביפ

ה 'ואל יחבול', שהרי התוס' התיר רק בגרמא, וכגון פתיחת פיו, שיכנס שם האש, או "ז יח. ד"בע

מים שאין להם סוף לא נחשב כממית עצמו כגון הילדים וילדות שקפצו לים, שהרי הנופל ל

ן מיירי שקופץ מהגג, שודאי נחשב מעשה "ואילו הרמבשבפרק א, סעיף ח,  30כבהערה בידיים, 

הריגה ממש(, וגם אם נימא דבמעשה דרבי חייא בר אשי לא היה בודאי שיחזור ויכשל עימה, 

                                                                                                                                                               

השני'( והוסיף שם: "...ואיך נמית את הקטנים האלה שאינם רודפים לעבוד ע"ז, ואינם בני עונשים 

נוסים, ואולי תבטל הגזירה, ואולי ישובו אל ה' בגדולתם? ולא באתי ח"ו להכניס ראשי בין ובפרט שהם א

 הרים... אלא תורה וללמוד אני צריך, ומי יתן וידעתי מקור להיתר זה".

 מה שהרחבתי בזה. בשער ג סימן לטהרחבה בעניין שחיטת הילדים להצילם משמד, עיין לקמן  124
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ספק אשת איש יהרג ואל הנה כבר הביא בגליון רע"א בשו"ע יו"ד סימן קנ"ז מהפמ"ג דגם ב

יעבור, אמנם בחידושי רבינו יונה )בסנהדרין עד:( חולק על הרמב"ן וכתב דיהרג ואל יעבור 

שכזה שיהרוג האדם לעצמו כדי שלא יחטא לא שמענו בשום מקום, ורבי צדוק ורב כהנא סמכו 

ונפל מהגג על הנס או שלא היה סכנה שימותו, ובשלטי גבורים הוסיף דרב כהנא נתכוין לברוח 

 לקמןשהובא ן תהיה תלויה במח' ", ולכאורה אפשר לומר שמח' רבינו יונה והרמב"בלא מתכוין

, או רק איסור בפני עצמו "לא תרצח", אם איסור לאבד עצמו הוי ממש מד סימן ג בשער

, מאי חזית רב "לא תרצח", כי אם הוי עובר על "ואך את נפשותיכם מידכם אדרוש"שנלמד מ

ן למד שאיסור לאבד עצמו, "ר על לא תרצח כדי להנצל מגילוי עריות, אלא שהרמבכהנא לעבו

, ואילו רבינו יונה הבין שכמו שאסור לבקש "לא תרצח"ל בפר' נח, ולא מ"נלמד מהפס' הנ

ע "ע, כמו כן אסור שתהרוג את עצמך בשביל זה, וע"מחברך שיהרוג אותך, כדי שתנצל מג

שפורש מהנדה באבר מת,  (יח.)וכח כך, מהגמ' בשבועות מח שלכאורה מ סימןבקובץ הערות 

ד שגם באבר מת חייב, ומדוע נחשב לאנוס, והרי בידו להרוג את עצמו?, אלא דאינו "גם למ

ע "ג' עבירות החמורות )וע-חייב להמית עצמו או לחתוך אברים שלו, כדי להנצל מאחת מ

ין להרוג את עצמו, שכתב בטעם ן עצמו מצינו שא"נח, שגם בדעת הרמב סימןבקובץ הערות 

שאין צריך למסור את הנפש בקרקע עולם, מכיון שאין הדבר תלוי בו, ואם היה דין להרוג את 

כ גם בקרקע עולם עדיין יש אפשרות להנצל )ודוחק להעמיד "עצמו כדי להנצל מהעבירה, א

כל נפשך ע נאמר רק באופן שאין אפשרות לאבד את עצמו(, וראיתי בספר ב"דההיתר של ק

, שחילק, שאצל רב כהנא ורב צדוק מיירי (שי בהערה לט עמודס ב סימןבחלק הבירורים )

ולכן  (פא.)שחששו שיכשלו במזיד, שהרי כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו כדבקידושין 

ע, אין צריך להמית את עצמו "חייבים לשלוח יד בנפשם, ואילו כשמיירי שיעבור באונס וכגון בק

, "...שיפילשנוח לו לאדם "ל "ק לב(. ולפי זה במעשה תמר, צ"סה ס סימןזכרון שמואל ע ב")וע

הכוונה שיתן שיפילו אותו לכבשן האש, אבל לא שבעצמו יקפוץ, וכמו שאכן היה אמור להיות 

היתה נופלת  וכו', כלומר שאם לא היתה מגלה למי החותמת "הוציאוה ותשרף"עם תמר שנא' 

והנה נראה ברור דאדם שיודע שהוא פרוץ בעריות "ק ה: "יף שם עוד בסי אחרים לאש. והוס"ע

ולא כובש ליצרו דאין לו שום היתר להרוג לעצמו ואם עושה כן הוה מאבד עצמו לדעת, דכיון 

שיכול לכבוש ליצרו הרי חייב לעשות כן, ומה שהורג לעצמו היינו שאין לו הרצון להצטער 

שים קץ לחייו, והרי זה מאבד עצמו לדעת ככל מאבד להלחם ולהתגבר על יצרו ועדיף לו ל

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 מיירי כשרוצים העכו"ם לעשות 

דעתו, אבל משום יצרא דעריות אין שהם קשים ממיתה, שיכולים להעביר אדם על  ןלו יסורי

רשאי אדם לאבד עצמו אלא חייב לכבוש ליצרו, ושאני מעשה דרבי חייא בר אשי שהיצה"ר 
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התגרה בו טובא וא"א היה בדרך הטבע לעמוד כנגדו, וכדי שלא יחטא אין לו שום דרך אלא 

רק כדי  שילך וישב בתנור להמית עצמו ]אמנם יש להעיר דאם מה שהלך והמית לעצמו היה

שלא יחזור ויכשל בעריות, א"כ היה צריך לחבול בגופו באופן שלא יהא ראוי לביאה, ולא היה 

בוד נפשו, ויש לישב דעדיין חשש שיכשל באביזרייהו דעריות, עיין בסנהדרין סוף יצורך בא

סימן , פרק בן סורר ומורה, והבן[, שו"ר בשו"ת אבן שהם )לאב"ד הילדסוס נדפס בשנת ת"ס

דאדם שמתיירא מן העבירה שיצרו תוקפו מותר לו לאבד עצמו, כדכתבו התוס' בגיטין  ,(דמ

ה מדבריו בפתחי תשובה יו"ד סימן שמ, )והביא חלק ן)נז:( במתיירא שמא יעבור משום היסורי

אות ב(, ואפשר דכוונתו כשהיצר תוקפו ואונסו דומיא דהמעשים הנזכרים בש"ס, וכמשנ"ת, 

יו לכבוש ליצרו, וכאמור שם בדבריו דהנידון היה באדם שהיה ידוע ולא ביצה"ר דעלמא שעל

 ."לצדיק וחסיד

ולכ' צ''ל שגם הרמב''ם )יסודי התורה פ''ה הל' ד(, שאסר למסור נפשו במקום שאין חייב 

קנז(, יודה שהיה מותר לרב כהנא לקפוץ מהגג, כשחושש שלא  סימן)ודלא כטור והשו''ע יו''ד 

 ויכשל.יוכל לעמוד בניסיון 

 

 

 

 שרפת ס"ת להצילו מביזיון

 

ת כדי להצילו מביזיון, "ועיין במה שהתיר בשו"ת שבות יעקב )חלק ג סימן י(, לשרוף ס ד(

...שנתנו הכתבי קודש לפני איזה שנים תוך חביות גדולות והעמידו "שנשאל על מציאות 

ון גדול עד שהיו מקנחין בזי125החביות בבית הקברות ונגנבו כולם או רובם ע"י עכו"ם ובאו לידי 

                                                        

ד"ה אמנם(, שבקונטרס  824ח"ב, מערכת המ"ם כלל יא אות יא עמוד וכעין זה עיין בשדי חמד ) 125

בראובן שהיה בספינה וס"ת עמו, ובאו ליסטים לשלול שללה, וידוע שאם מעשה "זכר עשה" כתוב 

אם מותר לו להשליך את ס"ת לים, או שב ואל תעשה עדיף,  הספר תורה ינהגו בה מנהג הפקר וביזיון...

)יו"ד סימן רפב סעיף ג( שההולך בדרך וירא מפני ליסטים, מותר להניח את ואין להביא ראיה מהשו"ע 

הס"ת בכלי מעור ולרכוב על גבי הס"ת, כי שאני התם שיש רק ביזיון, אבל בלהשליך לים ונמחקים 

 שגרמא שרי. (קכ.)שמות הקודש, יש איסור דאורייתא, ודן שם על מחיקת השם בגרמא, דאיתא בשבת 

ת )אפילו שעושה מעשה בידיים(, כדי להצילו "קרה הפוך, שיצרכו לבזות סואמנם זה פשוט דבמ

 מלחמת לפני לשאול בא אש כבאי - שאלה"כד.(:  ברכות) חמד חשוקימשריפה, שיהיה מותר, כדכתב ב
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...וגדולה מזו מצינו שהתירו לאבד את עצמו ", וכתב בתשובתו: "בהם אם מותר לשרפם או לא

ויאמר שאול לנושא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו "לדעת בכה"ג כדכתיב בשמואל ל"א 

 ע"כ הרי אף דמאבד עצמו לדעת הוא מן העבירות "הערלים האלה ודקרני והתעללו בי

החמורות דאין להם חלק לעה"ב ואין מספידין עליהם אפ"ה התירו אפילו על הספק כמשמעות 

 סימןלשון המקרא פן יבואו הערלים וגו' והתעללו בי וכן הסכמת כל הפוסקים כמבואר ביו"ד 

שמ"ה ולא חיישי לחיי שעה, וזה דומה לס"ת שנשרף כדאי' בש"ס דשבת פ' האורג ובפ' אלו 

שנשרף 126עת יציאת הנפש חייב לקרוע הא למה זה דומה לרואה ס"ת מגלחין העומד בש

ות. ונ"ל דמה"ט אמרינן כל המכבד את וופירש"י דאין לך ריק שבישראל שאין בו תורה ומצ

התורה גופו מכובד על הבריות כי זה הוא מדה כנגד מדה שגופו דומה ממש לס"ת וא"כ כיון 

לידי בזיון היותר גדול כמו שמצינו בשאול ה"ה  שהתירו לאדם לאבד גופו בידיים כדי שלא יבא

ע באוצר המלך יסודי התורה פרק ו' שהתיר זאת(, ואמנם בכנסת יחזקאל ", )וע"בס"ת ממש...

ל, )והובאו דבריו "לז, חלק על השבות יעקב, ואסר לשרוף כתבי הקודש הנ סימן)קאצנלנבוגן( 

אול להרוג את עצמו זה לא היתר יא( וכתב שם שההיתר הנלמד מש סימןג "יעקב ח127בשבות 

                                                                                                                                                               

 תורה ספר מהחלון לזרוק מותר יהיה האם ו"ח שריפה שם ותפרוץ ס"ביכנ על טיל יפול ו"ח באם המפרץ

 ?מהאש להצילו

... בשדה ת"ס המוצא(: מג סעיף שא סימן ח"או) ע"השו מדברי לכך נוספת וראיה. ל"וכנ, מותר - בהתשו

 דכיון קס ק"ס ב"המשנ וכתב. בו ונכנס אותו ומכסה וחוזר, בעור מתעטף, יורדים גשמים היו אם

 הכבוד שזהו, ונכנס למעלה בבגדים ומתעטף וחוזר, להתעטף לו התירו[, מהגשמים] ת"הס שתתקלקל

 גם וכך, מקלקול להצילה כדי בה ולהתעטף ת"הס את לבזות שמותר הרי. בגשמים תתקלקל שלא

 .ל החשוקי חמד", עכ"בענייננו

ת שנשרף, עיין "ל לרואה ס"ובעניין חיוב לקרוע לעומד בשעת יציאת נשמה, וכן במה שדימו זאת חז 126

 .בשער ג סימן מזלקמן 

הסכים לשרפם כנותר קדשים ולא כן דעתי השפלה ומר וז"ל: "שאלה בענין כתבי קדש אשר מר  127

הביא ראיה משאול מלך ישראל שמסר את עצמו והאביד את עצמו לדעת, תמהני, הלא כל רז לא נעלם 

ממכ"ת מ"ש מהרש"ל בים של שלמה )פ"ח דב"ק סימן נ"ט(, וז"ל אולי שאול ע"ה כיון וכו' שסבר אם 

א בני ישראל לא יחשו בשמעם בצרות המלך ולא יעמדו על יפול חי בידם יתעללו בו ויענו אותו מסתמ

נפשם מלנקום נקם להצילו ויפלו רבבות מישראל והוא ידע שכבר נגזר הגזירה שלא ימלט מהם עכ"ל 

, אמנם "פן יתעללו בי"וגם שאול ידע ודאי שיהרג ומפני חיי שעה אף ספק התעלל לא חש וזה שאמר 

, פשיטא שאין לשרפם, ותרתי בעינן ודאי ו בהםתעללאם יבכתבי קודש שספק אם ישרפו וגם ספק 
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ת דומה להריגת "כ שריפת ס"להרוג מישהו אחר, ולכן דוד המלך כעס על הנער העמלקי, וא

ל יש פירוש אחר, "ת להצילו מביזיון, ועוד שהרי במה ששאול אעצ"אחר, ולכן אסור לשרוף ס

איה לחילוק (, ורעיין הסבר שישי לקמןש, שחשש שיהרגו רבים מעם ישראל )"כמו שכתב היש

שההורג את עצמו יותר קל מלהרוג אחר, כתב: "דמאבד עצמו לדעת בסברא כל דהו מספידין 

אותו משא"כ ח"ו למוסרו, ועיין בתוס' גיטין נז: דרש להם הגדול... כתבו התוס' הא דאבדו 

עצמן לדעת כי ידעו שיענו אותם אף דהעבירה עצמה יעבור ואל יהרג אלא על כרחך חילוק 

כלומר לעצמו יותר קל, ולכן יכלו להחמיר על עצמם ולקפוץ לים אף שהחשש רק  ,"כנ"ל...

לעבירה שדינה 'יעבור ואל יהרג', אבל להרוג אחר אין שום היתר ולכן אסור לשרוף כתבי 

הקודש כדי להצילם מביזיון יותר גדול. ואף לאחר שראה את תשובת הכנסת יחזקאל לאסור, 

ע בפרשת דרכים )דרוש יג( "יב, להתיר. וע סימןב128יין כתב שם י, ועד"ז לא חזר בו השבו"בכ

                                                                                                                                                               

ההרג וספק התעלל, אמנם בחסר חד אין רשאי לאבד את עצמו לדעת ולכן רבי חנינא בן תרדיון לא רצה 

לפתוח פיו למות מהרה כי אף שההרג היה ודאי אמנם לא היה ספק התעלל, וק"ל עוד זה מדבר מר 

איך לא יראת לשלוח ידך לשחת ""ה שהרג נער המבשר שא"ל מסתייע משאול המלך ולא מדוד המלך ע

אף שהנער הגיד לו דברי שאול פן יתעללו, עיין ברש"י ורד"ק, אלא ע"כ שהן רשאין ולא אתה  "משיח ה'

דלאבד את עצמו שאין עושה משום כעס מותר ולא להרגו, וכ"כ הפוסקי' גבי מאבד את עצמו לדעת אין 

לא מספידין ע"ש, משא"כ ח"ו להורגו, ועיין קצת ברלב"ג שם ובהניזקין מספידין, אם יש לו איזה אמת

דף נ"ז בד' מאות ילדים וכו' דרש להן הגדול וכו' קפצו הילדים וכו' וכתבו תוס' הא דאמרינן מוטב 

שיטלנה מי שנתנה וכו' ויראים מיסורין וכו' א"כ ע"כ היו מענין אותם ולא היו הורגים אותם עכ"ל, ש"מ 

הוא בעצמו רשאי לאבד את עצמו ולא אחרים דהא התם זנות פנויה שיעבור ואל יהרג ע"ש, כדבריו ש

וכיון דיציאת נשמה כנשרף ס"ת כמ"ש מר ג"כ אין רשאין לשרוף ס"ת בידיים, והא דפסקו חכמי צרפת 

לשחוט ילדים בעת גזירת השמד? התם טעמי דבריהם כיון שיצאו מן הדת ואז יהיה מן המורידין ולא 

 .ין ודו"ק אף על זה צווח מהרש"ל ע"ש..."מעל

וז"ל: "תשובתו הרמה קבלתי, ואף דטרידנא טובא כעת לא יכולתי להתאפק מלהשיב בבל תאחר  128

הנה בוודאי מה שכתב לחלק בין איבוד נפש לכתבי קודש שהוא ספק אם ילכו לאיבוד ידעתי גם ידעתי 

ומה שמעלת כבוד תורתו מדמה ממש  נין זה...שישנן מקומות לבע"ד לחלוק ולדחוק בכמה חילוקים בע

לאיבוד נפש זה אינו דהא בגמרא לא קאמר רק הא למה זה דומה וכו' ופירש"י שם משמע דודאי איבוד 

נפש חמיר משריפת ס"ת וספק פיקוח נפש דוחה שבת אפילו מלאכה גמורה משא"כ להצלת ס"ת אסור 

ותר, וגם שריפת שאר ספרים אינו דומה לס"ת לכבות הדליקה בשבת כמבואר בסימן של"ד רק הצלה מ

ממש כמ"ש הבאר שבע בעצמו וז"ל שיש בהם סרך קדושת ס"ת והוי דבר הדומה לדומה בדמיון רחוק 
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ונת ו...וזהו כ"ל: "טפי ולכן שאול העדיף למות ע"י נושא כליו. וז130אחר קיל 129י "דאדרבה ע

, לפי שיש בידי עון דשפיכות דמים. וכי תימא כיון דלא "עמד נא עלי ומותתני"שאול באומרו 

, כלומר אני חטאתי "כי אחזני השבץ"זה אמר אתרו ביה אף שהיה מזיד הכתנת מכפר, ל

במכפר, דהיינו בכתנת שהרגתי הכהנים, ומשום הכי אין לי כפרה בבגדי כהונה, דומיא דהורג 

כהן גדול דאין לו כפרה לעולם וכדכתיבנא. אך כפי דרכנו נראה ליישב, והוא דיש לדקדק דמאי 

שימות לא היה לו לומר אלא עמד נא איכפת ליה לשאול לומר לנער הטעם שבשבילו נגזר עליו, 

עלי ומותתני. ונראה שכונת שאול היתה לרמוז לנער הטעם שרוצה ליהרג ע"י אחר ולא רצה 

ואך "הוא להרוג את עצמו, והוא שהדבר ידוע שההורג את עצמו חייב מיתה לשמים וכדכתיב 

ה אין ספק , ודרשו רז"ל שהוא אזהרה להורג את עצמו. והנ"את דמכם לנפשותיכם אדרוש

הכי נמי בדיני שמים יש הפרש בין הורג דכשם דבדיני אדם קיימא לן דאין שליח לדבר עבירה, 

, דאף דבדיני שמים אמרינן בקדושין שיש עונש על את עצמו בידיו לאומר לאחרים שיהרגוהו

המשלח לדבר עבירה, מכל מקום הא אמרינן התם בקדושין )מג.( דינא רבא ודינא זוטא איכא 

ייהו, ופירש רש"י דלרבנן אף דבדיני שמים מענישים את המשלח לדבר עבירה, מכל מקום בינ

אין מענישים אותו כולי האי כאילו עשה הוא העבירה בעצמו. וא"כ גם ההורג את עצמו אף 

שמענישים אותו מן השמים, מכל מקום כשאומר לאחרים שיהרגוהו אין מענישים אותו כולי 

רח להרוג את עצמו כדי שלא יתעללו בו פלשתים, מכל מקום כל והנה שאול אף שהוכהאי. 

וחילוק הבא מידו להקל מעליו מהעונש עשה, ומשום הכי לא נהרג ע"י עצמו כי אם ע"י אחרים. 

זה שיש בין עושה העבירה בעצמו לעושה ע"י שליח הוא משום דדרשינן גבי שחוטי חוץ 

רה כולה דאין שליח לדבר עבירה באם אינו ענין ודרשינן הוא ולא שולחיו ומניה ילפינן לכל התו

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 משום דס"ל דאין נשאלין למי 

                                                                                                                                                               

ואין להחמיר כולי האי ועי"ז אתי לידי זלזול כתבי קודש יותר ע"כ ראוי ונכון לקיים מנהג ראשונים ולא 

למוד היתר לשרוף אלו קונטריסן מכח כ"ש אבל לא ללמוד לדחותם בשתי ידים כי מאיבוד נפשות יש ל

 איסור כי אינו דומה כלל ודו"ק". 

ושמא בזה יש הסבר נוסף, למה רבי חנינא בן תרדיון לא רצה לקרב בעצמו את מיתתו, והסכים  129

 לקרב מיתתו ע"י אחר. וע"ע לקמן בהסבר השביעי למיתת שאול, בפרק ב סעיף כה.

ר חסידים )סימן תרעט(: "ויפול הגורל על יונה וכתיב )שם שם י"ב( שאוני וכמו כן מצינו בספ 130

והטילני אל הים ולמה לא אמרו לו ליונה תשליך עצמך אל הים אלא לא רצה להשליך עצמו, ועוד גוים 

היו בספינה ומוטב שישליכוהו הם...", ואמנם יש לחלק בין אופן המותר שאז אין חילוק בינו לבין 

 .22לעיל פרק א סעיף ב בהערה אופן שאסור ואז ע"י אחרים קיל טפי, וכדכתבתי אחרים, לבין 
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בירה דגמרינן ממעילה שצורך הצבור וכפי סברת דואג דלא דרשינן הוא יש שליח לדבר ע

וטביחה ומכירה וחשיב כאילו אותה הפעולה נעשית ע"י המשלח. וכבר ידוע מה שאמרו רז"ל 

 שהנער שהרג את שאול היה דואג.  (רד"קבדבריהם  ואובה)

וכ"ת למה אין אני נהרג ע"י עצמי אלא אני רוצה  "עמוד נא עלי ומותתני"ובזה יובן כוונת הכתוב 

דהיינו עון נוב עיר הכהנים נמצא  "אחזני השבץ"ע"י שליח משום דשתעשה הפעולה הזאת 

שטעיתי בדין במה שהרגתי אותה לפי שלא היו חייבים מיתה לפי שלא היו מורדים במלכות 

לפי שהדין הוא דכשם שנשאלין למלך כך נשאלים למי שצורך הצבור בו וא"כ על כרחין דרשינן 

ישראל אתו לרבות מי שצורך הצבור בו וכיון הוא לרבות סתם מלך ואייתר לן קרא דוכל 

דדרשינן הוא א"כ שמעינן דאין שליח לדבר עבירה משום דדרשינן דם שפך האיש ההוא הוא 

שאני רוצה שתעשה הפעולה הלזו ע"י שליח ולא  "ד נא עלי ומותתניועמ"ולא שולחיו ומש"ה 

 ע"כ. "ע"י עצמי כדי להקל מהעונש וכדכתיבנא...

הנפלאים של המשנה למלך בדבריו ב'פרשת דרכים' הנ"ל, נמצינו למדים  ומלבד כל דבריו

שאיבוד עצמו לדעת ע"י אחר פחות חמור מאשר יעשה בעצמו. ודלא ככנסת יחזקאל הנ"ל. 

, שהרי הפרשת דרכים ביאור מה מחלוקתם של הפרשת דרכים והכנסת יחזקאלואמנם צריך 

כעס על הנער? דוד כך שקאל הוכיח מהוכיח משאול שביקש מהנער להורגו, והכנסת יחז

זה גופא נחלקו האחרונים איך לפסוק כמו שאול המלך או כמו דוד המלך. דב והנראה לבאר

נראה שהכנסת יחזקאל דן על חומרת הריגת אחר, והפרשת ד ועוד י"ל בביאור מחלוקתם

 דרכים דן על חומרת הריגת עצמו שבזה על ידי אחר קיל טפי.

 

 

 

 י ידע מנבואת שמואל שודאי ימותכ -ההיתר לשאול 

שלשאול היה מותר לאבד עצמו לדעת כי ידע בנבואה משמואל שודאי  - הסבר שלישי ה(

בהגהות והערות בטור שירת דבורה  הוהובא)י אות כא "ימות. ודעה זו היא בשיירי כנה"ג הגב

לא ברצון ל: "מה שכתב בספר "בדק הבית" בשם "ארחות חיים" דשאול בן קיש ש", וז(אות ב

חכמים עבד, אינו נח לי, דשאול בחיר ה', שאמר לו הקדוש ברוך הוא ע"י שמואל: "מחר אתה 

ובניך עמי", היינו במחיצתי, יפגע עצמו שלא כדין?! ולכן נראה דמשאול ליכא ראיה, שכבר היה 

יודע שלא יחיה עוד, שאמר לו שמואל: "מחר אתה ובניך עמי", ומוטב שיהרוג עצמו ולא 

לו בו פלשתים, אבל מי שהוא ספק שאם לא יהרוג עצמו אולי ינצל, אין לפגוע בעצמו". יתעל

א לא, -בשמואל פירושוק ובאברבנאל )ב"על המדרש, וכן ברד "היפה תואר"וכדבריו כתב גם 
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ז יש להוסיף שההיתר של רבי חנינא בן תרדיון לומר לקלצטונירי לעשות לו המתת "ד(. ולפי

ידע מר' ישמעאל ששמע מאחורי הפרגוד שימותו כל עשרה הרוגי חסד הוא, שגם רחב"ת 

לרבי חנינא בן תרדיון:  בן קיסמא אמר ר' יוסי )ע"ז יח.(כן בגמ' ומלכות על עונש מכירת יוסף, 

ב יב.(, וידע מזה ", והרי חכם עדיף מנביא )בב"ת באש"תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ס"

)ואמנם עדיין צריך להבין מה ההיתר, והרי יש עוד  ואלוכמו ששאול ידע משמ131שבלא"ה ימות, 

ידיעה מרופא ש132 ואמנם זה פשוט. כמה שעות או כמה דקות לחיות, וכי מה גבול יש בדבר(

                                                        

וצריך לדעת שדברי שמואל במעשה עם בעלת האוב, היה בגדר נבואה ממש כשם שהיה בחייו,  131

אלף סז(, שכתב: "שאלת ממני ידידי אודיעך דעתי על ענין  ,כדמצינו בשו"ת רדב"ז )חלק ג סימן תרמב

את שמואל הנביא אעפ"י שאמרו בתלמוד תוך שנים עשר חדש היה מ"מ קשיא  בעלת אוב שהעלתה

לך איך יש כח ביד בעלת אוב להעלות נפש הצדיק בתוך הגוף ולהורידה ממחיצתה אפילו בתוך י"ב חדש 

והלא מחיצתה למעלה ממחיצת המלאכים איך שיהא קשה עלי לקבל דבר זה עד שתאיר עיני. תשובה 

כאשר שאל שאול לבעלת אוב להעלות את שמואל והיא עשתה  על דבר זה...כל ימי הייתי מצטער 

פעולותיה וקסמיה וקטרתיה והשבעותיה להכניס בגופו של שמואל הנביא כח מכחות הטומאה כפי 

בגוף הטהור  הכח והסגולה שיש בפעולה ההיא וראה הקדוש ברוך הוא שהיה מזומן הכח ההוא ליכנס

שמואל הנביא שתכנס לגוף כאשר בתחלה לא בכח הבעלת אוב ח"ו והנקי לטמאו רמז לנשמתו של 

אלא במצות הקדוש ברוך הוא כי אמר מוטב שתטרח ותתרגז נשמת הצדיק ממה שיכנס במשכן 

ואפילו זה לא היה  וזהו שאמר לו שמואל לשאול למה הרגזתני להעלות אותי... הטהרה דבר טמא...

לה קצת יחוס ושייכות עם הגוף אבל לאחר י"ב חדש לא אפשר אלא בתוך י"ב חדש שעדיין הנשמה יש 

אפשר שכבר נכנסה למחיצתה ועוד שכבר הגוף כלה" )והובא תשובה זו בהגהות הרד"ל ס"ק עד, בפרקי 

דר"א פרק לג, והוסיף שזה מה שמדויק מה דקאמר התם בפרקי דר"א "דשמואל נתנבא בחייו ולאחר 

 מותו"(.

רבה )פרשה ב, פס' ט( "אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים  וצריך לדעת שע"פ שכתוב באיכה 132

תאמין...", בכ"ז כל "ידיעתם", מבוססת על 'סטיסטיקות', והם עשו זאת על גויים, אבל לא בדקו 

 'סטיסטיקות' על יהודים דתיים, ולא עשו על יהודים שקיבלו ברכה מרב גדול והרבו בתפילות, וכו'

 (.בשער ג סוף סימן כדרופאים כבר התייאשו עיין לקמן )בעניין כוחה של תפילה, על אף שה

' בפ ל"קיי והנה" :ל"וז, שכתב מ"ק סימן כהן דעת ת"בשוה כל דבריהם הם בגדר 'ספק' כדמצינו "ובלא

 דברי היו ואם. אותו ומאכילים נפשו מרת יודע לב צריך אינו אומר ורופא צריך אומר חולה כ"יוה

 דלב אסמכתא פ"ע הרופאים נגד ההדיוטי מאמרו פ"ע אותו מאכילים איך ודאי בתורת אצלנו הרופאים

 שרוצה לרשע אותו נחזיק כ"א ברור דבר הוא אומרים שהרופאים שמה נאמר שאם, נפשו מרת יודע
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יהיה מותר לפי ההסבר שכ כידיעה שימות ו"ג תנחשב, לא שנשאר לאדם כך וכך זמן לחיות

ורים בסוף פרק בן סורר ומורה: בשלטי גיב, כדאיתא קשים ןל לאבד עצמו כשעובר יסורי"הנ

...ואינו ברור שימות בשביל זה, ואפילו אמרו מן הרופאים, כי הרבה נידון למיתה בעיני "

 ."הרופאים ורפואתן קרובה

 מחלוקת דוד ושאול ביאור

( .הגמ' בברכות )דף י דהנהלפי הסבר זה את המחלוקת של דוד ושאול לבאר נראה ו ו(

ל, בן אמוץ, כלה נבואתך וצא, כך מקובלני "בר נגזרה עליך גזרה, אכ"שישעיהו אמר לחזקיהו...

. "מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים

זה דוד, שראה את המלאך וחרבו  -י נגזרה גזרה שתמות, ומקובלני מבית אבי אבא "ופרש

. וכן מצינו שדוד המלך כאשר בנו "הרחמים שלופה בידו בסוף ספר שמואל ולא מנע עצמו מן

)מבת שבע( חלה אנושות צם בכה והתפלל עד שמת הילד. ואעפ"י שהנביא כבר אמר לו שהבן 

הילוד ימות, לא התייאש והוסיף להתפלל ולצום אף שנגזרה גזירה, כי בודאי חשב שהצום 

יתר לאבד עצמו גם כ דוד המלך סבר שאין ה"רוע הגזירה, וא כולין להעביר אתלה ייוהתפ

ולכן לשיטתו אסור היה לשאול להרוג עצמו ולכן  וכו'כשיש נבואה שימות שאפילו חרב חדה 

                                                                                                                                                               

 מאה דאפילו ל"קיי דלדינא וכיון, הרופאים של פיהם על בו ונתרה, סכנה חשש בלא כ"ביוה לאכול

 א"כ הרופאים על סמיכתנו שאין מ"ש, אותו מאכילים צריך אומר וחולה צריך אינו אומרים רופאים

 ".ספק מטעם

 מדרש לנו אין ה"שבעו אחרי תמהתי מימי" :ל"וז, :(א"ל) ז"ע בחידושיו שכתב ס"החת דברי וידועים 

 טבעי על בנוי חכמתם וכל וחכמיהם לאומים מדרש בבית לומדים ישראל רופאי וכל הרפואות חכמות

 שקצים אכלי דלא ישראל גופי על מזה ישפוט ואיך במצות דאיגי ולא ורמשים ציםשק דאכלי גופיה

 נעשו מה הגוף רפואות לענין ובודאי, ב"ע ו"פ שבת ע"פר איפשטא דלא איבעיין והוא ...במצות ודאיגי

 ולענין'. ה פתאים ושומר דכא עד נפש לרפאות ומחשבתו הרופא בפי ויתן ש"ית חנם רופא על נסמוך

 הרופאים על סמכו ל"חז ואם, ע"צ נדה איסור לענין אבל מותר נמי ספק אלא יהא לא כ"ויה תשב נ"פק

 רופאי אבל בדעתם זה שקלו אשר ישראל רופאי חכמי היה בזמניהם וכדומה ליבנה מטבעין שהעלה

 ".מאוד ע"צל ה"או בטבעי אלא עוסקים אינם זמנינו
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גזירה שימות זה מוחלט. 133העניש את הנער שעזר לו בזה. אבל שאול סבר כישעיהו שכשיש 

, וכיון בזה למה שכתב בשו"ת 134קנו סימןת משנה הלכות חלק ט "בשושכ"כ וכן מצאתי 

ברמב"ם רואים כשיטת 136)עיין בלשונם שהובאו בהערות(. ואמנם  135קכג סימן"ו מהרש"ם ח

                                                        

: "...ודע והבן כי האיש שנכתב ונחתם בראש השנה טו, יד(, שכתב בראשיתוכעין זה עיין ברמב"ן )133

להריגה לא ינקה הליסטים ההורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו, הוא רשע בעונו ימות ודמו מיד 

הרוצח יבוקש, אבל כאשר תצא הגזירה על פי נביא, יש בעושה אותה דינים, כי אם שמע אותה ורצה 

בל יש לו זכות בו, כאשר אמר ביהוא )מ"ב י, ל( יען אשר לעשות רצון בוראו כנגזר אין עליו חטא א

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 לחטא נתכוון, ועבירה 

דבר מוחלט, שהרי אם לא כן, איך אמר הרמב"ן שיש זכות להרוג,  הוא לו" ומשמע שגזרת הנביא היא

 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 כלל  134

בל מי שכבר ממילא מוזמן למות לא שייך בי' לאו דרק מי שעתיד לחיות אמרינן בי' רק את דמכם א

י שכתבו דסימא את עינו והרגו בדבר אחר לא חשיב עין ונפש נמד"ה הא  ח.דחובל, ועיין תוס' כתובות ל

אלא נפש גרידא דמה שסימא את עינו בשעת הריגה לא חשיב כלום דבלא"ה היה מת אלא שהמיתו 

ושאול המלך דבשאול כתיב פגע בי ואיבד עצמו ואמרו  בצער מרובה. ואולי יהיה תלוי במחלוקת דוד

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 וצא כך מקובלני מפי בית אבי 

מנע עצמו מן הרחמים ופרש"י אבי דוד ולכאורה למה דוקא דוד אפילו חרב חדה מונחת על צוארו אל י

ולמה לא אמר סתם כך מקובלני ולהנ"ל י"ל דדוד ושאול פליגי בזה שהיה בבית הגיתי ועוד כמה פעמים 

שהיה חרב מונחת עליו ולא מנע עצמו מן הרחמים ומיהו ממעשה דר' חנינא בן תרדיון ע"ז י"ח לא 

 משמע הכי וי"ל וצ"ע..."

וז"ל: "וע"ד שאלתו במה שאירע במחניכם כמה מקרים באנשים רמי המעלה אשר בכדי להפטר  135

מצער ויסורים ועוני ובזיון איבדו א"ע לדעת ר"ל, אם דינם לכל דבר כמתו על מטתם ואין מונעים מהם 

 כל דבר. 

, וגם העיר והביא מדברי בש"ר שהביא רו"מ (,יו"ד סימן עו)והנה כבר האריך בזה בשו"ת בית אפרים 

בהראי' מגיטין פ' הניזקין מאשה ושבעה בני' שהביא רו"מ ועוד מכמ"ק, והביא בשם הרמב"ן שכתב כד' 

הש"ך סימן שמ"ה ס"ק ו' דשאול ידע מפי הנביא שיהרגוהו, והוסיף ביאור דאי בשביל חיי שעה, ע"ז 

מהא דחיי שעה, ומה  סמך להנצל מהיסורים שבודאי יצערוהו הפלשתים, ובזה ביאר ליישב קו' רו"מ
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דוד המלך כי הרחיב להסביר שנבואה לרעה יכולה שלא להתקיים, כגון נינווה שחזרו בתשובה, 

ורק מנבואה לטובה הקב"ה לא חוזר בו. ושמא שאול סבר, שנבואת שמואל היא נבואה טובה, 

ו בגן עדן. וזה בשורה טובה לשאול, ובייחוד אחרי שהיו לו כי בשרו שמחר יהיה עמו במחצת

חששות מעבירות שעשה, ובנבואת שמואל התחדש לו שנתכפר לו, כמבואר בגמ' )ברכות יב:( 

שכל העושה עבירה ומתבייש בה מוחלין לו. ועל כן זה נבואה טובה שאין שנלמד משאול 

 הקב"ה יחזור ולכן יכול לאבד את עצמו. 

 

 

 

 כי היה טריפה -אול ההיתר לש

 

"ותכבד  שכתבשפגעו בו, כמו  138טריפה מהחיצים137ששאול היה כבר  - הסבר רביעי ז(

המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאוד מהמרים". וא"כ ההיתר לשאול 

                                                                                                                                                               

דהקשה רו"מ עוד מהא דחזקי' וישעיין, לק"מ שהרי ישעיין לא ידע מזה אלא חזקי' קיבל כן מבית דוד 

וא"כ י"ל דגם שאול לא ידע מזה שאפשר לבטל הגזירה עוד, מ"מ כיון שהנביא א"ל שימות כבר נחשב 

לת"ה וכו' דשמא הואיל והנביא ד"ה דא. כמת וגברא קטילא קטיל, וכמבואר כה"ג בתוס' מו"ק דף כ"א

אמר לו מות ימות הרי הוא כמת ונהג אבילות אף על פי שהתפלל עליה, והביאו ראיה מהירושלמי 

 לקמן בשער ג סימן טז(.ע"ש..." )ועוד מתשובה זו של המהרש"ם הובא 

לוני ברמב"ם הלכות יסודי התורה )פרק י הלכה ד(: "דברי הפורענות שהנביא אומר כגון שיאמר פ 136

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 ואפשר שעשו תשובה 

: "...עיין ונסלח להם כאנשי נינוה, או שתלה להם כחזקיה". ועיין בספר עבודת המלך שכתב על דבריו

ואף על פי שגזירת נביא חוזרת ועיין פרש"י כגון של יונה בן אמיתי ועיין ירושלמי תענית פ"ב  :יומא ע"ג

וכן הוא במדרש רבה בראשית פנ"ג בשעה שהקב"ה גוזר להביא טובה לעולם לא איש אל ויכזב ובשעה 

. ועיין פרקי דר"א פ"י פעם שהוא גוזר להביא רעה ההוא אמר ולא יעשה וכו' וכן הוא בתנחומא וירא

שניה שלחו לירושלים להחריבה כיון שעשו תשובה הקדוש ברוך הוא עשה כרוב חסדיו ונחם על 

 הרעה..."

 לקמן בשער ג, סימן יח.טריפה, ובדיניו, עיין אדם בהגדרתו של  137
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י"ב חודש( וסובל מיסורין ורק אז יכול לעשות המתת  140שעה )עד139זה באופן שחייו הם רק חיי 

 חסד.

 

 

 

 ראיה מהגמ' להתיר להרוג חולה סופני המתייסר ביסורין

עולא במיסקיה "הרא"ש במסכת נדרים כב. ששם מסופר:  ש לבאר דבריולפי הסבר זה י ח(

לארעא דישראל איתלוו ליה תרין בני חוזאי בהדיה, קם חד שחטיה לחבריה, אמר ליה לעולא: 

שבני חוזאי היו )שם( ופירש הרא"ש  ,"יאות עבדי? אמר ליה: אין, ופרע ליה בית השחיטה

יהודים, והסיבה שעולא אמר לרוצח שימשיך ויפרע לחבירו את בית השחיטה כתב הרא"ש שם 

שהיא "מחמת מורא החזיק ידיו וגם כדי שימהר למות". והמילה "וגם" ברא"ש מראה שיש שני 

שיש שו השני, בפירוסיבות שכל אחת מהם מספיקה להיתר למה שאמר עולא. וא"כ כתוב כאן 

היתר לעזור לפצוע האנוש שודאי היה כבר טריפה אחרי שנשחט, ורק נשאר לו קצת זמן 

                                                                                                                                                               

לבד מה כן כתב בספר חמדת הימים )להרר"ש שבזי( ועיין בשו"ת רב פעלים )ח"ג יו"ד סימן כט( שמ138

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.

, ובפוסקים, אינו קשור למושג טריפה, (כז:)ודע שהמושג ההלכתי של "חיי שעה", שמוזכר בגמ' ע"ז  139

גו, אין נהרג עליו(, בכ"ז כשהוא במצב שידוע שכ"כ חולה וע"כ אף אם אין לאדם דין טריפה )שההור

שע"פ דעת הרופאים לא יוכל לחיות חיי עולם )ראה בהערה הבאה(, יש לו דין של חיי שעה, וא"כ כל 

הנידונים שיובאו לקמן וכגון לגבי עדיפות הצלת חיי עולם, מחיי שעה, יהיו שייכים, אף כשאינו בגדר 

 הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"א(.מו"ר 'טריפה' )כן שמעתי מ

עיין בציץ אליעזר חלק יז סימן עב, וז"ל: "המכוון של חיי שעה איננו מוגבל למי שיכול לחיות רק  140

חודש, כך מביא הדרכי  12-מספר ימים כי אם אפילו למי שיכול לחיות מספר חודשים ורק לא יותר מ

וכן ראיתי לגרח"ע באחיעזר  א,"ד סימן קנה ס"בחכמת שלמה יו תשובה סימן קנה ס"ק ו' בשם הגרש"ק

ועיין  ב.-ה", וסימן עה-ד"עסימן  בח" מ"חו ,ח"נח"ב סימן  ד"יו מ"אג ת"שו ע"ועיו"ד סימן טז אות ו. 

ואין לדייק מרש"י בע"ז כז: ד"ה חיי שעה שכתב "ושמא יום או יומיים א סימן עה. "ת וישב משה ח"בשו

ה ". ואמנם בב(מ' ע' ב' קו' כ שנה) שלמה כרם בקובץ גשטטנר נתן' ר ןהגאוי ", ועמד על דברי רשיחיה"

 אפילו בזה דליכא מגוסס וגרע..."ה אלא( נראה ש'חיי שעה' גרע מגוסס, שכתב: ", דד סעיף שכט סימן)

 ."...גוסס כן וכמו עליו מחללין שעה חיי משום כ"אעפ דמיעוט מיעוטי
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התיר עולא לשחוט בידיים ולקחת לו את חיי השעה  141לחיות, וכמובן שסובל מאוד, ובזה

יסבול. וזה מתאים להסבר בשאול הנ"ל שמותרת המתת 142הבודדים שנשארו לו כדי שלא 

 יסורין קשים.חסד לטריפה המיוסר ב

 

 
                                                        

 ן שם ועיין בציץ אליעזר חלק יד סימן קד שדחה דבריו.כן כתב הגר"ש קלוגר בספרו נדרי זירוזי 141

ע"ע במשנת פקו"נ סימן עא ס"ק ד, שכתב: "צריך לעיין היאך קעביד עולא הכי והרי אסור לקרב  142

מותו של גוסס הגם שיש לו יסורין רבים )עיין בשו"ע יו"ד סימן של"ט(, וקשה טובא לחדש ולומר 

סס כיון שע"כ ימות ול"ש כלל חיים בצורה שכזאת ולכן מותר דלאחר שנשחטו הסימנים מיגרע גרע מגו

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 

לומר לו שיקרב מותו ויפרע לו בית השחיטה כדי שלא יתייסר, ואנן דקעביד, ולכן מותר היה לעולא 

סהדי דודאי דניחא ליה לנשחט בהכי ושליחותיה קעביד עולא, ]ולעיל בסימן ח' אות ח' נתבאר כיוצב"ז 

בהא דביקש רבי חנינא בן תרדיון לקרב מותו[, אבל בעלמא אסור לקרב מותו דאדם בעל יסורין הגם 

תו, משום דאיכא בזה איסורא דלא תרצח, וגם האדם עצמו מוזהר ארציחה שרוצה בהכי וזה טוב

והא דחשש  -דנפשיה, ורק מותר שלא לעשות מידי כדי להאריך לחייו, וכדהארכנו בזה לעיל בסימן ו', 

' דר לקמיה אתא כי"א.ה כוונתו להמשך המעשה עם עולא שם בגמ': [ עולא דהחזיק ידי עוברי עבירה

היינו אהא דקאמר ליה  ,"]הצלת נפשך: ל"א? עבירה עוברי ידי אחזיקי ושלום חס דלמא: ל"א, יוחנן

, דיאות קעביד, אבל זיל ופרע לבית השחיטה עשה כן לטובתו כדי שלא יתייסר בפרכוס עד שימות"

, בחילוק בין מעשה הגברת השלהבת, 116בסוף פרק א בהערה . ועיין מה שכתבתי נ"ל המשנת פקו"עכ

ף לפני שפגע החץ הראשון. ואמנם צריך להבין מה ההבדל בין מה שכתב המשנת פקו"נ לזריקת חץ נוס

כאן בסימן עא שההוא חוזאה עשה מעשה רציחה ובמה שממשיך לחתוך בו, אין זה מעשה חדש, לבין 

מה שכתב במשנת פקו"נ בסימן ח: "...וזה ודאי דאם לאחר שסקלוהו עדיין הוא חי ומפרפר אסור לו 

בסייף, דאז הוה מעשה מיתה נוסף בפנ"ע לקרב מותו, וזה מיתסר משום מאבד נפשו  לבקש להורגו

לדעת", שהרי אם מיירי שרוצח סקל אותו, וודאי ימות עוד מעט מסקילה זו, ועכשיו הרוצח יזרוק בו 

שכתבתי לקמן בשער ג, סימן עוד אבן, מה זה שונה מלהוסיף דקירות של ההוא חוזאה, וצריך לומר כפי 

שבהרחבת הפצע השותת דם אין עושה שום מעשה הריגה חדש, כי מאותו פצע כבר היה מאבד כל  יד(,

 דמו ומת, אבל כשנסקל ימות משבירת מפרקתו, וא"כ כשדוקרו בסייף, נחשב כמעשה בפני עצמו

)אמנם גם לגבי הרחבת פצע, יש לדון, אם פצע אותו, והולך למות מאיבוד דם, ועכשיו פוצע אותו בנק' 

 .ת בגוף, שיאבד דם יותר מהר, האם דמי להרחבת פצע, או למעשה רציחה חדש(אחר
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 ניתוק מכשיר הנשמה מחולה טריפה להצלת חולה שיחיה חיי עולם

לא נאמר את החידוש הגדול הזה, ובאמת אסור לעזור  ש,"הראשון ברא פירושלפי הו ט(

צא מכאן חידוש עוד יותר גדול לפי וי כ"וא לפצוע למות, וההיתר של עולא היה בגלל סכנתו,

ל את חיי עולם שלו ע"י שחיזק את דברי הרוצח ועוד הוסיף הרא"ש, שהיה מותר לעולא להצי

לעודדו להמשיך ולחתוך בו והכל כדי להציל עצמו מהרוצח, שיראה שעולא תומך בו. ולפי"ז 

לכאורה יהיה מותר לקחת בידיים חיי שעה של טריפה כדי להציל חיי עולם של בריא. ולמשל 

 ל חולה שיכול לחיות חיי עולם.יהיה מותר לנתק מכשיר הנשמה מחולה טריפה בשבי

ש לא מחלקת לשני תירוצים שונים, אלא ההיתר לעולא "ברא "וגם"ואמנם אפשר שהמילה 

ש חי' גדול, שיהיה מותר לנתק "יחד, ועדיין יהיה ברא143היה רק בגלל שהיה את שני התנאים גם 

 מכשיר מחולה שסובל מאוד, ובתנאי שזה גם יציל חייו של מישהו אחר.

                                                        

בהסבר דבריו של עולא בגמ' יהיה פי' נוסף לחמשת הפי'  יחד, גם התנאים שני אתהסבר זה שצריך  143

א. שלא היה כאן באמת  -במשנת פקו"נ סוף סימן עא )ס"ק ו(: "יש לומר בזה ד' פירושים , שהביאזו

ואמר עולא כן רק בדרך מליצה להחזיק ידו על מה שעשה. ב. שביקש עולא לעשות כן  קירוב מיתתו,

לטובת הנשחט לקרב מיתתו שלא יסבול בפרכוס דיציאת נשמתו. ג. שראה עולא דרק כאשר יאמר לו 

כהאי לישנא יהא ניחא ליה ולא יהרגהו, והיה אנוס משום פקו"נ לומר כן, ומותר להציל נפשו בנפש 

דידיה סמיק טפי. ד. שראה עולא שרוצה החוזאה משום כעסו הרב להמשיך ולהרוג, וע"י טריפה דדם 

שיפרע לבית השחיטה יינצל הימנו, והגורם לכעסו דהחוזאה היה הנשחט כי הוא הקניטו והכעיסו, והרי 

)ונראה שכוונתו, שעכשיו  הוא כרודף, ולכן מותר היה לעולא להציל נפשו בנפש הגורם לכל האי סכנה"

כ כבר "ממש ממשיך לגרום לכעס שלו, ונחשב כרודף באונס, כי אם מיירי שרק הכעיסו לפני הרציחה, א

נגמר 'מעשה הרדיפה', ואין היתר להורגו, כמו שכל רודף שזורק את הסכין ולא ממשיך לרדוף שפשוט 

ק א' 'יש . ובהערה שם הביא הסבר נוסף: "ויעוין בפמ"ג במשבצ"ז סימן שכ"ט ס"שאין היתר להורגו(

להסתפק באמר שלטון הרוג לפלוני ואם לא קטילנא לך, פלוני ספק עכו"ם, דל"ש כאן מאי חזית דהוא 

ודאי ופלוני ספק', ולפ"ז יש לדון דגם בספק חי הוה כמו"כ, ובמעשה דחוזאה דשחט לפלוני הרי היה 

שימות בינתיים,  גוסס וכל רגע אפשר שימות, ושפיר היה מותר לומר שיפרע לו בית השחיטה דאפשר

ואיהו ודאי ופלוני ספק, ולדברי הפמ"ג יש לדון דתינוק שהוציא ראשו ואמו בסכנה דכל שיש ספק אם 

התינוק חי או מת מותר לחותכו להציל לאמו, אמנם דברי הפמ"ג מחודשין טובא וצריכים עיון רב, 

דא ל"א דלא אזלינן בפקו"נ  ואכמ"ל, ]אכן במקום שרוב צדדין שהתינוק מת י"ל דמותר לחותכו, ובכגון

אחר הרוב, כיון שהנידון הוא כנגד חיי האם, ועיין בסימן מ"ט אות ט' מילתא כיוצב"ז[". ואמנם בהוספות 
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 הציץ אליעזר לאסור אפילו כשהטריפה רוצה לוותר דעת

זו מכל וכל, ואסר אפילו כשהטריפה 145עב( דחה דעה  סימן)חלק יז 144אמנם הציץ אליעזר  י(

רוצה לוותר על המכשיר שמחובר אליו כדי ליתנו לחולה שיחיה חיי עולם. ואמנם התיר 146עצמו 

                                                                                                                                                               

החדשות לסימן עא, סוף ס"ק א כתב לחלק בין ההיתר של הפמ"ג להרוג ספק גוי, לבין המקרה של 

 ו"ם".עולא: "דשאני בספק מת, דאיכא חזקת חיים, וגרע מספק עכ

 תשובה ארוכה זו מקיפה מאוד בנושאי נד"ד, ועיי"ש עוד. 144

 עיין בשער ג, סימן מ.והרחבה בעניין דחיית חיי טריפה לטובת חיי שלם,  145

כ' הצי"א שם )ס"ק יב(: "...ונראה להוסיף כי לא יועיל בזה להתיר המתת הטריפה או מי שחייו חיי  146

ל כך הסכמת הטריפה או מי שחייו חיי שעה בלבד, ואין שעה כדי להציל את הבריא אפילו אם תבוא ע

נפק"מ אם חיי השעה שלו הוא למספר ימים או שעות או רגעים בלבד, כי גם הוא בעצמו איננו בעלים 

ולגבי אם אדם בעלים על על חייו וכפי שמצינו להרדב"ז ז"ל על הרמב"ם בפי"ח מה' סנהדרין הלכה ו" )

ש עוד אם תהיה ", ועייבספר מעשה איש ח"ד עמוד ריא ו ממש, עייןאבריו, באופן שלא מאבד את חיי

(, ואמנם עיין מש"כ ע שם בעמוד ריב, לגבי בעלות היורשים על אברי המת"מ לבן נח בסברא זו, וע"נפק

"...ואפילו הוא בעצמו יתכן שיכול ג"כ לוותר לנתינת הטיפול לחיי עולם ואין  שם הצי"א בסוף ס"ק כ:

יך קודמין מכיון שהם רק לחיי שעה, ומתבטלים המה כלפי ההצלה של זה שהמה לחיי כאן ענין של חי

עולם...וניתן איפוא לומר שר"ע פליג רק היכי שהוא ספק, וע"י ההצלה ינצל לחיי עולם, אבל היכי שע"י 

 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

לקמן סוף בשער ג לא רק שעי"כ ימותו שניהם, כי אם כשעי"כ ינצל חבירו בודאות לחיי עולם", והובא 

, וא"כ מדברים אלו למדנו שהטריפה, כן יכול לוותר על חייו, ודלא כדכתב בס"ק יב? אלא סימן כה

ן מה שכתב החילוק הוא, שבס"ק יב מיירי שעושה פעולה שממיתה אותו לטובת חבירו, וזה אסור, וכגו

שם לנתק מכשיר הנשמה ממנו לטובת חבירו, או שנותן הסכמתו למות במקום חבירו, אבל בס"ק כ 

מדבר על לוותר על מניעת הצלתו, בלי שעושה שום פעולה 'אקטיבית' הגורמת למיתתו, וכגון שמוותר 

על מכשיר  על המים שלו, שבזה לא יהיה לו הצלה, אלא לחבירו, ולפי זה גם מותר לטריפה לוותר

 הנשמה אבל דווקא שעדיין לא חובר אליו, וכנ"ל.

אמנם פשוט שמה שכתב בס"ק יט ש"ספק יחיה" אינו רשאי לוותר על חייו למי שודאי יחיה, אינו סותר 

לדבריו בס"ק כ, כי בס"ק כ מדבר על טריפה שחייו הם רק חיי שעה, ולכן יכול לוותר להציל את מי 
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ע חולה שיחיה חיי עולם, ואפילו שם לא לחבר את המכשיר לחולה טריפה אם מצוי הדבר שיגי

אם עכשיו אין כאן שום חולה אלא הטריפה, ונוכל עם המכשיר להאריך את חיי שעה שלו, אם 

כל זאת, כיון שזה המכשיר האחרון, לא נחבר אותו, ונשמור אותו לחולה שאולי יגיע בהמשך 

 .מ(")ועיין בהערה שאין כן דעת האג 147 ואותו נציל לחיי עולם

 

 חזו"א עם הנודע ביהודה בעניין ניתוחי מתיםמחלוקת ה

בפ"ת "ק לב( שכתב: "כב ס סימןוהציץ אליעזר בתשובתו הסתמך על החזו"א באהלות ) יא(

כתב בשם הנודע ביהודה והחת"ס דאם יש חולה קמן מותר לנוולו למת 148ק ה' "שס"ג ס סימן

                                                                                                                                                               

זה, יש לעיין מה הדין, אם הוא יחיה בודאות חיי שעה, ויכול לוותר למי  שיחיה חיי עולם. לפי חשבון

שספק יחיה חיי עולם, ולכאורה צ"ל שמותר לו, כי תמיד טריפה יחשב בעדיפות תחתונה, שהרי ההורג 

עיין לקמן שער ג (, ואילו ההורג גוסס חייב )ואפילו שרוב גוססים למיתה, עח.טריפה פטור )סנהדרין 

)עיין בקרבן  וכ"ש שהורג מי שאין רוב סיכויים שימות, אלא ספק שקול שיחיה חיי עולם(, סימן יד

 .ש בגיטין פרק ג אות מ, שיתכן שיש גוססים שאין רובם למיתה"נתנאל על הרא

א שצריך לשמור את המכשיר לחולה שיכול לחיות חיי עולם, ומסתמא עתיד להגיע, הם "דברי הצי 147

: "...ואם כבר הכניסו שם את החולה שלדעתם הוא רק לחיי , שכתבעג( דלא כאג"מ )חו"מ ח"ב סימן

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 נפש אחרים 

ן שהכניסוהו להיחידה לרפאותו כבר זכה בהמקום, לא מיבעיא כשהוא משלם בעד הזמן בנפשו, וכיו

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 ואולי גם אסור שיתן את 

וממילא יש להם להכניס את מי שבא ראשון אף כשהחולה דסוברין שא"א לרפאותו בא  זכותו...

. דעות נוספות, וכן הרחבה בעניין דיני קדימה בהצלת נפשות והעברת מיכשור רפואי מטריפה תחילה..."

 לקמן בשער ג סימן כז.לשלם, כתבתי 

נו"ב תניינא חי"ד סימן ר"י נשאל  וזה לשון הפתחי תשובה )יורה דעה סימן שסג ס"ק ה(: "...ובתשו'148

אם מותר לישראל לחתוך בגוף  ,והרופאים חתכו כדרכם ולא הועיל ומת ,באחד שחלה בחולי אבן ר"ל

והשיב דאם יש לפנינו חולה אחר בחולי זה מותר  ,המת כדי לראות שורש המכה ויבא מזה הצלת נפשות

ורוצה  ,וי לפנינו חולה שיש לו מכה כיוצא בהואם לאו אסור ע"ש ]גם בתשו' ח"ס סימן של"ו כתב דאי ה

וכתב עוד בנדון מי שרוצה למכור עצמו בחיותו  .קרוב לודאי דמותר ,לנתח המת הלז לרפואתו של זה
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תא קמן לליתא קמן, אלא החילוק בין אי149משום פקוח נפש, אבל אם אין חולה קמן אסור, ואין 

ומיהו בשעת שלום לא חשבינן ליה פיקוח נפש, אע"ג דשכיח בזמן מן הזמנים  אם מצוי הדבר...

                                                                                                                                                               

כלל  קוח נפשהנה זה איננו נכנס בגדר פ ,לרופאים שינתחוהו אחר מותו ללמוד ממנו הלכות הרופאים

  ."[...ום איסור הנאה וגם משום ניוולאיכא מש פקוח נפש,וכיון שאין כאן  ,וכלל

: "...את כל אלה , שכתביורה דעה סימן רי( -בדברי הנודע ביהודה בעצמו )מהדורא תניינא  עוד עיין

כתבתי לפי דבריכם שאתם קורים זה פיקוח והצלת נפש. אבל אני תמה הלא אם זה יקרא אפילו ספק 

דין ערוך ומפורש שאפילו ספק דוחה שבת  והלא זה הוא ,הצלת נפשות א"כ למה לכם כל הפלפול

ולא ספק :( 'דף פ"ד)שם בגמ' ו ,וכל ספק נפשות דוחה שבת .החמורה ומשנה מפורשת ביומא דף פ"ג

"ש. ואמנם כ"ז ביש ספק סכנת נפשות לפנינו כגון חולה או ייע 'שבת זו אלא אפילו ספק שבת אחרת

פש לפנינו וכן אפילו לענין ממון שם במסכת ב"ב נפילת גל, וכן במסכת חולין שם גבי רוצח הפיקוח נ

רק שרוצים ללמוד חכמה זו אולי יזדמן  ,אבל בנדון דידן אין כאן שום חולה הצריך לזה ,ההיזק לפנינו

 ,או אפילו איסור דרבנן ,ודאי דלא דחינן משום חששא קלה זו שום איסור תורה ,חולה שיהיה צריך לזה

א"כ יהיה כל מלאכת הרפואות שחיקת ובישול סמנים והכנת  ,ותשאם אתה קורא לחששא זו ספק נפש

ולחלק בין חששא  ,שמא יזדמן היום או בלילה חולה שיהיה צורך לזה ,כלי איזמל להקזה מותר בשבת

לזמן קרוב לחששא לזמן רחוק קשה לחלק. וחלילה להתיר דבר זה ואפילו רופאי האומות אינן עושים 

ואם  ,מת כי אם בהרוגים ע"פ משפט או במי שהסכים בעצמו בחייו לכךנסיון בחכמת הניתוח ע"י שום 

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. ולדעתי שגגה 

ו שמיהר להשיב להקל. ואני הנלע"ד כתבתי". וכתב שם חתנו המגיה: "נלפע"ד יצאה מלפני כבוד מעלת

והייתי מסתכל בעצמות  ,תניא אבא שאול אומר קובר מתים הייתי (כד:)לצדד בזכות המקיל מגמ' נדה 

חותך הבשר מעל העצם כדי לבדוק העצם האיך הוא כדי לידע  השל מתים, ופשטות הגמרא נראה שהי

גם  הקובר מתים, הי הל דאבא שאול עמד על ענין השתי' ע"י ליקוט עצמות, דאם הימענין השתי'. וי"

, וניתוחים לצורך לקמן בשער ג סימן נבחומרת איסור ניתוחי מתים עיין  לגביעוד מלקט עצמות". )

היתר לעשות ניתוחי מתים באדם רשע, והאם בכלל צריך לקוברו, וב בשער ג סימן נ,הצלת חיים עיין 

 סימן ט(.ער ג שעיין ב

מלשון זה משמע לכאורה שבא החזו"א לחלוק עליהם, אמנם מהגאון רבי אדיר אוירבך שליט"א  149

שאפשר שבא החזו"א להגיד שיתכן שגם הם התכוונו לכך, ואין כאן מחלוקת. ולענ"ד יש לדייק  ,שמעתי

לפנינו חולה שיש לו סימן שלו(, שהביא הפ"ת: "ולפ"ז אי היה  יורה דעה, מלשון החתם סופר )חלק ב,

מכה כיוצא בה ורוצים לנתח המת הלז לרפואתו של זה קרוב לודאי דמותר", ומשמע שאף בחולה שכבר 
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שלום דא"כ בטלת כל המצות, אלא 150שיצטרכו לזה, כמו שאין עושים כלי זיין בשבת בשעת 

בקיאים לא מיקרי ספק פיקוח נפש בדברים עתידים שבהוה אין להם כל זכר, ובאמת שאין אנו 

בעתידות ופעמים שמה שחשבונם להצלה מתהפך לרועץ והלכך אין דנים בשביל עתידות 

א איגרת רב, ובתושבות וכתבים "ע במה שכתב בקובץ אגרות ח"א, וע"ל החזו", עכ"רחוקות ...

 דכוונת ל"זצ אויערבאך ז"הגרש ל"וא"שמט:  סימןד ")וכתב בספר נשמת אברהם יו מח סימן

 נמצא ודאי שהחולה כך נפוצה המחלה אם אך, ממש לפניך החולה אין לושאפי הוא א"החזו

ש היום ", ונראה להוסיף דכ"מותר, המת של הניתוח י"ע מיד לו לעזור ואפשר אחר במקום

ע אם מוסכם להלכה, מה שעוד הביא שם "שהמידע עובר במהירות וביעילות מרבית, ואמנם צ

 של במקרה גם": (10ק "ג סע' יב ס סימןא "ח)בנשמת אברהם בשם ספר כל בו על אבילות 

 טיפול למצוא יהיה ניתן תוהמו שאחרי הניתוח ידי שעל תקוה כשקיימת, תורשתית מחלה

 ליתן אפשר שיהיה מדבקת במחלה ה"וה ,לנתח מותר, המשפחה בני יתר להצלת שיגרום

 (."החולה עם במגע שבאו לאחרים מניעתי טיפול

ה מכל מקום(, שכתב ", בדס סימן ד"יו ב"ח) חיים מחנה ת"שוב א, מצאתי"וראיה לשיטת החזו

)לאחר שהאריך לדון לגבי האם יש איסור הנאה כשרק מסתכל איך אחרים מנתחים את המת, 

צז חלק עליו בתקיפות, ואסר את  סימןא "ש שלמעשה התיר, ואמנם במנחת שלמה ח"ועיי

                                                                                                                                                               

נמצא אף שהתיר, בכ"ז לא היה כ"כ פשוט, ומשמע כשהחולה לא לפנינו, יאסור, וכן מוכח מלשון 

יתוחי מתים "אלא אם כן החזו"א בספר פאר הדור ח"ג עמוד קפו, שכתב שדעת הנוב"י והחת"ס לאסור נ

 החולה מסוכן מזומן ועומד באותה שעה".

יש לדון כגון בימינו שאין שלום עם המחבלים ימ"ש המקיפים את ארץ הקודש, ופעם בכמה שנים  150

נפתחת מערכה של זריקת טילים לכיוונינו, וברור לנו שהם הולכים ומתחמשים, ומחכים להזדמנות 

יהיה מותר למפתחי "כיפת ברזל", לעבוד על הפיתוח גם בשבת,  הבאה רח"ל שיוכלו להפציץ, האם

שהרי אין אנו במצב "שלום", ומצד שני, עדיין הדבר נחשב לכאורה "כעתידות רחוקות", כי אין המערכה 

הזו עם המחבלים עומדת להגיע ממש בקרוב. ומהגאון רבי אדיר אוירבך שליט"א שמעתי שיש עוד 

חכמה, כגון רעיון חדש שיחשבו עליו תוך כדי פיתוח, אין נחשב כמעשה סיבה לאסור, כי דבר התלוי ב

של הצלת נפשות, שאף שההסתברות אומרת שככל שיעבדו יותר זמן על הפיתוח, יגיעו לדבר שיציל 

נפשות יותר מהר, עדיין אין זה כבונה לבנה אחר לבנה, שההתקדמות בשבת תסייע בזירוז ההצלה, אלא 

קדמות העבודה בשבת יגיעו יותר להצלה. וצ"ע. ואמנם מהגאון רבי שלמה כדבר רחוק שדווקא בהת

גוטפריד שמעתי שאם אכן סוברים המומחים שבעבודה מתמדת תקדים את פיתוח הדבר שיביא 

ע שהמחבלים מחכים ולהצלת נפשות, מותר גם בשבת, אף בזמן שאין מלחמה בפועל, כיון שיד

 וד כמה שנים.רק ע תרחשלהזדמנות, אף שיכול להיות שת
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 חולידעת לרפאות החולים באותו ...אבל לחתוך כיס המת כדי ללמוד ממנו ל" ההסתכלות(:

 אפשר ואי המסוכנים החולים יקבצו שם אשר, מלוכה בעיר מומחים רופאים לפני לבוא השכיח

 אויב אשר נפש הפקוח להציל כדי מותר באמת דלמא, החולה איש יחתכו אם רק ללמוד

ולים , או להפקיר עצמו לנתחו אחרי מותו כדי שיהיה גאולה לבני ישראל החבעתיד לפניהם

י שחש פן יחתכו כל המתים ללמוד מהם, וגם "כמוהו דלמא באמת מותר, רק ניכר כוונת הנוב

ן קללת אלוקים תלוי שלא "ס(, כי חשש על דברי רמב"ל )א.ה כוונתו לחת"ו ז"ניכר כוונת אדמ

חש על כבוד קונו, ואוסיף עוד הלא במתים חופשי מן המצוות ואינו מונח עליו מצוה להציל בני 

.( כו) סנהדריןא, מהגמ' ב". ולכאורה יש להביא ראיה לשיטת המחנה חיים והחזו"אלישר

, "ארנונא משום, בשביעית וזרעו פוקו: ינאי רבי כדמכריז. ארנונא - נינהו ומאי, האנסין משרבו"

 איסורא דהויא ולזרוע לחרוש התירו ארנונא ומשום ת"וא" ה משרבו(:")ד תוספותוכתבו שם ה

 להם ששואל הוא נפש קוחידפ ל"י נמי אי דרבנן הזה בזמן בשביעית דמיירי ל"וי מדאורייתא

, "נפש חיי משום בירושלמי איתמר והכי המלך בתפיסת ומתים יפרענו מה להם ואין מס המלך

ז מותר "נ, בכ"קויכ חזינן מתירוצם השני של התוס' דאף שאין כעת לפנינו ממש מצב של פ"וא

]ושמא יש לדחות את הראיה  'וכושוי שידרוש מהם המלך מס לעבור איסור תורה, מכיון שע

 אחרון בקונטרס) דיסקין ל"מהרי ת"שומכיוון ששם הגזירה על הרבים חיישנין טפי, וכדברי 

 אמרו שלא לי נראה ...בשביעית חרישה התירו ארנונא דמשום שמצינו הגם..."(: ס אות' ה סימן

 ["...ממש נפשות סכנת חשש והוה שימותו אנשים שימצא שיתכן כללית בגזירה אם כי כן

מתירים לעשות 151וא"כ יש שלוש דרגות, אפשרות ראשונה כשיש חולה ממש לפנינו ובזה 

איסור כדי להציל חיים. ויש דרגה שאין חולה לפנינו אבל מצוי שיכול להגיע, ובזה הנודע 

                                                        

ת בנין ציון החדשות סימן קסט שהתיר "ע בשו"י על המשנה בברכות ה. וע"וכן דעת גליון מהרא 151

ס בפסחים מו: שכתב על "ע בחי' החת"לעבור איסור כשמתיירא שישכנו עקרב ויבוא לידי סכנה, וע

אכת שבת אף שלא ה 'רבה', שאכן אם יש לו חולה שיש בו סכנה בביתו, פטור על מל"דברי התוס' שם ד

א סימן "ת רעק"ח סימן עט, ובשו"ס או"ת החת"ע בשו"עשאה לצורך החולה, שהרי מצוי הוא בביתו )וע

 ה(. 

לגבי איסור ניוול המת יש שאסרו )בנין ציון(, אף כשיש חולה לפנינו, ויש שהתירו אפילו כשחולה  ואמנם

 . ימן טבשער ג סאינו לפנינו )ישכיל עבדי( והבאתי דבריהם בתחילת 

י "ק ח , שהביא ראיה לנוב"ב עמוד קיז, בהלכות מילה, ס"ע בנחל אשכול על ספר האשכול ח"וע

 ואם"ה רבה(, שכתב: "מו: סוף ד פסחים)ב תוספותב ששהיתר הוא רק כשיש חולה לפנינו ממה דמוכח

 דלא יוןכ ל"וי סכנה בו שיש לחולה וראוי הואיל שבת מלאכת כל בטלת כ"א הואיל אמרינן אי תאמר
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ית שלא מצוי . ויש דרגה שלישיםמתיר152 והמחנה חיים ביהודה והחת"ס אוסרים, והחזו"א

שיגיע חולה אלא זה הגיוני מאד שיגיע "בזמן מן הזמנים" ונחשב כ"עתידות רחוקות" שבזה 

                                                                                                                                                               

י, כי כמו שלא מחללים שבת "א ולא לנוב"ד יש מתוס' ראיה לחזו", ולפענ"הואיל אמרינן לא כלל שכיח

פ שהחולה "כ בדבר השכיח משמע שכן מחללים אע"על דבר שלא מצוי, אלא רק על דבר השכיח, א

, שבאמת 491שהובא לעיל בהערה א אוירבך "עוד לא ממש לפנינו, ושמא יש מנחל אשכול זה ראיה לגר

ד "ת מלמד להועיל יו"ע בשו"א. וע"י התיר כדברי החזו"א, אלא גם הנוב"י והחזו"אין מחלוקת בין הנוב

 ה סימן ט(."ת מנחת יצחק )ח"ח ריש סימן רס, שו"ת שבט הלוי ח"סימן קח, שו

וח ג סוף סימן רלא(, דאסור לפת"ת אפרקסתא דעניא )ח"ל, למד בשו"ודע עוד דמדברי הנחל אשכול הנ

  קבר כדי לדעת איזה מצבה לשים למת זה.

נ שהוא רחוק מאוד כאחד מיני "ש עוד שספק פיקו"ד )ועיי"ה ולענ"א סימן ס ד"ת רעק"ע בשו"וע 152

י סימן שכח בשם רבינו ירוחם שהתיר "ד סימן שלו(, ובב"ס יו"ת החת"ע בשו"אלף, לא מתחשבים בו, וע

שהובא דברי הריב"ש )בשו"ת  לקמן שער ג, סימן יאעיין ו רק איסור דרבנן אם הסכנה אינה קיימת כרגע.

סימן שפז(: "...שכל שבידו לבטל 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 

צינו בשום מקום, היתר לעבור על מצות לא תעשה, מחמת הפסד ממון...", מצות לא תעשה. שלא מ

ושאלתי את 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 

המאיים ע"י שיתן לו כל ממונו, והגוי יוותר על אכילת החזיר, ולפי הריב"ש הנ"ל אפשרות לשחד את 

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 לאכול את 

כבר בגוי הראשון, שהרי כיון שעשוי להגיע גוי אחר, אז לא נחשב שיכול להציל את עצמו ע"י  החזיר

ממונו? וענה לי מו"ר שאין לדמות לדברי החזו"א מכיון שהחזו"א דיבר על היתר מיוחד להצלת נפשות, 

ן הדין וכמו שגם ספק פיקו"נ דוחה איסורים, כך גם מה 'שעשוי להגיע' מתיר איסורים. אבל בכל אופ

נכון, כי סוף סוף נחשב שלא יכול להנצל מאכילת החזיר, וע"כ מותר 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 

ן רבי גלעד חסיד שליט"א, לך לחכות כמה דקות ורק אז להכריח אותך לאכול את החזיר. וידידי הגאו

, שכתב: "ונוכל ללמוד (סימן שדמ סעיף א ד"ה 'מצמצמת')אמר לי שדין זה תלוי בנידון הביאור הלכה 

מזה לענין איש הצבא שהוצרך לו מטעם הממשלה הרוממה לעשות איזו מלאכה דאורייתא ויוכל 

וכמו שביררנו בשער  ,שבתלעשות זה בעש"ק ובודאי מחוייב לעשות כן כדי שלא יצטרך למחר לחלל 
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. וכגון שהולכים לבנות בית חולים בעיר מסוימת, ויקח כמה שנים לבנות אותו. יםאוסר ע"כו

ם ואולי נאמר שיהיה מותר לבנות גם בשבת ואז נרויח שהבית חולים יהיה בנוי הרבה יותר מוקד

מהמתוכנן, וברור שזה גם יציל חיים שיהיה כאן בית חולים יותר קרוב מאשר יצטרכו ליסוע 

לעיר אחרת. ואעפ"כ בזה נראה פשוט שכולם אוסרים לחלל שבת, כי אין כאן חולה לפנינו 

א(. ואין זה "רבי שלמה גוטפריד שליטהגאון  מו"רונחשב כעתידות רחוקות. )וכן שמעתי מ

אה פשוט, שכולם יודו שמותר לחלל שבת היום, על דבר שברור שיציל סותר, למה שגם נר

אותו לאחר הרבה זמן, וכגון חולה במחלה הנוראה, שאם יחלל שבת לצורך לקיחת כימותרפיה 

פ הנראה יגיע לאחר זמן, כי כשיש את החולה המסוים לפנינו, "היום, יציל אותו ממוות שע

                                                                                                                                                               

הציון אך שלא היה לו פנאי בכל היום עד ביה"ש שמוטב לו לעשות המלאכה למחר אף שאז הוא יום 

ויש  ,משא"כ עתה הוא מחלל שבת ברצונו בספק ,שבת בודאי שאז הוא מוכרח לזה ואין עליו איסור

תחלת המעל"ע של שבת משא"כ הכא דהוא יום אחד מה נ"מ בין  ,לדחות דבעניננו הוא שני ימים

לאמצע המעל"ע מוטב יותר שיקדים דאפשר שינצל עי"ז מחילול שבת וצ"ע", וכן דן בזה בשו"ת דובב 

מישרים, וע"ע בדברי הנצי"ב בהעמק דבר בפר' קרח )יז, יב(, שכתב: "...טוב לעשות איסור חמור כשיגיע 

נ..." )עיי"ש שלכן אהרן לא הקטיר לידי פקו"נ מלעשות איסור קל בשעה שיכול להיות שאין כאן פקו"

בהרחב דבר  )הנצי"ב(את הקטורת בתוך המשכן אלא רק כשהגיע לעם וראה שהחל הנגף בעם(, והוסיף 

: "מזה יש ללמוד ביו"ט שחל בערב שבת, ובשבת יהיה עניין סכנת נפשות, ונצרך לעשות (ס"ק א)שם 

בשבת, יותר טוב להקדים המלאכה  מלאכה ביו"ט או בשבת משום פקו"נ, אם ברור שתהיה הסכנה

ביו"ט דקיל משבת, ואם אין הדבר ברור, יותר טוב להשהות, וכשתבוא הסכנה אז יחללו שבת קודש 

מפני פקוח נפש", וא"כ ודאי שבאותה שבת, אם יכול לדחות את האונס לשלב יותר מאוחר, מחויב בכך. 

אכה ביו"ט ואף שיו"ט יותר קל משבת, ואילו באג"מ )או"ח ח"ג סימן סט( כתב שאין לעשות את המל

בכ"ז כיון שעכשיו איןן מצב של פקו"נ יש להמתין עד הזמן שיהיה חייב. וכן הורה הגריש"א בהערות 

כתב לגבי חולה שבודאי יצטרכו לעשות ש (ח"ד פרק צד ס"ק ב)במסכת יומא )פד:(. וע"ע בחוט שני 

לא הגיע הזמן של עשיית מלאכות אלו.  מלאכות במשך השבת, אפשר לחלל כבר עכשיו אף שעדיין

ובאופן שכעת אין סכנה לחולה, אלא עתיד להגיע בהמשך השבת כתב באג"מ )או"ח ח"ג סימן סט( 

שאין לחלל כעת את השבת. ועיין בספר קול סופר )בסוף הספר עמוד קיד( שהסתפק לגבי חולה שיש בו 

להשלים את הצום מבלי שיצטרך לאכול  סכנה שאם נתיר לו לאכול בליל יו"כ פחות מהשיעור יוכל

שיעור שלם בבת אחת, אבל אם ימתין ויצום עד לבוקר, יצטרך לאכול יותר מהשיעור, ובאג"מ או"ח ח"ד 

סימן קכא כתב שיש להאכילו כבר מבלילה, פחות מכשיעור. ואילו הגריש"א בספר הערות על מסכת 

היה שיעור שלם, שכיון שיכול להתענות עד פסק שיש להמתין עד שיצטרך לאכול, אף שי (פד:)יומא 

 למחר וכל שעה שמתענה מקיים מצוות עינוי, אסור לו לאכול עד שעת ההיתר.
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מותר לא לחבר את  ל החזו"א וא"כ גם בנדו"ד יהיהועכ"פ חזינן שסמך הציץ אליעזר ע. מותר

 153ועיין הטריפה למכשיר אם זה מצוי שיכול להגיע חולה אחר שיחיה חיי עולם ע"י מכשיר זה ]

, "מצוי שיכול להגיע"יש לעיין אם הגדר של א, "בהערה שאין כן דעת השבט הלוי[, ובדעת הצי

יא( בשם הריטב"א )בבבא בתרא ח.(:  סעיף שווה לגדר שהובא בבית יוסף )יורה דעה סימן רנא,

...וכן נמי מסתברא דאפילו בכהאי גוונא אם בא לפנינו מת ברעב חייב להחיותו, אף על פי "

, מיהו אם הוא ודאי שיחסר לתלמיד חכם אין נותנין אח"כשהוא ספק אם יחסר לתלמיד חכם 

יחסר "מה הגדר שם ש , כלומר"לעולם לעם הארץ כדקיימא לן דתלמיד חכם קודם לכל דבר

עתידות "ח שיצטרך לצדקה זו, אלא זה רק בגדר ", האם הכוונה שלא מצוי שיגיע הת"אחר כך

ח שיצטרך "ה, או שמא גם באופן שמצוי שעומד להגיע ת", ולכן יש להחיות את הע"רחוקות

 .כ סעיף, שב417, ועיין לקמן בפרק ב הערה ע"ה שהגיע ראשון, וצ"ז יש להביא לע"זאת, בכ

א, "י זילברשטיין שליט"אמנם יש הרבה אופנים שהגבול, לא ברור, וכגון בשאלה של הגר

רופא שנסע בכביש חשוך בלילה, ראה "ל(:  עמודשהובא בספר 'וחי אחיך עמך' )פרק א ענף ז, 

מכונית שפגעה בחמור, והרגה אותו, הפגר היה מושלך על הכביש והווה סכנה לכל הנוסעים 

ה שלא יתקלו בו. היה שם גם פצוע שהיה זקוק לחבישה, התעוררה שאלה בכביש בחשכת הליל

                                                        

 ביאור מחלוקת השבה"ל וצי"א 153                                   

ח וז"ל: "..אבל שנפסוק שיחושו בבי" א,"מדעת הצי להיפךלו כתב שפשיטא  (ח"ו סימן רמב)בשבט הלוי 

פה שהוא חיי שעה לפנינו ואפשר להאריך ימשא"כ הטר ,שאפשר שיבוא חיי עולם שאינו עדיין לפנינו

ימיו ושעותיו )בלי יסורים גדולים( בזה לכאורה פשיטא דחיי שעה קודם, דעל חולה שהוא לפנינו חל 

א מכ"מ הדין דלא תעמוד על דם רעך, אבל מה שעדיין אינו לפנינו אע"פ שלפי המציאות עלול שיב

פשיטא דלא חל ע"ז דין דלא תעמוד". והגאון רבי אדיר אוירבך כתב לי "שדברי השבט הלוי יש להם 

מקום גם לפי החזו"א, ואינו חולק אלא על הציץ אליעזר, כי החזו"א התיר לנוול את המת לצורך הצלת 

ולוותר על חיי שעה חיים, אבל עדיין אין זה אומר שמותר לעבור על לאו של 'לא תעמוד על דם רעך', 

של הטריפה". וא"כ לפי דבריו לא היה לציץ אליעזר להביא ראיה מהחזו"א, כי לא דומים המקרים. 

ולענ"ד ראייתו של הצי"א, אינה מהשוואת האיסור של ניוול המת לאיסור של 'לא תעמוד', אלא 

כאילו כבר נמצא  שמהחזו"א למדנו את העקרון שהמבט הנכון הוא שדבר שעשוי להגיע בקרוב, נחשב

ממש לפנינו, וא"כ כמו שפשוט שאם היו ממש לפנינו חולה טריפה וחולה רגיל, היינו חייבים לתת את 

המכשיר לחולה הרגיל שיחיה חיי עולם, כמו כן כשהחולה הרגיל עוד לא לפנינו ורק עשוי להגיע נשמור 

"נכון הדבר שיש יסוד מדברי  את המכשיר למתי שיגיע. ולאחר כל זאת, שוב כתב לי הגר"א אוירבך:

החזו"א לדעת הצי"א, אבל עדיין יתכנו דברי שבט הלוי גם לחזו"א, וכמו שכתבתי. ויש להוסיף שאם 

 (, יש תוספת חיזוק לדעת שבט הלוי".149עיין לעיל בהערה ננקוט שאין דעת הנוב"י והחת"ס כהחזו"א )
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במה יעסוק הרופא האם יגיש תחלה עזרה לפצוע כדי שלא ימות, או שמא יעמוד ליד הפגר 

ויתריע על המפגע על ידי הצבת משולש זוהר, וגם יטלפן למשטרה שתגיע ותטפל בהסרת 

חייו, אבל תוך כדי כך עברה שם מכונית ולא  הפגר. הרופא הגיש תחילה עזרה לפצוע והציל את

 שמה לב לפגר, המכונית התהפכה ונהרגו כמה נפשות מישראל. האם נהג הרופא כדין? 

תשובה: יפה עשה הרופא שהציל תחילה את הפצוע שלפנינו, דחיוב הצלה הנובע ממצות 

ר זמן השבת אבידה חל רק בשעה שהחולה בא ממש לפנינו, אבל אדם בריא שיפגע כעבו

בתאונה, אין עלינו כעת ממש מצות השבת אבידה, ועליו לא נאמר ממש "לא תעמוד על דם 

רעך". אמנם מידת החסד, ומצות "ואהבת לרעך כמוך" מחייבת שכל אדם יעמוד ליד הפגר 

ויתריע על המכשול, אולם חיוב ממש להציל אין, ואילו הפצוע העומד לפנינו ומשווע לעזרה, כל 

להצילו, והוא כבר כעת מוטל עלינו ולכן יש להציל אותו תחילה. משום שעליו  ישראל מצווים

נצטוינו "והשבותו לו" ואותם פצועים שעלולים לבא לא נתחייבנו כעת ממש להצילם, אלא אם 

כן הסכנה של התהפכות מכונית הוא כל כך ודאית וברורה מאד שזה יקרה שאז מסתבר 

 שהצלת הרבים קודמת, וצ"ע." 

לג(, שכשהפצוע זועק ומתחנן, אולי הדין שונה, הוי תמוה מאוד, וכמו  עמודהביא )שם ומה ש

 א."שהביא שם שהעיר זאת הגאון רבי משה שטרנבוך שליט

 

 מחלוקת ר"ע ובן פטורא

שלטריפה עצמו אסור לוותר על המכשיר  שהובאו לעיל הציץ אליעזר יש לעיין בדברי יב(

איתא "שניים שהיו  (דף סב.)לעיין, דבגמ' בבא מציעא  בשביל החולה שיתרפא חיי עולם, יש

 -מתים, ואם שותה אחד מהן  -מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין שניהם 

מגיע לישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של 

קודמים לחיי חברך". וידוע 154ייך ח -חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך 

הוא שלא הובא הלכה זו ברמב"ם ובשו"ע(. ויש לעיין  156כר"ע מחבירו )ואמנם פלא 155שהלכה

                                                        

השתדל על חיות חבירו בכל כוחו, וגם ר"ע מודה שמפס' זה לומדים דמחויב אדם מישראל ל 154

מו( "להחיות אח. צוה הקדוש ברוך הוא בהר סיני וחי  -כדאיתא בספר יראים )סימן קנה, דפוס ישן 

אחיך עמך ומכלל וחי אחיך למדנו לפדותו מן השבי ולהלבישו בקרה להאכילו ברעבון ולהשקותו 

 בצמאון". אלא שחידש שבכ"ז חייך קודמין.

כן כתבו הריטב"א ובקיצור פסקי הרא"ש )אע"פ שברא"ש הביא את  –ה כר"ע וא"כ גם כאן הלכ 155

שתי הדעות(, וביראים סימן מ, ובטור יו"ד סימן רנא בשם רבינו סעדיה, ובבאור הגר"א ס"ג, ראשון לציון 
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והעמק שאלה )שאילתא קמז ס"ק ג(, מנח"ח  על סעיף כ(. 176)הובא לקמן בהערה יו"ד סימן רמז, א 

שבט מיהודה שער א פ"ח )ועיין שם עוד, שגם אין רשאי לוותר לחבירו, אף שרוצה בכך,  מצוה רצו,

ודלא כבשו"ת משפט כהן סימן קמד אות טו, ובקובץ יד שאול עמוד שצא, ובהערות בעמוד שצג שאם 

 החמיר על עצמו קדוש וחסיד יאמר לו(. 

ן בקרן אורה )נדרים פ:(, ואמנם באג"מ וכן נשאר בצ"ע בשו"ת אחיעזר )יו"ד ח"ב סימן טז אות ה(, וכ 156

יו"ד ח"א סימן קמה מצא מקור לדין זה בדברי 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 

יימוניות ובכסף משנה )סוף פרק א מרוצח(. דבן סכנה כדי להציל חבירו מודאי סכנה. ומובא בהגהות מ

פטורא סובר דכיוון שאין מיתתו של בעל המים לפנינו, אלא רק שבעתיד יסתכן, חשיב דמיתתו ספק, 

לספק מיתה, כדי להציל חבירו מודאי מיתה, וכדברי  דשמא יזדמן לו מים בהמשך, ולכן חייב ליכנס

רק לאחד יש חגורת הצלה, ויכול להנצל על ידה, וחבירו )ולפי זה כששניים טובעים בים, ו הירושלמי

ס חבירו ירויח שיחיה עוד כמה שניות, וכיון "ימות מיד, ואם יחזיקו בה שניהם, יטבעו שניהם, אלא שסו

כ יודה בן פטורא "שלא רואים באופק סירת הצלה, וברור שבכמה שניות האלו לא יזדמן הצלה אחרת, ע

מו בלבד, ומסתבר שכך יהיה הדין אפילו אם רק ספק שינצל המחזיק על שיחזיק את חגורת ההצלה לעצ

. ידה לחיי עולם, עדיין עדיף ספק שיחיה, מאשר ודאי ששניהם ימותו, ע''ע בשבט מיהודה שער א פ''ח(

'וחי בהם ולא שימות בהם',  (פה:)ור"ע סובר שגם בכה"ג חייך קודמין, כי ספק חיותו קודם כביומא 

משמע ודאי שלא יבוא בשום עניין  'וחי'ילו ספק סכנת נפשות דוחה כל המצוות, דודריש מכאן שאפ

שדרשינן חייך קודמין, כלומר ודאי חייך קודמין, וידוע דהלכה  ',וחי אחיך עמך'לידי סכנה, וה"נ דכתיב 

. עוד בסיבה שהרמב"ם לא וע''ע בהערה הבאה, כר"ע, ומה"ט לא פסקו הפוסקים כהירושלמי הנ"ל

ת ההכרעה במח' התנאים הזו, עיין בשו"ת בנין ציון )סימן קעה(, שלאחר שכתב שהרמב"ם היה הביא א

מסופק בדין זה, הוסיף: "והנה בחדושי ליבמות כתבתי שממה שכתבו התוספ' שם )נג:( בד"ה אין אונס 

ו כן וז"ל ואין מצו' להציל חבירו בגופו דאדרבא חייו קודמין עכ"ל לכאורה נראה דאליבי' דר"ע כתב

נוק אבל אחר עיון נראה שי"ל דגם יופסקו כוותי' דלדעת בן פטורא לא מותר להניח עצמו לזרוק על הת

אליב' דבן פטורא כתבו התוספות כן דהנה יש להסתפק לב"פ אם בעל המים עוד לא שתה כלל וחבירו 

ות ואם חבירו ששתה עתה כל צרכו והוא ימ הכבר שתה אבל לא כל צרכו ואם ישתה עוד מעט יחי

שבזה לא שייך  ,ישתה הוא כל המים שבידו יספיק לו לחיות על ידם אבל חבירו ימות איך הדין בזה

סברת ב"פ דאל יראה א' במיתת חבירו דממנ"פ האחד רואה במיתת חבירו בכל אופן שיעשו, ונ"ל דבזה 

ד ימות דאם נזרק גם בן פטורא מודה דישתה הוא דחייו קודמין ולכן בנדון דהתוספות דג"כ ממנ"פ האח

התינוק מת והוא חי ואם לא מניח לזרוק הוא נהרג והתינוק חי, בזה י"ל דגם בן פטורא מודה דחייו 
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יחיה, אבל אם יתן לחבירו, חבירו  157לדעת ר"ע מה הדין אם זה שיש לו את המים רק ספק
ם יתן לחבירו ודאי יחיה, וכן יש לעיין באופן שבעל המים הוא טריפה שיחיה רק חיי שעה, וא158

 ר"ע סובר שחייך קודמין לחיי חברך?159יצילו לחיי עולם. האם גם באופנים אלו 

                                                                                                                                                               

 ,דלפ"ז י"ל דגם הוא דרש עמך בכה"ג ה,קודמין, ובזה א"ש דלא יקשה בן פטורא האי עמך מאי עביד לי

חבירו, כן העלתי בחדושי, וע"פ  גם לענין היכי שאפשר שאין א' רואה במיתת הרק דפליג אר"ע דדרש לי

וא"כ ר'  ,זה כל שכן שא"ש למה לא הביא הרמב"ם עכ"פ דעת ב"פ כיון דהוא ג"כ צריך דרשה דעמך

אלעזר דדרש וחי אחיך עמך לרבית קצוצה )שם, סא:( לית ליה דרשה, לא לדר"ע ולא לב"פ, ואם שע"כ 

רי ידוע שהרמב"ם לא מביא רק מה מסברא אמרינן כחד מינייהו מכ"מ אין הכרע מתוך הסוגיא וה

שמבואר בגמרא. כנלענ"ד, הקטן יעקב". ולענ"ד לפי הסברו קשה על דברי הגריש"א זצ"ל, שהובאו 

, שאם השניים במדבר הם גדול וקטן, לפי בן פטורא צריך (ענף כ ס"ק ז בעמוד פא)בספר 'וחי אחיך עמך' 

יון שראובן חייב לתת לשמעון, ואח"כ שמעון לתת לקטן לשתות את הכל, שהרי טעמו של בן פטורא, מכ

ליתן לראובן, וחוזר חלילה, אבל כשאחד קטן, נשאר אצל הקטן, שאינו מחויב להחזיר לגדול, ולכאורה 

מאי שנא מדברי התוס', שגדול לא צריך לוותר על חייו בשביל הקטן, ומותר להניח שיזרקהו על הקטן, 

ים, כי מאי חזית שהקטן יחיה ולא הוא, וכל סברת בן פטורא וא"כ כ"ש שלא יהיה חייב ליתן לו את המ

בכל מקרה אחד יראה שהיא שאם שניהם מתים, עדיף שאל יראה אחד במיתתו של חבירו, אבל כ

במיתת חבירו, וכגון בזרקהו על התינוק, חוזר הדין של חייך קודמין, וממילא גם בנידון הגריש"א, צריך 

יתת חבירו, אין הגדול חייב ליתן המים לקטן, כדי שהקטן יחיה ויראה להיות שכיון שודאי אחד יראה במ

 במיתת הגדול.

לספק סכנה כדי להציל חבירו )וכן לתת אברו להצלת חבירו(, ובדין הקדמת הצלה  ולגבי ליכנס 157

לודאי מאשר לספק, וכן בדין רודף בגוזל מכונת הנשמה מחולה אחד לשני, וכן בגוזל מימיו במדבר )ואם 

ב להחזיר לו את השתן(, ולגבי ספינה שטבעה ויש מס' סירות הצלה בודדות, ובדין תרומת כליה חיי

 בשער ג סימן כה.בתנאי שיחזיר, ובחלות הקניין על מכירת כליה, עיין בכל זה 

עיין בספר המהר"י בן לב )ח"ב סימן מ( שאין ספק מוציא מידי ודאי )והובא בש"ך סימן קסג ס"ק  158

דבריו בספר "טל אורות" )לרבי יוסף ג'וייא(, בדרוש לפורים, "נקטינן מדברי הרב ז"ל, דעד יח(, וכתב על 

כאן לא אמרו סברא זאת דמאי חזית דדמא דידך סומק טפי, אלא כשזה ודאי וזה ודאי, אבל כשזה ודאי 

ודה וזה ספק, אדרבא אמרינן דמא דודאי סומק מדמא דספק. וכן נראה מדברי רש"י על פסוק ויאמר יה

שלחה הנער אתי, ונחיה ולא נמות גם אנחנו וגו', שכתב וז"ל, בנימין ספק נתפס ספק לא נתפס, ואנו 

כולנו מתים ברעב ודאי אם לא נלך, מוטב שתניח את הספק ולהציל את הודאי. ואין לומר דשאני התם 

אבל יחיד עם  שהיו רבים, וגם שהיו בודאי, לכן אמרו לו מוטב שתניח את הספק ותתפוס את הודאי,
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סט ס"ק ב( כתב: "ונראה דאם יש לאחד מים ולפניו שני  סימןעכו"ם ) בהלכותדהנה החזו"א 

צמאים נמי תלוי בפלוגתא, דלבן פטורא נותן לשניהם וימותו שניהם דהא אף אם יתן לאחד 

לאחד שירצה ואע"ג דלהנותן ליכא משום חייך קודמין  160ם חבירו, ולר"ע יתןיתחייב לחלוק ע

מ"מ כיון שזה שיזכה יציל עצמו כדין רשאי הנותן ליתן לו, ונראה דחייב ליתן לאחד כיון 

דבשביל חייך קודמין אמרה תורה דחיי עולם שלו קודם לחיי שעה של שניים". וא"כ החזו"א 

יותר חשובים מחיי שעה של שניים, 161שחיי עולם של אחד  למד שהתחדש בחייך קודמין לר"ע

ולכן אמר ר"ע שבעל המים ישתה הכל ויציל עצמו, והוסיף החזו"א שגם אדם שלישי יעדיף 

. וקשה, יח( עמודכ בשבט מיהודה ")וכ להציל חיי עולם של אחד מאשר חיי שעה של שניים

ברא שחיי עולם קודם, למה לא אמר לפי החזו"א ש'חייך קודמין' זה לאו דווקא חייך, אלא ס

החזו"א חידוש יותר גדול שאם בעל המים הוא טריפה וחבירו אדם בריא, יהיה מחויב הטריפה 

לתת את המים שלו לחבירו כי חיי עולם עדיף על חיי שעה? ואולי באמת לפי החזו"א כך יהא 

י באמת סובר שיש הדין. ובאמת יותר נראה שהחזו"א בדווקא לא הביא דוגמא מחודשת זו. כ

                                                                                                                                                               

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 

יו, יצא רובו אין נוגעין בו, שאין את הולד במעיה ומוציאין אותו אברים אברים, מפני שחייה קודמין לחי

דוחין נפש מפני נפש. והקשה רש"י )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 

ניצול, אע"פ שהן נהרגין, לא היו רשאים למוסרו כדי כשיתפסנה יואב, והן נהרגין עמו, אבל אם הוא היה 

 להציל את עצמן. יע"ש. הרי בהדיא דלגבי פיקוח נפש אין לחלק כלל, כדאמרן".

 ויכול להיות שגם בן פטורא יאמר במקרים אלו, שלא ישתו שניהם, אלא שרק חבירו ישתה. 159

ואמנם מצינו  א של בן פטורא,ואמנם בחי' הרי"ם פר' בהר חולק על זה וסובר שבכה"ג הדר דינ 160

ם שאת הקיתון "סתירה בדעת החי' הרי'ם, כי בספר 'שפתי צדיק' פר' בחוקתי כתב בשם החי' הרי

המיותר יחלק האדם השלישי לשניהם כדעת בן פטורא, ואילו בספר 'שיח שרפי קודש' בשם החי' 

בגיליונתיו לחי' רבינו חיים  מצינו סתירה בזה, שהרי חזו"אבולכאורה גם  ם שיתן רק לאחד מהם."הרי

 וצ"ע.  כתב שיתן את הקיתון המיותר לשניהם, הלוי בסוף הל' יסודי התורה,

ולפי זה בדעת בן פטורא צ"ל שמיירי שיש קצת תקוה שבשתיית שניהם יחיו לחיי שעה )וכן כתב  161

עשה להם נס ויזדמן בעיון יעקב, וכן כתב בספר "יחוסי תנאים ואמוראים" בערך 'בן פטורא': "...ושמא י

להם מים"(, אבל שיש ממש קצת מים, גם בן פטורא יודה שאין צריך ליתן לחבירו, כי אם יתחלק בקצת 

מים עם חבירו, ימות בעל המים מיד, יודה בן פטורא דאמרינן "מאי חזית דדמא דחברך סומק טפי". 

 יב(. ועיין עוד במה שכתב בזה בספר 'וחי אחיך עמך' )פרק א סעיף ג, עמוד
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וחיי האדם לעצמו  –בחייך קודמין שני חידושים, שקודם כל אין המקרא יוצא מידי פשוטו 

קודמין לכל חיי אחרים אפילו שהוא טריפה והם בריאים. וחוץ מזה התחדש שסתם חיי עולם 

ששני החידושים  במקוםקודם לחיי שעה, לכן באדם שלישי אמר החזו"א שיתן לאחד. אבל 

ים' זה בזה וכגון הדוגמא הנ"ל שבעל המים הוא הטריפה, וחבירו בריא, אז פשט הפס' 'מתנגש

מכריע שחיי בעל המים קודמין גם כשהוא טריפה, וכמו כן יצא לפי זה בדעת החזו"א, שבשניים 

הולכים במדבר, ויש לאחד קיתון של מים שודאי לא יספיק לו, אלא יעזור לו לחיות במדבר עוד 

ים, ולחבירו שאין טיפת מים, ימות מיד, שאין צריך בעל המים להתחלק עם כמה ימים בודד

חייך "ז "חבירו, כדי ששניהם יחיו עוד יום אחד, כי אף שגם בעל המים לא יחיה חיי עולם, בכ

, שעוד חיים של כמה ימים בודדים, קודמין לחיי עוד יום של חבירו ואפילו לחיי עולם "קודמין

ם המציאות היא שכשיתן את המים, חבירו יוכל לחיות חיי עולם, בעל של חבירו, כלומר, גם א

, וכדאמרן לעיל. ולכן פסק הציץ "חייך קודמין לחיי חבריך"המים ישתה בעצמו, ויקיים בזה 

אליעזר שאסור לטריפה עצמו לוותר על המכשיר המחובר אליו בשביל להציל את חבירו אף 

במעשה שאול מה שהבאנו בהיתר להיות סבר השישי ועיין לקמן בהשחבירו יחיה חיי עולם. )

ל שגם בחיי שעה שלו, "שומר ראש, וכן בקופץ על הרימון כדי להציל את חבריו(. ומהדברים הנ

ש מול חיי שעה של חבירו, עיין באילת "כ כ"מול חיי עולם של חבירו אומרים חייך קודמין, וא

ן פסקו כך, אלא דמצאתי דבר פלא , שאכ(מ הערה יז"ב)ובדברות משה  (,מ סב."ב)השחר 

שהובא על המדרש קהלת פרשה יא,  פירושול )ב"בשם הרד (ק ז"עח ס סימן)נ "במשנת פקו

ע שחייך קודמין, מיירי שיגיע לישוב ויחיה "(, שכל דברי ר217יט בהערה  סעיףלקמן בפרק ב, ב

מ "א ב"בגליון מהרשכ "חיי עולם, ואם ברור שרק ירויח חיי שעה, צריך להתחלק אם חבירו )וכ

ה ואברהם זקן(, ודייק שם שכך יוצא הדין "סב. בשם העקידת יצחק פר' חיי שרה, פרק כב בד

א, שיתכן שחייב לוותר לחבירו, "ק שליט"א שהבאתי לעיל, והביא שפסק הגרח"מדברי החזו

בא בספר וכן הו אם מיירי שחבירו יוכל לחיות חיי עולם, ואילו לבעל המים יועילו רק לחיי שעה,

ד נראה כדכתבתי לעיל, ושוב מצאתי "ג, ולענ"וצע טז(, עמוד'בשבילי הרפואה' )חלק ח 

ד, "שכדברי כתב הרב משה שמואל שפירא בספר 'רבי משה שמואל ודורו' )ניו יורק תשכ

 אם שגם ספק כל אין בזה, בדרך מהלכין שהיו שניים דבר על"ל: "(, וז285 עמודתשובה לד 

 מחללים שעה חיי שעל הוא גדול שכלל אחרי. לחבירו קודם הוא שעה יילח רק תהיה שתיתו

 כי, ההצלה תהיה שנים לכמה וגבולים תחומים תחמה לא שהתורה רואים אנו כ"וא, השבת את

. קצרה ולפעמים ארוכה היא לפעמים, הרפואה תועיל שנים לכמה לדעת אנוש בכוח יש האם

 מטעם פטורא בן על החולק ע"ר כ"וא. מפקחים עהש לחיי שגם חכמינו החליטו זה חשבון ולפי

בשבט מיהודה  ווכן כתב ".ראיות לזה צריך ואין, קודם הוא שעה לחיי בוודאי, קודמים חייך

 .כח אות ג( סימן(, חקר הלכה )אות ח בעניני חולה(, שו''ת צי''א )ח''ט יח עמוד)שער א פ''ח, 
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לכו''ע יחלקו ביניהם, ואל יראה אחד ע''ע במהרש''א )שם(, שאם המים שייכים לשניהם, 

  קמה ד''ה 'ובא ר''ע'(.  סימןבמיתת חבירו, וע''ע באג''מ )יו''ד ח''א 

 

 

 מחשש לחילול ה' -ההיתר לשאול 

עללים בבחיר ה', וכך שמת -שאול איבד עצמו לדעת כדי להציל מחילול ה'  - הסבר חמישי יג(

ם אפשר משום כבוד מלך משוח ה', שאין ראוי וג.השני(: ".. פירושב ,כתב היש"ש )ב"ק פרק ח

 חילול ה' בדת אמונתנו...". 162שימות בידי הערלים ויעשו בו מיתת עינוי ובזיון, והוא 

 -שמ )דפוס ישן  סימן]וכעין שמצינו שצריך למסור את נפשו ולא לחלל שמו ית', בספר יראים 

יותר משאר עבירות כדתניא  ואף על פי שלא נאמר עליו אלא לאו מצינו עונשו מרובה"ו(: 

ביומא פ' יוה"כ בארבע חלוקי כפרה שכל עבירות יש להן כפרה אבל מי שיש בידו חילול השם 

אין כח לא בתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר ולא ביסורים למרק אלא כולן תולין ומיתה 

אחד שוגג  אבות )פ"ד( המחלל שם שמים בסתר נפרעין ממנו בגלוי מסכתותנן ב ממרקת...

ואחד מזיד בחילול השם. וציוה הבורא שיהרג אדם ולא יחלל שם שמים כדתניא בתו"כ 

, וכן "ממשמע שנאמר לא תחלל אמור קודש א"כ למה נאמר ונקדשתי מסור עצמך וקדש שמי

...אבל אם הדבר ידוע להם כי לשקר הם נשבעים אין לך "בשו"ת הרי"ד )סימן נג(, שכתב: 

זה, ולא מבעיא על עיסקי ממון שהוא אסור אלא אפילו על עסקי הצלת חילול שמים גדול מ

דבריו בספר  , וכן מצינו בספר נחל אשכול הלכות מילה אות ט, והביא"נפשות הוא אסור...

 .תורת היולדת פרק כג

בנימוקי יוסף בסנהדרין סוף פרק בן סורר, משמע שמעיקר הדין חנניא, מישאל שמצאתי  אלא

ך "ע בש", וע, ומבואר דנחלק על ס"חחייבין למסור נפשן, אף שהיה חילול ד'ועזריה, לא היו 

ח "בהסבר הס קמן שער ג סוף סימן להלע "ק לה, וע"רלב ס סימןק יא, ו"רלט ס סימןד "יו

 ק פ.[."למעשה בההוא גונח שבב

 

 

                                                        

ושמעתי מגיסי הרב  וכן פירש במתנות כהונה, פי' מהרז"ו שבמדרש, וכך משמע מפי' "ידי משה". 162

, קישר את ההיתר לאבד עצמו לדעת של שהובא לעיל בתחילת פרק אל שלכן המדרש "ו שי"פישר הי

שמו  , למען כבוד שמים, שהתחלל"איבדו נפשם"שאול להיתר של חנניה מישאל ועזריה, שהרי גם הם 

 נ, וגם שאול חס על חילול כבוד שמים, שיהיה בביזיונו של משיח ה'."י צלמו של נ"ע
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 מות שמשון

היה מצב  של שמשון שהרג את עצמו יחד עם פלשתים, כי זה 163ואולי זה היה גם ההיתר יד(

של חילול ה' איך ששמו את שופט ישראל בבזיון נורא. ואמנם שם י"ל שיש היתר אחר כי 

 .נחשב לשעת מלחמה עם פלשתים, ובשעת מלחמה הגדרים אחרים ומותר בכל אופן

 ועובר...": (סוף מצוה תכה)ואמנם יש לעיין בזה, שהרי גם בשעת מלחמת מצוה כתב בחינוך,  

 מלבד, זה עשה ביטל, הרגו ולא בדבר שיסתכן מבלי להורגו ויכול מהם אחד לידו ובא זה על

: חינוך מנחת, וכתב שם, ב"נשמה כל תחיה לא (,טז, כ דברים) עליהם שנאמר ,לאו על שעבר

 ותוהמצ דכל נהי ע"וצ' וכו בדבר שיסתכן מבלי להורגו ויכול לידו ובא ז"ע ועובר ח"הרהמ כתב"

' דיני תסמוך לא דהתורה וידוע עמהם ללחום ציותה דהתורה זו מצוה מ"מ הסכנה מפני נדחים

 דהתורה חזינן כ"א מלחמה בעת הצדדים משני נהרגים העולם ובדרך ן"ברמב כמבואר הנס על

 אף אותו להרוג ומצוה הזה במקום סכנה' דחוי כ"א. סכנה דהוא אף עמהם ללחום גזרה

, אבל כשיודע "להסתכן"הוא רק  ח, כל ההיתר"כ חזינן שגם לפי המנח", וא"ע"וצ שיסתכן

, ח מצוה תרד"ע במנח")וע שימות בודאי, אולי באמת אין היתר, על אף שמקיים מצוות מלחמה

 . (עח סימןב "מ ח"מ חו"ל במצוה תקכה, ועיין באג"שהחינוך כתב כדבריו הנ "וע

                                                        

לגבי  (,סימן שטו)חסידים  פרמה שלמד מס (,סוף ס"ק א)"ש ייוע (,סימן ט ס"ק ב)משנת פקו"נ  163

החילוק שרק לשאול היה מותר מה"ט שלא יתחלל שם שמים, אבל לא לאחרים, ולכן הרג דוד לנער 

)ואמנם במשנת פקו"נ בהוספות לסימן ט ס"ק א, חזר בו, וכתב שלהיתר של חילול ה', יהיה גם  העמלקי

לאחרים, והסיבה שדוד הרג את הנער, כי אמר לו טעם אחר שהרגו, שאמר לו שמפני היסורין קירב 

 מיתתו, וזה באמת אסור(. ובס"ק ג, הביא שזה גם ההסבר בהיתר של רחב"ת לקלצטנורי, וז"ל: "והנה

הדבר ידוע בכל הדורות שכאשר מלכות הרשעה תפסה ליהודי אשר שמר 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 בהשפלתם וגם להכניס מורך בלבבם ולקבל 

, ובודאי שכן עשו בהריגת עשרה הרוגי מלכות, והרי מה שכרכוהו לרבי חנינא בן תרדיון עם הס"ת דתם

לא עשו כן אלא כדי לבזות התורה, וע"כ שעשו כן במעמד רבים ולא בדד בחדרו, וכמובן, ונמצא דהיה 

ים בדבר זה חלול השם רבתי, וכדי למנוע זאת רצה רחב"ת לקרב מיתתו במהרה שלא יספיקו הרשע

לבצע זממם ולחגוג כפי תוכניתם, ולמנוע חלול ה' מותר לאדם להקדים ולחבול בעצמו, וכאמור 

בישש"ל במעשה דשאול", ואמנם נדחק שם טובא, להסביר שאם כך מדוע לא רצה לקרב מיתתו בעצמו 

 ע"י שיפתח פיו. 
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ק(,  סימןיג  נז, ושם חלק סימןא )חלק יב "ת צי"ועוד בעניין זה שגדרי מלחמה שונים, עיין בשו

 סימןת מקום שמואל )"ז(, שו"א פ"(, 'הרפואה לאור ההלכה' )חלק ד ח3 עמודאסיא )חלק ז 

כז(, חי'  סימןת שם אריה )"מאמר דין מלך בישראל, שו -תורת הנביאים  -ץ חיות "ח(, מהר

 ד(.פ-יד עמודלט(, ספר 'לאור ההלכה' ) סימןח "ת היכל יצחק )או"ז הלוי )פר' בשלח(, שו"הגרי

פ 'עם חרף נפשו', ספר תורת "ת פר' בשלח עה"ח מבריסק עה"מרומי שדה עירובין )מה.(, הגר

 .174 עמודהמועדים 

 

 

 

 מצינו גדולי אמוראים שסברו שמותר להמית עצמו מפני חילול ד'

ואמנם צריך לדעת שלא כל דבר זה "חילול השם" שהרי גם במצדה הם חשבו שזה בזיון  טו(

דים ומושפלים לרומאים, וע"כ איבדו עצמם לדעת, ובחז"ל לא התייחסו שיהודים יהיו עב

וביוסיפון רואים כמה ראה זאת בעין רעה, ופשוט שגם דעת תורה לאסור 164למקרה הזה, 

 הרבנים(.165ג )גדולי "בכה

                                                        

י אנשים גיבורי עיין שם בתולדות מלחמת היהודים ספר ז סוף פרק ח' שהביא דברי אלעזר: "הו 164

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 בפועל את משאת 

ין בה סכנה לא נבחר לנו נפשנו ואל נעטה בשעה הזאת קלון עלינו ואחרי אשר בחלה נפשנו בעבדות שא

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 חורין נשאר בעזבינו את ארצות 

והיא העצה היעודה על אף הרומאים ועל  תנו...החיים, אנחנו, נשינו ובנינו, ככה צוו עלינו חוקי תור

 .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 

דים כי התחבאו בצינורות המוליכים את המים בתבונה ובלימודים בהשכלתה, ואתן יחד עוד חמשה יל

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. 165



146 

 

  

 סימןנ "ז יש דברים שנחשבים לחילול ה' שיתיר לאבד עצמו לדעת כדמצינו במשנת פקו"ובכ

שרצה להמית עצמו משום  (בקידושין פא:)המעשה דרבי חייא בר אשי  ג, לגבי-ק א"עו, ס

וצריך פירוש מעשה דרבי חייא בר אשי היאך ישב בתנור להמית עצמו, "דנכשל בחטא, שכתב: 

ובשו"ת זרע אמת ח"א סימן פ"ט )דף צ"ה ע"ג( כתב דמשום בהלת עוונו ועגמת נפשו לא 

ה לומר כן על חד מאמוראי, וצ"ע. ויתכן בזה וזה תמו -דיקדק בזה, ובאמת עשה שלא כדין, 

, (לשון רש"י)דהנה אותה אשה שחשב רבי חייא בר אשי שנכשל עמה היתה "זונה ניכרת בעיר" 

ומסתברא שהיתה מתפארת שהצליחה להפיל במצודתה לגברא רבה דיהודאי, וכדרך 

י לחלול ה' הפוקרות שמתגאות ביכולתן להיות עם אנשים חשובים, וחשש רבי חייא בר אש

הגדול שבזה שבארזים נפלה שלהבת, והנה כבר נתבאר בכמה דוכתי דמותר לאדם להרוג עצמו 

משום חלול ה'. ובזה שימית עצמו שוב לא יהא האי חלול ה' כאשר יראו ויחרדו מתוקף 

קדושתו ויראתו שהמית עצמו על שנכשל בחטא, ויבינו כולם דע"כ גם מה שנכשל היינו משום 

ב שיכול השטן להכריח "ועיי"ש בגמ' כמה עובדא כיוצ)שלא היה יכול לעמוד בזה  שהיה באופן

ומעתה גם במעשה דרבי חייא בר אשי כאשר תשמע אותו  ...(האדם להתאוות לדבר עבירה

מופקרת האסון הגדול שגרמה וכמה שנצטער ממנה, תתחרט ותבוש במעשיה ולא תספר 

ל בעבירה, ונמצא דרבי חייא בר אשי רצה להמית הדבר לחברותיה, ולא יודע הדבר לאיש שנכש

עצמו למנוע לחלול ה', וכל כהאי מילתא שריא למסור נפשו... ובקידושין )מ.( איתא דרב כהנא 

תבעתיה ההוא מטרוניתא לדבר עבירה והלך והפיל עצמו מהגג לקרקע ואתא אליהו הנביא 

דהטעם דרצה רבי כהנא להמית עצמו והצילו, ויעוין במאירי בסנהדרין סוף פרק בן סורר ומורה 

והן הן הדברים דכאשר גברא רבה כרב כהנא ישמע למטרוניתא  -הוא משום חלול השם, 

ל ", עכ"יתפרסם הדבר ויהיה חלול ה' כי יחשבו שנתכוין לצורכו ולא משום שהיה אנוס בהכי

 .נ"ספר משנת פקו

, ואם נימא "בפרהסיא שמים שם יתחלל ואל זרה עבודה יעבוד מוטב".( קז) סנהדריןע ב"וע

ל שמוטב שיאבד עצמו לדעת "כ י"(, אלקמן שער ג סימן לטז חמיר טפי מרציחה )עיין "שע

 ואל התורה מן אחת אות שתעקר מוטב")עט.(  יבמותע "ולא יתחלל שם שמים בפרהסיא. וע

ל שעקירת אות אחת "(, ישהובא שםק )"ש בב", ולכאורה מהיש"בפרהסיא שמים שם יתחלל

 התורה הוי בכלל איסור של יהרג ואל יעבור.מ

 

 

 

 

 להצלת רבים מישראל -ההיתר לשאול 
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 שאול איבד עצמו לדעת כי ידע שבמותו יציל חיי יהודים אחרים. - הסבר שישי טז(

הראשון, וז"ל: "...ומ"מ אם מתיירא שלא יענו אותו על יהודים  פירושכך הסביר היש"ש הנ"ל ב

פשות מישראל. כמו שיש מקצת מושלים על דבר שקר, שמענין אחרים. ויאבדו ח"ו כמה נ

יהודי אחד על הכלל. ואחד יאבד בעו"ה הרבה, מותר להרוג בעצמו, ואולי שאול ע"ה כיון על זה 

שנפל על חרבו, שסבר אם יפול חי בידם יתעללו בו, ויענו אותו. ומסתמא בני ישראל לא יכולים 

על נפשם מלנקום נקמתו ולהצילו. ויפלו כמה רבבות לראות ולשמוע בצרת המלך, ולא יעמדו 

מישראל. והוא כבר ידע שנגזרה עליו הגזירה, שלא ימלט מהם. ועל זה אמר קרא פן יבואו 

קוח נפש יהערלים ודקרוני, כלומר, שבסוף ידקרוני וממיתים אותי, ויתעללו בי קודם מיתה, ולפ

 אחרים מותר לחבול בעצמו".

 ט"ע פרקים] ביוסיפון ש"מ"ק ו(, שכתב: ", ספא סימן משפט חושן) יציב דברי ת"שוע ב"וע

 אשר האש תוך אל גופותיהם הפילו וגם, הרומיים כשגברו בזה זה שהרגו בפריצים[ ט"ופ ב"פ

 ואפשר[, ד"צ פרק שם ראה] חיים' ה בית שריפת אחר אין אמרו כי הקדשים בקדש שולחה

 ישראל לכלל רבות צרות מזה ייגרם אותם ויענו חיים אותם ילכדו הרומיים שאם שחששו

 מסדר כידוע", ולכאורה כוונתו במה שכתב "בעצמם יד שלחו ולפיכך, המלחמה מסדר כידוע

, שאם יענו אותם, יוציאו מהם סודות היכן מתחבאים עוד יהודים וכדומה, ותהיה "המלחמה

עמוד ביסורין הקשים חושש שלא ימי שנפל בשבי האויב, וז גם כל "סכנה לרבים, ולכאורה לפי

ואולי אפילו חייב, , רשאי לאבד עצמו לדעתוימסור פרטים שיסכנו את ישראל,  של העינויים

שאפשר שזה גם ההסבר  עיין לקמן) ככל חיוב להרוג את הרודף, ובמקרה זה הוא עצמו הרודף

צע , וכגון מי שיתפסו אותו האויבים ויחברו לגופו פצצה, ויקשרו אותו באמבשאול עצמו(

השוק )באופן שלא ניכר בעין(, בלי שיש לו יכולת לדבר ולהרתיע את העוברים ושבים, 

והמחבלים מחכים לרגע שיהיו רבים בשוק ואז יפוצצו אותו, והאפשרות היחידה שיש לו היא 

לעשות תזוזות שיפעילו את הפצצה עכשיו שאין אנשים בשוק, שלכאורה חייב בזה, מדין 

ה חייו הם רק חיי שעה. ועוד יש לעיין אם כעת יש "י בציור זה, שבלאהריגת הרודף, ושמא שאנ

א, שבמעשה "מעטים בשוק שימותו בהפיצוץ המוקדם שלו, האם דמי להטיית החץ שדן החזו

 .לקמן בפרק ג, ובאריכות בשער ג, סימן כטהצלה אין להתחשב במעטים שימותו, עיין 

 שבט נשיא להרוג שהלך לפי לבאר מרתיוא")שם(, שכתב:  יציב דבריעיין בהמשך דברי ה

 ע"יוב בתרגום וכמבואר, נשיאם דם לנקום השבט אנשי עליו שיעמדו הדבר כשקרוב מישראל

 למאבד אותו דנו כן על (,ה"כ ,כ ר"ובבמדב) לו שנעשו מהנסים אחד היה שזה (ח ,ה"כ במדבר)

 אהרן בן אלעזר בן פינחס ת"השי ואמר. דייקא מישראל שבט נשיא שהרג בזה לדעת עצמו
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 יצא כולו הכלל על שלהציל וכיון, (א"י ,ה"כ במדבר)' וגו ישראל בני מעל חמתי את השיב הכהן

 ."שכרו שיטול הוא ובדין, כך על למיתה עצמו למסור רשאי היה שפיר

 

 

 ההיתר להיות 'שומר ראש'

ישהו אחר, ולכאורה מכאן ההיתר להיות 'שומר ראש' שמוסר נפשו כדי להציל חיים של מ יז(

כמקרה שאחד קפץ על הרימון כדי להציל חיי חבריו, אף שיכל להציל את עצמו ולברוח 166או 

לפני שהרימון יתפוצץ, ולהתריע לכולם לא היה זמן, ונותר לו זמן להחליט או שמיד בורח ומציל 

ינצלו. עצמו וכל חבריו ימותו או שיקפוץ על הרימון וכל הפיצוץ יעצר בגופו, והוא ימות וחבריו 

 היתר להרוג עצמו בשביל להציל אחרים.167וביש"ש הנ"ל רואים 

                                                        

בין לקפוץ על הרימון, מכיוון שיש היתר לעבוד ואמנם יש חילוק גדול בין להיות שומר ראש, ל 166

במלאכה שכרוכה בסכנה, כבבבא מציעא )דף קיב.( "כדתניא: ואליו הוא נשא את נפשו, מפני מה עלה 

לא על שכרו?", וכן ברש"י )דברים כד, טו( "ואליו הוא  -זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה 

שא את נפשו למות, עלה בכבש ונתלה באילן", ועיין בשו"ת "אל השכר הזה הוא נו -נושא את נפשו" 

יורה דעה סימן י(, לגבי הסכנה שבצידת חיות "...ולדרכנו יובן דזה  -נודע ביהודה )מהדורא תניינא 

וגם מזכירין עונותיו  "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"המהלך במקום סכנה הוא עובר על דברי תורה דכתיב 

מלא עליו עברה דאילו בשאר איסור שאדם עושה לא בשביל עבירה זו וממילא הקדוש ברוך הוא מת

יתמלא הקדוש ברוך הוא עברה עליו אבל זה שגורם להזכיר כל עונותיו הקדוש ברוך הוא מלא עליו 

עברה. והנה במי שמוכרח לזה מחמת פרנסתו הורו לו חכמינו ז"ל תפלה שיתפלל על עצמו אבל מי 

תפלתו, ולכן יש בדבר זה מדה מגונה דהיינו אכזריות וגם איסורא  שעושה כן בשאט נפש איך תקובל

וסכנתא וגם הזכרת עונותיו ולכן השומע לי ישכון בטח השקט ושאנן בביתו ולא יאבד זמנו בדברים 

]ודע עוד שחומרת המסכן עצמו היא כחומרת המאבד עצמו לדעת, עיין בזה במטה אפרים  כאלה.."

 . ה סימן לה["ן יומא פג, דברי מלכיאל ח"נהדרין עד:, רן במלחמות ס"סימן תריח, רמב

כולם הולכים ה "באופן שבלאואמנם  ,וע"ע לעיל סעיף יב ,וראה לקמן שהדבר לא פשוט בכלל 167

סימן סו )משנת פקוח נפש , וכדכתב בלמות, מותר ליחידים להקדים מיתתם, כדי להציל את האחרים

א"כ יטילו חלק מהנמצאים בה, כתב: "...והנה זה בודאי שאם לגבי ספינה שעומדת לישקוע אלא  (,ס"ק ז

יש אנשים שמוכנים להתנדב וליקפוץ מותר להם הדבר ומצוה גדולה עשו, דלמה שימותו כולם בלא 

צורך, וגם באופן שעי"ז מקדימים מותם בכמה שעות מותר למסור עצמו לחיי שעה כדי להציל האחרים 
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 ההיתר לרודף להרוג את עצמו

 

ואמנם אם ההסבר ביש"ש הוא ששאול נהיה ל'רודף' )ועיין לקמן איך יכול להיות רודף  יח(

שלא מתכוון בכלל לרדוף( לכל היהודים שימותו בגללו, אז אין מכאן ראיה להיתר להיות שומר 

ש, ולקפוץ על הרימון, אבל בכל זאת נוכל ללמוד שלרודף מותר להרוג את עצמו, וא"כ יונה רא

יכל לקפוץ בעצמו לים, והסיבה שאמר 'שאוני והטילוני לים' כי רצה להרויח עוד רגע  168הנביא

 .(וכדלעיל פרק א, סעי' כג) של חיים

                                                                                                                                                               

שקופץ למים אין זה הכרח  יש עוד סברא להיתר מכיון ספינה,אמנם בדוגמא זו של הלחיי עולם". 

 (.בשם התפארת יעקב שבפרק א סעיף ח 30לעיל בהערה שימות, )עיין מה שכתבתי 

ם היו בספינה י"שיונה לא רצה להשליך עצמו, ועוד שגוי :כתב (,סימן תרעט)ואמנם בספר חסידים  168

שאין להטיל גורלות ולהפיל לים כאשר עשו  (,תשא סימן). וע"ע בספר חסידים ''ומוטב שישליכוהו הם

ליונה דהשתא אסמכתא לא קניא לעניין ממון וכ"ש לעניין נפשות )ואין סתירה בין שני הס"ח הנ"ל כמו 

שהקשה הכנה"ג חו"מ סימן קעג הגב"י אות ג וכן בסימן רז הגה"ט אות צו כדביאר בשו"ת בנין ציון 

מדובר ששאר ספינות עוברות בשלום ומוכח שבשבילו נעשה החדשות סימן קע"ג כי בסימן תרע"ט 

לכו ונפילה גורלות רואים היו שאר ספינות הולכות בים בשלום  -הסער כמו ביונה וכן כ' רש"י )יונה א, ז( 

ושלהם משתברת אמרו בשביל אחד ממנו הוא כן מצינו בפרקי דר' אליעזר )פרק י( ולכן מותר לזורקו 

, וכן במהר"א כהן (פאת השדה כללים מערכת ג' סימן יד)כן מובא בשדי חמד ו -לים שהוא כמו רודף 

חלק יח )בספר מדרש תלפיות )ערך גורל( וכן הוא בספר יעלזו חסידים וע"ע בזה בשו"ת ציץ אליעזר 

"שמותר למסור  :בשם התפארת למשה )יו"ד קנז ס"א( (יו"ד סימן קנז סוף ס"ק יג)סימן מח(, וע"ע בפ"ת 

"פ גורל כעובדא דיונה והגבעונים )ביבמות עט.(, וסרח בת אשר" , ובחדרי דעה )הובא אחד מהם ע

וכן החזו"א )יו"ד  ,בדרכי תשובה ס"ק נד( הקשה שמצאנו 'כל דאלים גבר' אבל לא מצינו גורל בכה"ג

יהרגו כ למה תני בתוספתא ובירושלמי '"תמוה דא" וכתב: ,התפארת למשה ( חלק עלק א", ססימן סט

 ,יונהו"א: "מסביר החזו גורל וימסרו את זה שיצא בגורל", אלא יפילו, הוה ליה למיתני ואל ימסרו' כולם

היא דבני שאול ]א.ה ים, והל אותו עצמו להטילבהגורל גרם להם לדעת בשל מי הרעש, ויונה אמר להם 

אדם אין להם , אבל סתם בני ע"פ נבואה עשה דוד - שהביא התפארת למשה[, גמ' ביבמות עט.כוונתו ל

 - אמנם החזו"א לא תירץ את הדוגמא הנוספת שהביא התפארת למשה והיא) "פ גורל"רשות להכריע ע
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שהרי אם כך, מדוע היה ל שהסיבה היא ששאול נעשה לרודף, "ש הנ"ואמנם דוחק להסביר ביש

צריך לומר שימותו רבים מעם ישראל, הלא את הרודף צריך להרוג, גם כשרודף אחר יהודי 

להרוג בעצמו, ואולי שאול ע"ה כיון על זה  מותר..."ל: "ש הנ"אחד. ועוד קשה שהרי דייק היש

ולא רק , ואם היה לשאול דין רודף היה צריך להיות חייב להרוג את עצמו, "שנפל על חרבו

 ."מותר"

ק כב, שהביא "קג ענף ג ס סימןנ "ובעניין זה ששייך שרודף יהרוג את עצמו, עיין במשנת פקו

את המעשה הידוע שהובא בספר זכרון למשה, במדור מכתבי תהילה איגרת יד אות ח, דהיה 

ודים, מעשה ברב קהילה שקיבל גוי לגיור, ומלו אותו, והגוי נחלה מאוד, והגויים העלילו על היה

ס גער ברב ובמוהל שמלו בלי נסיון במילת אדם גדול, וחייבם למסור נפשם עבור הכלל, "והחת

ויקחו עגלה ויסעו הרב, המוהל והגוי, ויאמרו שנוסעים לרופא מומחה, ובדרך יפלו לנהר ויטבעו, 

                                                                                                                                                               

מסרח בת אשר שאמרה שיואב מבקש אלף איש להורגם, ונתרצו ליתן עד שאמרה שאינו מבקש אלא 

מ סימן ד סוף ח"ו חו")אחד והוא שבע בן בכרי. ובע"כ שע"י גורל רצו למוסרם, אלא שבספר יביע אומר 

, שהוכיח כן (מע' ג' אות ח')תירץ את המקרה הזה. וכדעת החזו"א מצינו במשכנות הרועים  (ס"ק ב

לגבי שהתערב רוצח באחרים וכו' לא הציעו חז"ל פתרון של גורל, וצ"ל שבגורל שעשו  (עט:)מסנהדרין 

עיין במדרש עשרה  -ם למות בין רשב"ג לר"י כה"ג את מי יהרגו ראשון, י"ל שידעו בבירור שנגזר עליה

הרוגי מלכות איכה ב, ד. ועיין בספר שושנת העמקים להגר"י זילברשטיין עמוד קה שהביא דברי החזו"א 

וכתב דמחלוקתו עם התפארת למשה היא רק לענין גורל למסור בידיים דזה לא מהני, אבל לעשות גורל 

רופא אחד שיכול לטפל בחולה אחד, ויש  למניעת ריפוי אה"נ דמהני, וכתב שם דנפק"מ באופן שיש רק

שני חולים לפנינו, שמותר לעשות גורל כי נחשב רק מניעת ריפוי )ואף שהחולה מסוכן( ובחשוקי חמד 

שיכול להשתדל על איזה אנשים  (חו"מ סימן קסג ס"ק יח)הביא ראיה לזה מהש"ך  (סנהדרין עט:)

בכלל הגזרה אף שבודאי יכנסו אחרים והביא בסתם )שהמלך לא פירט דווקא אותם( שרוצה שלא יהיו 

ראיה ממפיבושת שהתפלל דוד עליו שלא יקלטנו הארון ובהכרח שההיתר הוא מכיון שמעשהו זה 

מעשה הצלה, ורק ממילא יפול אחר תחתיו. ואמנם צ"ע ראייתו, ומה הקשר בין הדין שם שמותר 

, לבין הדין שלא מצינו גורל בכה"ג, ואף לעשות פעולת הצלה אף שמסכן בזה אחרים )עיין לקמן בפרק ג(

אם עשו גורל, יטען המפסיד שהגורל לא תפס והוי אסמכתא כמו שהובא לעיל מהספר חסידים סימן 

תשא. אבל אם הנידון שצריך לנתק מכשיר הנשמה מאחד החולים, לחזו"א אין לעשות גורל, וכתב 

גורל להציל מבית השבי ושניהם שוים,  ( שה"ה יש לדון לעשות138בספר עלי זבח )פרק יא, בהערה 

דהרי גם כאן אין מסירה במעשה אלא רק מניעה 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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ואז הגויים יחשבו באמת שהיתה יכולה להיות רפואה מהרופא מומחה, וקרתה תאונת דרכים, 

לא יאמרו שבכוונה הטביעו את הגוי, צריך שגם הרב והמוהל ימותו, ודווקא שניהם, כדי שלא וש

ש "ס מתאים לדברי היש"ק כג, שפסק החת"יחשדו הגויים שהיה פה ערמה, והסביר שם בס

פב אות יב, דנסיונות רפואיים בבני אדם, למצוא  סימןב "ש ח"פ המנח"ל, ועוד הסביר ע"הנ

ז כולם חייבים לסייע במאמץ, ודמיא למלחמת "הגם שיש סכנה, בכ רפואה למחלות קשות,

י "מצוה שחייב כל אחד להסתכן לטובת הכלל, ולמדנו מדבריו שמלחמת מצוה היא לא דווקא ע

ס, שהיה סכנה לכלל הציבור, חייב כל אחד למסור נפשו להציל "כ במעשה עם החת"צבא, וע

, כיון שהם גרמו לסכנה, מוטל עליהם יותר "רודף"את הציבור, ואף בלי שהיה לרב ולמוהל דין 

 מאחרים להסיר את הסכנה.

ד בלאו הכי אי אפשר לומר שהרב והמוהל נחשבים כרודפים, שהרי פשוט שהרודף גמר "ולענ

את מעשה רדיפתו, אין שום היתר להורגו, בין שכבר מת הנרדף, ובין שסתם החליט להפסיק 

, ולא דמי לשאול, שעצם זה שיהיה שבוי אצל "יקו לרדוףהפס"כ הרב והמוהל כבר "ולרדוף, וא

הפלשתים, ויגרם למיתת יהודים אחרים, נחשב שכל רגע שהוא חי ממשיך לרדוף, אבל ברב 

והמוהל אין בעצם זה שהם חיים מעשה רדיפה, אלא רק שיש עצה במיתתם להציל אחרים, 

רסז  סימןד "ע יו"ת הלל בשווכמעשה בהרוגי לוד, שיובא לקמן. ולכן קשה לי על הגהות בי

ק י(, שאין מגיירים גרים במקום שאסרה זאת "קנז ס סימןד )הובא גם בבאר היטב  סעיף

ז סכנה לקהל מותר למוסרו לגויים כי נחשב "המלכות דהוה סכנה, ומי שעבר ומל וגרם עי

שיש  יא שחשיב לרודף, אלא סעיףשפח  סימןלרודף וכדין מי שעוסק בזיופים שדינו מבואר ב

לומר שבבית הלל מיירי במוהל שממשיך לעסוק לפרנסתו במילת גרים, ולכן ממשיך להיות 

ל שמי שזייף פעם אחת ויחידה ואין כוונתו "רודף, וכדוג' שהביא במי שפרנסתו בזיופים, אבל י

ל שעשו טעות חד פעמית, אין דינם כרודף, דלא גרע מרודף "להמשיך לזייף, וכן ברב ובמוהל הנ

ל, ועוד "ס הסברים אחרים וכנ"כ צריך לומר בסיפור עם החת"שהפסיק את רדיפתו, ועממש, 

ס דידע דכן יהיה, אבל היו צריכים למסור "שבלאו הכי בסוף קרה נס, שהבריא הגוי, ואמר החת

ס להרוג את הגוי, "של החת "ההיתר"ק כד, שכתב לגבי "נפשם כדי לזכות לנס, ועיין שם סוף ס

הטבילו אותו )שהרי עוד לא התרפא מהמילה, ואין מטבילין לפני, כמבואר שכיון שעדיין לא 

)כמובא בשער ג ב(, אין דינו כיהודי, ומותר להרוג גוי כדי להציל יהודי  סע' רסח סימןד "ביו

  (.נג אות יחסימן 

פ מה שנתבאר בספר משנת "אמנם עדיין יש לומר שבכל אופן יש לרב ולמוהל דין רודף, ע

ח אות א(, שכתב דבזרק חץ, ויכול הזורק לרוץ ולעצור  סעיףנב סע' ח, ובהוספות ל ןסימנ )"פקו

החץ בידיו, אלא שיקטעו ידיו, דחייב לעשות כן, ואף אם ימות, חייב לעשות כן, כי צריך להרג 

ולא לעבור על שפיכות דמים, וכמו כן אם מסר חבירו למלכות למיתה, ויכול לומר ששיקר, 
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ג שם, הביא שבזרק חץ ופגע -במקום הנמסר, דחייב לעשות זאת, ובאותיות בובזה ימיתו אותו 

באברים של חבירו והולך למות מהנזק שנגרם בהם, ויכול להמית את עצמו שיקחו אבריו 

ל, מכיון שבהם עדיין "להצלת הנרצח, שאין צריך לעשות זאת, ולא דמי לזורק חץ ולמוסר הנ

את עבירת שפיכות הדמים, בכל מחיר, אבל שהחץ כבר לא נעשה מעשה ההריגה, וחייב לעצור 

פגע, נעשה מעשה הרציחה, ולכן כבר לא חייב. ולכאורה לפי דבריו יהיה הבדל בין זורק חץ 

שעדיין לא פגע, לבין זורק את האדם מראש הגג, שבזה אף שיוכל מהר לקפוץ לפניו ולהצילו, 

ונידון ק יז:, כו: "ה שנתבאר בסוגיא בבוהזורק ימות, לא יצטרך לעשות זאת, וזה תלוי לפי מ

ד דוחק גדול לומר שכבר נעשה מעשה הרציחה, שהרי כל עוד "ולענ יד, סימן באריכות בשער ג

כ נעשה טריפה, ")אלא א "לא תרצח"הנרצח לא מת, ויכול הרוצח להצילו, עדיין לא עבר על 

בזורק חץ ולא פגע, שצריך ואם הדין  (,מד סימן ג בשער לקמןקטנות  בהלכותעיין ביד רמה ו

ה שכבר כן פגע ויכול להצילו, שחייב למסור נפשו, אמנם נראה כדבריו "ל שה"למסור נפשו, צ

בהטיית החץ לצורך  שנידון באריכות בתחילת פרק ג(א )"פ דברי החזו"ולא מטעמו, אלא ע

ד, "נדש, וכמו כן ב"עיי "מעשה הצלה"לבין  "מעשה אכזריות"הצלת רבים, שיש הבדל בין 

שזרק חץ ולא פגע, או במסר אדם למלכות, וכן בזרק אדם מראש הגג, ועכשיו ימסור נפשו 

להצלת הנרצח, יש לראות את פעולתו, כפעולת הצלה, ולכן מחויב בזה, אף שימות בעקבות 

כ יש לדון שהוי רק 'היתר' ולא חיוב, ואמנם "פעולת הצלה זו, אבל כאמור אין זה מדין 'רודף', וא

שיש לו 'היתר' שוב חייב לעשות זאת כדי להציל עצמו מעבירה חמורה, ועדיין יש לדון אחרי 

אם ההיתר יהיה גם לאחרים, כלומר שאף שאין לו דין רודף, שהרי כבר פסקה פעולת הרדיפה, 

אותו לקיים חובתו, ובעל כרחו יזרקהו על  "לכפות"ל, יוכלו אחרים "ז כיון שהוא חייב וכנ"בכ

 החץ. 

א "שחידש החזו "פעולת ההצלה"אין לומר שמותר להם לזרוק אותו מההיתר של ופשוט ש

כ יהיה מותר גם לאחרים לזרוק את זורק החץ, על החץ שיעצור בגופו את "בהטיית החץ, וא

ת מאי שנא מדברי "החץ שהולך לפגוע בנרדפים, כי ברור שזה נחשב כפעולה אכזרית, וא

ל שזריקת "ו שזורקים את האדם שבצד על החץ, יא שזורקים החץ על האדם שבצד, א"החזו

שהתבאר היטב שהגדרת בשער ג סימן כט, אדם על החץ היא מעשה אכזריות, עיין לקמן 

מעשה אכזריות, היא בכוונתו הראשונית לרעת הניזוק, וגם כאן מתכוון בכוונה לתפוס אותו, 

א, שאין למסיט החץ "החזוולהזיק לו, בשביל להציל את הרבים, ולא דמי להטיית החץ שדיבר 

שום תועלת ועניין שיפגע בניזק, ואמנם במטוס שהולך להתרסק על מגדלי התאומים, ונוכל 

לשים ברזל ענק באמצע דרכו, שיגרום שיתקע המטוס בברזל ויתפוצץ, שאין זה נחשב 

א, וכמו כן "כמעשה הריגת החטופים בפעולה אכזרית אלא כפעולת הצלה שמותרת לפי החזו

ל, דאם היה זה פעולת הצלה, "א הנ"שאין היתר לאחרים לזורקו על החץ מטעם החזו פשוט



153 

 

  

היה צריך שיהיה גם מותר לזרוק על החץ גם סתם אדם תמים שהזדמן פה, וזה לא מסתבר 

כלל, ולא דמי לאדם התמים שהולך ברחוב ואנחנו מטים עליו את החץ, כי שם אנחנו בכלל לא 

ל, אבל בלקחת אותו ולזורקו על החץ אין "וא עומד שם וכנמתעסקים איתו, וממש במקרה ה

הוא מת במקרה אלא בכוונה לצורך הצלת רבים, ואסור. אבל כשפגע החץ באברים של חבירו, 

ועכשיו רוצה להרוג את עצמו לצורך הצלת הנרצח, מעשה הריגת עצמו הוי כפעולה אכזרית, 

ל, כמו כן אין "א הנ"בים בנידון החזווכמו שאין היתר לעשות פעולה אכזרית לצורך הצלת ר

להרוג את עצמו  "מאי חזית"היתר לההרג על מנת שלא ימצא שהרג למפרע, כי כעת אומרים 

, כמו שבנידון "מאי חזית"כדי להציל את חבירו, ורק במה שיוגדר כפעולת הצלה לא נאמר 

בהאי מעשה של  כשמיירי בפעולת הצלה, ולפי זה יש לומר "מאי חזית"א לא אומרים "החזו

ז היה "הרב והמוהל, שכאמור לעיל, אכן אין להם דין רודף, שהרי כבר נגמר מעשה הרדיפה, ובכ

ד כתבתי, שאין הדין כן "ז הנלע"ל, ובכ"נב הנ סימןנ "מקום להתיר מהסיבה שהביא במשנת פקו

מנם , וא"מאי חזית"ד, מכיון שפעולת הטביעה במים, נחשבת כפעולת אכזרית, אמרינן "בנד

ש הם(, אין סברת "ל שכיון שהגויים איימו על כל היהודים שם ובכללם הרב והמוהל )וכ"עדיין י

, ושוב חוזר הדין שהרב והמוהל לקמן בשער ג סימן לחך שהובא "הרמ, לשיטת "מאי חזית"

מאי "מ שהובא שם, שבכל אופן אמרינן "יוכלו להמית עצמם, גם במעשה אכזריות, ולשיטת הכ

ס "כ צריך להסביר בפסק החת"כשלא שייכת הסברא, כי קבלה היתה בידם לכך, אגם  "חזית

 וכו'ש בנסיונות רפואיים "לרב ולמוהל, כהסברים האחרים שהובאו לעיל, מדברי המנח

ראובן שהשליך לשמעון לגוב האריות כדי "ק ג( שכתב: "קטו ס סימןנ )"ר במשנת פקו"שו

תר קרוב לאריה, ועד שיאכל האריה לראובן יוכל שיאכלנו האריה, מותר להשליך לראובן יו

ל, אין נראין דבריו, שהרי לאחר שכבר הושלך ", ולפי מה שכתבתי בנ"שמעון לברוח חוצה

שמעון לגוב האריות, ראובן כבר לא רודף, ואין היתר לזרוק את ראובן לאריה, אף אם היה בזה 

 א. "והצלת רבים, שהרי מעשה אכזריות לא הותר בחידושו של החז

 

 

 

 הרוגי לוד

 

, מניין ההיתר להיות שומר ראש, או לקפוץ על הרימון, לעיל לדון וכתבנעניין שב והנה יט(

הרוגי לוד .".. ד"ה בלודקיא( תענית יח:)רש"י  שכתבולכאורה יש ללמוד זאת מ'הרוגי לוד', כמו 

שנהרגו על בתו של אין כל מלאך ובריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדן )ב"ב י:(, ויש אומרים 
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מלך שנמצאת הרוגה, ואמרו היהודים הרגוה, וגזרו גזרה... ועמדו אלו ופדו את ישראל ואמרו 

ולולינוס( אמרו על עצמם 170פפוס 169אנו הרגנוה, והרג המלך לאלו בלבד". וא"כ הרוגי לוד )

ומשמע שהם לא היו בכלל הגזירה דאל"כ מה הרבותא שמסרו  ,שקר שהם הרגו את בת המלך

, אלא ודאי שהם מסרו ק ו(", ספא סימן משפט חושן יציב דברי ת"שוכ ב")כ עצמן למיתה

 ואמנם עדיין יתכן שהיו בכלל הגזירה] עצמן למיתה להציל אחרים, והרי דמותר לעשות כן

בשער ג סימן י גויים, עיין "ז מעלתם גדולה, בעצם זה שנהרגו ע"ובכ (ג"מ סימן אליהו ידכ ב")וכ

 .[מו

קעד ענף ד( דחו את  סימןקנז ס"ק א( ובאג"מ )יו"ד ח"ב  סימןישועות יעקב )יו"ד ואמנם ב

 שם ב"בב גרשום ברבינו]עיין  שהם רבים ישראל171הראיה כי בהרוגי לוד מדובר בהצלת 

להציל אדם יחיד  משא"כ, [בכולן יד לשלוח המלך ורצה היהודים לכל שחשדו לכתוב שהדגיש

 משאול אין ראיה ,א גם לולא שנאמר ששאול היה רודףנפשו, וממיל173היתר למסור 172אין 

                                                        

 .לקמן בשער ג סוף סימן מאת שגדולה מהצלת כלל ישראל, עיין "של פפוס, ובמעלת ת בעניין זהותו169

לכאורה קשה, למה היו צריכים שניהם להודות שהרגוה, והרי לחינם גורמים שאחד מהם ימות,  170

והרי יכל רק אחד מהם להודות שהרגה? ושמא באופן שנמצאה ההרוגה, ניכר שלא שייך שאחד לבד 

 וע"כ היו חייבים ששניים יודו שהרגוה.יכל לעשות זאת, 

למד מפפוס ולולינוס, התר להטות את החץ שבדרך להרוג רבים, אף  ק א(,", סיו"ד סימן סט)בחזו"א 171

שיפגע ביחיד, כי נחשב למעשה הצלת רבים, וא"כ למד שיש ללמוד מהרוגי לוד, היתר, לאו דווקא 

בין הצלת כלל ישראל לבין הצלת שחילקו  להצלת "כלל ישראל", אלא לכל "רבים", ואמנם מצינו

  בשער ג סימן מא.והבאתי שיטתם לקמן  יחידים,

אמנם עיין בלשונו של האגרות משה שם )יורה דעה חלק ב סימן קעד, סוף ענף ד(, שכתב: "...וא"כ  172

כשהוא להיפוך שנגזר על פלניא ליהרג ולמות והוא רוצה להצילו בסכנה ודאית שהוא ימות ויהרג 

תיו אף שזה שנגזר עליו הוא ת"ח ובעל מעשים והוא שיכול להצילו בחייו הוא ע"ה אסור לו להציל תח

בחייו דהרי רואה דעתה דמא דחבריה לא סומק לענין זה ודמא דידיה סומק שלכן אסור להצילו בסכנה 

ציל ודאית של עצמו. וזה שפפוס ולוליינוס אחים שאמרו על עצמם שקר שהם הרגו בת המלך כדי לה

, אף שמשמע שהם לא היו בכלל [(:דף י), וכן ברש"י ב"ב :(דף יח)תענית רש"י בכדאיתא ב]את ישראל 

, ]א.ה ואמנם עיין ביד אליהו )סימן מג( שלפי אפשרות אחת פשוט לו שהרוגי לוד היו בכלל הגזירה

 כך בין שהמה לוד הרוגי של עובדא ההיא"ק א(, שכתב להדיא: "א )חלק כב סימן ט ס"הגזירה, ועיין בצי

 לאותה רק עצמם את ייחדו לוד והרוגי דשם ישראל כל על היתה להרוג הגזירה שהרי, נהרגים היו

 הנפש שמירת אי על של עבירה כאן שאין ונמצא, זאת מהריגה ישראל כלל הצילו ובכך ההריגה
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, מכיון שבשאול ההצלה היתה ל'כלל ישראל', ואילו השומר ראש להיתר להיות שומר ראש

 .מציל יחידים

ולא נתפרש בדבריו מ"ט הצלת ישראל שאני, "ק י(: "מט ס סימןנ )"וכתב על זה במשנת פקו

מיד צר, ובמלחמה גדרי פקו"נ משתנים,  ולכאורה הטעם הוא דאז הוה בגדר מלחמה להציל

ויש לעיין מהו השעור ". והוסיף לשאול: "דהרי כל מי שיוצא למלחמה מסכן את עצמו

ד'ישראל' לענין האי מילתא האם דוקא בגזירה על ארץ אחת או עיר אחת, או אפשר דגם על 

 ע.", וצ"ציבור אחד

 

                                                                                                                                                               

מוד במחיצתן מדחזינן שעשו דבר היותר גדול שהרי בשביל מצוה זו אין בריה יכולה לע ["מהריגה

הוא משום דהצלת ישראל שאני...", ומשמע שדוקא אם נגזרה מיתה על חבירו אז  (שם)כדאיתא בגמ' 

אסור למסור נפש תחתיו אבל כשלא גזרו על מי משניהם יצא להריגה, מותר לו למסור נפשו כדי להציל 

"מ שמותר למסור עצמו, וכן חבירו, ולפי"ז בקיתון של מים דעדיין לא נגזרה גזירה על מי ימות יודה האג

מצינו בשו"ת מחנה חיים )ח"ג יו"ד סימן סה(, שכתב שבמחילת המים לחבירו לא נחשב שאיבד עצמו 

לדעת. ועדיין אפשר לומר, שלא יסכים האג"מ לדברי המחנה חיים, ובאופן שיש להולך במדבר את 

ד נראה שכיון שהל' כר"ע, המים כלומר ההצלה שלו בידו ממש, האג"מ יודה שאסור לתת לשני. ועו

וכהסבר החזו"א שחידש ר"ע שחיי עולם של אחד חשובים יותר מחיי שעה של שניים, א"כ גם אם בעל 

המים ירצה לוותר ולהתחלק עם חבירו, וימותו שניהם, גם המחנה חיים יודה שאסור, וכל מה שהתיר 

 ל. הוא שחבירו יחיה לחיי עולם, והוא ימות, אבל לא שאף אחד לא ינצ

ומה שמצינו במדרש )קהלת רבה פרשה יא, אות א(, שכתב: "מעשה בספינה אחת גדולה מפרשת לים 

הגדול נטלה הרוח והוליכה למקום שאין בו מים מהלכין, כשראו שצרתן צרה, אמרו באו ונשתטפינון 

י אחד וצלו באיצטרכיא שלנו, אם נמות נמות כולנו, אם נחיה נחיה כולנו, האיר המקום עיניהם ונטלו גד

אותו, ותלוהו במערבה של ספינה באה חיה גדולה לריחו והתחילה גוררת בה עד שהשליכה למים 

המהלכין והלכו, כיון שהגיע ונכנסו לרומי תנון עובדא לר' אליעזר ור' יהושע וקרון עליהון שלח לחמך 

ה"ג שבאמת יש על פני המים", י"ל או שמדרש זה משבח את החלטתם כי סובר כבן פטורא, או שבכ

סיכוי שכולם יחיו, גם ר"ע יודה שמותר להתחלק, וזכות הרבים, תעמוד להם, וכל מה שאסור להתחלק 

 במים, מיירי שקרוב לודאי ששניהם ימותו, ואילו אם אחד ישתה קרוב לודאי שיצליח לחיות.

שיש מחלוקת והארכנו ולכאורה אפילו לספק סכנה אסור להכניס את עצמו כדי להציל את חבירו,  173

 גדולה בזה, לקמן בשער ג, סימן כה.
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שנים "ים )סימן תרצח(, שכתב: ובכל אופן נראה שיתכן שיש ללמוד היתר מספר חסיד כ(

שיושבים ובקשו אויבים להרוג אחד מהם אם אחד תלמיד חכם והשני הדיוט מצוה להדיוט 

 ."לומר הרגוני ולא חבירי

פתח שיש היתר ליחיד למסור 174ואף שיש לחלק שהיתר זה רק בלהציל ת"ח בכ"ז רואים מכאן 

האם 'חייך קודמין' זה חיוב,  -הנ"ל  אחר, וצ"ע בזה )דיש לדון בשיטת ר"ע175נפשו להצלת יחיד 

שזה היתר, רק  -, שיש גם אפשרות שלישיתבשער ג סוף סימן כלקמן 176, ועיין או היתר בלבד

 (.שהוא מוגבל רק לאנשים מסוימים

                                                        

הס"ח הנ"ל הובא בכנ"ה ובדרכי תשובה )סימן קנז ס"ב נא(, ובתשובת יד אליהו )לרבי אליהו  174

(, וציין שם לסוגיא, וכתב שבאמת אדם צריך הובא בפ"ת שהובא בהערה הקודמתמלובלין ס' מג, 

רי 'המורה נבוכים' )בפי' שם טוב, בפתיחה(, להכניס עצמו בסכנה להציל הקודם במעלה, והביא דב

שכתב 'אבחר מוות אלף אלפים סכלים בשביל הצלת איש מעולה', ודייק בפסקי תשובה סימן רנו 

בהערה דלפי היד אליהו יצא שכל הקודם במעלות של המשנה בסוף מסכת הוריות, לא יצטרך להכניס 

ד בספר משנת פקו"נ סימן קב ס"ק טו, בשם עצמו בסכנה להציל הפחות ממנו, וחלק עליו. ועיין עו

הגרח"ק, שדברי הס"ח הם דין מיוחד להצלת תלמיד חכם, אבל אין מצוה על הלוי למסור נפשו 

שיהרגהו במקום את הכהן, ובס"ק טז, כתב בשם הגריש"א )בקובץ תשובות ח"ג סימן קנט(, שדווקא 

יכולים לוותר על חייהם עבור ת"ח, ודברי  ע"ה אחד יכול לוותר על חייו עבור ת"ח, אבל שני ע"ה, לא

המורה נבוכים הנ"ל, היינו דהראוי שהיה כן, אבל מ"מ אסור לעשות שימותו רבים כדי להציל ת"ח אחד, 

 .מטוע"ע לקמן שער ג סימן 

כעין זה, יש לעיין מה הדין למסור את החיי שעה שלו בשביל חיי שעה של חבירו, ומצינו במדרש  175

בי עשרה הרוגי מלכות "אמר להם הקיסר מי יהרג תחלה? ענה רשב"ג אני נשיא בן נשיא ד( לג איכה )ב,

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 שאין להביא מכאן 

ועוד בעניין  יה כי שם מדובר שימותו על קידוש ה' ומותר לאדם להקדים ולזרז לקיים מצווה זו,ראי

 מה שהובא בזה. לקמן בשער ג סימן מב,להזדרז ולמות על קידוש השם, עיין 

והאור החיים הק' בספרו ראשון לציון יו"ד סימן רמז ס"א הסתפק בזה, והכריע שרשאי למסור את  176

ע בשער ג סוף סימן כ, "וע (,על סעיף יב 515ע"ע לעיל בהערה ים שלו לחבירו )עצמו, ולתת את המ

 ץ, שיש רשימה מוגבלת של אנשים שמותר לוותר על חייו בשבילהם."בדעת היעב
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ח, כמו כן לגוי, על אף "ח שהדיוט יכול למסור את חייו לטובת הת"ולכאורה כשם שנלמד מהס

ח )ומה שגוי יכול "ש לת"יוכל למסור חייו לטובת ישראל וכז "שאסור באיבוד עצמו לדעת, בכ

ז י: במעשה עם קטיעה בר "למסור את נפשו לטובת כלל ישראל, פשוט שמותר כדאיתא בע

תניא: כשחרב טורנוסרופוס הרשע את "שלום(, וראיה לזה, מצינו בגמרא בתענית )כט.(: 

ן ועמד בבית המדרש, ואמר: בעל ההיכל נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה. בא אותו הגמו

החוטם מתבקש, בעל החוטם מתבקש. שמע רבן גמליאל, אזל טשא מינייהו. אזל לגביה 

אמר ליה: אשתבע  -אמר ליה: הן.  -בצנעא. אמר ליה: אי מצילנא לך מייתית לי לעלמא דאתי? 

מבטלי  -ינייהו לי. אשתבע ליה. סליק לאיגרא נפיל ומית. וגמירי, דכי גזרי גזירתא ומית חד מ

. ובחשוקי חמד "לגזרתייהו. יצתה בת קול ואמרה: אותו הגמון מזומן לחיי העולם הבא

וכשעושה כן  דישראל לגבי נכרי, כיחיד לגבי רבים דמי...")סנהדרין עד:(, הוסיף טעם בזה: 

להציל ישראל, הדבר מותר, דהמציל נפש אחד מישראל כאילו הציל עולם מלא, והוי כמסירת 

 ."הצלת רבים, שהדבר מותר ןד למעיחי

ועדיין יש לדחות שאין ראיה מהספר חסידים להיתר לקפוץ על הרימון ולהיות שומר ראש, 

אף אם החולה "רסג(, שכתב:  עמודג סימן פו, אות ג, ב -פ דברי המנחת שלמה )תניינא ב "ע

יל אחרים, אין עצמו נתן רשות וציוה בחייו להוציא ממנו איבריו בעודנו ספק חי כדי להצ

שומעין לו, דאע"ג שמותר לאדם לסכן את עצמו להציל מי שטובע בים, אפי"ה נלענ"ד דלאו 

ים שמצוה יבעלים הוא על חייו, ואפילו להספר חסידים שכתב באויבים שבאו להרוג אחד משנ

על ההדיוט לבקש שיהרגו אותו ולא את הת"ח, היינו כששניהם היו באותה סכנה והוא מוסר 

פשו עבורו, אבל לא כשמפקיר סתם את חייו עבור כל אדם אפשר שגם הס"ח אינו את נ

כ היה באותה סכנה כמו חבריו, יהיה מותר לו ", ולפי זה, דווקא כשהקופץ על הרימון ג"מתיר

 לקפוץ, אבל כשלא היה בכלל סכנה, ובא והתקרב כדי להציל את חבריו, יהיה אסור.

 שמפורש מכיון, שניהם נמצאים באותה סכנה, קשהח דווקא ש"אמנם מה שכתב שדברי הס

 רביםש וןכי ע"ר את ולא שיהרגוהו בקש איצטרובלי ראובן' שר מהמדרש שראייתו ח"בס שם

 .ע"לר צריכים היו

ובפרט שבנדון שלפנינו יתכן דשמא אם "כתב: ש וןל אחרת, כי"ש, י"מהמשך דברי המנחכן וא

שר שהיה חוזר מדבריו הקודמים ולא היה רוצה היינו יכולים לשאול אותו ברגע האחרון אפ

...ואפילו אם החולה ציוה על כך בחייו חושבני דאף שמותר ", וכן בהמשך התשובה כתב: "בכך

                                                                                                                                                               

 

 

  



158 

 

  

לאדם לסכן עצמו להצלת אחרים ממות, מ"מ רק הוא עצמו מותר לו לעשות כן אבל לא 

בתי שברופא גוי, לא שייך שכת לקמן בשער ג סימן כט)ועיין  "שהרופא יעקור עכשיו איברים...

, וכמובן שטעמים אלו, לא שייכים בנידון של שומר ראש, ובקופץ על הרימון, שהרי טענה זו(

 הם במתכוון, ובצלילות הדעת, רוצים למסור נפשם לטובת האחר.

 

 

 רודף ללא כוונה

בר הדורודף אף שאין לו שום כוונה להיות רודף, דין שאול נהיה לש והנה לעיל כתבתי כא(

"יצא ראשו אין נוגעין בו לפי שאין  :נלמד מהגמ' בסנהדרין )עב:( לגבי עובר המסכן את אימו

וחזינן דהתינוק  ,דוחין נפש מפני נפש, ואמאי? רודף הוא שאני התם דמשמיא קא רדפי לה"

נחשב רודף אף שאינו מתכוון להיות רודף, ולפני שהוציא ראשו פוסק הרמב"ם )הל' רוצח א, 

 סימן)ע "והסמ )שם(, י"ודלא כרש, ים את העובר "מפני שהוא כרודף אחריה להורגה"ט( שהורג

שהסיבה שהורגים את העובר כשלא הוציא ראשו כי לא נחשב נפש, וכן שכתבו , (ק ח"תכה ס

 עליו חסה ולא הוא נפש לאו מבפנים שהוא ז"כ אבל...", שכתב: (:עב סנהדרין) ה"רמ ידדעת ה

וכו במאירי )שם(, וכן דעת  ,"יענש ענוש ילדיה ויצאו דכתיב מיתה יועל חייבה לא שהרי תורה

ל "ג ומהר"לו, רלב סימןה 'וההורגו', ספר האשכול הל' מילה "א בנדה מד: ד"ן וריטב"חי' הרמב

 ישותל שהעובר אינו "וכמו כן גם בבהמה י ח מצוה רצו,"בגור אריה )שמות כא, כב(, מנח

 הושיט": הדורות גדולי(, לגבי איסור מלאכה בשבת, בשם :קז שבת) מאירי, כדכתב העצמאית

 נשמה נטילת בו לומר ראוי אינו נולד שלא שכל... שבמעיה עובר ודלדל הבהמה למעי ידו

 ,"נשמה נטילת משום חייב אינו והפילה האשה את הכה שאם ונמצא ',אסון יהיה ולא' כדכתיב

ראה שסוברים 'גדולי הדורות' אלו וממה שהשווה עובר של בהמה לעובר של אשה, נ ל,"עכ

ע "נ חייס, ובערוך לנר שם. וע"ה ה"י יבמות מב. ד"ואמנם עיין ברש .ל"והיד רמה הני "כרש

ת "ו, שו סימןש בערכין ז. אות ה, אגודה ערכין "ק בשם הרא"בספרי במדבר פיסקא קכז, שטמ

ראשו( המסכן את אימו ועיין בהרחבה בעניין עובר )שלא הוציא  ק ג,"עב ס סימןג "אחיעזר ח

 לקמן בשער ג סימן לד.

 ע"לכו כן מוכח, לרדוף הרודף בכוונת כשאין גם יתכן רודף שדין להוכיח שרצינו מה ולגבי

, רודף שאינו הסיבה, אימו מבטן ראשו את התינוק שהוציא אחרי כי(, ל"הנ) בסנהדרין' מהגמ

ע ", ועהיה נחשב ככל רודף, ומשמע דלולי סברא זו, "ליה רדפו קא דמשמיא" משום הוא

  .לקמן שער ג סימן מגבהרחבה לגבי 'רודף באונס' 
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 התינוק שבכה במחבוא וסיכן את יושביו

 

ר"ל בשואה שהתחבאו מהנאצים ימ"ש, והיה  177בשו"ת מגיא ההריגה הביא מעשה שהיה כב(

 תינוק שבכה, והיה חשש שע"י הרעש ישמעו את מקום המחבוא ויהרגו כולם, האם מותר

 להרוג את התינוק כי הוא 'רודף' לכל המתחבאים.

בדין הנ"ל שהוציא ראשו אין לתינוק דין רודף כי משמיא כמו אסור,  דלכאורהוהנה יש לומר 

: "ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בו, שאין דוחין נפש (שם)כתב הרמב"ם והנה  .קא רדפו לה

וק בוכה זהו טבעו של עולם ואז אין לו דין מפני נפש, וזהו טבעו של עולם" ויש לדון האם כשתינ

יש לתינוק  א"כרודף, או שאין זה הכרח שיבכה עכשיו ועל זה לא נאמר "זהו טבעו של עולם", ו

, כי זה נאמר רק כשהסכנה היא מצד הטבע בעולם "טבעו של עולם"דין רודף, ואין היתר של 

שהסכנה באה מדבר צדדי, אין בבכי ד "כגון בכל לידת תינוק שיש בזה סיכון ליולדת, אבל בנד

דברי רננה ספר של התינוק היתר של 'טבעו של עולם' לפוטרו מדין רודף. ואמנם מצאתי שב

שאין הבדל בין 'טבעו של עולם' בלידת תינוק, לבין 'טבעו של עולם' בבכי  כתב, (נח סימן)

ם ולא קאמר טעמא וצריך לדקדק למה ליה להרמב"ם טעמא דזהו טבעו של עול"ל: "התינוק, וז

האמור בגמרא משמיא קא רדפו, הן 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, אלא ודאי כוונתו לאשמעינן דכל היכא שאין 

ודפו ולהמיתו אלא שהוא ע"פ הטבע, וכמו בנידון דידן שהבכיה של תינוק הוא ע"פ מכוין לר

. אמנם מה שיש להעיר על הדברי "הטבע דרבייתו כך הוא שרוצה התינוק לינוק לא מיקרי רודף

רננה, שהרי השאלה שעליה כתב תשובתו היתה על אופן שהאשה שפחדה שיתפסו אותה, 

, ואסור "משמיא קא רדפו ליה"בכי של התינוק הוא כמו הרגה את התינוק, ועל זה ענה שה

להורגו, אלא שהתעלם הדברי רננה משיטת המאירי שכתב שגם כשהוציא ראשו, ונחשב 

ז לאשה עצמה מותר להרוג את התינוק, וא"כ "כמשמיא קא רדפו ליה, ואין רשאים להורגו, בכ

ע בספר זכרון "התינוק )ועבנדו"ד המתחבאים שהם הנרדפים עצמם יהיו מותרים להרוג את 

 שמואל בסימן פ"ג אות ב, ואות כ(.

                                                        

 .בשער ג סימן מגהרחבה בעניין הריגת התינוק שבבכייתו מסכן אחרים, עיין לקמן  177
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...ונראה עוד שבחידושי ": תשובות והנהגות )חלק ג סימן שסד(ב כתבעוד סברא להתיר, 

הגר"ח מבריסק זצ"ל מפרש, שברודף ההיתר להורגו מפני שני טעמים, ראשית להציל הנרדף, 

ן עונש, אבל נשאר דין הצלה, רק לזה וגם כעונש לרודף, ומשמיא קא רדפו ליה מפקיע די

אמרינן נפש 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 

 ."אין בזה דין הצלההוא ימות ועוד הצלה דרבים עדיפא, וע"כ מותר להורגו כי הוא רודף ו

 

 

 רודפים בטעות אלו את אלו

במקרה של טעות בזיהוי, וחיילים יהודים יורים לכיוון יהודים אחרים, כי חושבים יש לדון  כג(

האם 179השאלה כוח שלישי שרואה הכל מהצד 178שהם אויבים, וכך יורים אלו על אלו. נשאלת 

 יכול או אולי חייב להציל את אחד הצדדים? 

כי אם שניהם 'רודפים' הרי שכל אחד רוצה בהיתר להרוג רודף  -'גלגל'  180יש כאן ולכאורה 

כ ")כ וא"כ שוב אינם רודפים, ואם אינם רודפים, א"כ שוב כל אחד שרוצה להרוג הוא רודף

 (.72 הערה מה סימן נ"פקו במשנת

הודים וכל כמו כן יש לדון מה ההיתר להילחם בצבא נכר, שהרי בצבא שנגדו נלחם יש גם קצת י

ובשו"ת אבני שיש ": שםנ "קבוע כמחצה על מחצה, ונמצא שהורג יהודי? וכתב במשנת פקו

בהערות שבסוף הקונטרס נפש שלמה על פקו"נ, עמד בזה היאך מותר לילך בצבא הנכר והרי 

                                                        

א, סנהדרין עב:, עמוד פח, ד"ה וכמדומני(, כתב: "וכמדומני באילת השחר )לגראי"ל שטיינמן שליט" 178

ראיתי מסתפקים בשנים שהתחילו כל אחד לרדוף את השני אם יש לכל אחד דין רודף ואיש אחר מותר 

להרוג את כל מי שיבחר, או דאין כלל דין רודף אז". ע"ע באג"מ אבן העזר סימן לט בד"ה 'וטעם', וביד 

ר רבא, שתלוי מי "התחיל" לרדוף, דכיון שהבא במחתרת 'התחיל', אין רשאי רמה סנהדרין עב. ד"ה אמ

ק ט, ל, דנקט כדברים "ע בזכרון שמואל סימן פג ס", ועהגנב להרוג את בעל הבית שבא להורגו

 .ל, כלומר, שאין כאן רודף כלל"האחרונים באילת השחר הנ

ס העומד להפציץ בטעות פלוגה טיי, שהובא מהחשוקי חמד שאלה לגבי ע בשער ג בסימן מג"ע179 

 . יהודית, האם מותר להפילו

, בסוגיית 'רודף באונס', לגבי מצב של עומס בספינה שכל אדם ואדם בשער ג סימן מגע לקמן "ע 180

גורם בגופו שהספינה תטבע, וכן באופן שנמצאים בחדר חנוק ואין מספיק אויר לנשימה לכל האנשים, 

 הסתבכו המצנחים שלהם.וכן עיין שם לגבי שני צנחנים ש
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ידוע שיש מבחורי ישראל בכל הצבאות, וכתב דהוא משום סכנת הכלל, שאם לא ילכו היהודים 

. ואמנם קשה לי על תירוץ זה, שהרי שפיכות דמים היא עבירה שיש "תרדפם בצבא המלכות

, והרי סוף סוף כיון דכל קבוע כמחצה על "שהמלכות תרדפם"כ מה בכך "להרג ולא לעבור, וא

ל "כ שהמלכות תרדפם, ולא יהרגו נפש יהודית? ושמא י"מחצה, נחשב שהורג נפש יהודית, וא

ה 'וזאת עוד', "נן )עיין שיורי ברכה יורה דעה סימן קי, דדכיון דכל קבוע כמחצה הוי מדרב

והר"ן בחידושיו שם מסיק דר' שמעון לית ליה כל קבוע כמחצא על מחצא דמי "שכתב: 

ק קעג, בדעת התוס'(, לא "כ בשיעורי ר' דוד יבמות עו: ס", וכ"מדאורייתא, אלא מדרבנן

 .ע"העמידו דבריהם במקום סכנה, וצ

פ "מידו דבריהם, ונחשב שיש היתר לסמוך שהורג גוי, עדיין יש לעיין עאף אם לא העואמנם 

 ש."שכתבתי לקמן בשער ג סימן כא עיימה 

 

 

 להפציץ את המטוס שעמד להתרסק על מגדלי התאומים

 ,המטוס שטס להתרסק על מגדלי התאומים כגון אונסשל רודף ב לדון במקרהועוד יש  כד(

המסכנים 181יהודים וע"י זה יהרגו מיד הת המטוס, האם מותר כמה דקות קודם להפציץ א

                                                        

בהקדמה לספר 'דמשק אליעזר' )לרבי אברהם צבי פרלמוטר(, כתב בשם אביו: "...כאשר יבוא איש  181

על רעהו להורגו שהנה הדין שהבא להורגך השכם להורגו. ואם יקרה שכאשר יבוא זה הנרדף להציל 

וא לא שונא לו ולא מבקש עצמו ע"י הריגת רודפהו. לא יהיה באפשרות בלתי אם גם אדם אחר ]אשר ה

רעתו[ יהיה נלקה עם מיתת זה הרודף. לא ידובר בזה. מ"מ שהנרדף הזה הוא רוצח דם נקי. אם הלא חייו 

קודמים. והוא אינו הורג את זה בידיים ובמכוון כי אך שע"י מיתת זה הרודף ]שמיתתו ע"י הנרדף הזה 

לת הנרדף את עצמו כי אם על אופן זה...", הוא במשפט[ ממילא שיספה גם הוא. וכי לא יהיה אופן הצ

דידן, כי הדרך להרוג את חוטפי המטוס הרודפים, היא רק ע"י שיפגעו גם חפים  נידוןונידון זה דומה ל

מפשע, כלומר הנידון הוא לא רק על הנרדף עצמו שהורג את הרודף ועי"ז ימות גם חף מפשע, אלא גם 

הרודף תהיה ע"י פגיעה באנשים חפים מפשע שסמוכים אדם מהצד שרואה שהדרך היחידה להרוג את 

לו, ומצוי הדבר במחבל שבדרך להרוג אנשים 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 

כאן אף שבפועל עוסק בפעולה של יריה לכיוון המחבל, ס"ס  ששייך סברת החזו"א של הטיית החץ, וגם

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 
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מגדלים. ולכאורה היה שב םאנשיהכדי להציל את חיי בכמה דקות של חיי שעה שנשאר להם 

ה 'מה "דף פב. ד)אסור לפוצץ אותם לפני הזמן מהתוספות במסכת יומא שמקום להוכיח 

ידך סומק טפי וכו' וה"מ ורוצח גופיה דיהרג היינו משום דמאי חזית דדמא ד", שכתב: (רוצח'

היכא דעביד מעשה אבל אי לא עביד מעשה כגון שרוצים להפילו על התינוק כדי להורגו ואם 

יעכב על ידם יהרגוהו וכל כי האי גוונא אין לו ליהרג דאדרבה נימא מאי חזית דדמא דידיה 

ה "במות נג: דה אף, ובי")וכן הוא בתוס' בפסחים כה: ד "סומק טפי דילמא דמא דידי סומק טפי

קנז  סימןד "א יו"א, וברמ סימןו "ש יבמות פ"ה והא, ובמאירי שם, וכן ברא"אין, וסנהדרין עד: ד

קנז, מלחמות  סימןד "ע יו"ם והשו"כ ביומא פב. בדעת הרמב"א, ודלא כבתוספת יוה סעיף

, ח(מ סימןה הל' א, קובץ הערות יבמות "ח מבריסק יסודי התורה פ"בסנהדרין עד., חי' הגר

כלומר באופן שהאנסים רוצים לזרוק אותו על התינוק, והתינוק ימות, בכ"ז הנזרק לא צריך 

להתנגד ולמסור את נפשו כי לא עושה שום מעשה של הריגה, אלא רק הגוי זורק אותו על 

התינוק. וא"כ החוטפים את המטוס דומים כמי שזורקים את הנוסעים על מגדלי התאומים, 

לרודף, ויהיה אסור 183נחשב 182ק אינו צריך למסור את נפשו כמו כן אינו ומסתבר שכמו שהנזר

                                                                                                                                                               

גופו מטען חבלה, הוא יתפוצץ מוקדם ממה שזמם, ובמקום  תפגע במדויק במחבל, רק כיון שיש על

שהמחבל יתפוצץ במקום צפוץ באנשים רבים, יתפוצץ רק ליד אנשים מועטים, בזה לכאורה נחשב 

לפעולת הצלה שהתיר החזו"א, שהרי הריגת המחבל היא פעולת הצלת הרבים, ורק ממילא מתו 

 רוכה בשום פעולה אכזרית של המציל. ועדיין צ"ע.היחידים שעכשיו קרובים לידו, ומיתתם לא היתה כ

שך זצ"ל )באבי עזרי, בהלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א, הל' ט, ד"ה אולם  גרא"מואמנם מרן ה 182

נראה(, כתב: "כשרוצין לזרוק אדם על התינוק ויתמעך, אף שאין כאן מעשה רציחה מהנזרק, אלא כל 

רודף שהרי ס"ס על ידו יהרג התינוק, אלא מה שאין מחויב  המעשה עושה הזורק, מ"מ יש לו להנזרק דין

למסור נפשו, הוא משום דכיון שאין כאן רדיפה על מעשה רציחה, שהמעשה עושה הזורק, אלא 

והרי יש גם פקו"נ שלו, וע"כ אין  הרדיפה היא על פקו"נ של התינוק שיתמעך, הדין הוא מאי חזית...

כשהוציא ראשו, משמיא הוא דקרדפי לה וכמו שזורקין אותו עליה וכן גבי עובר  מחויב למסור עצמו...

ואין שום מעשה רציחה מהעובר, ואף שעכ"פ רודף הוא על פיקוח נפשה של 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 להשליכו, 

שאף שרשאי, בכ"ז לתינוק עצמו יהיה מותר  (,מג סימן ג בשערלקמן )עיין ה נראה מדבריו ולכאור

להורגו כדי שלא יפול עליו )תינוק זה לאו דווקא, ויכול להיות באדם גדול, רק שדיברו בהווה(, שהרי 

ינוק ס"ס הוא נרדף ממנו, ואף שאנשים אחרים העומדים בצד, אסורים להורגו, כי עושה כדין, אבל הת
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עצמו יהיה מותר )ולפי"ז רק האנשים שעמדו על המגדל בעצמם יכלו להפציץ את המטוס, ואמנם יש 

לחלק שאף שהתינוק רשאי להרוג את הנזרק, 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: "ואם יעכב על ידם יהרגוהו"(, וכעין הדין שכתוב בגמ' סנהדרין 

אין נהרג עליו, שהרי רודף הוא", כלומר שאף שלכל שאר  -שאילו "נהפך זמרי והרגו לפינחס  (פב.)

היתר להרוג את האנשים אין היתר להרוג את פינחס, שהרי כדין עושה, בכל אופן לזמרי שכעת נרדף יש 

פינחס שרודפו. וכך מצאתי במאירי שכתב: "...שאף בשעת מעשה אם נהפך בועל והרג את הקנאי 

ומ"מ אחר שבא והרג את הקנאי נהרג עליו שאין הקנאי  להציל עצמו אין נהרג עליו שהרי רודף הוא...

 רודף גמור".

ודף באיסור, אחר גוי, וכן בשניים ובעניין זה שלנרדף מותר להרוג את הרודף ולא אחרים, ובעניין ר

שנאנסים להרוג אחד, ואם יש ענין שימותו כמה שיותר רודפים, וכן לענין רודף אחר העובר, אם לאמו 

יש היתר להרוג את הרודף, וכן אם לרודף אחר אברו של חבירו, יכול הנרדף להרוג את רודפו, עיין בכל 

 .אם יש סדר קדימה בהריגת רודפים מט,ע בשער ג סימן "וע לקמן בשער ג, סימן כ.זה, 

האבי עזרי הנ"ל, י"ל שלאנשים אחרים יהיה אסור לפוצץ את המטוס, ואילו אנשי דברי וא"כ לפי 

המגדלים, שהמטוס הולך להורגם, יכולים להפציץ את המטוס, וכמו שהנזרק על התינוק, אחרים 

ם המשך דברי האבי עזרי שביצא ראשו אסורים להורגו, אבל התינוק יהיה רשאי. והדברים מתאימים ע

של העובר אין הורגין אותו משום דמשמיא קא רדפו לאמו )סנהדרין עב):, והסביר שנחשב כאילו זורקין 

את התינוק על אמו להורגה, ומאי חזית וכו' ולכן אין נוגעים בו, ולנ"ל י"ל שבאמת היולדת עצמה יכולה 

ם, וז"ל: "...אלא שחכמי הדורות שלפנינו כתבוה כן ר"ל להרוג את התינוק. וכן באמת כתב במאירי ש

שהאשה עצמה יכולה לחתכו שנרדף היא ונרדף מיהא במקום שאין אחרים מחזיקין את הרודפו ברודף 

הוא עצמו רשאי". ואמנם בזכרון שמואל )סימן פג אות ב ואות כ(, תמה שהרי ממ"נ אם העובר רודף, 

אינו רודף אז שגם ליולדת יהיה אסור. וע"ע באילת השחר  שיהיה מותר גם לאחרים להורגו, ואם

 )לגראי"ל שטיינמן שליט"א(, שכתב על דברי המאירי שם, ש"זה חידוש לומר שהיא מותרת להורגו".

שדן על השאלה הנ"ל לגבי הפצצת המטוס שהולך להתרסק על  (סנהדרין עב:)ועיין בחשוקי חמד 

ו"ת פנים מאירות )ח"ג סימן ח ציינו רע"א בגיליון על המשנה מגדלי התאומים, שכתב: "...והנה כתב בש

אהלות פ"ז מ"ו( שיולדת המקשה לילד, ושניהם ימותו, אף על פי שכבר יצא ראשו דוחין נפש מפני נפש, 

לפי מה שכתב רש"י בתירוץ הראשון שלכן מסרו את שבע בן בכרי, משום דאפילו אם לא ימסרוהו, היה 

אב והן נהרגין עמו, אבל אם היה הוא ניצול אף על פי שהן נהרגין לא היו רשאין נהרג בעיר כשיתפשנה יו

למסרו כדי להציל עצמן. וא"כ אם שניהם ימותו מותר להציל אחד מהן, וצ"ל שהעובר המסכן את אמו 



164 

 

  

להרוג אותם בטרם עת. ואמנם זה לא יתכן שיקחו מדינות האויב כמה אנשים מישראל וישימו 

)ועיין  ל שבמלחמה זה גדרים אחרים"אחד בכל מטוס ויפציצו בארצינו בלי הפרעות אלא צ
ם החוטפים ואף אם יהיה תינוק במטוס שאינו ולכן מותר להפציץ את המטוס ע בהערה(184

 א על 'מעשה הצלה'(."ו, לגבי דברי החזו סעיףע לקמן פרק ג "חייב במצוות מלחמה. )וע

                                                                                                                                                               

הוה כמו יחדוהו, ולכן מותר להציל את אמו בנפשו. וא"כ הוא הדין בעניננו לשיטת רבי יוחנן שביחדוהו 

חדוהו ואינם יכולים להנצל, אבל לשיטת ינו יכול להנצל, מותר גם להפיל את המטוס, כיון שדינם כיואי

ריש לקיש כיון שאינן חייבין מיתה, אסור להפיל את המטוס. ונראה שמדברי הפמ"א אפשר לפשוט את 

ר ספיקת החזון איש, שנסתפק אם מותר רק למסרו, או שמותר גם להרגו בידיים, ולכאורה מבוא

 מהפמ"א שהכא בולד שכבר נולד, כיון שמסכן את האמא, מותר אף להרגו בידיים...".

ואמנם יש לדון שאולי יש חילוק שאף שאסור להרוג את מי שמפילים אותו על התינוק כי אינו  183

נחשב רודף, בכ"ז בנד"ד המטוס הוא הרודף, וגם אם לא היה בו את המסכנים, הייתי מפוצץ את המטוס, 

נחשב שאני עושה פעולת הצלה )כדיבואר לקמן בחידושו של החזו"א( והנוסעים האלו  וממילא

 'במקרה' נמצאים כאן ונפגעים.

אמנם במשנת פקו"נ סימן נ, הביא שהגרח"ק הסתפק בזה. כי בס"ק א, הביא בשמו לגבי השאלה  184

עשה עם הפצצת המטוס שהולך להתרסק על מגדלי התאומים, והסתפק אם הפצצתו נחשבת כמ

הצלה, וכהיתר החזו"א בהטיית החץ שהולך לפגוע ברבים, לכיוון יחידים, ובסוף ס"ק ב, כתב: "והוספתי 

ושלחתי לרבנו הגרח"ק שליט"א השאילה במטוסי אויב שיתנו בתוכם לבני ישראל כדי לבוא עלינו, 

 זה בכלל השאילה הקודמת". -והשיב רבנו

טוס, שהולך לפגוע במגדלים, מכיון שהחטופים בין כך לומר שמותר להפציץ את המ אפשרלכאורה היה 

 139עיין לעיל בהערה ימותו בעוד מס' דקות, וחייהם מוגדרים כחיי שעה )אע"פ שאינם טריפה, 

וא"כ לפי השיטות )מאירי, תפארת ישראל, מנח"ח, מנחת  שבסעיף ז בהסבר הרביעי שבפרק ב(,

א"כ יהיה מותר להפציץ את , נדחים מפני חיי עולםשחיי שעה , לקמן בשער ג סימן משהובאו שלמה(, 

ש ")עיי המטוס, ולקחת לחטופים את החיי שעה שלהם, כדי להציל את אנשי המגדלים שיחיו חיי עולם

ש שחיי הטריפה נדחים מפני החיי עולם, רק כשיש קשר בין השניים, ואפילו בלי דין רודף, "בדברי המנח

ד, אם לא יפציצו את המטוס, ימותו "כ גם בנד"פה ימותו שניהם, ואוכגון באופן שאם לא יהרגו את הטרי

 . גם אנשי המטוס וגם אנשי המגדלים(

ובנידון )שלצערינו לא קרה(, בהפצצת מחנה ההשמדה באושויץ, שע"י הפצצתו ימנע הריגתם של 

 יהודים רבים, אבל בשעת הפצצתו ימותו יהודים הנמצאים שם, ויש לדעת אם מצטרף שיקול זה

שחייהם של היהודים הנמצאים שם נחשבים רק לחיי שעה, או כיון שיש קצת ניצולים, לא נלך בנפשות 
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וצריך לדון האם 'נוהל חניבעל', שיש לפעול בכוח למנוע חטיפה גם אם יש חשש לפגיעה 

היתר של 'שעת מלחמה', או בחטוף, הוי עפ"י ד"ת, אם ההיתר כי יש לחטוף דין 'רודף', או שזה 

 שבאמת אסור. 

 

 

 לא היה לשאול היתר לאעצ"ל

 דעת האוסרים, שבאמת לשאול היה אסור לאבד עצמו לדעת. - הסבר שביעי כה(

קנ"ז בשם האורחות חיים ששאול לא ברצון חכמים עשה. וקשה  סימןדעה זו הובאה לעיל בב"י 

מאע"ל? וי"ל שהמדרש התיר לשאול על שיטתם שהרי במדרש מפורש למעט את שאול מדין 

רק באופן שמסופר שמת ע"י הנער העמלקי, והאוסרים האלו סברו שהנער לא היה גר צדק 

וממילא יש את ההיתר להמתת חסד ע"י גוי שהתיר באג"מ שהובא לעיל )אג"מ חו"מ ח'ב ס'י 

מדויק י אחרים. וכך באמת "ע כי שניהם מתו ע"ע"ד(, ולכן המדרש השווה את שאול לחמו

ל אך שאינו יכול להרוג עצמו. "ויש אוסרים ומפרשים הך ת"י: "בדעת האוסרים, וזה לשון הב

ע מסרו עצמם ביד אחרים אבל הם לא פגעו בעצמם ושאול בן קיש שלא ברצון חכמים "וחמו

כ גם בשאול התכוונו "י אחרים, וא"י עצמו לבין למות ע"כ מפורש ההדגש בין למות ע"וא "עשה

שהפיל עצמו על חרבו זה לא ברצון חכמים. ומה -מה שמסופר בסוף שמואל א' לומר שרק

 י אחרים כמו שמסופר בתחילת שמואל ב'."ר התיר זה ע"שהמד

 

ובקצת " -ל בעץ יוסף בשם היפה תואר "ר הנ"המד פירושב שכתבפ מה "ונראה להוסיף ע כו(

ל שאם נגרוס עם "ולכאורה י ז דריש מיעוט שני מתוספת 'ו'"ל 'ואך' ולפי"נוסחאות מצאתי ת

י אחרים, והשני "אחד שיכול להפיל עצמו שימות ע -ר "'ו' אז הכוונה שיש שני חידושים במד

ל, נגרוס כגרסתנו שלא "שיש אפילו היתר להרוג עצמו בידיים כשאול. אבל דעת האוסרים הנ

ע, "היתר לחמוכ 'אך' מיעט, וממנו למדו גם ההיתר של שאול וגם ה"דרשו את ו' של ואך, וא

כ "י אחרים. וא"והיסוד הוא שזה חידוש אחד שנלמד שיש מצבים שמותר לאבד עצמו לדעת ע

 שלא ברצון חכמים עשה.  -שאול שהרג עצמו בידיו כדבסוף שמואל א' 

 

                                                                                                                                                               

אחרי הרוב, ואין להשתמש בהיתר הזה, אלא רק בהיתרים אחרים )שנחשב כמעשה הצלה, או ששעת 

 מלחמה שאני, וכו'(.
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 ההיתר לשאול מפני כפרת עוונות

 א,-בילקוט שמעוני )סוף שמואל185שאול עשה זאת לכפרה, כדאיתא  - הסבר שמיני כז(

אמר שמואל לשאול אם אתה שומע לעצתי ליפול בחרב תהא מיתתך " :תחילת רמז קמא(
 "לעצתו.187כפרה עליך ויהא גורלך עמי ושמע שאול 186

                                                        

 .(פרק לג)וכן בפרקי דר' אליעזר  185

 ס"הש בגליוני וכן (מד סימן) שוהם אבני ת"שוב ע"ע(, ועו סימן ד"יו) אפרים בית ת"בשועיין  186

 שרבי ששמע כובס בההוא דאמרינן מהא כפרה משום עצמו לאבד דמותר ראיה מביא :(קג כתובות)

, כן לעשות לו מותר היה ואיך, ב"עולה לחיי מזומן שהוא קול בת ויצא עצמו והפיל הגג על ועלה נפטר

 נפל ולכך בסקילה שהיא שבת שחילל משום כן דעשה כתב ט"רימה בחידושי וכן שם ק"דבשטמ אלא

 . תשובה מחמת אפילו עצמו לאבד דאסור (,ג, ה"שמ ד"יו) י"ברכ עיין אבל. לכפרה מהגג

 מותר אם שדן (קיא סימן ב"ח) יעקב השבות לדברי שציין (א"ס שמה סימן ד"יו) א"ברע מבואר וכזאת

 אין דורדיא בן א"בר .(יז) ז"בע דאיתא וממעשה תיועוונו לכפרת לדעת עצמו לאבד תשובה לבעל

 מהא לזה הוכיח וכן. דשרי :(א"פ) מקידושין לזה הוכיח אך צער מרוב מעצמו שמת דאפשר להוכיח

  .(186' ע ו"ח) ח"שד עיין. ד"ב מיתות' ד בעצמו קיים צרורות איש דיקום במדרש דאיתא

 בחידושיו ט"ומהרימ: "..[לט סימן ג שער לקמן ובאה] (יז ,י אות גדולים מערכת) הגדולים בשם ועיין

 היינו( דרבי באשכבתיה:, קג כתובות) עצמו שהפיל קצרא ההוא דטעם כתב (הנושא' פ סוף) לכתובות

 רבינו מפי שמע שכן וכתב (שם) מקובצת בשיטה בצלאל ר"מהר כ"וכ. לו ונרצה שבת שחילל על

 איש דיקים וכעובדא עונותיו לכפר תשובה משום דשרי ראיה קצת ומכאן, ש"ע בירושלים קלונימוס

 דאינו, כתב (סה' רפ ר"ב) תאר ביפה, יפה ש"מהר אבל.( יז ז"ע) דורדיא בן אלעזר' ור, ר"בב צרורות

 הרואה אחד ומיהו. ב"עש דבריו דחה (קיא סימן ב"ח) יעקב שבות והרב ב"עש תשובה משום רשאי

 דהוא, יפה ש"מהר לדעת דאף נראה מ"ומ. בעדו להליץ שוי יפה ש"מהר לסברת מקום דיש יראה בעיניו

' וכו עליו מתאבלין שאין לדעת עצמו מאבד בכלל אינו אבל לחוד איסורא היינו, "דמכם את אך" בכלל

: שכתב(, פב אות, מצוה נר פרק יומא מסכת) ה"בשל עיין, כפרה בשביל עצמו המתת בעניין ועוד". ל"כנ

 כי. חיים יםקאל דברי ואלו אלו, ל"ז י"דהאר ותקונים, המדות וספר, הרוקח של תשובה תקוני כי, ודע"...

 לצאת צריך, הכבוד כסא עד תגיע שתשובתו והרוצה, זה על זה, התשובה מדריגות מיני וכמה כמה יש

. כלום בכך אין, מיתה לידי או חולי לידי יביאוהו הסיגופים אלו שאולי, החוטא יחשוב ואם. שניהם ידי

 כל, רגיל הוי אשי בר חייא רבי":(, פא) קידושין במסכת מצינו מזו וגדולה. תשובה מתוך מתש ואשריו
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 תברח אם ל"א אברח ואם ל"א..: "., שהובא לגבי מיתת שאול(ז, כו אמור) ר"ויק במדרש ע"ע

 שבראתי בריה ראו ה"הקב אמר... עמי ובניך אתה מחר הדין מדת עליך מקבל אתה ואם תנצל
                                                                                                                                                               

 מכדי, אמרה, דביתהו שמעתינהו חד יומא. הרע מיצר יצילנו הרחמן, אמר הוה, לאפיה נפיל דהוה עידן

, פשהנ קשטה, בגינתיה גריס קא הוה חדא יומא. הכי קאמר טעמא מאי, מינאי ליה דפריש שני כמה הא

 אייתי ליה אמרה, תבעה. מיומא דהדרא חרותא אנא, אמרה. את מאן, לה אמר. קמיה ותנייה חלפה

 דביתהו שגרא קא הוה, לביתיה אתא כי, ניהלה אתייה אזל, שוור, צוציתא דריש רומנא להך ניהלי

 אנא, הלי אמרה, מעשה הוה והכי הכי, לה אמר. האי מאי, ליה אמרה, בגויה יתיב וקא סליק, תנורא

 צדיק אותו של ימיו כל. איכווני לאיסורא מיהא אנא, לה אמר. סימני ליה דיהבה עד, בה אשגח לא. הואי

 במה(, יג, ל במדבר' )לה יסלח' וה הפרם אישה(, '.כג נזיר) דתניא. מיתה באותה שמת עד מתענה היה

 שותה והיתה, בעלה לה שהפר ידעה לא והיא, לה והפר בעלה ושמע בנזיר שנדרה באשה, מדבר הכתוב

 רק, האמת לפי חוטא היה ולא, ובחסידות בתורה מופלג היה שזה הרי. כאן עד ".למתים ומטמאה יין

, י"רש כתב וכן. מיתה באותה שמת שאמרו וכמו, בתשובה עצמו המית זה כל עם, חטא שהוא סובר היה

 במכתב ע"ע" )הדווים כל ידוו זה לוע, מרי ורב חוטא יעשה מה כן אם. עצמו את להמית', בגויה יתיב קא'

 שייך שלא וביאר, מוואלזין ח"הגר של התשובה מדרשת כן שהביא, ב אות התשובה מאמר א'ח מאליהו

 (.חטא עם חיים על" בהם וחי"

 בזה ואין עצמה את להרוג מותרת זו הרי נתהישז דאשה חידש (,ג"מ סימןא ")ח יעבץ בשאילת 187

. עצמה להרוג חסידות מידת שהוא זאת גם ואף בחנק דינה מתדבא כיון לדעת עצמו מאבד משום

 שהתורה ומשום הממזר וולדה את להפיל מותרת זו הרי ונתעברה שזינתה א"שא לחדש שכתב ש"ויעוי

 היא שאפילו פשוט כ"ג ד"נלע..." ל שם:"וז, חיי לא דממזר :(ח"ע) ביבמות כמבואר הממזר על חסה לא

 דמכם ואת בכלל אינה כ"אעפ. עכשיו בידינו זה דבר שאין מחמת. הלהריג דינה נגמר שלא אף בעצמה

 יכול בספרי אמרו בזה כיוצא שעל. לדעת עצמה ואיבדה המיתה אם נענשת ואינה, אדרוש לנפשותיכם

 את וירח פ"ע ר"במ עיין) יוכיחו ומדרשות ס"בש מעשיות וכמה. לה הוא שזכות נראה ואדרבא. כשאול

 מזו וגדולה) ב"העוה לחיי שזכו וקילסום. בעצמן הריגה דין שדנו תשובה מבעלי שספרו( בגדיו ריח

 לעושי נטפל להיות זכה שלא צער מחמת לדעת עצמו שאיבד כובס בההוא' דר באשכבתיה מצינו

. ממנה נדרש ואינו מותר שדמו שבקרבה הולד שכן וכל( ע"וצ ביותר קשה וזו לצדקה לו ותחשב. מצוה

 חיי לא ממזר אמרו והרי. עליה רחמו לא משמיא ה"אפ. חטא שלא פ"אעש. בטנה בחדרי קלקלתו אם

 פשיטא ז"לפ כ"וא.. .תורה עליו חסה שלא כזה לעובר ו"ק. העולם לאויר יצא שכבר חיות שקנה אפילו

 סימן) חוות יאיר ת"שוש שהביא שחולק בזה על ", ועיי"...קעבדה מצוה ואפשר לכתחלה מותר ד"דדבנ

 .וולדה להפיל לה דאסר (א"ל
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 וראיה: "שכתב(, ג מצוה) ק"בסמ ע"וע". בניו את ונוטל שנהרג ויודע למלחמה יוצא זה בעולמי

 לתלמידיו שהזהיר חסיד יהודה מרבינו וראיה. ש"לש שנתכון... למיתה עצמו שמסר משאול

 כוהל, השם את להזכיר שידעו במה ובטחו והלכו שבדרך ליסטים מפני לחופה לילך שלא

 השם הזכרת שום בלא תשובו לא אם הבא העולם אבדתם להם אמר בחזרה, וניצלו והזכירו

 המעשה בהסבר שהאריך י סימן נ"פקו במשנת ועיין..." )ונהרגו והלכו להריגה נפשכם ותמסרו

, ל"הנ שמיני כהסבר הוא בשאול שהפשט ק"מהסמ משמע ולכאורה(. החסיד יהודה רבי עם

: שכתב, ק"הסמ דברי מתחילת אמנם, החסיד י"ר תלמידי של שםנפ לאיבוד השווה שהרי

 לומר ואין. יעבור שלא חסידות מדת אבל. ירצה אם, יהרג ואל יעבור בצנעה תומצו ושאר..."

 שכוונתו מאחר כי, נדרש הנה דמו גם פיהם יעבור אם יהרוג ואל יעבור חכמים שאמרו מאחר

 יתעוללו ואל בי פגע, לנערו ואמר למיתה ועצמ שמסר משאול וראיה, לו תחשב צדקה לשמים

 בתחילת שהובא, "השני הסבר"ה בגלל בשאול שהפשט ומשמע, "...ש"לש שנתכון, הערלים בי

 שלא, גדול יותר הרבה' חי, זה לפי כתוב, כאן ק"בסמ אבל, דת על שיעבור שחשש, לעיל הפרק

 כדי, עצמו לאבד מותר ומצוה מצוה כל על אלא, עבירות' ג על שיעבור כשחושש שמותר רק

 של איסור לעבור מותר שיהיה תיתי מהיכי להבין צריך, כך ואם .זו במצוה להכשל ולא להנצל

 בכל' בספר ומצאתי? מהאי האי אולמא ומאי, אחר מאיסור להנצל בשביל לדעת עצמו מאבד

 עצמו דאיבו איסור שאין ל"שצ שכתב(, שיח עמוד, סא סימן, וינברג אייזיק יצחק לרב' )נפשך

 נלמד אינו עצמו איבוד שאיסור ד"למ רק שפיר אתי שזה וכתב, שמים לשם גדול צורך כשיש

 .מד סימן ג בשער כדלקמן, עצמו בפני איסור הוא אלא, תרצח מלא
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פעולות הצלה  -פרק ג 

 המקצרות חיים

 ההיתר לתת 'מורפיום'
עלול לקצר את חיי מורפיום אע"פ שזה  188הגרשז"א התיר לתת לחולה שסובל מיסורין א(

הגאון רבי יצחק  189( נימקלקמן שער ג, סימן כחא )שהובאו "מלבד נימוקי הגרשזו ,החולה

כה(  סימןק א, וכן כ' בסנהדרין "סט ס סימןזילברשטיין שליט"א ע"פ החזו"א )הל' עכו"ם 

 יש לעיין באחד רואה חץ הולך להרוג אנשים רבים, ויכול להטותו לצד אחר ויהרג רק"שכתב: 

אחד שבצד האחר, ואלו שבצד זה ינצלו, ואם לא יעשה כלום יהרגו הרבים, והאחד יישאר 

בחיים, ואפשר דלא דמי למוסרים אחד להריגה דהתם המסירה הוא פעולה האכזרית של 

הריגת נפש ובפעולת זה ליכא הצלת אחרים בטבע של הפעולה אלא המקרה גרם עכשיו הצלה 

מה שמוסרין להריגה נפש מישראל, אבל הטיית החץ מצד לאחרים גם הצלת האחרים קשור ב

פעולת הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד שמצד אחר, רק 190זה לצד אחר היא בעיקרה 

                                                        

שהמנהג פשוט להקל, ומאידך כתב שם  שכתב, (שסא סימן ג"ח) והנהגות בתשובות עוד עיין 188

, מותר דווקא כשהחולה במצב טריפה וכגון בחולה סרטן "באמת המורפיום מקצר ימים"שבאופן ש

ג  בשעריב חודש. והובאו דבריו לקמן -שהתקלקל אצלו אבר פנימי, ולדברי הרופאים לא יחיה יותר מ

  סימן כח.

 בספר שולחן שלמה ערכי רפואה חלק ב, עמוד ג, בהערה ז.הובא  189

וראיה לחידושו של החזו"א הביא בתשובות והנהגות )חלק ג סימן שסה(: "מה שמצדדים בתוס'  190

בסנהדרין )נט. ד"ה מי איכא מידי( שגם בעכו"ם שרינן להרוג עובר כדי להציל האם, אף שבעכו"ם חייבין 

ריגת עובר ואין דוחין נפש בשביל נפש, והיינו משום שכאשר שכוונתו להציל לא נקרא מיתה על ה

 העובר הפלת אסור שלנכרי למעשה הלכה ברור נראהא: "וכתב לי בזה הגאון רבי דוד קי שליט רציחה".

 שהם החיים לערך בהתיחסות נח בני לדיני ישראל דיני בין יסודי הבדל יש. האם חיי סכנת במקום אף
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עכשיו במקרה נמצא בצד אחר נפש מישראל ואחרי שבצד זה יהרגו נפשות רבות, ובזה אחד, 

א להוכיח "וממשיך החזו, "למעט אבדת ישראל בכל מאי דאפשר191אפשר דיש לנו להשתדל 

י בתענית יח: "כ רש"והלא לולינוס ופפוס נהרגו בשביל להציל את ישראל, כמש", שהרי: סברתו

מה  בשער ג סימן כט,ויבואר לקמן  ,"ה בלודקין, ואמרו שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן"ד

דיים, ולא מצינו מיהו הכא גרע, דהורג בי"א: "ומסיים החזו א לומר במשפט זה,"התכוון החזו
                                                                                                                                                               

 עיין. לבטלה זרע הוצאת על לא ואף ורביה פריה על נח בני נצטוו לא פוסקים הרבה לדעת. בכח רק ייןעד

 נטילת ועל רציחה על שהוזהרו פ"ואע. (ב, ה"קס) שאלה העמק, (זהל'  יפרק  מלכים)הל'  למלך משנה

 אלא תורה םאות חייבה שלא נמצא הרי. הזרע קיום על אחראים אינם מ"מ -" אדם בתוך אדם" - נשמת

 יום ארבעים בתוך מלאכותית הפלה לסדר נח לבני מותר אולי ולכן בכח חיים על ולא ממשיים חיים על

 עצמו בפני בריה שיתחשב כדי עד העובר ואברי הדם מערכת נתפתחו לא עדיין הזמן אותו שמתוך היות

 שלילת. נח בני דיניב לרוצח נחשב לא המשחיתו וממילא" אדם בתוך אדם" נקרא אינו שעדיין ונמצא

 השבעים תרגום דברי לביאור יסוד משמש אולי יום ארבעים תוך עוברים בהריגת נח לבני איסור

 אסון יהיה ולא ילדיה ויצאו הרה אשה ונגפו אנשים ינצו וכי: "(כג-כב, כא פר' משפטיםב) התמוהים

 הוא" אסון" מילת של בןשהמו פירשו רבותינו ,"נפש תחת נפש ונתתה יהיה אסון ואם ...יענש ענוש

 נשארת האם אם רק חל הולדות הפסד עבור להבעל תשלומין שחיוב ללמד בא ושהפסוק האם מיתת

 דין ל"חז למדו מזה. ולדות דמי מתשלומי המכה נפטר ההכאה מכח נהרגת שהאם ושבמקרה בחיים

 אנשים שני ינצו וכי" :ככה מתרגם שבעים התרגום ברם. שוגגין מיתות לחייבי אף מיניה בדרבה ליה קים

 נפש יתן שלמה בצורה יולד ואם ...קנס לשלם חייב מקולקלת בצורה יולד שלה והולד הרה אשה ונגפו

 כבר שהעובר במקום העובר הריגת על עונש הוא בפסוק הנזכר מיתה חיוב זה פירוש לפי." נפש תחת

 ד"ל מצוה ח"מנח עיין. ]ההריון של הארבעים ליום הגיע שכבר א"ז", צורה" בעל שנעשה כדי עד נתפתח

' ותוס י"רש במחלוקת שנויה שזה לומר מקום יש אמנם. נח בני בדיני נאמר לא מ"קלבד שדין ל"דס

 [. .ב"ס דף בעירובין

 שמצוי במקום לכן בספק מוטל והדבר שהיות ('כ סימן) שור כח ת"בשו עיין, ל"הנ 'התוס של ספק לענין

 הוא ישראל רופא מצוי שלא ובמקום. העוברים על שמוזהר גוי אלרופ מכשול לתת אסור ישראל רופא

 שכתב ט"פ:ה ענגיל ש"מהר ת"שו ע"וע. נכרי רופא י"ע יהודיה לאשה הפלה ולבצע להקל נטה

 .העובר את שיפיל הנכרי מחבירו שיבקש מנכרי לבקש עדיף דלכתחילה

 .(ל"זצ מדעברעצין שטרן משה' ר להגאון ,קסד, ה) משה באר ת"שו ע"וע

הגר"י זילברשטיין גם למד מהחזו"א זה לגבי בית שקרס וכדי לחלץ את הרבים שבקומות  191

התחתונות צריכים לפנות בטרקטורונים שיגרמו למיתה למועטים שבשכבות העליונות והביא עוד 

 .סימן כט שבשער ג, והובא לשונו בתחילת ראייה מהקדמת הפני יהושע
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דאין הורגין, והא דהרגו את שבע בן בכרי, דמורד  אפשראלא דמוסרין, אבל להרוג בידיים, 

...הרי ", ועל לשון זו כתב בחשוקי חמד )בבא קמא יז:(, "תאע בתוספ"במלכות היה, ומיהו צ

, והנידון של החץ קרה באחד שאיבד את הבלמים על "שהחזון איש השאיר חקירה זו בצ"ע

הורג רק אחד.  מכונית שהלכה לדרוס רבים ויכול להסיט הרכב לצד אחר שבה היהה
 הצלה.194התיר החזו"א )אף שכתוב בלשון 'אפשר'(, כי נחשב כפעולת 193ולמעשה 192

ייסוריו, א"כ  195ולפי"ז כשיש חולה המתייסר ביסורין ואנו נותנים לו 'מורפיום' כדי להקל על

 198שכתבלא קשור אלינו. וכמו 197רב מיתתו זה כפעולת רפואה ומה שאח"כ זה מק196נחשב 

                                                        

"ושמעתי שנשאל החזו"א בכהאי מעשה ואמר  ס"ק ז(, כתב: ואמנם במשנת פקו"נ סימן )מח סוף 192

 שהדבר צריך עיון".

וגם בחשוקי חמד בבבא קמא שם, הסיק להתיר על סמך החזו"א, וכתב: "...כשהרופא אינו הורג  193

ים, אלא מסיר אצבעו מפצוע בינוני, שהפך להיות פצוע קשה, ואם ישאיר אצבעו עליו ספק אם יביד

את אצבעו ויניחנה על שני פצועים אחרים ודאי יצילם, באופן כזה מסתבר שמותר  יצילו, ואילו יסיר

וראוי לעשות כך, כי אין כאן פעולה אכזרית של הריגת נפש, והסרת האצבע כדי להניחה על נפגעים 

ואילו  אחרים, היא בעיקרה פעולת הצלה, ואינה קשורה כלל בהריגת היחיד, ומסתבר שיש לעשותה".

א )חלק טו סימן ע(, ובשו''ת חוות בנימין )ח''א סימן יח(, כתבו דכיוון שהדבר ספק, אמרינן בשו''ת צי''

 'שב ואל תעשה', אע''פ שעיין'כ ימותו הרבים.

ולכאורה לפי זה כשרואה אשה שטובעת בנהר יהיה חייב להצילה אף שיודע שיגרום לו הרהור  194

עיין במה  וסק בפעולת הצלה, והחטא במקרה מגיע,אסור ויעבור על אביזרייהו דגילוי עריות, מכיון שע

 .בשער ג סימן כטשכתבתי על זה בסוף 

זילברשטיין שם שכל זה רק כשנותן המורפיום להשקטת כאבים ולא ח"ו שהמטרה  גר"יוהדגיש ה 195

לקצר ימיו "רצח מתוך רחמים" וכן בנידון החזו"א אם האדם המטה את החץ מתכוון להרוג את האחד 

ון רציחה בידו. ונראה שאף שלא מתכוון להרוג, כל שיכל להטות לצד ימין שאין שם אף מסתבר שעו

אחד, והטה לצד שמאל, ששם היה אדם שנהרג, שעוון ביד הנהג, ואמנם בחזו"א או"ח )נט, ב( לגבי 

פעולת הצלה בפקו"נ בשבת, כתב שאף לדעת הרמ"א )סימן שכח סעיף יב( דאם יש נכרי עושין ע"י 

אין איסור בדבר אם ישראל עושה. ולכאורה צריך להבין מאי שנא? ובכלל יש לדון בכל הצלה  נכרי, מ"מ

שיש דין "הקל הקל תחילה" והאדם יקח את החמור, האם עבר איסור דאורייתא של מה שלקח, או רק 

 איסור דרבנן שעבר על הדין קדימה ולא לקח להצלה את האיסור הקל, וכן בצריך לאכול לפקו"נ ויש לו

"ס התעסק ונגיד שאין איסור מהתורה, כי ס כאןאו היתר גמור או איסור, ויאכל את האיסור האם גם 



172 

 

  

                                                                                                                                                               

בהצלה וקיים מצוות 'וחי בהם', רק עבר על דין קדימה שצריך לקחת למצוות 'וחי בהם' את הדבר 

  ההיתר ?

הקל תחילה' הוא  א בסעיף קיח, בעמוד רסו, כתב ש'הקל"ובספר 'שבת שבתון' לגר"י זילברשטיין שליט

מדרבנן, ומדאורייתא מותר להציל גם בעבירה על האיסור החמור כמבואר בקרית ספר ובשואל ומשיב 

א סימן מב. והביא שיש שיטות החולקות על זה, וסוברות שהוא דין דאורייתא. ושם "מהדורא ד ח

 בעמוד שע הביא ראיה שהקל הקל תחילה הוא דין דאורייתא.

חלק ולומר שבנידון החזו"א הפעולת הצלה לא מכריחה שמישהו ימות שהרי ואמנם היה מקום ל 196

היית צריך להסיט את ההגה לצד גם אם לא היה שם אף אחד, ועכשיו במקרה יש שם מישהו, אבל 

גם הרגעת היסורין, וגם -בנתינת מורפיום )במינון גבוה(, בפעולה זו תמיד מוכרח שיקרה שני דברים

שקיצור החיים לא יהיה בגדר פסיק רישיה, בכ"ז מנין לראות בנתינת התרופה ן באופקיצור החיים, ואף 

 וכנ"ל. ,כפעולת הצלה, אם בהכרח היא גם פעולת הריגה, ולא דמי לחזו"א

חוסר כוונה איננה סיבה  -סברא זו שהרי בדיני נזיקין ואיסור רציחה  דחהואמנם הגר"א נבנצל  197

הסביר דעת הגרשז"א אלא א"כ מתיר אף הריגה בידיים להקל להיתר, וכתב "הלכך בעניי לא ידעתי ל

 .סבל החולה... )ביצחק יקרא סימן נז(

פרק ד מהלכות דעות הלכה ט, ואמנם פשוט שהרמב"ם לא התכוון שמאכלים אלו הם ממש סם  198

המוות, שהרי בהלכה יד, כתב: "ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף, כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה 

ינו שבע ומעיו רפין אין חולי בא עליו וכחו מתחזק, ואפילו אוכל מאכלות הרעים", וא"כ ברור שיש וא

וכן כתב בברכי  להמנע ממאכלים רעים, אבל אין דנים אותו כמאבד עצמו לדעת, ומתאבלין עליו וכו'..,

 לגופו. ד סימן רמ סעיף טו, שאם אין במאכל סכנה ממש, מותר לאדם לאכול דבר שמזיק"יוסף יו

וא"כ קשה לי על סברתו של הגר"י זילברשטיין שליט"א, שהרי לפי דעתו היה צריך שיהיה מותר לאדם  

התאב לאכול בשר שידוע שהזריקו בו סם המוות ממש, ולא יחשב כמאבד עצמו לדעת אם יאכל זאת, 

נחשב כמאבד וזה לא יתכן, ואין לתרץ שאם יש בבשר רעל ממש, כיון שפסיק רישיה שימות, לכן כן 

עצמו לדעת, מכיוון שהרי מתבסס על החזו"א, והרי החזו"א התיר להסיט את החץ אף בפסיק רישיה 

שההוא בצד ימות, וא"כ לפי סברתו אין לאסור לאכול בשר הספוג ברעל כדי להשביע תאוותו, וכאמור 

 זה לא יתכן. 

רחבה לגבי היתר מתן מורפיום גם מה שכתבתי ליישב שאלה זו, וכן הובא שם בה בשער ג סימן כחעיין 

 כשפסיק רישיה שימות מזה.
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הרמב"ם שהמאכלים הרעים הרי הם כמו סם המוות לגוף... ראוי לאדם שלא לאוכלם" וקשה 

שאם הם כסם המוות שיהיה אסור לאוכלם, ולמה רק 'ראוי שלא לאוכלם', אלא שמי שאוכלם 

ר אלינו. ועפי"ז יש נחשב שעושה 'מעשה אכילה', ומה שיש תופעות לוואי צדדיות זה לא קשו

האם מותר לאדם לעשות  ח(, סעיףפרק א לעיל )שהובא לפשוט את ספקו של המשנה הלכות 

פעולה שאמנם מאריכה את חייו אבל תגרום למותו, שיתכן שג"כ מוגדר כמעשה הצלה ומותר, 

אא"כ נדחה שהמורפיום מותר רק כשלא ברור שימות, אלא שאם המקור לתת מורפיום הוא 

א התיר להטות את החץ גם כשפסיק רישיה שההוא בצד ימות, "ל, הרי שהחזו"הנ א"מהחזו

בספר נשמת  ואילוולפי זה היה צריך להיות מותר גם כשפסיק רישיה שימות מהמורפיום, 

כ בציץ אליעזר חלק יג "הביא שכ 90תפד, ובהערה  עמוד, בד ק"סשלט  סימןד "יו)אברהם 

ועיין לקמן  ,"שעלול לקרב את מיתתו"פיום רק באופן הביא את ההיתר במתן מור פז(, סימן

י זילברשטיין התיר גם בפסיק "שהוכחתי שאכן הגר עיין לקמן בשער ג סימן כחעוד ו, ג סעיף

 רישיה שימות מהמורפיום.

ל, שכתבתי להשוות היתר נתינת "ובהרחבת העניין לגבי ספיקו של המשנה הלכות הנ

טיין, להיתר נתינת רעל לצורך הארכת חיים, שהרי למה י זילברש"המורפיום כהסברו של הגר

שיהיה הבדל, ובשניהם הוא מתכוון לעזור ולהציל את חבירו, כי במורפיום הוא מתכוון להצילו 

ש, או דוחפו "ש בספקו של המשנה הלכות שנותן לו הרעל להצילו מהנאצי ימ"כ כ"מהיסורין, א

ילה למים, מנתינת הרעל, כי כשכבר התחיל למים, כדי להצילו מהאש. ואף שיותר מובן הנפ

כ "מהאש, משא "מעשה הצלה"הדבר הממית שהיא האש, אפשר יותר לראות בנפילה למים 

בנתינת הרעל, שעדיין הנאצי לא עשה כלום, ולא דמי למורפיום שגם שם התחיל הדבר הגורם 

שמותר,  "ה הצלהמעש"שאסור, ולא כ "להרוג עם חשבונות"כ נתינת הרעל תחשב "ליסורין, וא

 שער ג סימן כט לקמןעיין ז "בכ שבסעיף ח(, 31)בפרק א הערה א אוירבך שם "וכן הבין הגר

אלא דיש א שגם נתינת הרעל להצילו מהנאצי יהיה מותר, "שיש אפשרות לדייק בחזושהובא 

שהנאצי כבר שם רעל ביהודי, שהולך הארס להמית אותו מיד, והרופא יכול להקדים דבכה"ג 

ם רעל אחר שיעצור את הרעל הראשון, ויהרוג אותו לאחר כמה ימים, שבזה באמת נחשב לשי

שהובא א )"ל שטינמן שליט"למעשה הצלה, כי כבר התחיל הדבר הממית, וכמו בהוראת הגראי

כ הוצאת ליבו לצורך ניתוחו, מותרת כי "(, שכבר היה מצב שנחלה, א32שם בפרק א הערה 

שהובאו מקרים רבים של 'מעשה הצלה'  בשער ג סימן כט ע שם"וע, נחשבת כמעשה הצלה

 .ל"א הנ"הנלמדים מדקדוק רב בדברי החזו
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 את להסיט מותר יהיה א"החזו שלפי אפשרות באמת שיש ק"הגרח מרן עימי הסכיםש ש"ועיי

 שאלתי כן וכמו. תעשה ואל בשב שיהיה לי אמר שלמעשה רק, ללוי ומכהן, ה"לע ח"מת החץ

 יחשב מהנאצי להנצל הרעל שנתינת עימי והסכים, א"שליט גוטפריד שלמה רבי הגאון ר"מו

 בפשטות שאף והסכים, תעשה ואל בשב יהיה, בספק השאיר א"שהחזו וכיון, הצלה כמעשה

 מאשר נפשות הצלת מצוות יותר יש שברבים מכיוון, יחיד מול ברבים דווקא א"בחזו הכוונה

 מותר יהיה הצלה בדיני שקודם שמה שם, שכתבתי כמו שכוונתו מאוד יתכן ז"בכ, יחיד בהצלת

 .החץ את להסיט

 רק לגרום למות -ההיתר 

 

א, התיר בשש"כ )פרק לב ס"ק "י זילברשטיין בדברי החזו"ואמנם גם בלי הסברו של הגר ב(

קו"נ. ובכ"ז יוהכאבים זה גם גורם לפ ןיסורייקנ( לתת מורפיום לחולה, ואפילו בשבת, כי עצם ה

 בגרמא ולא שבאופן ישיר ימות מיד. 199ק כשימות מהמורפיום ההיתר הוא ר

                                                        

לעיל בפרק ב )בהסבר )מסכת בב"ק פרק ח(, שהובא  ולגבי למות בגרמא עיין בהמשך דברי היש"ש 199

(: "...ומ"מ יכול להצית את הבית, כדי שישרפו הוא ובניו בעת הגזירה, החמישי והשישי במיתת שאול

אלא כמו שהניח עצמו להיהרג, וזהו מותר. ורבי חנינא בן תרדיון נמי ביקש  וזה אינו קרוי חובל בעצמו,

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 לברוח, ומה שלא בורח 

 לבד, וכן ביאר במשנת פקו"נ סימן ח ס"ק ד(.אח"כ, הוי כגרמא ב

ועיין עוד במדרש ילקוט שמעוני עקב תתעא שר' יוסי בן חלפתא הציע לזקנה שרצתה למות שתפסיק 

]ועיין במדרש תלפיות שמבואר  להשכים לבית כנסת שלושה ימים ואח"כ תמות, ושם בוודאי קיל טובא

 .שהזקנה היתה בעלת יסורין[

ח לגבי העיר לוז "שאף מלאך המוות אין לו רשות לעבור בה, אלא  -סט פרק בב"ר ו (מו:)וכן בסוטה 

זקנים בה בזמן שדעתן קצה עליהן יוצאים חוץ לחומה והם מתים" ונמצא שגורמים לעצמם מיתה. )עיין 

, ושמא שם ההיתר בזה בשו"ת חמדת צבי ח"ד סימן נד, ובשו"ת ציץ אליעזר חלק יח סימן מח אות ג'(

ד סימן "א ביו"מהרמ שהובא לעיל פרק א סעיף יז'גרמא' אלא כהיתר הסרת הדבר המונע,  לא בגלל

 שלט.

דרך אגב עיין גם במהרש"א ברכות מז. שכתב: "...אריכות ימים ושנים יותר מדי נמי אינן טובים כמש"כ 

ר את ל להחזי")עיין בכתובות עז: שהבת קול אמרה לריב והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ"

 הסכין למלאך המוות, כי נצרך הוא לבריות(.
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 כשפסיק רישיה שימות

 

יש לעיין מה הדין כשנותן הרבה זריקות מורפיום וברור שמכל כך הרבה זריקות יגרם מוות  ג(

בשש"כ  וכעין זה מצינו שהתיר ,אבל כל זריקה וזריקה אין היא ודאית שתגרום מוות ,מזה

שמתוך כל ללכת על עשבים בשבת אע"פ ( ובמהדורא חדשה בהערה סח, ז)בפרק כו הערה ס

 ובכ"ז מותר. ,ההליכות על העשבים ודאי יתלוש עשב באחד מפסיעותיו
שצ"ד( אסר לנזיר להסתרק אף שבכל סירוק וסירוק אין פסיק  סימןואמנם בשו"ת הריב"ש )200

 אסור. 201רישיה שייתלש שיער, אבל כיון שמתוך כל הסירוק ייתלש, 

גלות, מוכח שברציחה אין את ההיתר של 'לא מתכוון' הורג בשוגג בשהתורה חייבה  כךאמנם מ

ולא פסיק רישיה, )ובכ"ז אין זה סותר שהרופא שהרג פטור כי ברור שרק על דעת זה נכנס 

 . (לרפאות וביותר, דדומה לאב המכה את בנו לחנכו והרגו שפטור מגלות, כי עושה מצווה

 ר שימות."מה שעוד הובא בהיתר מתן מורפיום, גם כשפ כט סימןבשער ג ע לקמן "וע

 

 

 

 פעולת הצלה לעצמו שתגרום מיתה לאחרים

ובעצם הסברא של החזו"א שפעולת הצלה זה לא פעולת הריגה, יש לעיין האם יהיה מותר  ד(

גם לאדם שחץ הולך ובא נגדו ואם לא יעשה כלום מיד ימות, אבל יש באפשרותו, להטות את 

                                                                                                                                                               

ד, כי פשוט שמוות סגולי שנעשה "אמנם המעשה עם רבי יוסי בן חלפתא, וכן מאנשי לוז, אין ראיה לנד

ה, הוא לא ראיה להתיר מעשה גרמא של בני אדם ממש )ועוד במוות סגולי הנעשה "אך ורק בידי הקב

 ק כח.(."ת ל, וברב חסדא במוה מצינו במיתת דוד המלך בשב"בידי הקב

, ולענין מתן (ג-סימן ז ס"ק ב)ובאריכות בכל ענין זה )אם הריב"ש סותר לשש"כ( עיין במשנת פקו"נ  200

 בכל הסימן.שם המורפיום עיין 

רעק"א והחת"ס בתחילת מסכת  נחלקו בזהואמנם אם מותר לסרוק פאות הראש, היא עניין אחר,  201

 שבועות.
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לצד ששם עמד חבירו וחבירו ייהרג, או אולי אפילו כשעומדים בצד רבים שימותו האם  החץ

רכב לדבר: לעצמו. דוגמא 202מותר לאדם להטות את החץ לכיוונם כי עוסק בפעולת הצלה 

כ יסיט את ההגה "ודאי ימות, אלא אהנהג הרכב דוהר לכיוון התהום, וושאיבד את הבלמים, 

תו אנשים רבים, אבל הוא ינצל. והשאלה היא האם חידושו של ימוזה  וע"י כיוון המדרכהל

, הוא רק כשיש הצלה לרבים, כלומר "כמעשה הצלה"א שמותר להטות את החץ כי נחשב "החזו

א שבעצם גם הטיית החץ נחשב למעשה הריגה, ורק בגלל שיש כאן סיבה "אפשר להבין בחזו

, "אין לך בו אלא חידושו", וכעין גדולה להציל את הרבים, יחשב הטיית החץ כמעשה הצלה

שהובא א יצטמצם רק לאופן הזה, )ולפי צד זה, אין ראיה מהאמרי בינה "שחידושו של החזו

מכיוון כשבורח זה באמת מעשה הצלה בעצם, ואילו הטיית חץ אינה בעצם  בשער ג סימן כו,
ב ויהרג יטה הרכיפעולת הצלה(, ובמקרה שהאפשרויות הם או שהוא יפול לתהום או ש203

חברו, אין זה מעשה הצלה, כי כשאין רווח, ובין כך ימות אחד, לא נחשב כמעשה הצלה. אבל 

א, שכל הטיית חץ נחשבת כפעולת הצלה, ורק צריך לדון מתי מותר לו "אפשר להבין בחזו

א דיבר היא שפעולת הצלה מותרת שמעדיפה את חיי הרבים, "לעשות זאת, והדוגמא שהחזו

מותר לעשות פעולת הצלה לעצמו )ויש לדון אם מותר להציל את אשתו או אבל כמו כן אם 

בשם האמרי בינה, שבורח ומציל עצמו, ובמקומו  וכמו שהובא בשער ג סימן כוילדו או חבירו(, 

 נתפס אחר, כמו כן יהיה מותר גם להטות את החץ שמתקרב לכיוונו, ולכוונו לאחר. 

נפסוק לו כונית דוהרת לתהום, והולך למות, ל שהמ"הנ אופןשאסור, כלומר שב נאמרוגם אם 

י שיטה המכונית לצד וינצל אבל יגרום מוות לאחרים, עדיין יש לדון "שאסור להציל את עצמו ע

שהמכונית דוהרת לכיוון אנשים רבים, ויש לו שלוש אפשרויות: או שלא יעשה כלום  אופןב

לתהום וימות לבדו )ואין לומר שחייב וימותו הרבים, או שיטה את המכונית לצד ימין ויפול 

לעשות זאת, מדין מצוה להרוג את הרודף, שהרי גם רודף באונס נחשב רודף, ומצוה להרוג את 

ז יש לו "עצמו, מכיון שאף שתוס' כתבו שכזורקים אותו על תינוק שאין צריך למסור נפשו, בכ

כ ", ועבשער ג סימן מגהבאתי דין רודף, זה דווקא היתר לתינוק הנרדף, ולא לאדם אחר, כמו ש

אין היתר להרוג את עצמו בגלל הסיבה הזאת(, או שיטה לצד שמאל וימותו אנשים מועטים, 

שבנידון זה ודאי שהטיית הרכב תחשב כמעשה הצלה, שהרי באמת רוצה להציל את הרבים, 

                                                        

 .בשער ג סימן כועל חשבון נזק לחבירו, עיין במה שהובא ולגבי הצלת עצמו  202

ואמנם נראה פשוט, שאם רק מתכופף כדי להציל את עצמו שלא יפגע בו החץ, וע"י כך החץ פוגע  203

במישהו אחר, שמותר לו להתכופף ולהציל את עצמו, שהרי אין לך "פעולת הצלה" גדולה מזו )ואינו 

 , מה שהבאתי מההקדמה לספר 'דמשק אליעזר'.ג בסוף סימן כובשער ואמנם עיין  נוגע בכלל בחץ(.
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ולא ויתכן מאוד כשכבר מתעסק בהצלה, יכול לבחור להטות לצד שמאל וימותו מעט אנשים, 

י "א, אמר לי, שאסור לו להציל את עצמו ע"ר הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"הוא בעצמו. ומו

שרכבו דוהר כק ד שהתיר(, ואמנם "מט ס סימןנ "יטה הרכב על רבים )ודלא כמשנת פקויש

י כך הוא ינצל, ואם רוצה ממידת חסידות "לכיוון הרבים, יכול בשב ואל תעשה להרוג אותם, וע

מו לתהום, ובכך להציל אותם, רשאי. ובאופן שכשלא יעשה כלום ימותו רבים, ואם להטות עצ

יטה לצד אחד יפול לתהום, ואם יטה לצד שני ימותו מעט אנשים, אין רשאי להטות לכיוון 

המעט, שהרי יש לו אפשרות להטות לצד ימין ולמות בעצמו, ואין רשאי להרוג מעטים כדי 

 כ."להציל את עצמו. ע

אורה קשה, שהרי אם אין מחויב להרוג את עצמו כדי להציל את הרבים, אז בשבילו, זו אמנם לכ

לא אפשרות, ונשאר רק שני אפשרויות, או שיהרגו רבים, או שיטה לצד השני, וימותו מועטים, 

 ע."א. וצ"שאת זה התיר החזו

לנות של ל מיירי שהרכב דוהר לדרוס באונס, כגון שהתקלקלו הבלמים, בלי שום רש"וכל הנ

ל שדינו "הנהג, אבל באופן שהנהג פשע, ובמעשיו הרשלניים גרם שהרכב ידהר ויסכן אחרים, י

-יז סעיףלעיל בפרק ב וכעין שמה שכתבתי )כרודף לכל דבר, וחייב להפיל את עצמו לתהום, 

  (בהסבר השישי להריגת שאול את עצמו. יח,

אין היתר לדרדר את לסתפק האם  יש, שהוא חף מפשע, רכבב נוסע נוסף עמואמנם אם יש 

שיהרוג את הנוסע, או שמא מיתתו של מעשה בזה עושה בידיו ממש ש וןהרכב לתהום, כי

שימות היחיד שבמקרה נמצא פה, כמו כן  למרותא "הנוסע לא גרע מהטיית החץ, שהתיר החזו

והנוסע, יצטרך להפיל עצמו לתהום, וימותו הנהג הנהג הנוסע הנוסף במקרה נמצא פה, וכאן 

 א."הנהג ימות כי דינו כרודף, והנוסע ימות, מדין היתר הטיית החץ של החזוש אלא

 

 

 

 דוגמאות נוספות של 'פעולות הצלה' הגורמות מיתה לאחר

יש לעיין בציור ששוכב גוסס בפתח חדר מיון ואי  א,"לגבי היתר הטיית החץ שחי' החזו עוד ה(

 סימןיזו אף שיגרום הדבר למותו )כמבואר ביו"ד אפשר להכניס חולים אחרים, האם מותר להז

פ "שלט( מכיוון שנחשב כפעולת הצלה של שאר חולים? )ולכאורה יש עוד סברא להתיר, ע

שו"ת מהרשד"ם חו"מ סימן שד"מ שכתב דהמונע ומעכב מלפדות לשבויים חשיבא רודף, 

ריע להגיע למקום ל מפ"כ גם העובר הנ"כ כאן הגוסס מונע מלהציל את שאר החולים, וא"וא

 שצריך לנתח ויחשב כרודף(.
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ק שאסור להזיזו, והסביר שם "(, כתב בשם הגרח106 עמודג "פובספר 'מפנקסו של רופא' )

ש בעדני ", ואמנם הביא שהגר"כי אין דוחים נפש מפני נפש"הגאון רבי משה שאול קליין: 

תו, אך היא תאפשר אם לא ברור שההזזה תגרום למו"מ שטרנבוך כתב: "התיר, ובשם הגר

בוודאות להציל מספר חולים, מותר להזיזו. אולם אם תתאפשר הצלת פצוע קשה אחד ולא 

. ובספר נשמת אברהם )ח"ה יו"ד סימן של"ט ס"ק ב(, הביא "יותר, יש לעיין האם מותר להזיזו

ונראה  מהגרשז"א זצ"ל שיטלטלו הגוסס בזהירות רבה ואז הוה רק חשש רחוק שימות בהכי.

ד להוסיף שכיון נמצא במקום כזה מלחיץ שרצים מכל עבר רופאים וחולים, יש חשש סביר עו

שבין במתכוון או בין שלא במתכוון, יבוא מישהו ויזיז אותו בחוזק רב, וודאי שעלול לגרום 

כ עדיף להזיזו כבר עכשיו בנחת, לא רק בגלל הצלת האחרים, אלא "למותו של הגוסס, ע

 ד"יו א"רעק בהגהות והובא) תשכד סימן חסידים בספרו כדמצינו בשביל הצלת הגוסס עצמ

 ערוך שולחן קיצורוכן פסק ב ,ממקומו הגוסס את מוציאים דליקה יש שאם, (ט"של סימן

 מניחין אין דליקה נפלה אם מקום מכל, בגוסס ליגע שאסור פי על אף"ב(:  סעיף, קצד סימן)

 שמתכוונים שכל מוכח הרי . "קודש ספרי לתלהצ קודם והוא אותו מוציאין אלא, בבית אותו

 לרפואה שכוונתו כל" (:ריט סימן יג חלק) הלכות משנה ת"שו ל"וז, להזיזו מותר להצלתו

 לרפואה שכוונתו כיון מ"מ מאד רחוק ואופן המיעוט על אפילו רפואה לו שיועיל וחושב

 סימןבשו''ת חת''ס יו''ד  מצינו ן, וכ"אסור לרפואה ושלא הגוסס על אפילו דמי שפיר ולהחיותו

, שו''ת (מו סימןג "ח)ת חמדת צבי "ע שו", וע(טו פרק ג אות טז סימןח "ח)א "צישלח, ובשו''ת 

נ' -ז, ופלא מה שהובא בספר 'אסיא מט סימןעה, שו''ת מנחת יצחק ח''ה  סימןשבות יעקב ח''ג 

ש עד ", ועייד אות, רלט ןסימ' ח חלק) ל"זצ מדברצין להגאון משה באר ת"בשו ועיין] 119 עמוד

  [.מניתוח שלאחר המוות וכדי להצילהאם מותר להזיזו , (סימן רמג

מאי שנא  על אף שבהזזתו ינצלו רבים, צריך ביאורשאסור להזיז את הגוסס  ולפי הפוסקים

א בהטיית החץ, שהרי בשני המקרים, אחד מת והרבים ניצולים, ובשניהם אין "מהיתרו של החזו

ה להתאכזר ליחיד שמת, אלא במקרה החץ פוגע בו, ובמקרה הגוסס מפריע פה, לי כוונה רע

פ שהוא "דכיון שפעולתו היא בגוסס עצמו, אע"א: "וכתב לי הגאון רבי אדיר אוירבך שליט

א כפעולת הצלה, דלא צידד "ד שלא נחשב לחזו"מתוך כוונה להציל אחרים, מסתבר לענ

 ."ו כהצלה יותר מהריגהלהתיר אלא באופן שניתן לראות את פעולת

והנה לדברי החזו"א שהתיר בהטיית חץ, נראה "ק ו(: "מט ס סימןנ )"וכעין זה כתב במשנת פקו

דלנתק מכשיר רפואי מיחיד כדי להציל לרבים מיתסר, )וכגון שהיחיד צריך המכשיר לזמן רב 

, ואין והרבה חולים אפשר להציל במכשיר זה(, דניתוק מכשיר ההחייאה הוה מעשה רציחה

הדבר דומה להטיית חץ שהפעולה עצמה היא הצלה שלא יבוא למקום הרבים, אלא דנסבב 

 "עי"ז ממילא מעשה הריגת היחיד
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ועוד יש לעיין בחץ שהלך לכיוון אדם בריא שיכול לחיות חיי עולם, ואפשר להטות את החץ 

ר שיציל רבים מול לכיוון מי שיחיה חיי שעה האם גם בזה החזו"א התיר או שמא התיר רק בציו

פ שאר דיני "ע, ועכ", וצלכאורה אין חילוק"א, כתב לי: "יחיד )והגאון רבי אדיר אוירבך שליט

ק ו, "ל סוף ס"נ הנ", ואילו במשנת פקו"קדימה בודאי שלא, ורק ברבים, ואולי גם בחיי שעה

לחודא  ומסתברא דדברי החזו"א נאמרו כדי להציל יותר נפשות, אבל משום חיי עולם"כתב: 

 (."אסור להטות החץ

 

 

 

 זריקת פצוע ממסוק

מסוק שהוריד מציל להציל פצוע, והיה שם בעיה טכנית שגרמה שהפצוע לגבי וכן יש לדון  ו(

והמציל שהיו תלויים באויר סיכנו את כל המסוק שיכל להתרסק והטייס של המסוק החליט 

סוק אם גם זה נחשב כפעולת לזרוק לתהום את הפצוע והמציל ובכך להציל את כל נוסעי המ

 כפעולת הריגה ואסור אף שימותו כולם. 204הצלה לשאר הנוסעים, או שזה נחשב 

, בגדרה של 'פעולה אכזרית', גם בנידון זה יחשב לקמן בשער ג סימן כטלפי מה שנתבאר הנה ו

את  כפעולה אכזרית, כי כוונתו הראשונית היא להזיק להם, לצורך כוונתו השניה והטובה להציל

ז דמי לזורק אדם שגופו יעצור את החץ, "הרבים, ואף שאין לו שום תועלת ועניין שינזקו, בכ

נתו גם טוב, חיכדי שהחץ לא יפגע ברבים, ואף שאין לו שום עניין לפגוע באדם זה, ומב

ז עכשיו שאין כאן "שבמקום אדם זה, היה עובר איזה גוי, והזורק היה זורק את הגוי במקומו, בכ

לעיל פרק ב ודי זה, ואתה מתכוון לכתחילה לזורקו, נחשב כמעשה אכזריות כמו שהובא רק יה

 יח. סעיף

ל, נראה שבלאו הכי מותר כי לפצוע ולמציל שמסכנים את "אמנם בנידון זה של המסוק הנ

 ונים כלל. ושיש רודף גם כשלא מתכ כא, סעיףבפרק ב  לעילכולם יתכן שיש דין רודף כדביארנו 

ברור שבציור לעיל שיפוצצו את המטוס שהולך להתפוצץ על מגדלי התאומים ואמנם זה 

והשברים של המטוס יפלו באמצע הדרך ויהרגו אדם חף מפשע, זה מותר כי זה ודאי דמי 

 להיתר החזו"א שאנו מתעסקים בפעולת הצלה. 

 
                                                        

לגבי החילוק ממעשה זה, לבין המעשה בספינה שמכובד הנוסעים עומדת לשקוע, ויש אפשרות ו 204

 בשער ג סימן מג.י שיזרקו לים חלק מהאנשים, עיין מה שכתבתי "להנצל ע
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וץ ואדם שהאש התקרבה אליו רצה לקפ ,פה שהיתה במגדל התאומיםיויש לעיין עוד בשר ז(

בריחה  205מהחלון כדי לא למות ביסורים של האש, האם נוכל להתיר מדין שעוסק בפעולת

שהובא לעיל  ,(קפז סימן ז"י חלק)? )עיין בספקו של המשנה הלכות מהאש וממילא הוא מת

 . (ח סעיףבשער ב, פרק א, 

 

 

 

 להציל מי שעומד לאבד עצמו לדעת

חיוב להציל אותו ולמנוע  שאיןעצמו לדעת לגבי מאבד  (,רל"ז סימן)מנחת חינוך כתב ה ח(

שבממון אין השבת  שםכדמצוות 'לא תעמוד על דם רעיך' בזה אין ו206,אותו מלעשות זאת

נלמד מק"ו 208השבת גופו ון שדין כי ,באבידה מדעת, הוא הדין בהשבת גופו207אבידה 
 ממונו, א"כ כשמאבד גופו מדעת, פטורים מלהשיב לו ולהציל אותו.210מהשבת 209

                                                        

תכות ושברו את החלון כדי לברוח אז כן כ' בחשוקי חמד גיטין עב: "כשהחל החום הנורא שמתיך מ 205

היה כאן מצב של מעשה הצלה, אך לפני שהחום הקשה התקרב אליהם צ"ע אם פעולה זאת נחשבת 

 .לפעולת הצלה"

ה לגבי מכניס "ח, והרחבה במחלוקת בעניין זה, ולגבי האם ה"דעות נוספות הסוברות כשיטת המנח 206

 .בשער ג סימן מהעצמו למקום סכנה, עיין 

בואר בב"מ כה: ולדעת הרמב"ם )אבידה, יא, יא( והשו"ע )רסא, ד( אין דין השבת אבידה, ולטור כמ 207

 ולרמ"א זה אפילו נהיה להפקר גמור.

 ל"אבידת גופו מנין? ת"ל והשבותו לו", והגמ' אומרת שצריך גם את "לא תעמוד ע -בסנהדרין עג.  208

נפסק בשו"ע סימן תכו סעיף א( וממה שהגמ' דם רעך" כדי ללמד שמחויב גם להוציא כסף להציל )וכן 

לא כתבה שצריך את "לא תעמוד" כדי להציל את המאבד עצמו לדעת, משמע שאין שום חיוב להציל 

 אותו.

נאמר -בספר 'וחי אחיך עמך' )פרק א, ענף ז, עמוד לא(, הביא בשם הגר"י זילברשטיין: "שאלה 209

גון נטבע בנהר מנין שצריך להצילו. ותמהו המפרשים, במסכת סנהדרין עג. אבידת גופו מנין? ופרש"י כ

אטו יהא זה גרוע מאבידת ממון, אם צותה התורה להשיב פרוטה שנאבדה לחבירו, איך נימא שכל חייו 

 וגופו פחות חשובים על אדם זה מפרוטה. 
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 "אבידה מדעת"דבריו, כיון שהמושג 211ה וכן( דחה "קעד, ענף ג, ד סימןב "ד ח"מ )יו"באג והנה

א "ל )קובץ תשובות ח"ש אלישיב זצ"הגריוכ"כ תר. והוא רק בממון, אבל על 'גופו' אינו רשאי לו

רסא דהפטור הוא מטעם דאבדה  סימןדלא מיבעיא לדעת הטור ב"והוסיף על זה קכד(,  סימן

ר, הרי גופו לא נעשה הפקר, ואין בידו להפקיר את עצמו גם אם החליט לאבד מדעת הוי הפק

המאבד ממונו לדעת "גניבה ואבידה( שכתב  מהלכותם )פרק יא "את עצמו. אלא גם להרמב

אשר 'פ שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו, אינו זקוק להחזיר, שנאמר "ואע אין נזקקין לו...

זה שייך רק לגבי ממונו שהוא הבעלים על רכושו, ואם הוא תאבד פרט למאבד לדעת', נראה ש

 ."כ לגבי גופו שאין זה רכוש שלו, ואסור לאדם לחבול בעצמו..."לא קפיד אנן לא קפדינן, משא

  

 

 

                                                                                                                                                               

 תשובה: אולי אפשר לפרש שהתורה באה לרבות שגם חולה אנוש המואס בחייו ולא רוצה חיות )אלא

שלא רוצה להתאבד( וטבע בנהר ובשבילו הטובה הגדולה ביותר היא שיטבע ולא יצילוהו. גם אותו 

חייבים להציל. הנה חולה זה מצד מצוות השבת ממון אין חיוב להשיבו ולכן הוצרכה התורה להשמיע 

פשוט  לנו חידוש מיוחד ומחודש שגם לאדם כזה חייבים להשיב את גופו. למרות שמואס בחייו". ונראה

, אף שמיירי בחולה שמואס בחייו ולא נהר חייבים להצילולשגם המנחת חינוך יודה שבנפל מעצמו 

ע חייבים להצילו, וזה "רוצה שיצילו אותו, דכיון שלא עשה מעשה בפועל מעצמו, אלא נפל בטעות, לכו

 . ל"י זילברשטיין הנ"התחדש בתורה וכפי דברי הגר

ב"חכמת שלמה" )חו"מ סימן תכו(: "אם הוי הצלה דרך בזיון למציל,  פסק רבי שלמה קלוגר ,וע"פ זה 210

בזיון או טרחא יתירה, לו  אינו מחויב להצילו בגופו, אם הויאם אינו יכול לשכור לאחרים להצילו, אז 

, א"כ כיון דמהשבת אבידה הוא, ...'והשבותו לו'. והטעם כיון דילפינן הצלת גופו מאו כדומה דהוא זקן

, ה"נ מהשבת גופו פטור כה"ג, ואין לומר ...ה קיימא לן 'והתעלמת' פעמים שאתה מתעלםכמו באביד

, דא"כ מחוייב להצילו מ"מ גופו שאני, מכח הפס' 'לא תעמוד על דם רעך'נהי דמהשבת אבידה פטור 

נפקא, דלמא לכך נצרך לא תעמוד,  'והשבותו'דפריך דאי בגופו מ מנ"ל לש"ס דחייב להצילו בשכר, מכח

 ת"בשו כ"מש ע")וע ", אלא ודאי אף מלאו דלא תעמוד פטור באינו לפי כבודוף על אינו לפי כבודוא

. וע"ע חכמת שלמה סימן שכט, ואמנם בספר מלא הרועים )שהיה בן דורו( חלק (ד"קע, ב ד"יו מ"אג

בע בנהר עליו. ועוד הקשו רבים שהרי כל בשלו היה משיב, משיב גם בשל חבירו, וודאי שאם בנו היה טו

 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, בעמוד מד(.

 עוד הוכחות לדחיית דברי המנחת חינוך, עיין בספר 'וחי אחיך עמך' פרק א, ענף ז, עמוד לב. 211
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 ל האם יברך ברכת 'הגומל'"כשניצל המאע

 

 והנה. איתקון תודה במקום הגומל שברכת)בפסקים ברכות פ"ט ס"ג(  ש"הראכתב  ט(

 לדעת עצמו לאבד שרצה באחד דן (,ט"כ סימן הילדסהיימר ע"ר להגאון) עזריאל רבי ת"בשו

 במקום שהגומל שכיון לברך לו אין שלדעתו השואל שם וכתב, הגומל יברך האם נס בדרך וניצל

 גם כ"וא, 'תועבה רשעים זבח'ש יקריבו אל שרשע )ז:(, בזבחים ל"קיי הרי ובתודה איתקון תודה

סברת 'אין  כאן]א.ה ועוד ששייך  עבירה ידי על בהגומל שיתחייב א"שא ערש יברך לא הגומל

, וכי היה יכול לברך פינחסזה מברך אלא מנאץ', והרי אילו זמרי היה מצליח להרוג את 

 הברכה נוסח אלא עוד ולא, לברך עליו דאדרבה לו ענה עזריאל רבי הגאון אמנם. 'הגומל'?![

 (,נג סימן גח") חיים לב ת"בשו תמצא וכן. גונא לכהאי תרביו מתאים" טובות לחייבים הגומל"

 עשו סוף דסוף לדעת עצמו לאבד שרצה באופן אף יברך דשפיר י'פלאג חיים' ר הגאון שכתב

 עצמו שסיכן שמי ז(,מ סימן דח") אלעזר מנחת ת"שו עיין לדינא אמנם. השמים מן נס לו

 פרק שלמה בהליכות) א"והגרשז (,מז סימן בח") י"מנח ת"בשו כ"וכ ,לברך לו אל וניצול יםיביד

 ולכאו' ה"ה בנד"ד, ,למשכב נפל ז"ועי הרופאים בהוראות שזלזל למי שם דנו והם, (2 הערה ג"כ

 .יברך שלא (,כג-כה, י)חלק  אליעזר ציץ ת"בשו העלה וכן

 

 

 

 של עצמו נתינת כל ממונו בשביל להאריך חיי שעה

 סימן) חסידים ספרעובר באיסור חמור, עיין ב דבר זה פשוט שהמכניס עצמו לסכנה (י

 כגון בפשעו אדם מת אם( ה ,ט בראשית) אדרוש לנפשותיכם דמכם את ואך", שכתב: (תרעה

 למקום הולך אם או. מיתה לעצמו שגרם הדין את ליתן עתיד אותו שהורגים עד שמתקוטט

 וכן. עליו ונפלה הלך הישנ בחורבה או. ונטבע במים נפל אם החורף בימות קרח על כגון סכנה

 הדין את ליתן עתידין אלה כל ומכעיסו מחרפו וזה לו ומגזם ורוצח אלם אדם עם המתקוטט

 מכשפים עם שמתקוטט או, לו משחקת שהשעה מי עם להתקוטט לעצמן מיתה שגרמו

 גבורים ונלחמים מועט שהם אדם בני או. ידם על ונענשים מענישים ועם ומכשפות

 ."...ומרובים
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, והנה אף שפשט הפס' לא "לנפשתיכם מאד ונשמרתם"בתורה )ואתחנן ד, טו(  נצטווינוה והנ

ז כתבו הפוסקים דקאי ", בכ)אלא באיסור עשיית פסל( מדבר על מי שלא נשמר בהצלת חייו

  .י"הנוב כתב שכן יז סעיףשב 166 בהערה ב בפרק לעיל ראהגם על זה, 

 ושמור לך השמר' (ט, ד דברים) כתיב"א(, שכתב:  יףסע, קטז סימן דעה יורה) לבושבעיין בזה ו

 אלו במשמעות שיש, 'לנפשותיכם מאוד ונשמרתם' (טו, ד שם) וכתיב', וגו מאוד נפשך

 שפשוטן גב על אף, סכנה לידי עצמו את יביא שלא נפשו את לשמור האדם שצריך הלשונות

 הדברים כל ואסרו הללו מקראות על ל"חז סמכו מקום מכל, בזה מיירי לא הכתובים אלו של

]א.ה כוונתו, דאף שאין בחז''ל מקום מפורש שסמכו על  סכנה לידי האדם את המביאין

מקראות אלו, בכ''ז צ''ל שמה שאסרו מחשש סכנה, מסתמא אסרו כי סמכו על מקראות אלו. 

מ"השמר לך"  נלמדהתורה  האיסור לשכוח אתכתב ש' שאמת ליעקבה לספר 'בהקדמוע''ע 

 שנוכל לומר ל"ונ. [בנפשו, וכיון שהוזהרו להשמר מכך, מוכח שאסור להסתכן שמתחייב

, 'אדרוש לנפשתיכם דמכם את ואך' (ה, ט בראשית) להם שנאמר נח בני ממצות זה ללמדנו

 ומה עצמי את מסכן הריני אדם יאמר ואפילו, 'מאיסורא סכנתא חמירא' ואמרו גזרו לפיכך

 כמו מרדות מכת אותו מכין אלא, אותו מניחין אין, בכך דמקפי איני אני אם בכך עלי לאחרים

 מקראות על ל"חז סמכו"וממה שכתב:  .ל הלבוש", עכ"ל"ז חכמים שאסרו איסורין שאר בכל

, משמע שהוי רק איסור דרבנן. אלא "סכנה לידי האדם את המביאין הדברים כל ואסרו הללו

 ואומר בהם וכיוצא אלו דברים על וברהע כל..."(, כתב הלבוש: יא סעיף תכו סימןמ )"דבחו

 שהרי מרדות מכת אותו מכין, בכך מקפיד איני או בכך עלי לאחרים ומה בעצמי מסכן הריני

, ולכאורה דבריו סותרים אלו את "...נפשך ושמור לך השמר דכתיב דאורייתא איסור על עבר

ספר  שםב א( ק"ב'מקורות והערות' על הספר חסידים )שם, ס אלו, ומצאתי שהעיר בזה

בכל אופן הסתירה ע, ו"ם ובשו"ע לקמן בסתירה שיש לכאורה ברמב"'שבעת התמרים' )וע

 .בלבוש יותר קשה(

 לאכול אסור כן כמו איסור דבר ולשתות לאכול שאסור כשם")שם(:  השולחן ערוךוכן כתב ה

 (ה, ט בראשית) כתיב והרי מאיסורא חמירא דסכנתא ס"בש ומרגלא סכנה של דבר ולשתות

 המאבד וכל 'לנפשתיכם ונשמרתם' (,טו, ד דברים) וכתיב 'אדרוש לנפשתיכם דמכם את ואך'

 ."סכנה במקום עצמו אדם יעמיד אל ולעולם ז:(נ בגיטין כמו) ב"לעוה חלק לו אין לדעת עצמו

 מעשה( :לב) ברכות עיין"(, שכתב: ג סימןעל  17ה הער)ב וקציעה מורע בהערות על ספר "וע

 שסיים לאחר, שלום לו החזיר ולא שלום לו ונתן אחד שר בא בדרך מתפלל שהיה אחד בחסיד

 מאד ונשמרתם' וכתיב 'נפשך ושמור לך השמר רק' בתורתכם כתוב והלא לו אמר תפילתו

 . הגוף שמירת חיוב למדין אלו דמפסוקים משמע'. וכו 'לנפשותיכם



184 

 

  

 מצות נפשות סכנת בו שיש כשולמ כל וכן: ל"וז, (ד"ה רוצח מהלכות א"פי) ם"הרמב כתב וכן

 לא ואם, 'נפשך ושמור לך השמר' שנאמר יפה יפה בדבר ולהזהר ממנו ולהשמר להסירו עשה

 הרי. ל"עכ, 'דמים תשים לא'ב ועבר ע"מ ביטל סכנה לידי המביאין המכשולות והניח הסיר

 קראי איירי דלא ,כתב (שם' בגמ) א"שהמהרש אלא. גמורה ע"מ דהיא ם"הרמב דעת להדיא

 אינה חכמינו דעת אבל כך אמר השר דרק ל"צ ולדבריו, מסכנה האדם נפש בשמירת כלל

   .ל ההערה שם", עכ"לזה מסכמת

 אות ה"ותע ט"י אות ג"תע סימןב עוד כ"מש ועיין, ס"ר סימן ח"או) ק"שי ם"מהר ת"שובע "וע

  (.י

 ה עשה או לא תעשה,שחייב להציל את עצמו, יש לעיין האם ז "ונשמרתם"לגבי מצוות והנה 

)סוטה ה., מכות יג:,  "תעשה בלא אלא אינו - ואל פן השמר שנאמר מקום כל"שהרי למדנו 

 השמר, הוי '"ונשמרתם"או אפשר ששבועות ד., לו., זבחים קו., מנחות לו:, צט:, עירובין צו.( 

 דעשה מרהש, לאו - דלאו השמר: עקיבא רבי תימא אפילו"שם(: בעירובין ע )"', כדעת רדעשה

 .)וכן מצינו ביומא פא., מנחות לו:( "עשה -

 סימן)במנח"ח  מנם עייןנחשב רק כמצות עשה, ואל חזינן מפורש ש"הנדעת הרמב"ם והנה ב

 .הוא איסור לאו 'השמר'כתב ש(, שתקמו אות יא

 שם הבאה בהלכה עיין, גמורה עשה מצוות שהיא שמשמע ם"מהרמב לעיל באושה מה אמנםו

 העובר וכל נפשות סכנת בהם שיש מפני חכמים אסרו דברים הרבה": שכתב(, ה' הל) ם"ברמב

 מכת אותו מכין כך על מקפיד איני או בכך עלי לאחרים ומה בעצמי מסכן הריני ואמר עליהן

 .דרבנן באיסור רק עובר עצמו שהמסכן ומשמע, "מרדות

 מכשול כל וכן": שפסק, (ח סעיף תכז סימן משפט חושן) ערוך בשולחן "זו סתירה" מצינו וכן

 השמר: 'שנאמר, יפה בדבר ולהזהר ממנו ולהשמר להסירו עשה מצות, נפשות סכנת בו שיש

 ביטל סכנה לידי המביאים המכשולות והניח הסיר לא ואם(. ט, ד דברים' )נפשך ושמור לך

 םדברי הרבה": כתב, י-ט בהלכות ואילו, "(ט, ד דברים' )דמים תשים לא'ב ועבר עשה מצות

 העובר כל... ז"קט סימן ד"יו בטור נתבארו וקצתם, נפשות סכנת בהם שיש מפני חכמים אסרו

 מקפיד איני: או, בכך עלי לאחרים ומה בעצמי מסכן הריני: ואמר, בהם וכיוצא אלו דברים על

(, ע ק"ס) הגולה בבאר ואכן, "טוב ברכת תבא עליו מהם והנזהר, מרדות מכת אותו מכין, בכך

 רק הוא שהביא' והפס, דרבנן על רק עובר עצמו שהמסכן סובר האם ע"השו כוונת מה הסתפק

 חצי על לוקין שאין כדמצינו, לוקה שלא אלא, דאורייתא על עובר באמת שמא או, אסמכתא

ק ב(, שפתי דעת "יג ס סימןע בתבואות שור )שמלה חדשה "וע .התורה מן שאסור אף שיעור

 ק ב(, שאכן סברו דהוי רק מדרבנן."ד ס סימןא "ח א"אוג )"ק ג(, ופמ"צד ס סימןד ")יו
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ח בשו''ע מיירי  סעיףומו''ר הגאון רבי יואל פרידמן שליט''א, אמר לי שלכאורה אפשר לומר ש

י מיירי -ט סעיףבדבר שהוא ודאי מכשול וכגון בור ברה''ר, וזה אכן איסור דאורייתא, ואילו ב

לא יניח פיו על הסילון המקלח א השו''ע שם: ''בדברים שהם רק חשש סכנה )וכגון מה שהבי

''(, ובזה הוי וישתה, ולא ישתה בלילה מהבארות ומהאגמים, שמא יבלע עלוקה והוא אינו רואה

]ועוד חידש, דכל אדם שנזהר במקום סכנה, וכגון שעובר בזהירות את הכביש  רק איסור דרבנן

וונה' )או''ח סי' ס סעי' ד(, עובר בביטול ולא מכוון למצות 'ונשמרתם', למ''ד 'מצוות צריכות כ

עשה, עיין בב''ה שם, דלכאורה בכל מקום שמצווה במצוות עשה ולא מקיימה )דכיוון דלא כיוון 

למצווה, לא קיים את המצווה(, עובר על איסור 'ביטול עשה', וכן שאביו מבקש שיביא לו כוס 

עובר על ביטול עשה. ודע, דגם על מצוות ות 'כיבוד אב' מים, והבן מביא ולא מכוון שמקיים מצו

, ביאור הלכה סימן תצחבשישנה התוצאה המבוקשת ג''כ יש צורך בכוונה למצוה, כדמוכח 

ודע עוד דלענ"ד נראה דאין לכסות דם כוי אף סעי' יח בד''ה 'אפילו דם בהמה', שכתב: ''...

ם המצוה יהרי יבטל בידיבאופן זה שרוצה לנקות חצירו אלא שיכוין גם למצות כיסוי דאל"כ 

בספר 'אהבת חסד' שגם על מצוות של בין אדם  עוד ועיין  ...'',נהולפי הכלל דמצות צריכות כו

לחבירו צריך לכוון, וכגון שנותן לפועל שכרו בזמנו, ועיין בית הלוי סוף פר' תרומה, וצ''ע בכל 

 .זה[

ריך לתת כל ממונו להאריך צונשמרתם היא לאו מהתורה, אזי "יא דאם אכן מצוות ונפק"מ ה

ואם הוי , חייב רק עד חומש מנכסיו, ואם הוי מצוות עשה מהתורה עוד קצת את החיי שעה שלו

ר ", מה שאמר לי מולקמן בשער ג סימן כגעיין ע כמה צריך להוציא בזה, ו"רק איסור דרבנן, צ

 . ל"הגרדא, בשם "י סילמן שליט"הגר

שסו( שי"ל שיתן כל ממונו שהרי בזה אין את  סימןג בתשובות והנהגות )ח"עוד ועיין בזה 

הסברא לתת רק חומש ממונו כדי שלא יזדקק לבריות שהרי בלא"ה במהרה ימות ולא יזדקק 

 וה לחיות עוד קצת.וולקיים המצ212ב לתת כל ממונו ילבריות, וא"כ יהיה מחוי

 ספק הטיפולים אחרי שגם שנשאלתי בנידון אמנם": (שם)אמנם כשרק ספק אם יועיל, כתב 

 כל תאבד וגם, גדול בצער ותישאר יסוריה להקל כלל יועילו לא הרפואות עם וגם, יועיל אם

, יועיל אם בספק מ"מ, שבת כך על לחלל וגם ברפואות לעסוק ג"כה שמחוייבין ואף, ממונה

 דהיינו יותר רבים הסיכויים אם אלא ברפואה לעסוק רצונה נגד בממון אותה מחייבין אין אולי

 כעין והבאתי. ד"כנלע רצונה נגד אפילו הרבה ממון להוציא אותה מחייבין אז שיועיל רוב פ"ע

                                                        

גדולים כדי להרויח עוד קצת חיי שעה וכגון להכניס מחט לבטן והסבל  ןחיוב לסבול יסוריאמנם אין  212

לעיל , ועיין 312נורא כדי להאריך בקצת את החיים כך הובא בספר שיעורי תורה לרופאים חלק ג עמוד 

 .שם 76בשער ב, פרק א, סוף סעיף כג, ובמקורות שצוינו בהערה 
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 וודאי ע"מ ספק לפניו יש שאם: לד ה"בר הגמרא בביאור ל"זצ דסקין ל"הגרי ק"הגה בשם זה

 פשיטא הלא תמהו והמפרשים, עדיף דאורייתא שספק חידוש כדבר נקטה' דהגמ דרבנן

 יוצאין בקיומו אם דוקא דהיינו ל"הנ הגאון ותירץ, ת"מה וחייב ת"מה אלחומר דאורייתא שספק

 אין שם עיין ספק מידי ויצא המצוה שיקיים ברור אינו כשיקיים אף שם' בסוגי אבל, ספק מידי

 בכך רצונה שאין לומר יכולה, שיועיל ברור אינו ברפואות שגם כיון כאן זה כעין וגם. ת"מה חיוב

 ולתת להתרפאות רצונה ואין שיועיל ברור שאינו דידן בנידון זה ולפי, נהממ לגזול שאסור ש"וכ

 ממונה כל לתת בספק כלל חייבת אינה ואולי, ב"וצ לה שומעין יועיל אם שספק כיון ממונה כל

 ל תשובות והנהגות.", עכ"בכפייה ממנה ליקח ש"וכ

, שהרופאים ל"זמורי א, לגבי אבי "ר הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט"וששאלתי את מו

אמרו לו שאין מה להמשיך בטיפול הכימותרפי כי הסרטן מתפשט עוד ועוד והוכח שאין מועיל 

י זריקות ניסיוניות שאינם בסל התרופות, ועולות "ז אמרו שיש אולי סיכוי קלוש ע"הטיפול, ובכ

ני סיבות ח בחודש, ענה לי שאין חיוב להוציא ממון רב על זריקות אלו מש"עשרות אלפי ש

דעצם החיי סבל של החולה פוטר אותו מלהאריך חייו, כשהיה מוכן להוציא חומש ממונו 

ל[, ואף בלי זה, עצם זה שנותנים לזריקות אלו סיכוי קלוש "ל בשם הגרד"להפטר מסבל זה ]וכנ

 ולא רציני, אין זה אלא בגדר 'חלומות שוא ידברו'. 

 כספיים ששיקולים, הפוסקים גדולי בשם(, 198 עמוד ו"פ' )רופא של מפנקסו' בספר ועיין

, 89 בת סופנית לחולה יקר לב קוצב להשתיל פסקו כ"וע, רפואיות בהחלטות רלוונטים אינם

 ".בלבד ספורים ימים שתשרוד צפוי אם גם: "א"שליט קליין ש"הגרמ והוסיף

 .שער ג סימן נהלקמן בחבירו, עיין בהרחבה  של שעה חיי להאריך בשביל ממונו כל נתינתולגבי 

 

 

 

 סיום

, שלא יעזור לאדם לברוח ןלסיום יש להוסיף, בענין של מאבד עצמו לדעת מחמת יסורי (אי

בסוף פ"ד באבות "ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כרחך  שכתבמעונש ה'. כמו 

יד אתה חי ועל כרחך אתה מת ועל כרחך אתה עת213אתה נוצר ועל כרחך אתה נולד ועל כרחך 

 .ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא"

                                                        

שהנשמה אינה רוצה לצאת מן הפרגוד, מקום  -רחך אתה נוצר ופירש הר"ב בברטנורא: "שעל כ 213

בשעת הלידה  -טהור שהנשמות מונחות שם, וליכנס במעי אשה במקום טמא.... ועל כרחך אתה נולד 
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לכן אנו מפטירים בספר יונה במנחת שתרכב ס"ק ז( בשם האחרונים  סימןכתב המשנ"ב )ו

 :וז"ל (,ק ו"ס)והוסיף בשער הציון , נו "שאין יכולים לברוח מן ה' יתברך"כדי ללמדיוה"כ, 

את עצמו שאין יכול לתקן בשום אופן ועל כן "וכוונתם, כי האדם חושב כמה פעמים לייאש 

יתנהג תמיד באופן א', ואם יגזור עליו הקדוש ברוך הוא למות ימות. אבל טעות הוא, שסוף דבר 

ם לעולם ייהיה, כל מה שהקב"ה רוצה מנפשו שיתקן מוכרח הוא לתקן, ויבא עוד פעם ופעמי

ולסבול חיבוט הקבר ושאר צרות  הזה ובעל כרחו יוכרח לתקן, ואם כן למה לו כל העמל למות

ולחזור עוד הפעם, וראיה מיונה, שהקב"ה רצה מאתו שילך וינבא, והוא מיאן בזה ונס לים, 

מקום שלא ישרה עליו עוד השכינה לנבאות כידוע, וראינו שנטבע בים ונבלע בדג והיה שם 

כל מקום ראינו דאי לא יכול להתקיים דברי ה' יתברך, ומובמעיו כמה ימים, ולפי הנראה בו

שסוף דבר היה שרצון ה' יתברך נתקיים וילך וינבא, כן הוא האדם בעניניו. וזהו שאמרו באבות, 

ה אין שום "כ מהקב"". ואוכו'מנוס לך שעל כרחו אתה נוצר 214ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית '

אם  ,אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח"י(: -אפשרות לברוח, כפי שנאמר בתהלים )קלט, ז

גם שם ידך  ,אשא כנפי שחר אשכנה באחרית ים ,אסק שמים שם אתה ואציעה שאול הנך

אם אעלה אל השמים הלא אתה שם  -אם אסק "במצודת דוד:  ופירש "תנחני ותאחזני ימינך

 ."ואם כן אברח מידך לידך ואם אעשה לי משכב בשאול מתחת לארץ הלא הנך גם שם...

סתם  216השו"ע215ר לאבד עצמו לדעת מפני יסורין שהרי ובכל אופן הסכמת הפוסקים שאסו

שאין מתאבלין על מאע"ל, והרי סתם מאע"ל עושה זאת בגלל רוב צרותיו ולא כדי להמרות פי 

 הקב"ה.

                                                                                                                                                               

ונראה  -יש אדם מדוכא ביסורים ורוצה למות ואינו יכול"  -אינו רוצה לצאת... ועל כרחך אתה חי 

בספר, שאדם מעצמו מעדיף את ה'נוח' )להישאר במקום  שמתבאר הפלא ופלא לפי מה שכתבתי

( אבל הקב"ה עושה מה והנסיונות שהנשמות מונחות שם, ולהישאר במעי אמו, ולברוח מהיסורין

 שטוב!

וכמו כן בנדו"ד כשאיבד עצמו לדעת יסבול חיבוט הקבר וכו' ולא יעזור לו ושוב יצטרך לחזור  214

 הינם, ה' ירחם(.בגלגול ולתקן מה שצריך )או לסבול בג

 ועיין מה שכתבתי לעיל פרק ב סעיף ב, בדעת השו"ע. 215

: "...ומדי דברי זכור אזכור כי (בס"ק יב)ועי"ש  (.ח"ב יו"ד סימן כד)כן כתב בשו"ת יביע אומר  216

בילדותי הראה לנו מוה"ר הרה"ג ר' אליהו לופס זצ"ל, דברי הגאון מהר"א הכהן בעל שבט מוסר, בספר 

)פ"ה(, שהביא שם מעשה נורא ברוח א' שסיפר אל הגאון הנ"ל, איך שהיו מענישים אותו מנחת אליהו 

בעונשים איומים וביסורין קשים ומרים על שחנק את עצמו מרוב עוני וצער סמוך לזמן חופתו ואתי 
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ממתים ידך ה' ממתים מחלד חלקם )פרק יז( "בתהילים  שכתובר שיקוים בנו מקרא "ויה

ך על מטתם ומחמת שכלה זמן חייהם מצודות שנהיה מן המתים על ידהרש"י ו ופירש "בחיים

 בעבור הזקנה, ומאותם שחלקם בחיי העולם הבא! 

 

נידונים בהרחבה  - שער ג

 מנושאים שהועלו בספר
 המסרב לעלות לתורה נענש בקיצור ימיו-אסימן 

 לתת עצה שאינה הוגנת לגוי-סימן ב

 ספק לפני עיור-סימן ג

 רמאות בכשרות-סימן ד

 ן סיגריותחומרת איסור עישו-סימן ה

  בגוסס לטפל חובה האם -סימן ו

 ?  ברפואות להתעסק חייב חולה האם -סימן ז

 לפני עיור במידות-סימן ח

 רשע מת של וקבורתו ניוולו -סימן ט
                                                                                                                                                               

ון הזה, וגם וריקם ריקם, וקודם שאיבד א"ע לדעת צם ג' ימים וג' לילות, וחילק ממונו לצדקה לכפר הע

ות וון הזה שהוא עושה מרוב צערו ובשתו, ונבחר מוודה ובקש מחילה מהשי"ת לסלוח לו על העוהת

אם  (ס"ק י"ג)במחיים. וכל זה לא הועיל כלום, ותהי להיפך. עש"ב. תסמר שערת אנוש..." ועי"ש עוד 

 .לברך בשם ומלכות דיין האמת באופן שלא התרו בו לפני שאעצ"ל מותר
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 הלעיטהו לרשע וימות-סימן י

 כדי לא לעבור על לאו להתייסר-סימן יא

 לפני עיור כשהנכשל אנוס-סימן יב

 בירה בדיני שמים ובדיני אדםשליח בתשלום לדבר ע-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

 בקום, הדת על העברה מחשש (עצמו את להמית ואפילו) נפש מסירות -סימן יז

 "עולם קרקע"ב אפילו או ועשה

 וגדרי טריפה באדם דיני-מן יחסי

 העושה חבירו לטריפה חייב משום רוצח-סימן יט

  הריגת הנרדף, ושאר אנשים את הרודף -סימן כ

 נרדף ספק רודף וספק-סימן כא

 העמלקי הנער את דוד ענישת טעם -סימן כב

 מזה נמנעים ומתי, להתרפאות סופני חולה כופים מתי -סימן כג

 מות במהרה ולא יתייסריסופני ש על חולה תפילה-סימן כד

 חבירו את להציל כדי להסתכן - כליה מכירת, "קודמין חייך"-סימן כה

 הצלת עצמו על חשבון נזק לחבירו-סימן כו

 את להציל כדי(, שעה חיי' )טריפה'ה של וכן', ספק'ה של הצלתו דחיית -סימן כז

 (עולם חיי) השלם
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 תשימו פסיק רישיהכש מורפיום מתן -סימן כח

 החץ הטיית בהיתר א"החזו של מחי' הנלמדים' הצלה מעשה'-סימן כט

 נח בבן יעבור ואל יהרג -סימן ל

 היסורין מעלת -סימן לא

 , והמסתעףת"רחב עם במעשה הדברים סדר -סימן לב

 ברחוב בהליכתה מכשול שגורמת צנועה אשה -סימן לג

 אימו את המסכן( ראשו הוציא שלא) עובר בדין -סימן לד

 האיסורים את נ"קויפ בדחיית הגבלות -ן להסימ

 והנפש הגוף שמירת -סימן לו

 עליו מוזהר לא שהמכשיל ובדבר, עשה בביטול ע"לפנ -סימן לז

 'חזית מאי' סברת שייכת כשלא דמים בשפיכות יעבור ואל יהרג -סימן לח

 משמד להצילם הילדים הריגת -סימן לט

 השלם ייח את להציל כדי טריפה אדם הריגת -סימן מ

 ישראל כלל הצלת -סימן מא

 השם קידוש על למות להזדרז -סימן מב

  באונס רודף ובדין ,מהנאצים המתחבאים את שמסכן תינוק בכי -סימן מג

 עצמו רציחת -סימן מד

 אבדאת מי שמנסה לו ,עצמו את שמסכן מי האם חייב להציל את -סימן מה

 לדעת עצמו
 גוי י"ע הנהרג במעלת -סימן מו
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 שנשרף ת"ס לרואה והדמיון ,נשמה יציאת בשעת לעומד קריעה חיוב -מז סימן

 הנשמה מכונת הגוזל -סימן מח

 נפשות בהצלת קדימה בדיני חקירות -סימן מט

 חיים הצלת לצורך נפטרים בגופות שימוש -סימן נ

 (קרנית השתלת) רפואה לצורך נפטרים בגופות שימוש -סימן נא

 ונפלים מתים ניתוחי איסור חומרת -סימן נב

 חבירו של ואבריו, ממונו, בהלבנתו עצמו מציל -סימן נג

 העבירות ועונש, מצוות שכר מכירת ובחלות, לגוי מחלתו המוכר חולה -סימן נד

 חבירו של שעה חיי להאריך בשביל ממונו כל נתינת - נה סימן

 להמיתו העלול ניתוח עשיית - נו סימן

 הטיפול באופן, הרפואי הצוות לבין ומשפחתו חולה בין ויכוח - נז סימן

המתייסר גוסס  של האחרונים ברגעיו וידוי אמירת - נח סימן

 לשלם חייב האם שהזיק רופא - נט סימן

 סגולה או תפילה י"ע הנגרם מוות - ס סימן

 בעצת לשמוע ולא, וניתטבע ברפואה להתרפאות לחולה היתר - סא סימן

 הרופאים

 הכרה ומחוסר' צמח' של במצב הנמצא - סב סימן

 והמסתעף "גוסס" של הגדרתו - סג סימן

 מיסורין להנצל כדי איסורים על לעבור - סד סימן

 קטלנית עם נישואין - סה סימן
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 בתמימות' ה ציווי עשיית - סו סימן

 להתייסר בשביל מצוות עשה -סימן סז 

 הצלת נפשות בשבת, ברופא חילוני וברופא דתי -סימן סח 

קות בגדרי הצלהספי -סימן סט 

 המסרב לעלות לתורה נענש בקיצור ימיו - א סימן
בהקדמה( 17 )שייך להערה

 (הקדמה)והובא בבתשובה  ם"הרמבכתב 

 בינו בה לעיין צריך בצבור דבר שהאומר

 ארבע פעמים. עצמו לבין

המקור לכך מהנהגת רבי עקיבא שלא רצה 

 לעלות לתורה כיון שלא סידר הפרשה

 תנחומא במדרש מקורונראה שו א(

 למדך..."( טו סימן יתרו פרשת ורשא)

 רוחך תהא לא תורה בן תהיה שאם התורה

 שתפשוט עד הצבור לפני דבר לומר גסה

 שלשה םישני עצמך ובין בינך אותה

 החזן שקראו עקיבא ברבי מעשה, פעמים

 רצה ולא, בצבור ת"בס לקרות ברבים

 כך לא, רבינו, תלמידיו לו אמרו. לעלות

 ולמה, ימיך ואורך חייך היא כי, למדתנו

 לא, העבודה, להן אמר? מלעלות נמנעת

 אותה סדרתי שלא על אלא לקרות נמנעתי

 אדם שאין, פעמים שלשה יםישנ פרשה

 עד הצבור לפני תורה דברי לומר רשאי

 לבין בינו פעמים' ג' ב אותו שיפשוט

 ."...עצמו

ה כשביקש לומר תורה לישראל "גם הקב

 בינו לבין עצמו אמרה ד' פעמים

 שמובא כפי, ה"הקבמצינו אצל  זה ודבר ב(

 מפורש ויותר, שם התנחומא דברי בהמשך

 שמות במדרש זה מעשה שהובא בלשון

(: א סימן מ פרשה תשא כי פרשת) רבה

 כשבקש ,למד אתה האלקים מן ,אחא ר"א"

 בינו פעמים' ד אמרה ,לישראל תורה לומר

 ,לישראל אמרה שלא עד עצמו לבין

 ,'חקרה וגם הכינה ויספרה ראה אז' נאמרש

 וידבר'( כ שמות) וכן .לאדם ויאמר כ"ואח

 כ"ואח, 'האלה הדברים כל את אלקים

 בן יוחנן' ר ,רבנן אמרו .'לישראל לאמר'

 ,עקיבא רבי לפני בא אחת פעם תורתא

 לא להם אמר בתורה וקרא עמוד לו אמר

 ."חכמים ושבחוהו הפרשה על עברתי

 ידור מתפילת דודלצורך בס ראיה

'מדרש ילמדנו', )הובא  בלשון ע"וע ג(

( קמו רמז ב שמואל שמעוני ילקוטב

 אדם רבינו ילמדנו...": ע"ר עם למעשה

 לקרות לעמוד החזן לו שקרא מישראל
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 התקין ולא התיבה לפני לעבור או בתורה

 כך. ולקרות לעמוד מותר שיהא מהו עצמו

 שלא ?למה .לקרות אסור :רבותינו שנו

 עקיבא' בר מעשה ...בצבור ויתבייש קראי

 ולקרות לעמוד ברבים החזן לו שקרא

 מבית שנפטרו אחר, עמד ולא ,בתורה

 אמר ,לתלמידים מפייס התחיל הכנסת

 עמדתי לא גסה מרוח אם ,עלי יבא ,להם

 עמד לא ולמה ,לו אמרו .בתורה וקראתי

 את התקנתי שלא מפני מר להם,א ?רבי

 על תמהין תחילוה כך ששמעו כיון .עצמי

]הרי אסור לסרב  עקיבא' ר שאמר מה

 לא: דוד אמר]השיב להם[  לעלות לתורה[

 שהייתי עד האלהים לפני מתפלל הייתי

 הייתי כך אחר עצמי ומתקן דעתי מתיישב

 ."...תפלתי ומסדר עומד

: אם העולה קורא בעצמו ולא ע"השו פסק

 סידר הפרשה, לא יעלה

 אורח רוךע בשולחן להלכה נפסק וכן ד(

 שנהגו במקום"(: א סעיף קלט סימן) חיים

 לא אם, רם בקול קורא עצמו שהעולה

 בינו שלש יםיפעמ הפרשה תחלה סידר

 כדי שעד והתחדש ."יעלה לא, עצמו לבין

, הפרשה את פעמים כמה לסדר חשוב כך

 פ"ואע, לתורה יעלה לא סידר לא שאם

 ,לתורה לעלות לא מאוד חמור דבר שזה

 דף) בברכות כדאיתא, ימים ורבקיצ שנענש

 דברים שלשה :יהודה רב ואמר" ,.(נה

נותנים לו : אדם של ושנותיו ימיו מקצרים

ספר לקרוא ואינו קורא, כוס של ברכה 

 נותנין ואינו מברך, והמנהיג עצמו ברבנות.

 כי דכתיב, קורא ואינו לקרות תורה ספר לו

 ולכן .(כ ל נצבים) "ימיך וארך חייך הוא

 שהרי ושאלהו עליו התפלאו ע"ר תלמידי

, לתורה לעלות לסרב שאסור אותנו לימדת

ז "בכ, ע"ר להם ענה, ימיך ואורך חייך היא כי

 .הכנה בלא יקרא שלא התורה כבוד יותר

טעמים הבברכות ו כנה הכתובה בגמ'הס

 לכך

שהובא בגמ'  והסיבה לחומרת העונש ה(

כתב במהרש"א )חידושי  ל,"בברכות הנ

דה"ל כאילו נותנין לו חיים "אגדות שם(: 

. "דכתיב כי הוא חייך וגו' והוא לא בעי

מספר לב חיים  מובא להלן]וכעין זה 

ל )בדרך חיים אבות "למהרח"פ[. ובמהר

ה "א מ' יג( הסביר שמפריד עצמו מהקב"פ

מי "במאירי פירש: ו שהוא מקור החיים.

שמזמינים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא 

 ,אי אפשר להתקיים בכך ,שבו גאווהמתוך 

לפיכך ראוי לו לאדם להשפיל עצמו נגד 

 . "השם ונגד עמו

ש, "ף וברא"החיוב לעלות לתורה נפסק ברי

 א"ע לפירוש הגר"וכן פסק השו

ף(, ")מג. בדפי הריף "דין זה נפסק ברי ו(

א "הגר לפירושד(. וכן  סימןט "ש )פ"וברא

 ,נפסק בשולחן ערוך )סימן קלה סעיף ו(

אם נכנס הכהן לבהכ"נ אחר "שכתב: 

שהתחיל הישראל ברכו לא הוי התחלה, 

ועומד הישראל בתיבה עד שישלימו כהן 

. וכתב בביאור הגר"א: "ולוי ואז יקרא
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שצריך לקרות כמ"ש  -ועומד כו' ואז כו' "

 ."'וכו שלשה .בפ' בתרא דברכות נ"ה

ע "שהסיבה שהשו ביאר,א "הגרד ,כלומר

ו לעמוד חייב את הישראל שהתחיל ברכ

ולקרות  ולחכות עד שיגמרו הכהן והלוי

ל ", מכיון שכתוב בגמ' בברכות הנשלישי

שמי שקראו לו לתורה ולא קורא, מקצרין 

ימיו, לכן חייב לפתור את הבעיה שנוצרה, 

ואמנם  שלישי. ויחכה שם עד שיקרא

מגן אברהם א הוא דלא כ"של הגר פירושו

ק "ב שם ס"פ המשנשאר מפרשים )וכ"ו

שפירשו שהסיבה שיעמוד שם עד כב(, 

שהכהן והלוי יגמרו, היא כדי שלא יתבייש. 

ע "א לא קשה מדוע השו"ואמנם לפי הגר]

ג הביא את הסכנה האחרת  סעיףרא  סימןב

הכתובה בגמ' בברכות שם, ואילו את 

הסכנה של אי עליה לתורה לא הביא, דאכן 

 סעיףקלה  סימןע כתבה ב"א השו"לפי הגר

 . ל["ו וכנ

א "וש פירש לפי זה את דברי הרמהלב

 בעניין קריאת העולה לקללות

א )סימן תכח "ע מה שכתב הרמ"עו ז(

וכן " ה בקריאת הקללות:יסעיף ו( לגבי עלי

אלא  ,נוהגין שלא לקרות אחד בשמו לעלות

וכתב במחצית השקל  ."קורין מי שירצה

מ"ש רמ"א וכן נהגו שלא לקרות " :)ס"ק ח(

פן לא  ,טעםאחד בשמו, כתב בלבוש ה

ונמצא  ...ירצה לעלות אף שכבר קרוהו

עובר על הפס' 'מוסר ה' בני אל תמאס כו', 

וגם הוא מן הדברים המקצרים ימיו של 

 ."אדם כשקוראים אותו ואינו עולה

]ומשמע מלשונו, שלא קוראים בשם אדם 

כלל. אבל הביאור הלכה שם פירש, שכוונת 

א היא, שקוראים למי שיודעים בו "הרמ

וכן פסק בערוך השולחן )סימן  וצה[שר

ולמי שקראו הש"ץ מחויב "קלט סעיף ד(: 

לעלות מיד ואם אינו עולה גורם לו קיצור 

ג' דברים  (נה.)ימים, וכך אמרו בברכות 

מקצרים ימיו ושנותיו של אדם ואחד מהם 

מי שנותנים לו ס"ת לברך ואינו מברך ע"ש, 

ועכשיו זהו נתינת הס"ת שקורין אותו 

 סימן, וכן פסק העטרת זקנים )"וכו'ד יעמו

 קל"ח בסוה"ד ועוד(.

צ שונאו, "מי שקראוהו לעלות לתורה וש

 א לא יעלה דסכנה היא לו"לדעת הרמ

וכמה חמור ההימנעות מלעלות לתורה.  ח(

מי "א )סימן נג סעיף יט(: "פסק הרמדהנה, 

שהוא שונא לש"צ לא יעלה לספר תורה 

וכתב שם  ."כשקורא התוכחה )אור זרוע(

...ובשם ר"י חסיד "במגן אברהם )ס"ק כב(: 

כ' ש"ץ צריך להיות אהוב לקהל, שאל"כ 

כשקורא התוכחה סכנה היא למי שאינו 

אוהבו, ואמר שאם הוא שונאו לא יעלה 

ק"ב שכתב אף  סימןוכו', ועיין במהרי"ל 

כשקורין אותו לא יעלה ע"ש. ול"נ שיותר 

 'יכלו ועוזבי ה''טוב לעלות משיכנס לעונש 

)כנסת הגדולה(. ול"נ דדוקא היוצא מביה"כ 

בשעת קריאת התורה עליו נאמר זה, אבל 

בין גברא לגברא מותר לצאת, אלא 
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כשקוראים אותו ואינו עולה מקצר ימיו 

 . "כדאיתא פ"ט דברכות

א דיעלה לתורה, דיותר "ג והמג"דעת הכנה

 צ שונאו"סכנה לא לעלות מלעלות כשהש

שהסביר  (,שם)קל עיין במחצית השו ט(

א חולקים על "שהכנסת הגדולה והמג

ל ", שדעת המהריוהראשונים ל"המהרי

שהסכנה שיש בבעל קורא ששונא לעולה 

לתורה בקללות היא יותר חמורה מסכנות 

אחרות ולכן אף שקראו לו לתורה לא יעלה, 

ג סוברים שאף שעליה "א וכנה"ואילו המג

לתורה כשהבעל קורא שונא אותו היא 

ז יש סכנות יותר חמורות, "ה, בכסכנ

שמקצרין ימיו ל "הנא הגמ' בברכות "מגלה

היא כשקוראין לו של מי שלא עולה לתורה 

יענש שסכנה הג "סכנה יותר חמורה, ולכנה

ת והולך כדכתיב "של מי שמניח סבקללה 

 ."ועוזבי ה' יכלו"ישעיהו א כח( )

פ "א וכ"ג ומג"ב כהכנה"הכרעת המשנ

 א"הגר

שונא " :נח( ק", סנג סימןב )"שנהמכתב ו י(

ר"ל כיון שהוא שונא לש"ץ  -לש"ץ 

כמים 'מסתמא הש"ץ ג"כ אינו אוהבו כי 

ו', ואולי יכוין ש"ץ הקורא כו 'הפנים לפנים

בהתוכחה נגד פניו, וחשש סכנה היא לו, על 

דאפילו קראהו לא יעלה. א "הרמ כן פסק

וכנה"ג כתב דיותר טוב שיעלה משיכנס 

שהוא מבזה כבוד התורה, וכן  לעונש בשביל

, בספר שערי אפרים כ"הסכים הגר"א, וכ

א יעלה "כ בפתחי שערים דגם למג"וכ

ומשמע דהכרעת . "בדיעבד אם קראוהו

א והאחרונים דיעלה "כדעת המגב "המשנ

א "לקללות אם קראוהו, ולא כהרמ

 .והראשונים

א פסקו כמאירי, "הראשונים והרמ

ורה, הוא שהחומרא של מי שאינו עולה לת

 דווקא בעושה כן מחמת גאווה

ג אליעזר בלוי "ואמר לי ידידי הרה יא(

א שפסק כדעת "א שמחלוקת הרמ"שליט

ל, "י החסיד ומהרי"הראשונים האור זרוע ר

א והאחרונים, תלויה "א הגר"עם המג

במחלוקת המאירי עם האחרונים )הובאו 

וביאר,  (נה.)לעיל( בביאור הגמ' בברכות 

מי שמזמינים לו "שם,  פירשמאירי דהנה ה

 גאווהספר תורה לקרות ואינו קורא מתוך 

. משמע "שבו אי אפשר להתקיים בכך

 גאווהמלשונו, דרק אם אינו קורא משום 

א להתקיים, אבל אם אינו קורא משום "א

 אין מתקצרין ימיו.  איזה סיבה

למאירי: שגם שאר הדברים בגמרא  ראיה

 הם מחמת גאווה

מאירי, דברי הראיה ל נראה להביאו יב(

דהרי כל שלשת הדברים במימרא דרב 

, נותנים לו ספר גאווהיהודה שם, הם משום 

לקרוא ואינו קורא, כוס של ברכה ואינו 

ב, והמנהיג עצמו ברבנות "מברך לבעה

 שלא לצורך כמו שביאר שם המאירי.

 למאירי מלשון המדרש ראיהעוד ו

מאירי הביא לליש ראיה ועוד  יג(

ם שמות רבה תנחומא וילמדנו, מהמדרשי
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ש( ")הובאו לעיל בריש הסימן באורך עי

 לעמוד החזן לו שקרא עקיבא' בר מעשה

רצה לעלות, אמרו לו  ולא בתורה ולקרות

כי היא חייך 'תלמידיו לא כך לימדתנו 

ולמה נמנעת מלעמוד, אמר  'ואורך ימיך

מרוח גסה לא להם העבודה יבא עלי אם 

 לא ולמה לו אמרווקראתי בתורה, עמדתי 

 את התקנתי שלא מפני ל"א ,רבי עמד

שלשה ארבעה פעמים, שאין אדם  עצמי

ת לפני הציבור עד שיפשוט "רשאי לומר ד

אותו ג' ד' פעמים בינו לבין עצמו, ודבר זה 

ה עצמו שלמדה ד' פעמים "למדנו מהקב

בינו לבין עצמו לפני שמסר התורה 

ם אז ראה ויספרה הכינה וג'לישראל שנא' 

ד ", עכת'ויאמר לאדם'כ "ורק אח ',חקרה

המדרשים. הרי ראיה למאירי דכל האיסור 

לא לעלות משום כי היא חייך ואורך ימיך 

הוא רק אם לא עולה מרוח גסה, ורב יהודה 

ודאי לא נחלק על התנא רבי עקיבא, מה גם 

ל. "דפליג עליה במדרשים הנ דלית מאן

 :'ילמדנו'מדרש הראיה היא מלשון ה ]א.ה

"יבא עלי אם משום רוח גסה לא עמדתי", 

במה שלא רצה לעמוד, ולא  גאווהשה

א תהא רוחך גסה לומר מלשון התנחומא "ל

דבר לפני הצבור עד שתפשוט אותה בינך 

שם להיפך שאומר  גאווה", שהובין עצמך

 לפני הציבור בלי להכין.[

כ להמאירי שהסיבה שמתקצרין ימיו "וא

מרוח גסה היא סירובו לעלות לתורה 

, אם יש לו סיבה לא לעלות, כגון גאווהו

 שמפחד לעלות לקללות שבתורה שמא

הש"ץ יכוון עליו שיש בזה סכנה, מותר לא 

וכדעת  לעלות ואין בזה שום חשש.

ל "הראשונים האור זרוע ור"י החסיד הנ

ץ "שלא יעלה לקללות שבתורה כשהש

שונאו, ואף בשקראו לו לעלות לא יעלה, 

  א כהראשונים."פ הרמ"וכ ל,"כ מהרי"כ

 א"יש אחרונים דפסקו כראשונים והרמ

ת תורה לשמה "פ הבן איש חי בשו"וכ יד( 

ה, דאפילו מפני הבושה דאין לו "צ סימן

כסף לתרום כמנהג המקום, אין צריך 

לעלות כשקוראין אותו. ועיין פסקי 

תשובות )קלט א( שהאריך בדוגמאות 

עת והביא עוד כמה פוסקים אחרונים כד

  הראשונים.

 ב,"א והמשנ"דעת המג

דחומרת ההימנעות מלעלות לתורה היא  

צ "לא בגלל גאווה, ולכן יעלה גם כשהש

 שונאו

א ורוב "דעת המג נראה לבארו טו(

האחרונים אחריו, דאם קראו לו לעלות 

יעלה אפילו לקללות על אף הסכנה שבהם, 

דאם לא יעלה יתקצרו ימיו, שהיא כפירוש 

מרא, דכשקוראים לו לעלות האחרונים לג

 ,כאילו נותנין לו חיים ולא עלה הרי הוא

, כמו והוא לא בעי ,דכתיב כי הוא חייך

ל "מהרכלשון ה וא א,"שכתב המהרש

ה שהוא מקור "שמפריד עצמו מהקב

ב "ג ומשנ", או כמו שפסקו כנההחיים

כ הרי הוא "שהוא מבזה כבוד התורה. וא

 בסכנה ודאית שמתקצרין ימיו אם לא
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ץ יכוון עליו "יעלה, ואין ספק שמא הש

בקללות כשיעלה ויבא לידי סכנה, מוציא 

מידי וודאי סכנה שמתקצרין ימיו כשלא 

 ב דיעלה."ומ א"עלה, לכן פסקו המ

ע שלא עלה "שאני רא ד"ישוב המדרש למג

כשלא הכין, שכיון שלא הכין אינו ראוי 

 לעלות, וממילא אינו ניזוק

 א"לשיטת המגנראה ליישב המדרש ו טז(

ע "המעשה עם רדדסבירא להו , והאחרונים

ל דכל שלא הכין הקריאה יש "במדרשים י

כ אינו יכול לעלות "וא ,לו איסור לקרוא

ואינו ניזוק, אבל כשהכין ומותר לו לקרוא, 

אם לא יעלה הרי הוא כפורש מהתורה 

ומהחיים, וגם יש ביזיון לתורה כשלא עולה 

ם גאווה, מכל סיבה שהיא, ולא רק משו

 כשחושש מקללות יעלה. אפילוולכן 

א עם דברי מדרש "יתכן ליישב דעת המג

 ילמדנו

אמנם לשון הילמדנו )שהובא לעיל  יז(

דאדם שלא התקין עצמו "בתחילת הסימן( 

קשה על  "לא יקרא שלא יתבייש בציבור

א, דמשמע דהסיבה שלא עולה הוא "המג

כדי שלא יתבייש ולא משום שאסור לקרוא 

משמע כן  הכין. אבל מלבד מה שלא בלא

 בשמות רבה ובתנחומא, עוד יתכן ליישב

לדעת הילמדנו, דשאני התם שהוא  גם

פ שסיבת התקנה היא "תקנת חכמים, ואע

מפני הבושה, כיון שתיקנו כן תיקנו, 

וממילא אין סכנה. אבל אין ללמוד מזה, 

 צ שונאו. "להתיר לא לעלות בגלל שהש

ע לא הכין "רהראשונים דייקו מכך ש

הקריאה, דאין פגם וסכנה בעצם ההימנעות 

 מלעלות

והראשונים סברי, שאם היה סכנה  יח(

בעצם אי העליה לקרוא בתורה כשקוראין 

שהוא כמפריד עצמו מהתורה ומהחיים  לו,

כ ודאי שהיה חיוב "או שמבזה אותה, א

ע חייב להכין "א להכין, ובוודאי היה ר"לכ

א "שיקראו לכ הקריאה, שהרי צפוי אפילו

ש לגדול הדור, "לעלות לקרוא בתורה וכ

ועל כרחך דכל הפגם הוא כשאינו עולה 

 ,נראה ליישב א,"דעת המגובדרך גאווה. ]

 ע ולא הכין[."דיתכן שנאנס ר

ע "לראשונים, תמיהת התלמידים על ר

היתה בגלל שידעו שיודע לקרוא ללא 

 הכנה, ולא על עצם הימנעותו

שאין פגם בעצם אי ולראשונים,  ]א.ה יט(

העלייה, יש לבאר את דברי המדרש רבה 

)שהובא לעיל בתחילת הסימן( שתמהו 

, דהיינו "ושיבחוהו חכמים"התלמידים עליו, 

על שהחמיר ודקדק בהלכה לא ידועה תוך 

ע ביזיונות, שחידש, דאף שוודאי "שקיבל ע

ידע לקרוא, לא עלה, כיון שמי שלא הכין 

היא שאסור לו כמה פעמים הקריאה, הלכה 

ה עצמו "לקרות, ודבר זה למדו מהקב

שקראה הכינה וגם חקרה ארבע פעמים 

בינו לבין עצמו לפני שלימדה לישראל, כדי 

ללמדנו זאת ההלכה. ובאמת התלמידים 

ידעו דאסור לקרוא למי שלא יודע, אבל 

ע חידש שגם מי שיודע לקרות, כל עוד "ר
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 לא הכין וסידר שוב בינו לבין עצמו כמה

פעמים אסור לקרוא. וסדר הדברים 

ע פתח "שר ל הוא"בילקוט שמעוני הנ

בדברים כי ראה שקשה להם הדבר שלא 

 גאווהרצה לעלות, ואמר להם שלא בגלל 

לא עלה, ושאלוהו ולמה לא עלית, וענה כי 

לא הכין כמה פעמים, ותמהו התלמידים 

הרי אתה יודע היטב גם בלי להכין, וענה 

ר, שהרי גם דוד המלך להם שבכל אופן אסו

ואף  לא התפלל אם לא הכין עצמו קודם

 .[שידע

א, גם אם קראוהו לעלות "לדעת הגר

בטעות כשהיה כהן, ואינו קורא בגלל הכהן, 

 הוי בזיון אם ירד בלי לקרוא

 א, )שהובא לעיל"דעת הגר ובביאור כ(

ל דאף שקראו לו בטעות ועלה "דס (ס"ק ו

ם 'ביזיון ואין משו גאווהשאין כאן משום 

לתורה', שהרי הוא בא לעלות, אלא שאין 

א "ל להגר"ז ס"מניחים לו בגלל הכהן, ובכ

ת לקרות ואינו "דהוא בכלל מי שנותנין לו ס

קורא שמתקצרין ימיו, ואף שהוא אנוס 

גמור למרות שלא ממנו בא הדבר. ולכאורה 

א דיש כאן סכנה "ל להגר"משמע דס

ולא  סגולית בכך שקראו לו לעלות לתורה

עלה, ולכן יעמוד שם ויחכה כדי שלא יכנס 

ז אפשר "לסכנה ויעלה שלישי. ]א.ה ולפ

ר שהובא לעיל "לבאר לשון השמו

ע העדיף להסתכן ", דר"חכמים ושבחוהו"

בסכנה סגולית, העיקר לא לעבור על 

ההלכה שאסור לקרוא כשלא הכין.[ אבל 

באמת הוא דוחק לומר שיש סכנה סגולית 

באנוס גמור, בפרט דלא להינזק מהתורה 

ממנו הוא, שהרי הוא רוצה לעלות אלא 

ל "דאין מניחין אותו בשביל הכהן. ולכן י

א אינו אונס כיון שיכול לקרוא "דלהגר

כ כבוד התורה שיחכה ויקרא "בשלישי, א

בשלישי, ואם ירד ולא חיכה, או שהורידוהו, 

, דומה הדבר למה משלהוי בזיון לתורה. 

 לחדרו שנכנס ולפני ,לראובן שקרא למלך

 שודאי, דחוף טלפון המלך קיבל, המלך של

 המלך שיגמור עד שיחכה הוא המלך כבוד

 לביתו שיחזור ולא, הדחופה השיחהאת 

 לו יקרא אותו ירצה המלך שאם ויאמר

 לו להניח החיוב מוטל הגבאי על וגם..., שוב

ולכן, אין  .עלה שכבר כיון שלישי לקרוא

מו שמשמע לשון צריך לקרוא לו שוב, כ

ו( "ועומד הישראל "ס ,קלה סימןע )"השו

בתיבה עד שישלימו כהן ולוי ואז יקרא", 

דאין קוראין להעלותו שוב, אלא קורא 

מעצמו אחרי הכהן והלוי, כיון שהקריאה 

 הקודמת מחייבתו לעלות כמו שביארנו.

ג אין בזיון, אלא הסיבה "א, בכה"לדעת המג

שלא שממתין עד שיעלוהו הוא כדי 

 יתבייש

לעיל ) א וכל האחרונים"אמנם המג כא(

א, מדפירשו דהא "חולקים על הגר (ו עיףס

דעומד הישראל בתיבה ועולה שלישי הוא 

כ סברי דאין חשש "כדי שלא יתבייש. א

שיתקצרו ימיו אלא כשאינו עולה 

כשקוראין לו, שהוא כפורש מהתורה 
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ומבזה אותה, אבל אם אמרו לו לרדת מפני 

מישהו אחר או סיבה אחרת, הכהן או 

שהוא אינו מפריד עצמו ולא מבזה את 

 התורה, אין שום סיבה שיתקצרו ימיו. 

כ יש כאן שלש דעות בדרגת הזהירות "א

 בכבוד התורה:

דעת הראשונים דרק אם לא עולה  .א כב(

או דרך ביזיון הוא בסכנה, אבל  גאווהמשום 

יכוין עליו בקריאת  שהקורא אם הוא חושש

אינו חייב  ,או משום סיבה אחרת ת,הקללו

הקורא א בחושש מ"פ הרמ"לעלות. וכ

פ הבן איש חי ועוד כמה "ששונאו, וכ

 אחרונים גם משום בושה ושאר סיבות.

א ורוב האחרונים דכל שלא "דעת המג ב.

 עולה כשקראוהו הוא בסכנה, וחייב הוא

לעלות, אפילו אם קראו לו לקללות שיש 

יכוון עליו. חשש שהבעל קורא שונאו ו

אמנם אם הוא עלה, אלא שהורידוהו משום 

הכהן או משום חיוב אחר אין כאן שום 

חשש סכנה. ומה שנשאר בבימה ועולה 

לשלישי הוא רק כדי שלא יתבייש ומשום 

ויכול  ,כבוד הבריות ולא משום כבוד התורה

 למחול על כבודו.

א דכיון שעלה לקרות אין לו "דעת הגר ג.

ורידו, דכיון שעלה לקרות לרדת וגם אין לה

בתורה ויש אפשרות שיקרא שלישי אין 

כ אינו יכול "להורידו משום כבוד התורה, וא

 למחול. והוא קודם בשלישי לכל אדם. 

יש לדון האם מי שהעלוהו בטעות וממתין 

לעלות שלישי, קודם לחיוב אחר כחתן 

 ויארצייט

א הוא קודם בשלישי "ואפשר דלהגר כג(

או יארצייט וכדו', כיון דכבר גם לחיוב חתן 

עלה אין להורידו משום כבוד התורה גם 

עבור חיוב של אדם אחר, כיון דהוא קודם 

לחיוב האחר, דכבר העלוהו וזכה, ואם לא 

יקרא מתקצרין ימיו, ושאני כהן, שהוא חיוב 

גמור, וגם שהוא חיוב על העולה עצמו 

להקדים הכהן לפניו, וגם שאינו יורד אלא 

לישי. או דילמא דכל שיש חיוב קורא בש

אחר כלא אפשר דמי, ואין חשש לכבוד 

א. "ג ויכולים להורידו גם להגר"התורה בכה

ג "א יש לעיין אם בכה"א וש"גם לדעת מג

הוא קודם בשלישי לישראל אחר שיש לו 

חיוב, דכיון שכבר העלוהו זכה בה, וגדול 

 כבוד הבריות, ושאני כהן כמו שנתבאר. 

ראו לאדם למפטיר ונזכרו נוהגין שאם ק

ע לדעת "שיש חיוב, דמעלים החיוב, וצ

 א"הגר

ה דיש לעיין אם קרא הגבאי "וה כד(

כ "לראובן לעליה אחרונה או למפטיר, ואח

נזכר שיש לשמעון יארצייט או חיוב אחר, 

האם יכול הגבאי להוריד את ראובן וכמו 

בכהן, או דלא יכול להורידו ושאני כהן כמו 

רט דאין כאן הפתרון שנתבאר, ובפ

שיעמוד ויעלה לשלישי כי זו העליה 

האחרונה והוא כבר זכה בה. או דילמא 

וד הבריות דביש חיוב אחר אין חשש של כב
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הגאון ר "מומכן שמעתי להורידו. וכן נוהגין, 

. ]ויתכן, דאם א"רבי שלמה גוטפריד שליט

מכבדים את מי שקראוהו בהגבהה, אין כאן 

כבוד התורה, דהרי משום כבוד הבריות ו

אמנם מה שנוהגין  .נוטל שכר כנגד כולם[

א ורוב "להקל אפשר דהוא כדעת מג

ש "ב כמותם, וכ"האחרונים דפסק המ

א והבן איש חי. "לדעת הראשונים הרמ

א שהוא "אבל אינו ראיה דגם לדעת הגר

ואפשר , ע"משום כבוד התורה הדין כן, וצ

כ מדברי "ע .דיש להחמיר מחשש סכנה

  א."אליעזר בלוי שליט ג"הרה יידיד

כשאינו  הסכנה במסרב לעלות היא גם

 קורא בעצמו

שהסכנה באי עליה  מוכח ל"הנמ הנהו כה(

לתורה, היא גם כשהעולה לתורה, הוא לא 

'הבעל קריאה' בעצמו, אלא רק מברך את 

ב "והמשנ א")שהרי לפי המג הברכות

צריך לעלות כדי שלא  ד עיףשהובאו בס

ץ שקורא "מיירי שם שיש שיהיה בסכנה, ו

קלט, וכן  סימןח ריש "כ הפר". וכבתורה(

 סעיףקלט  סימןבתורת חיים )סופר, כתב 

...ועוד אפילו עכשיו שהמנהג שלעולם "א(: 

קורא החזן, מה הוה, הלא זה נחשב כמו 

 ."קמ סעיף א סימןשקורא העולה עיין 

אמנם בא''ר )סי' קלט ס''ב(, שדין זה נאמר 

ס שהיה העולה קורא בתורה רק בזמן הש''

 בעצמו.

 

מי שאינו רוצה לקרות בתורה מסתכן 

 בשריפה, מידה כנגד מידה

 סימןג "ע בלב חיים )פאלאג'י, ח"וע כו(

...זה האיש שקראו אותו ": , שכתביב(

הוי ממש  ,לעלות לתורה וסירב ולא עלה

ג' דברים מקצרים ימיו  ,מה שכתוב בגמ'

ת "לו ס מי שנותנין -ושנותיו של אדם 

כי הוא חייך 'כדכתיב  ,לקרות ואינו קורא

, ונמצא שיש לו עונש מן 'ואורך ימיך

שדברי תורה נדרשים מכלל  ,ל"השמים רח

 ,בתורה יםתלוי יםהן אתה שומע לאו, והחי

וכשאינו רוצה ללמוד ולקרות בתורה אינו 

ש הרב "חפץ בחיים, דתלוי זה בזה, כמ

ל כמו שנתבאר... "סמיכת חכמים ז

תפילת שים שלום... הזכיר סמוך לתורה וב

חיים, היינו לרמוז לנו דהחיות תלוי  -

בתורה, וכשאינו רוצה לקרות בתורה אין לו 

בר אירע מעשה נורא בימינו וכ חיים...

תקפה(, דאחד לא רצה לעלות )בשנת 

ת אחר שקראו אותו וסירבו בו... ופגע "לס

בו מידת הדין דלא השלים חדשו, שבתוך 

לך חוץ לעיר ותפסו לו ערלים... החודש ה

יכו אותו לתוך קדרה במים ובסוף השל

ונראה  ל..."ונשרף כל גופו רח רותחים,

שבא עונשו בדין שריפה דווקא שהוא מדה 

א בחר שלא לקרות בתורה כנגד מדה, הו

נמשלה לאש שנאמר שהתורה  שהיא אש,

, לכך בא עונשו בשריפה "אש דת למו"

 . "ל"רח
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חיוב למחות כ יש "מור כוכיון שעוונו ח

 שיעלה במסרב לעלות ולכפותו

ובכן יראה ורעד "]ממשיך בלב חיים[:  כז(

יבוא לאדם שקורין אותו לעלות לקרוא 

ו, דגדול עוונו "בתורה ולא יסרב מלעלות ח

ואך את דמכם ": מנשוא, ועליו נאמר

שפוגע בו מדת הדין  ,"לנפשותיכם אדרוש

דהחיוב  ,הקשה בשרפה... מזה תוכחת חיים

 ,כ לכל הנמצאים באותו פרק"רמיא ג

ת אחר "ורואים שלא רצה לעלות לס

וממאן מלעלות,  ,שקראו אותו בשמו

דהחיוב מוטל לגעור בו ולכוף אותו בכח 

הזרוע שיעלה תיכף ומיד לקרות בתורה... 

שעושה ביזיון לתורה שמבעט בתורה שלא 

לעלות, והרי אמרו בספרי פר' שלח על 

. הכרת תכרת הנפש .ה' בזה.כי דבר  וקהפס

ההיא... ובגמ' )סנהדרין צט(: 'זה היכול 

ללמוד ואינו לומד...' וכיוון שקראו אותו 

, "ת יכול ללמוד ואינו לומד..."שיעלה לס

קעד(  סימןב "ע בלב חיים )ח"וע .ל"עכ

שמי שלא רוצה לעלות לתורה כופין אותו 

משום סכנה, וכמו כשרוצה לישא קטלנית 

ע בשערי "להפרישו מסכנה. וע ד כופין"בי

ק א(: "אפרים )שער ד, בשערי רחמים ס

ע בספר ". וע"ז"...וידוע שהרבה נענשו עי"

ק א(: "יא ס סימן'השומר אמת' )אדאדי, 

רצה לעלות והפציר בו הרב ולא ...ולא "

... ותיכף נחלה הגביר, וקפץ עליו החולי רצה

 . ".ומיד מת..

טרם  ם,אם מסכיהגבאי יברר והעצה היא ש

 יקראנו

...נהגו באיזה "עצה טובה: שם והביא  כח(

מקומות שהשמש עד שלא יסיים העולה 

שעלה לתורה, הולך אצל יחיד אחר ואומר 

לו שיעלה, ואם היחיד אינו רוצה מחמת 

איזה סיבה אומר לשמש שיקרא אחר... 

 ."שלא יהיה בכלל קורין אותו ואינו עולה...

 שארע בזמנינו מעשה נורא

קרה דבר נורא ון שכתבתי כל זאת, כי כט(

לאדם שיקר לי מאוד, שבשבת יארצייט 

לאביו, קראו לו לעליה רגילה ולא למפטיר 

, ובפני כולם והיה רגיל לקבל ביקשמו שכ

אמר בתוקף שאינו רוצה לעלות לתורה, 

ולאחר שבת זו, הדרדר מצבו הרפואי 

מאוד, עד שלאחר חודשיים הודיעו לו 

לו את המחלה הרופאים שמצאו אצ

פ דרך הטבע "עהנוראה בצורה חמורה, ש

אין סיכוי להתרפאות ממנה, ולפי דעתם 

נשאר לו רק כמה חודשים לחיות, ותוך כדי 

הטיפולים הקשים, אמר שחש שאש בערה 

שורפת בתוך גופו. )עיין בספר 'ויאמר הנני' 

 587 עמודא גנחובסקי, בסוף "על הגר

יש אני מרג"שתיאר את יסורי המחלה: 

 (. "שאני נשרף, והסנה איננו אוכל

ואכן לצערי הרב, תוך פחות משנה מאותה 

 שבת,  נפטר לבית עולמו.

ועדיין נראה שיש חילוק רב בין אחד 

שרוצה עלית המפטיר בשביל כיבוד אביו, 

לבין הנידון של החזו''א )'אמונה וביטחון' 
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ומעשים בכל יום ...''פ''ד אות ה(, שכתב: 

לה לתורה כאשר קראוהו שהחרד הזה לא ע

לעלות באשר חשב כי לא לפי כבודו היא זו 

המנה שחלק לו הגבאי כפי סימני הכבוד 

המוחזקים בציבור ההוא וכרגע לא חת 

ממה שאמרו ועוזבי וגו' זה שקורין לו 

 , עיי''ש עוד.לעלות לתורה ואינו עולה''

 : שיכבד התורהתיקון למי שנכשל בזהה

ון למי שנכשל מה הפתר ,יש להתבונן ל(

 שקראו לו לעלות לתורה, ולא עלה?, בזה

 ובפשטות נראה דכיוון שיש בזה ביזיון

לתורה, 'תשובת המשקל' היא, שירבה 

כבוד התורה, ירבה בלימוד התורה, וכמו כן 

יתן הרבה צדקה ללומדי תורה, ולהגדיל 

 תורה ולהאדירה.

 ג' הדברים המאריכים ימיו של אדם

את ג' הדברים ]ברכות נד:[, מתקנים 

 המקצרים ימיו

, שרב יהודה לבאר ושמעתי עוד לא(

שלשה דברים " )ברכות נה.( ,שאמר

מקצרים ימיו ושנותיו של אדם: מי שנותנין 

לו ספר תורה לקרות ואינו קורא, כוס של 

ברכה לברך ואינו מברך, והמנהיג עצמו 

אמר לפני כן בגמ' ש לשיטתו, הוא "ברבנות

רים ]המאריך בהן[ שלשה דב")ברכות נד:( 

מאריכין ימיו ושנותיו של אדם: המאריך 

לתו, והמאריך על שלחנו, והמאריך יבתפ

והמאריך על ", ופירש רש"י: "בבית הכסא

שמתוך כך עניים באין  -שלחנו 

 -ומתפרנסים. והמאריך בבית הכסא 

. והענין בזה הוא שאלו כנגד "רפואה היא לו

ם אלו, כלומר מי שלא עולה לתורה, פוג

בבין אדם למקום, שמבזה תורתו, ומי שלא 

רוצה לברך את בעל הבית, פוגם בבין אדם 

לחבירו, והמנהיג עצמו ברבנות, פוגם 

י הכעס "בעצמו, שגורם רעה לגופו ע

. וכנגדם אמר רב יהודה את גאווהוה

המאריך בתפילתו, מקשר עצמו ש ,התיקון

יותר בינו לבין קונו, וזה התיקון למבזה 

 :יין במהרש"א בחידושי אגדותהתורה. וע

שלשה דברים מאריכין ימיו כו'. ולא חשיב "

הכא הא דפרק שלשה שאכלו )מז.( כל 

המאריך באמן מאריכין לו ימיו כו' דאפשר 

ע ". וע"דהוי בכלל המאריך בתפלתו וק"ל

תניא, סומכוס אומר: כל "בברכות )יג:( 

 ."מאריכין לו ימיו ושנותיו -המאריך באחד 

ע שלאו דווקא המאריך ומזה משמ

בתפילתו, אלא כל דבר שיחזק את הקשר 

המאריך על שולחנו, ו ה."הקבבינו לבין 

הכוונה שמזמין אורחים ומאריך איתם 

מתקן בזה את הבין אדם ובשיחת חברים, 

זה התיקון למי שלא בירך את לכן לחבירו, ו

 בעל הבית. 

י "והמאריך בבית הכסא זה תקנה לעצמו, ע

בהתבוננו על אפסיות  שמשפיל עצמו

שנדמה לבהמה בעשיית צרכיו,  ,האדם

, וזה תיקון שםועוד שטוב לגופו לא למהר 

לנוהג בשררה ורבנות, שהכעס מזיק לגופו, 

 מזיקה לנפשו מאוד כידוע. גאווהוה
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 מסימן א העולים דינים

. נה בברכות הדברי רב יהודמי שנותנין לו ס"ת לקרות ואינו קורא, מתקצרין ימיו ושנותיו ) א.

 ק ד, ה["ס] כמה טעמים לדבר(.ו

. שלישי ישראל שקראוהו ואמר ברכו ונכנס כהן, ימתין שם עד אחר עליות הכהן והלוי ויקרא ב.

כ יכול "א כדי שלא יתבייש, כלומר, משום כבוד הבריות. וא"א וש"מג וופירש ו, ,קלה "ע]שו

כ אינו ", ואנתנו לו לקרות ואינו קורא הטעם כדי שלא ייחשבפירש גר"א ביאור הבלוותר. אמנם 

ה יש לעיין אם העלוהו "ויש לעיין אם בשלישי הוא קודם גם לכל חיוב אחר, וה .יכול לוותר[

למפטיר ונזכר הגבאי שיש חיוב אחר האם יכול להורידו כמו בכהן או דילמא כהן שאני, ונהגו 

א שהוא משום כבוד התורה "רלהגד ,ש גוטפריד. ויש לעיין"להורידו משום חיוב אחר, הגר

  ק כג, כד["ס] ומתקצרין ימיו אפשר דאין להורידו משום חיוב אחר.

אם קראוהו לעלות לתורה, יעלה מיד, דזהו בזמנינו נחשב נותנין לו ס"ת לקרות, ואף כשאינו  .ג

  ק כה["]ס קורא בעצמו. )על פי לבוש וערוך השולחן(.

 )על פי רמ"א(, אלא אומרים יעמוד מי שירצה.נהגו לקרות לעליית הקללות בלא שם  .ד

 ק ז[."והביאור הלכה פירש, שכוונתו שקורין למי שיודעים בו שרוצה לעלות. ]ס

. מי שש"צ שונאו לא יעלה לקללות )ומי ששונא את הש"ץ, בחזקת שהש"ץ שונאו. מ"ב( ה.

 ק ח["]ס ולכן צריך הש"צ להיות אהוב. )על פי רמ"א ומג"א(.

א, "פ הרמ"וכמהרי"ל לא יעלה י חסיד ו"ז ר"לאוקללות את מי שש"צ שונאו, ת לעלוקראו ל ו.

ת תורה לשמה ועוד כמה "והבן איש חי בשודיעלה. א "ושהכרעת המ"ב כהכנה"ג ומג"א אמנם 

, אם יש לו סיבה לא לעלות גאווהאחרונים פסקו כמאירי והראשונים דכל שאינו משום 

 טו[-ק ח"ס] ין לו לתרום, אינו צריך לעלות.כגון שמתבייש שא אפילוכשקראוהו, ו

 ק כז["]ס בה על הנוכחים למחות בו ולכפותו., חוסתם קראו לאדם לעלות ומסרב ז.

 ק כח["]סטרם שקורא לו.  ,יש מקומות שנהגו שהגבאי מברר עם העולה האם מוכן לעלות ח.

. ויש שכתבו תיקון למי שנכשל שקראוהו ולא עלה, להרבות בכבוד התורה ובלימודה ט.

 לא[-ק ל"]ס .שיאריך בתפילתו

 

  

 לתת עצה שאינה הוגנת לגוי -סימן ב 
 (25ו הערה  סעיף)שייך לפרק א 

ע "ת ללפ"קושיא על כך שלא חשש רחב

 כשביקש מהגוי לזרז את מיתתו

נו הבא בשער ב' פרק א' סעיף ו' א(

עבודה זרה  מסכתבאריכות את הסוגיא ב
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לא רצה לפתוח )יח.( גבי רבי חנינא ב"ת ש

את פיו כדי שתיכנס האש משום שאסור 

ל בעצמו, ואעפ"כ ביקש מהגוי לזרז ולחב

א"כ  ,דאם זה איסור נוותמה .את מיתתו

אסור לבקש זאת מהגוי משום לפני עיור, 

 יעויי"ש באריכות.

י דיוק מהראשונים שאין "יש ליישב עפ

 איסור לתת עצה שאינה הוגנת לגוי

שר לתרץ, שבמה ולכאורה בזה היה אפ ב(

שמשכנעו, אין זה הושטת חפץ שיעשה בו 

עבירה, אלא רק עצה שאינה הוגנת, להציע 

לו לעשות עבירה, ולתת עצה שאינה הוגנת 

כדמשמע בספר החינוך )מצוה  .לגוי, מותר

 בני ישראלרלב(, שכתב: "לא להכשיל 

לתת להם עצה רעה, אבל ניישר אותם 

שר כשישאלו עצה, במה שנאמין שהוא יו

ועצה טובה, שנאמר "ולפני עיור לא תתן 

מכשול" )ויקרא יט, יד(. ולשון ספרא, לפני 

סומא בדבר והיה נוטל ממך עצה אל תתן 

לו עצה שאינה הוגנת לו. ואמרו זכרונם 

לברכה אל יאמר אדם לחבירו מכור שדך 

 וקח חמור, והוא עוקף עליו ונוטלה הימנו". 

יונה  וכן משמע בספר שערי תשובה לרבינו

ג, אות נג( "עוד הוזהרנו מן המקרא  חלק)

מבני הזה להשיא עצה הוגנת לאשר יועץ 

, ולא להכשילו בעצה נבערה, ולא ייעץ עמנו

 את חבירו לפי דרכו". 

וכן נראה מספר המצוות לרמב"ם )מצות 

לא תעשה רצט(, שכתב: "...שהזהירנו 

בעצה, והוא  קצתנו את קצתנומהכשיל 

בדבר הוא נפתה בו  שאם ישאלך אדם עצה

ובאה האזהרה מלרמותו ומהכשילו אבל 

תיישרהו אל הדבר שתחשוב שהוא טוב 

וישר. והוא אמרו יתעלה )קדושים יט( 

"ולפני עיור לא תתן מכשול", ולשון ספרא 

לפני סומא בדבר, היה נוטל ממך עצה אל 

 תתן לו עצה שאינה הוגנת לו".
ז: הרי יש איסור "ח ע"תמיהת המנ

 ע"נ מצד לפנ"אבר מן החי לבבהושטת 

הקשה על  ,(ס"ק א )שם במנחת חינוךו (ג

: "לכאורה איני מבין כונת החינוך שכתב זה

'בני ישראל' הלא גם לעכו"ם הלאו דלפני 

עיור, כמבואר אח"ז בדבריו, וש"ס מפורש 

הוא בע"ז וכמה מקומות דלא יושיט אבר 

מן החי לבן נח, ולשון הר"מ פי"ב מה' רוצח 

שיל עיור כו' לא כתב דוקא כל המכ

 ישראל". 

ח: אין לחלק בין מכשול "עוד מדברי המנ

 עבירה לעצה רעה

"ולחלק ולומר דדוקא ח: "ממשיך המנח ד(

בענין דבר איסור אסור להכשיל לבן נח 

אבל לא לענין עצה, מנלן דבר זה כיון 

דהקרא קאי גם על בן נח, אם כן אף עצה 

 לבן נח".  במילי דעלמא גם כן אסור ואפילו

ח: אמנם אין להשיא לגוי "המשך דברי המנ

 עצה טובה, אבל אסור לתת לו עצה רעה

"ואף שמבואר בב"ב )ד.( ועוד כתב:  ה(

ופסקה הר"מ הלכות רוצח )פרק יב הל' 

טו(, "דאסור להשיא עצה טובה לנכרי", 

"ש ש"אפילו להשיאו עצה שיעשה דבר יעי]
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נסה מצוה, והוא עומד ברשעו אסור, ולא נת

דניאל אלא על שהשיא עצה לנבוכדנצר 

ליתן צדקה", )דניאל ד, כד( ובטעם הדבר 

כתב המאירי שם שמרבה זכויות לגוי, 

ש קצירה ו"ביב מהפסוק כמבואר בב"ב י:

תשברנה", כלומר שכל עוד יהיה לגויים 

זכויות מהמצוות שעשו הם יתקיימו ולא 

ותמשיך מלכותם ותתארך הגלות,  ,ישברו

עצה  שארכאן מבואר שגם  ם"באמנם ברמ

טובה אסור, ולכן הוסיף טעם בהתעוררות 

תשובה )לרבי שמעון סופר, ח"ד סימן פג(, 

 כיון שהוא משום שאסור לעשות טובה לגוי

עובר על איסור 'לא תחנם', ועיין שם ש

שגם אסור ליתן עצה לעשות מצוה גם 

לישראל רשע אף לטובת אחרים, כמו שאין 

כדפסק  ,ות ממומרמקבלין נדרים ונדב

ב(, והטעם שאין ליתן  ,הרמ"א )ביו"ד רנד

להם עצה לעשות מצוה וכגון צדקה: "שלא 

יהיה לו זכות מהמצוה הזו, דאדרבה 

הלעיטהו לרשע וימות ולא יעמוד לו זכות 

המצוה, שאם לא יענש יתפקר עוד יותר", 

עדיף שלא תעמוד לו זכות המצוה כדי ש

שחי  הרי כל רגעון ששימות מהר, כי

יתבסס ש יתכןממשיך לעשות עבירות, ו

בדרכו לומר שהולך בדרך טובה, והראיה 

שה' מטיב איתו, ויטעה עוד אחרים 

בטעותו. ובענין 'הלעיטהו לרשע וימות' 

 . עיין לקמן בסימן י[

"מכל מקום דוקא להשיאו  :ממשיך המנ"ח

עצה טובה אסור, אך לסלק עצמו מעצה, 

אסור,  אבל להשיאו עצה רעה גם לב"נ

ואיני יודע מנא ליה להרב המחבר דבר זה 

 עכ"ל.  ,וצריך עיון"

ת מהגוי "וחוזרת הקושיא איך ביקש רחב

 שיקרב מיתתו

ואם כן לפי המנח"ח ודאי קשה איך  ו(

הציע רבי חנינא בן תרדיון לקלצטונירי 

 לעבור עבירה. 

 ח"ח שמואלביץ חיזק את קושיית המנ"הגר

ח שמואלביץ ועיין בשערי חיים, לגר" ז(

ל, ס"ק א(, שהוכיח שגם  סימן)גיטין 

עבירה, ואפילו רק לבטלו מלקיים ב הכשלה

)והובא עשה, נחשב כעצה שאינה הוגנת. 

(, וא"כ לז סימן ,ג בשערלקמן דבריו 

מתחזקת שאלתו של המנח"ח, למה יש 

חילוק, שלהכשיל גוי בעבירה אסור, ואילו 

 לתת לו עצה רעה מותר? 

אלביץ לדעת החינוך: בגוי ח שמו"ישוב הגר

האיסור הוא רק על הכשלתו בעבירה כיון 

 שנעשה שותף בעבירתו

את  תי' ס"ק ב(,, בשערי חיים )שםו (ח

שיש חילוק בין מכשול של  - דעת החינוך

עבירה, שפוגם בבין אדם למקום, לבין 

איסור לתת עצה שאינה הוגנת שפוגם רק 

ה בבין אדם לחבירו, ולכן סובר החינוך שבז

אין איסור לתת עצה רעה לגוי. )עיין שם 

"כן מוכח  –שהוסיף וכתב המעתיק 

ממש"כ הר"ן לדון דלפנ"ע דע"ז חשיב 

אביזרייהו דע"ז...", כלומר שהמכשיל 

בעבירה נחשב כאילו גם הוא עצמו עשה 

קצת מהעבירה, ולכן נחשב הדבר בשבילו 
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כאיסור אביזרייהו דע"ז, ומוכח שאין 

ון חבירו, אלא מצד האיסור רק מצד כשל

 שהוא עצמו עשה דבר רע לשמים(. 

 ל מתוס' בשבועות "הוכחה ליסוד הנ

ולכאורה נראה להוכיח כן מתוס'  ט(

'(, שביאר איסורא אבלה '"שבועות )ל: ד

ח שאינו "את הדין הנאמר שם, שאפילו ת

ד הקטן ממנו "לפי כבודו להעיד לפני בי

י עדותו ימנע "בחכמה, בכל זאת, אם ע

ור, חייב לילך ולהעיד. ולשון תוס' הוא: איס

דכשעושין איסור על ידו לא מיקרי שב "

שאם יכול למנוע  -, כלומר "ואל תעשה

איסור ולא מונע, נחשב שעבר על אותו 

איסור בקום ועשה. ולכן, אין לזה היתר 

ח. ומעתה "משום כבוד הבריות של הת

ו, אם כשיכול למנוע איסור ולא "הדברים ק

שעובר בקום ועשה, כשמכשיל  מונע נחשב

 בעבירה וודאי שנזקפת העבירה לחובתו.
ש מחלק בין הכשלה באיסור "גם הקוב

 לשאר עצה שאינה הוגנת

, וע"ע בקובץ שעורים )פסחים אות צה( י(

: "מניין שלא יושיט אבמה"ח לבני שכתב

נח, ת"ל לפני עיור וגו'. והנה מהך קרא 

וגנת ילפינן נמי דאסור ליתן עצה שאינו ה

וכתב במנחת חינוך, דגם האיסור הזה  .לו

שייך בנכרי כמו במאכילו דבר איסור. והנה 

ראה בהמשך דבריו צריך להבין )א.ה 

דעת החינוך( ל לשאול כוונתושמוכח ש

דמאי שנא לאו דלפ"ע מכל הלאוין, שאינן 

נוהגין בנכרי, כמו לא תגנוב ולא תגזול, 

ליה שאפילו למ"ד גזל עכו"ם אסור, ילפינן 

מקראי אחריני, וכן לא תרצח. וצ"ל דלענין 

להאכיל דבר האסור שקפידת התורה היתה 

שלא ייעשה איסור ע"י ישראל, וה"נ 

במושיט אבמה"ח לנכרי נעשה איסור ע"י 

עץ עצה שאינו הוגנת יהמושיט, אבל במי

הוי כמו כל האיסורין שבין אדם לחבירו 

 שאינן נוהגין בנכרי".

 ישי כן חילק גם בספר בית

רבי שלמה פישר  ,וכן יישב את החינוך יא(

(, והוכיח כן סימן י)' בית ישי' ובספר

מהרמ"ה בב"ב כו. דהאיסור להזיק נלמד 

כלומר, דאם אסור מהלאו של לפני עיור )

ש "לשים מכשול שזה רק היזק בגרמא, כ

א  סימןעיין קה"י שאסור להזיק ממש, ו

(, וא"כ הפשט בזה בב"ק, שיטות נוספות

הוא מצד בין אדם לחבירו, וזה אין וק סבפ

בגוי, והוסיף: "...נמצא לפי זה, דבאיסור 

הכשלה בעבירה משום קרא דלפני עיור 

חדא, פשטיה דקרא שגדרו  - איכלל תרתי

גרמא בנזיקין, ומצד זה כל הכשלה ענין 

אחד... ועוד יש כאן איסור בין אדם למקום 

הנלמד מדרשת חז"ל, והוא מאביזרייהו של 

ל האזהרות שבתורה". והחלק שנלמד כ

מהדרשה יש גם בנתינה לגוי, ובהערה א' 

)שם( כתב להוכיח שיכול להיות "אחת 

בר אלוקים, שתים זו שמעתי", כלומר יד

נים. ישאפשר ללמוד מהפסוק שני עני

ערוגת ספר וכהסברים הנ"ל, יישב גם ב

 סימןהבושם )לרבי משה גרינוואלד, יו"ד 
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 עמודריהם למדנו', ברלה, סוף ד"ה 'ומדב

 קה(.

קושיית האחיעזר למה חלה שבועה על 

ע דאורייתא "ריבית דרבנן הרי עובר על לפנ

 של עצה רעה

, ע"ע בשו"ת אחיעזר )חלק ג סימן סהו (יב

: "...למה שחקר בשו"ת הקשה(, שאות ט

פני יהושע דבאיסור דרבנן עובר משום 

לפני עיור מדאורייתא דלא גרע ממשיא לו 

נה הוגנת... קשה, על מה שכתב עצה שאי

בתשובות הרשב"א לחקור דחל שבועה על 

 רבית דרבנן, דהא עובר לפ"ע מדאורייתא". 

ע דעצה רעה הוא רק "ישוב האחיעזר: לפ

כשהשואל לא יודע, ובאיסורים דאורייתא 

 התחדש אפילו במזיד

"אולם י"ל דבלפני  :האחיעזר ומתרץ (יג

שנותן עיור יש ב' סוגים לפ"ע, כפשוטו 

מכשול או משיא לו עצה שאינה הוגנת, 

דזהו שייך רק בשוגג שאין העיור יודע, 

והשואל עצה אינו יודע בעצמו שהעצה 

 ,אינה הוגנת לו. ויש עוד סוג לפני עיור

דבזה  ,כמו מושיט כוס יין לנזיר ,באיסורים

לפ"ע, אעפ"י שהנזיר על גם במזיד עובר 

וזהו  ,מ"מ המכשיל עובר ,יודע שהוא אסור

. ועל כן אם ןדין דלפ"ע מיוחד באיסורי

נימא דגם בדרבנן עובר משום לפ"ע דלא 

היינו  ,גרע ממשיא לו עצה שאינה הוגנת לו

דוקא בשוגג, דזהו לפני עיור במילי דעלמא, 

אבל במזיד דזהו דין מיוחד דלפ"ע 

באיסורים, בזה אם הוא מכשיל באיסור 

ואם  ,תורה עובר משום לפ"ע מן התורה

א איסור דרבנן עובר משום לפ"ע הו

דגם במזיד  ,הטעם ןמדרבנן. ואולי באיסורי

שאין אדם עובר עבירה אלא א"כ  ,הוי כעיור

נכנס בו רוח שטות, ולהכי שייך לפ"ע 

מ"מ י"ל  .באיסור דאורייתא ובדרבנן

ול"ש  ,דבאיסור דרבנן הוי המכשול מדרבנן

בזה הסברא דלא גרע ממשיא לו עצה 

דענין זה לא נאמר רק על מי שאינה הוגנת, 

שאינו יודע בעצמו שהעצה אינה הוגנת לו 

פ"א אות ז ד"ה  סימןלהלן ב עייןוצ"ע. ו

ל האחיעזר ]וכדבריו שיש ונראה בזה". עכ"

ד "א יו"ע שני חלקים מצאתי גם בחזו"בלפנ

 .ק כד["סב ס סימן

כיון שאסור להכשיל גוי באיסור, חוזרת 

קרב ת לגוי ל"הקושיא איך אמר רחב

 מיתתו

לפי המתירים לתת עצה גם לכאורה ו (יד

רעה לגוי )החינוך, שערי תשובה, ורמב"ם 

איך רבי חנינא ב"ת נתן  צריך עיוןהנ"ל(, 

בעצה  ז"כ שהרי, לקרב מיתתועצה לגוי 

בעניני עלמא שכל החסרון הוא בבין אדם 

לחבירו, י"ל דלא נצטווינו לגוי וככל הנ"ל, 

בר מן החי אבל כשמציע לגוי לאכול א

חוץ ממה שהוי פגם בבין אדם  ומהוכד

לחבירו, הוי פגם גם בבין אדם למקום, וכמו 

ילד שמציע לאחיו לצער את אבא, שודאי 

שאביו מקפיד על המציע המסית. וא"כ 

מסתבר שבנד"ד גם החינוך יודה שאסור, 

וא"כ חזרה הקושיא למקומה, איך רבי 
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 חנינא בן תרדיון הציע לגוי לעבור עבירה

]ואמנם לעיל  חמורה של שפיכות דמים

, י סעיףשב 39בשער ב, פרק א, בהערה 

ן שגם שמציע לו לעשות "הוכח מהרמב

עבירה, נחשב ככל עצה רעה, שמותר 

ת להציע "להציעה לגוי, ולכן מותר לרחב

 .['לקלצטנורי להגביר את השלהבת וכו

קושיא על הדעות שאסור לתת עצה רעה 

 ם"יית עכולגוי: למה לא נתיר כהטע

ולדעת המנחת חינוך שאסור להציע  (טו

, למה לא עיוןלגוי עצה שאינה הוגנת צריך 

נתיר מכח הדין ש"טעות עכו"ם מותרת", 

ויש דעות שמותר אפילו לכתחילה 

ב(:  ,שמח ,, כדפסק הרמ"א )חו"מולהטעות

"טעות עובד כוכבים, כגון להטעותו 

ואתו, מותר, ובלבד ובחשבון או להפקיע הל

א יוודע לו, דליכא חילול השם )טור של

ס"ג(. ויש אומרים דאסור להטעותו, אלא 

אם טעה מעצמו, שרי )מרדכי פרק הגוזל 

 בתרא(".

שמא שיטתם היא רק לדעות שהטעיית 

ם אסורה, ושמא הטעייה לחוד ועצה "עכו

 רעה לחוד

במחשבה ראשונה היה נראה לתרץ ו טז(

 הסוברים שיש איסור לתת עצה רעה לגוי,ד

יסברו שאסור להטעותו, ורק כשטעה 

מעצמו, מותר, ואילו המתירים לתת עצה 

רעה לגוי, יתירו גם להטעותו לכתחילה. 

ואם נאמר שיש חילוק בין עצה רעה, לבין 

הטעייתו, צריך לדעת את הגבול, מתי נקרא 

 "טעות" ומתי "עצה שאינה הוגנת". 

 ל: מכירת מחלה לגוי"דוגמא לספק הנ

לקמן בסימן ל, עיין "פק הנלס ודוגמא (יז

שיש אפשרות של מכירת מחלתו  נד

ייעץ האם מותר ל כ יש לעיין,"לאחר, וא

י שיפתה את "לגוי לקנות מחלה מיהודי ע

הגוי שאין לו מה לחשוש מקניית המחלה, 

 האם זה מוגדר הטעייה או עצה רעה.

ש גוטפריד: הטעייה לחוד ועצה "ישוב הגר

 שאינה הוגנת לחוד

ואמנם  .טובס"ק למה שהערנו  נשוב (יח

מו"ר הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"א 

של להטעות  דיןבין ה דיש לחלק ,אמר לי

של לתת לו עצה שאינה  דיןגוי, לבין ה

של איסור גזל,  פעולהה זה יהוגנת, כי הטעי

שלוקח את ממונו של הגוי ע"י שמטעהו, 

שאר עצות ועצה שאינה הוגנת היא בכל 

  .בדיבורושעושה 

ש גוטפריד: אין איסור הטעייה "פסק הגר

 ועצה שאינה הוגנת בגוי

ה, ילגבי הטעיש פסק, ולענין הלכה יט(

העיקר לדינא שמותר גם להטעותו 

לכתחילה, וכן העיקר לדינא כחינוך הנ"ל 

 שמותר לתת לגוי עצה שאינה הוגנת. 

ולכן פסק: מותר למכור מחלות לגוי אפילו 

 נ"שלא במקום פיקו

 דיןי למכור מחלתו לגוי, אין קשר לולגב כ(

הטעיית גוי, כי אין כאן 'גזל' גוי, וכנ"ל, 
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אמנם יש בזה עצה שאינה הוגנת, ויש 

לחלק בין מחלה מסוכנת שיש בה חשש 

קוח נפש, לבין מחלה שרק סובלים יפ

קו"נ. כי כשיש חשש יממנה ואין בה פ

קו"נ, גם המנח"ח שאסר לתת עצה יפ

ים שבכה"ג מותר, כי שאינה הוגנת לגוי, יסכ

"וחי בהם", כמו שדוחה כל מצוות התורה 

 את האיסור ג' עבירות(, ידחה גם-)חוץ מ

לתת לגוי עצה רעה, ואפילו להרוג גוי ממש 

 סימן ג בשער כמובא)מותר כדי להציל חייו 

ואין סברת "מאי חזית דדמך  (,יח אות נג

מול חיי גוי, מכיוון שדם יהודי  סומק טפי"

תת עצה לגוי טפי, ורק בל באמת סומק

מחלה שאין בה סכנה, למנח"ח לקנות את ה

הנ"ל יהיה אסור, אבל כאמור העיקר לדינא 

כשיטת החינוך, שמותר לתת עצה שאינה 

הוגנת לגוי, ולכן מותר למכור לגוי את כל 

 סוגי המחלות. 

עצה "יתכן שמכירת מחלה לגוי אינה בגדר 

 "שאינה הוגנת

 עם האחים כרמוןובלומדי סוגיא זו  (כא

שיש לומר שלמכור את מחלתו , העירו הי"ו

לגוי, מותר גם לשיטת המנח"ח המחמיר 

בעצה רעה, כיון שהיא עצה טובה לגוי, 

שהרי זכות גדולה לו להבריא יהודי, 

וכשהגוי יגיע לעולם הבא, יבוא לא כמו 

חמור שכל חייו עבד כדי שיהיה לו מה 

ד... לאכול, ואכל כדי שיהיה לו כח לעבו

 אלא עם זכות אדירה שבזכותו היה יהודי

עסוק בתורה יכל להמשיך לו שהבריא

 . ומצוות

ת "ז יש ליישב את בקשת רחב"ולפי

 מהקלצטונירי

שגם העצה של רחב"ת  פו,הוסיו כב(

שהרי , היא עצה טובהז "לפילקלצטונירי 

 עי"ז זכה לעוה"ב.

ולפי דבריהם יהיה אפשר לתרץ את 

ל דכיון שזכה "שי הקושיא היאך הכשילו,

כ מוכח דהיה "ב על מעשה זה, א"לעוה

מעשהו מותר )ולכאורה דמי ל'עבירה 

 לשמה' כבנזיר כג:, הוריות י:( 

, "עצה טובה לגוי"ואין לטעון שאסור מצד 

 שכל שהוא לתועלת ישראל מותר

הרי , יש להקשות, דואמנם אם כך כג( 

 ?עצה טובה אסור לתת לגוי כדהובא לעיל

קשה מידי שהרי הוכחנו בדברי וי"ל דלא 

הרמב"ם שסיבת האיסור לתת עצה טובה 

הוא מצד 'לא תחנם'. )וכדברי ההתעוררות 

תשובה שהובא לעיל( ולכן כל שיש תועלת 

לישראל מותר, )כדמשמע בשו"ע יו"ד 

קנא סעיף יא, שב'מכירו' מותר(, וא"כ  סימן

גם ברחב"ת היה תועלת, וגם במכירת 

אל ושרי. ולפי"ז המחלה יש תועלת לישר

מותר לעבוד כיועץ לגוי, שהרי יש תועלת 

זה מצינו בגמ' ריש שמקבל משכורת )וכעין 

שעשו ע"ז שלעתיד לבוא יאמרו הגויים 

הרבה בשביל ישראל, ויאמר להם הקדוש 

ברוך הוא: "שוטים שבעולם, כל מה 

לצורך עצמכם עשיתם", כלומר  -שעשיתם 
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רק לא עשיתם טובה לישראל, כי חשבתם 

פך שאנו יעל עצמכם, א"כ בנד"ד הוא לה

אומרים שמה שהישראל נתן "עצה טובה" 

לגוי לקנות את המחלה, היהודי לא חשב 

בכלל על טובת הגוי, אלא חשב רק על 

 טובת עצמו(.

ז קשה, למה אסור לתת עצה לגוי "לפי

 שיתן צדקה לישראל

 מדוע אסור לתת קשה, ואמנם אם כך, כד(

, והרי יש תועלת שיתן צדקה עצה לגוי

לישראל? ואין לומר שמיירי שנותן לו עצה 

לעשות צדקה לגויים, שהרי המקור שהביא 

נתן עצה  דניאלהרמב"ם הוא מדניאל, ו

לנבוכדנצר ליתן צדקה לגולים היהודים 

ד, כד(, וכן ברש"י  דניאלכמבואר ברש"י )

העצה  (ד.), וכן בב"ב (כא. ד"ה 'הן')בסוטה 

הורדוס, לבנות את שנתן בבא בן בוטא ל

בית המקדש, היתה לטובת ישראל, וא"כ 

מה הקשתה הגמ' איך נתן עצה טובה 

והרי פשוט שצריך להיות מותר להורדוס? 

 שהרי יש תועלת לישראל.

 שלבנות שכיון מבואר' הגמ של בתירוץ)

 היה ממילא ,מלךל נצרכים דווקא ק"ביהמ

 התירוץ את מעתיק לא ם"הרמב אך, מותר

ד ")יו לחןוהש בערוך אולם ,להלכה הזה

 ,מותר ,גמור שבהכרח נקט (,רנד סימן

 בדרישה וגם, הזאת' הגמ מכח וכנראה

 לחלק נראה..." :כתב ק א(,", סוף סשם)

 ממנו בקבלתו ם"לעכו זכות שיש ג"דאע

 יכול מעות לו שיהיה שלו הנאה מכח מ"מ

 הנאה לעצמו שאין הגבאי אבל ממנו לקבל

 לעניי ליתנה יכול אינו ולכן ממנו בקבלתו

 מחמת ם"לעכו זכות יגרום שהוא ישראל

 לקחת מותר יחיד שלכן , כלומר"אחרים

 גבאי ורק מותר לכן נהנה עצמו שהוא כיון

 (.אסור בעצמו הוא נהנה שלא צדקה

יתכן ליישב שתמיד אסור, אבל רק לעובדי 

 ם"ז, והמקרים שהתירו היו לאינם עכו"ע

אמת ושמא י"ל כדכתב בשו"ת זרע  כה(

, (קיב דף קלב ע"ג סימן)בח"ב, יו"ד, 

שמע  ווהסכים עמו ר' חיים פלאג'י בספר

רנד  סימןיו"ד )אברהם, ובערוך השולחן 

סעיף ג( שהאיסור לתת עצה טובה הוא רק 

לגוי שעובד ע"ז )או לעבד רשע( וכך דייק 

. וכיוון דמיירי דווקא שהגוי רמב"םדעת הב

)כמו נ(, או בעבד רשע "ז )כמו נ"עובד ע

לא "הורדוס(, מוכח שאין הסיבה משום 

, ולכן אסור לתת את העצה, גם "תחנם

כשיש תועלת לישראל. ולכן שאלה הגמ' 

 מה ששאלה. 

כ ליישב מצד "ולשיטות שנאסר תמיד, וע

התועלת לישראל, יתכן שצדקה שאני כיון 

 שמאריך הגלות

גרסו סתם  'פרנקל ם"ברמ'אמנם ב כו(

א עובד ע"ז, 'לגוי'. ומשמע שלאו דוק

)כי חוזר שהסיבה היא  וחוזרת הקושיא

ושמא י"ל שאכן אף  מצד 'לא תחנם'(?

שיש רווח לישראל מהצדקה של הגוי, עדיין 

אסור, כי מעלת הצדקה גדולה שמובטח 

שיקבל שכרו בעוה"ז, ואילו שאר מצוות 
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יתכן שיקבל שכר רק בעוה"ב )שגם לגוי יש 

, כדכתב ביפה תלמוד 'גן עדן תחתון'

לקמן סנהדרין צ. ד''ה 'כל', וע''ע בזה 

( וא"כ יוכרח שבצדקה תמשך בסימן לב

, ושיקול ו"ויארך גלותינו ח מלכותם בעוה"ז

זה יותר חשוב מהתועלת בצדקה )ועוד 

"הרבה שלוחין למקום לפרנס עניי ישראל" 

  .כדכתב בהתעוררות תשובה שם(

 ז יש לדון אם מותר לזכות גוי בחסד"לפי

יש לדון בכל מצוה ומצוה, אם  לפי זהו כז(

היא מסוג שאוכל פירותיהן בעולם הזה, 

שאסור לייעץ להם, לבין שאר מצוות 

, לייעץ להם כשיש תועלת ליהודי שמותר

ואמנם קשה, שהרי מותר לבקש מגוי 

שיוריד לו את השופר מהעץ ביו"ט של ר"ה, 

ואף שחסד הוא מהדברים שאוכל פירותיהן 

שעושה בשכר שהרי בעולם הזה, ואין לומר 

 .אסור לשכור גוי למלאכה ביו"ט

יתכן שחסד מותר כשלא מתכוון הגוי 

 למצווה

ושמא י"ל שכל האיסור להציע להם  כח(

לעשות מצוה, ששכרה בעולם הזה, הוא רק 

בדבר שהוא מצוה בעצמותו )מצוה היא 

מלשון מצווה, שעושה את הפעולה, כי כך 

לעשות ציוה ה'(, וכגון שדניאל הציע לנ"נ 

מצוה שבזכותה ה' ירחם עליו, אבל 

שנותנים עצה לחסד, שהגוי לא מתכוון 

)ואמנם  בכלל לשם מצוה, אין איסור

ל בלאו הכי מותר לבקשו "בדוגמא הנ

שיוריד את השופר, כי גם אם נימא שחסד 

ז צורך מצוות "נחשב כמצוה גמורה, בכ

שופר גוברת על האיסור לזכות את הגוי 

 במצוה(.

ביהודי שהוליד בן מגויה ושב  יש לעיין

בתשובה, אם מותר לו לזכות בנו בכיבוד 

 ד שגוי פטור מכך"אב, למ

יש לעיין ביהודי שבא על גויה ונולד לו  כט(

בן גוי, ומבקש מבנו שיכין לו כוס קפה, 

)ודע דמוכח  ויקיים מצות כיבוד אב

בהלכות פריה ורביה דאף שבן גוי מתייחס 

ייחס אחר אביו ז לא מת"לאביו הגוי, בכ

ל שכל זה רק כלפי "היהודי, ואמנם עדיין י

האבא היהודי, שלא יוכל להתייחס לבן 

הגויה כבנו, אבל יתכן שהילד הגוי יש לו 

מצווה לכבד את אביו היהודי, כי כלפיו, אין 

וזה פשוט ההבדל אם אביו גוי או יהודי(. 

כיון שהיא  שלמ"ד שגוי מצווה בכיבוד אב,

בהם סברא, שחייב הכרת מצוות שיש מן ה

הטוב להוריו, שמותר לתת לו עצה לקיים 

כופין את הגויים  שהרימצוה שמחויב בה, 

)בספר 'בן  לקיים ז' מצוות שמחויבים בהם

ו, כתב בנידון זה:  סעיףב "יכבד אב', פ

נראה שכיון שכל חיובו מדין הכרת הטוב "

 (."ל שחייב, ובמיוחד אם טרח בו לגדלו"י

גוי מה הדין למ"ד שאין  יש לדון אבל

האם רשאי האב יב בכבוד הורים, ימחו

 . ציע לבן לכבד אותולה

ז "ותלוי האם הגוי יקבל על כך שכר בעוה

 שאז יש לאסור



212 

 

  

דאם נימא שהבטחת "למען יאריכו  ל(

ימיך" שייכת גם לגוי, יצא לפי הנ"ל שאין 

לאבא להציע לבנו הגוי לכבדו, שהרי 

שאר מצוות מאריך את הגלות, ואם הוי כ

שהגוי יקבל שכר שמקיים כאינו מצווה 

]ואם  ועושה, יהיה מותר להציע לו לעשותה

ב כרבי יעקב "'למען יאריכון' זה רק חיי עוה

 למען")לט:(, ובחולין )קמב.(  קידושיןב

 ולמען, "טוב שכולו לעולם", לך ייטב

, ודאי אין ארוך שכולו לעולם", ימיך יאריכון

ב גם "משכר העוה ל שחוץ"בעיה, ואמנם צ

 רבינואין מקרא יוצא מידי פשוטו, כדכתב 

 הכתוב שקבע מה"(: יב, כ שמות) בחיי

 סעדיה רב הגאון, ימים אריכות הכבוד שכר

 שלפעמים מפני כי בזה טעם נתן ל"ז

, ארוך זמן הבנים עם האבות שיחיו עתידים

 והכבוד הבנים על כבד למשא הם והאבות

 המצוה שכר עליהם קבע לכך, עליהם יכבד

 עליך כלומר", ימיך יאריכון למען: "הזאת

 על תצטער אולי ואם עמהם ותחיה לכבדם

 . ["כ"ע, מצטער אתה חייך שעל דע חייהם

 לבנות המקדש ישוב נתינת העצה להורדוס

ומהעצה שנתן בבא בן בוטא  לא(

להורדוס לא קשה מידי, שודאי לא שייך 

'לא תחנם' כי היה עבד ישראל, ואצלו 

ארה רק בעיה שמרבה זכויות הרשע, נש

ולא יענש ויתפקר יותר וכדלעיל, ובכ"ז 

 הותר משום 'בית המקדש'.

גר תושב מותר במצוות צדקה אבל לא 

 במצוות שצריכין קדושה

 הלכות ם"רמבע ב"ל ע"בעניין הנ לב(

 נח בן"(, שכתב: י הלכה י פרק) מלכים

 התורה ותומצ משאר מצוה לעשות שרצה

 לעשותה אותו מונעין אין, שכר לקבל כדי

, ממנו מקבלין עולה הביא ואם, כהלכתה

 שנותנין לי ויראה, ממנו מקבלין צדקה נתן

 ניזון והוא הואיל, ישראל לעניי אותה

 אבל, להחיותו עליהם ומצוה מישראל

 ונותנין ממנו מקבלין צדקה שנתן ם"העכו

. וגם בבן נח שיכול "ם"עכו לעניי אותה

ם "על הרמב ז"רדבב לקיים מצוות, עיין

 תובמצו מ"ומ"שם, שהדבר מוגבל: 

 ת"ס תפילין כגון וטהרה קדושה שצריכין

 אותם יניחו שלא להחמיר חוכך אני ,ומזוזה

 . "לעשותן

וסברת החילוק בין גר תושב לגוי, שכיון 

שציוותה תורה להחיותו ומקבל עליו עול 

 מצוותיו, אין לאסור

ין ם לחלק ב"ולגבי מה שכתב הרמב לג(

קבלת צדקה מבן נח לבין קבלת צדקה 

שם:  ז"רדבם, עיין במה שהסביר ב"מעכו

 שאנו כיון ,היא נכונה סברא רבינו ש"מ"

 בשעריך אשר לגר דכתיב להחיותם מצווין

]שהרי מקבל עליו עול תורה  ואכלה תתננה

 קבלו שלא ם"עכו שאר אבל שמצווה בה[.

 בכלל אותן שמפרנסין פי על אף ,נ"ב מצות

 אנו אין אבל ,שלום דרכי מפני ישראל יעני

 מהם מקבלין הילכך .להחיותם מצווין

 לעניים אותה ונותנין ,השלום מפני צדקה

 ק"פ כדאיתא, איבה להו ליהוי דלא שלהם
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כ הטענה על דניאל היתה שכיון ". )וא"ב"דב

ז, אסור לתת צדקה שלו "נ היה עובד ע"שנ

מ, שגם "ל(. ועיין בכס"לעניי ישראל, וכנ

ם ונותנים זאת "מה שמקבלים מעכו

ם, זה רק בגלל שלום מלכות. וכתב "לעכו

ם "שם שכן מוכח מהרמב משנה לחםב

 .ח פרק עניים מתנות בהלכות

 סימן ח"וא שערים בית ת"שו]ודע דלדעת 

 שתמשך 'קצירה יבוש'ב שייך לא א"ס

 או מלך מן שמקבלים בצדקה אלא מלכותן

 קבלהמ אבל ב"ב' בגמ דרבא וכמעשה ,שר

 'קצירה ביבוש' ש"ל יחידי הדיוט מנכרי

וממילא , יחידי נכרי בזכות מלכותן שתמשך

ל. ועוד אפשרות לדחות "לא שייך כל הנ

 שאסור מה כלל היא אם נימא ד"את כל הנ

 'להם מכפר' זה כי הוא צדקה מהם לקבל

 .מכפר שאינו אחרות במצוות מה שאין כן

 שונים לגמרי: דינים שני שיש ונמצא

-מ חוץ) מצוות לעשות אותם לייעץ וראסד

, מצוה לקיים מעצמו רוצה אםו (,מצוות' ז

 מניחים שאין מצדקה חוץ אותו מניחים

 [.אותם

, כיון "עצה טובה לגוי"עוד ישוב לאיסור 

 ז"שהאיסור הוא רק כשזה טובה בעוה

ועוד יש לתרץ את השאלה של  לד(

האחים כרמון )שאמרו שמכירת המחלה 

ב"ת הם עצות טובות לגוי, לגוי, ועצת רח

ה טובה לגוי(, דיש צלתת ע דאין, והקשינו

לומר ש"עצה טובה" האסורה, צריכה 

להיות טובה בעולם הזה, שהרי עצה טובה 

"בין אדם לחבירו" שאסור מצווה שהיא 

לעשות לגוי, ובין אדם לחבירו )היהודי( 

)שער ב' פרק א' סעיף מבואר בספר לעיל 

לשני, ולא מה  שיש לעשות מה שנוח ל(

שטוב לו, ולכן לגוי )שכאמור אינו חבירו(, 

לתת לו מה -אפשר לעשות את ההיפך

שטוב, ולא את מה שנוח, וא"כ שמציע לו 

ב איתו יעסק טוב, עובר בלא תחנם, שמט

בחינם )כלומר דואג למה שנוח לו(, וכן 

שמציע לו לעשות מצוה, שלא מצערת כ

ובה אותו בשום צער, נחשב שנתן לו עצה ט

ונוחה )ועוד שכל מי שעושה רצון ה', 

מרגיש שמח וטוב לבב גם בגופו ממש(, 

ואסור. אבל מצוה שתגרום לו סבל וצער 

לגוף, וכגון שיעשה מצוה ויקנה את המחלה 

יח לעוה"ב, ו"ס אף שהרוומהיהודי, ס

הפסיד את נוחות העולם הזה, וכן 

רי, הפסיד חיי נוחות ותענוג גופני ינוהקלצט

הזה, וא"כ אין שום בעיה לתת מהעולם 

להם עצה טובה, שאינה מטיבה איתם 

  שאר גויים. יבעיני

כ(, שדן  סימןב "מ ח"ע במחנה חיים )חו"ע

נ למכור "בשאלה, מדוע דניאל לא הציע לנ

את עוונותיו לגוי אחר?, וכתב שדניאל לא 

רצה לתת לו עצה שיפטר לגמרי מהעונש 

חיים, שהובא המחנה  לקמן בסימן נד)עיין 

ועוד הרבה מקורות לעניין האם באמת 

 מועילה מכירת עבירות, או מצוות(.

גם כן נמדד  "זכין לאדם"יש לעיין, אם גדר 

 ז"רק לפי עוה
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שהדבר כויש לעיין בכל "זכין לאדם",  (לה

 חובה בעולם הזה, וזכות לעולם הבא. 

וממה שר"ע לקח את הכסף של רבי טרפון 

נו לצדקה ובמקום להשקיעו בעסקים, נת

)המקור מובא בסמוך(, אין להביא ראיה, 

שהרי ר"ע הכיר את רבי טרפון שהיה צדיק 

גדול שודאי יתרצה למפרע, וכמו שבאמת 

היה. ועוד שהנותן צדקה מרויח גם בעולם 

 הזה. 

]הכוונה בזה למה ששנינו במסכת כלה פרק 

א, הל' כא: "אמרו עליו על ר' טרפון שהיה 

ותן מתנות לאביונים, עשיר גדול, ולא היה נ

פעם אחת מצאו ר' עקיבא, אמר לו רבי 

רצונך שאקח לך עיר אחת או שתים, אמר 

לו הן, מיד עמד ר' טרפון ונתן לו ארבעת 

אלפים דינרי זהב, נטלן ר' עקיבא וחילקן 

לעניים, לימים מצאו ר' טרפון, אמר לו, 

עקיבא, היכן העיירות שלקחת לי, תפסו 

מדרש, והביא ספר בידו והוליכו לבית ה

תהלים והניחו לפניהם, והיו קורין והולכין 

פזר נתן לאביונים ' :עד שהגיעו לפסוק זה

, 'צדקתו עומדת לעד קרנו תרום בכבוד

עמד ר' טרפון ונשקו על ראשו, אמר לו רבי 

. אלופי, רבי בחכמה, ואלופי בדרך ארץ"

ולכאורה צריך לומר שרבי טרפון היה נותן 

הזה את כל מה שמחוייב עוד לפני המעשה 

ע לימדו שאפשר לתת "ליתן מדין צדקה, ור

ח "גם יותר ממה שחייב, וכדפסק הח

באהבת חסד, שאדם עשיר יכול ליתן גם 

 [. יותר מחומש

 לגבי זכות רוחנית על חשבון הפסד גשמי

אם יש להפחית הרדמה  ,נח סימןעיין לקמן 

לחולה שמורדם כדי שיאמר וידוי, אבל 

סבול יסורין וידוע שאע"פ כרוך בזה שי

שיסכים לומר את הוידוי בכל זאת יכעס על 

 שעוררוהו.מה 

 מסימן ב העולים דינים

 בעצה גוים להכשיל שמותר ,(תשובה ושערי החינוך ספר ם"רמב) ראשונים כמה דעתא. 

 שבאיסור ,הוא והחילוק ,(ג ק"ס) באיסורים להכשילואסור  ,כ"ואעפ ,(ב ק"ס) הוגנת שאינה

 רק שייך וזה, חבירו את להכשיל לא דהיינו ,לחבירו אדם בין שהוא אחד חלק יש' וריע ילפנ'

 כך איסורים על לעבור שאסור שכמו דהיינו ,למקום אדם ביןש חלק' וריע לפני'ב ויש .בישראל

 להכשילו שאסור גוי לגבי גם שייך הזה וחלק, איסורים על יעברו שאחרים לגרום אסור

 .(יג-ח ק"ס) עובר שילוהמכ גם כי ,בעבירות

 מן וריע לפני על עובר הריהו דרבנן איסור על יעבור שחבירו שגורם שמי ,יהושע הפני דעתב. 

, בזה שוגג הוא הנכשל אם רק שזה ,אחיעזרה דעת אולם .הוגנת שאינה מעצה גרע דלא ,התורה

 .עצה של ענין כאן שאין כיון ,מדרבנן וריע לפני רק זה הרי ,שאסור יודע הנכשלגם  אם אבל

 .(יג-יב ק"ס' )א באות ל"וכנ למקום אדם כיון שהוא מזיד, האיסור הוא רק ביןו
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 כסף יותר כשמקבל רק זה אולם, לכתחילה גוי להטעות מותר האם הראשונים מחלוקת ישג. 

 היא ההלכה ההטעייה בשביל כלום מקבל כשאינו אבל, שאסור פוסקים יש אזו זה עבור

 (.יט-טו ק"ס) ש גוטפריד בכל גוונא שרי"ולדעת הגר. גוי להטעות שמותר

 לגוי טובה שזה וגם ,(כ ק"ס) בזה ם"העכו מטעה או גוזל שאינו כיון לגוי מחלתו למכור מותרד. 

 .(כא ק"ס) ותוומצ תורה קיים יהודי שבזכותו

 .(כג ק"ס) מותר לישראל תועלת יגיע ז"עי אם אולם ,(ה ק"ס) לגוי טובה עצה ליתן אסורה.  

 ,(ו"כ ק"ס) מזה תועלת לו יש אם אפילו אסור ליהודים צדקה מצות שיקיים לו להציע אולם

 א"וי ,(לחןוהש ערוך) מותר ברירה לו אין שאם א"וי ,(ה"כ ק"ס) מותר ז"ע עובד אינו שאם א"וי

 .(ד"כ ק"ס) בצינעא מותר לעצמו הצדקה צריך שאם( דרישה)

 וטהרה קדושה שצריכים במצוות אולם, ממנה אותה מונעים אין מצוה לעשות שרצה נח בןו. 

 .(לב ק"ס) להחמיר יש' וכו ליןיתפ כגון

 להחיותם מצויים שאנו וכמו ,צדקה ממנו לקבל מותר( נח בני מצות' ז עליו שקיבל) תושב גרז. 

.(לג ק"ס)

 

 

 וריספק לפני ע - ג סימן
 (40י הערה  סעיף)שייך לפרק א 

על הלוואה  דעת החזו''א, שכל מה שערב

בריבית עובר על איסור דאורייתא, הוא רק 

כשבלעדיו לא היתה ניתנת ההלוואה, אבל 

אם המלווה הסתפק והערב רק הכריע את 

רצונו לתת, עובר רק באיסור סיוע לדבר 

 עבירה מדרבנן

( ג"י ק"ס ב"ס סימן ד"יו) א"החזוכתב  א(

 ,נראה"ל: ", וזבריבית להלואה ערב לגבי

  משום אסור ודאי, ירההעב שגורם דכל

[ המלווה] יכול שהיה ג"אע, וריע לפני

 לפני משום קעבר הערב, מבלעדיו לעשות

 מבלעדי מלווה היה  לא דהמלוה היכי וריע

 נבצר לא, הערב שמבלעדי ג"ואע... הערב

  כיון מ"מ, להלוות היכולת מהמלוה

 לפני על עבר המלוה של רצונו את שהכריע

 סעיף, א פרק) ב רבשעולעיל  .ל", עכ"וריע

 עיור שלפנידייקנו מדבריו  (,40, בהערה י

 גרם שהערב באופן רק מתקיים דאורייתא

 לא בוודאי שהמלווה כלומר, לעבירה לגמרי

 עבר הערב ולכן, ערב בלי הלואה נותן היה

 שמסתפק מלוה יש אם, אבל מדאורייתא

 צד ויש ,בריבית ואהוהל ללווה לתת אם

 ירצה שלא צד ויש( ערב בלי גם) שיתן

 ואני לו תן: 'והולמל ואמר ערב והגיע, לתת

 והסכים, רצונו את הכריע זו ובאמירה', ערב
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 מסייעעל איסור דרבנן של ' רק עבר, לתת

 לדבר עבירה'.

אבל, דעת הגר''י סילמן והגר''ש רוזנברג, 

שחוץ מאיסור דרבנן זה, עבר גם על ספק 

לפנ''ע מהתורה, שמא מעשיו גרמו 

 המכשול

רב שעבר ויש לשאול מדוע יחשב הע (ב

שעבר רק על איסור דרבנן, ואמאי לא נימא 

, שהרי אמנם אם "ספק לפני עיור"גם על 

היתה ההלוואה בלעדיו, לא עבר איסור, 

אבל יתכן שרק בגללו נעשתה העבירה, 

וא''כ למה לא נחשב שעבר על ספק 

 ?לפנ''ע

 סילמן יהודה רבי הגדול הגאון ר"ממו ,אכןו

 שהמלוה 50% שכשיש ,שמעתי א"שליט

 והערב ,בריבית ההלואה את נותן היה

 על שעבר נחשב התלבטותו את הכריע

  ."וריע לפני ספק"

אע''פ שאחרי ביאר הגר''ש רוזנברג, שו

שהערב הציע את ערבותו, גרם שההלוואה 

תצא לפועל, בכ''ז, אם גם בלא זה היה 

 מלוה, לא עבר על לפ''ע

 רבי הגדול גאוןה ר"ממו שמעתי וכן ג(

 שאף ,והוסיף .א"שליט רוזנברג שריאל

 וריע לפני ספק' של מהנידון לחלק שיש

 ששם מכיוון, [עיין לקמן בזה' ]הרגיל

 אבל בדרך לעיור מכשול ששמים מדובר

כגון  או, בדרך כאן יעבור בכלל אם ספק יש

 לרצוח רוצה אם וספק סכין צחורל מביאש

 אבל .ותירק בה לחתוך רוצה שמא או איתה

 ודאי נהיה" לתמונה נכנס" כשהערב ,ד"בנד

 חוטא היה המלווה שמא הספק רק, מכשול

שעבר רק על  נחשב זה גם ,ז"בכ ,ה"בלא

 ."ע"לפנ ספק"

הוא הדין, שאם היה מכשול נמוך חידש, דו

לעיור, ובא אחר והגביהו, אם היה נתקל 

 בלא''ה לא עבר המגביה על לפ''ע

 בדרך היהה אם הו''ש וחידש הגר''ש,  ד( 

 גבוה כ"כ היה לא אבל, עיורפני הל מכשול

 את והגביה אדם ובא, יתקל בו אם ספק ויש

 נחשבש, יתקל ודאי ועכשיו, המכשול

, כיון שאם היה "ע"לפנ ספק" עלרק  שעבר

 נכשל בלא''ה, לא עבר.

ואמר, שדין זה דמי למי ששם ודאי מכשול 

אחרי ספק מכשול, שאם א''א ליפול 

עבר הנותן רק על ספק לפ''ע, כיון פעמיים, 

 שאם היה נכשל בלא''ה, לא נחשב מכשול

הרי ש ,את מו''ר הגר''ש ששאלתיכו (ה

ס עכשיו בודאי יפול ממעשה ההגבהה "סו

 המכשיל, ולמה לא נימא שעבר בודאי?של 

שאם היה ספק מכשול,  ,ר"ענה מו

והמכשיל שם אחרי כמה מטרים ודאי 

על רק בר מכשול, בזה מובן ופשוט שע

ע' )כי מיירי שלא שייך ליפול "'ספק לפנ

 נתןש המכשול פעמיים(, שהרי יש ספק ש

בהגביה את  ,כ כמו כן"כלום, אלא ישנה 

ה, "שספק היה מפיל אותו בלא ,המכשול

 .ע'"עבר רק על 'ספק לפנ

יש לדון, במי שהיה לפניו מכשול, ונתן 

חבירו לפניו מכשול נוסף שבשעת הנתינה 
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כשול, ואח''כ נטל את לא מוסיף מ

המכשול הראשון, ובזה גרם שמכשול ב' 

 יכשילהו, האם עבר בלפנ''ע

ויש לעיין מה הדין באופן ששם מכשול  ו(

גבוה לאחר כמה מטרים מהספק מכשול 

כ הולך ומסיר את "שהיה שם כבר, ואח

י שני המעשים "הספק מכשול, האם ע

ע? "שעשה מתברר שעבר על ודאי לפנ

סובר שהמחליף נבילה ש ולקמן הבאתי

כ גם בזה יש "ע, וא"בנבילה עבר בודאי לפנ

 ,היה מונח לפני אדם נבילהדון, אם ל

והמכשיל הניח עוד נבילה אחריה, ואין לו 

כ יקח "רעבון אלא לנבילה אחת, ואח

המכשיל את הנבילה הראשונה, וימצא 

שאכל את הנבילה שהניח לפניו, האם 

 מצרפים את שני המעשים ולכן נחשב

ס החליף נבילה בנבילה ועבר על "שסו

 [וצ''ע. ע?"לפנ

, שאם שם מכשול מודה הגר''ש אבל בודאי

 לפני המכשול הקיים, עבר על לפנ''ע

גם אם יניח את ה'ודאי ד ,ואין לומר (ז

מכשול', כמה מטרים לפני ה'ספק מכשול', 

ונמצא שהעיור ודאי יפול מהמכשול ששם 

ע', "כ עבר רק על 'ספק לפנ"המכשיל, ג

ל גם בלי מעשיו ס ספק היה נופ"שהרי סו

של המכשיל. כיון שבהמשך נראה שדעת 

שכשמחליף 'ספק מכשול' הגר''ש היא, 

במכשול ודאי אחר )כלומר שלא הגביה את 

אותו מכשול, אלא הביא אחר(, שבזה מודה 

ש באופן "כ כ"ע, א"שעבר המכשיל על לפנ

ששם את הודאי מכשול, כמה מטרים לפני 

ד קפלן "מכשול' ]ואכן בדעת הגרי ה'ספק

ל שהשם 'מכשול ודאי' כמה "דלקמן, י

מטרים לפני ה'ספק מכשול', יעבור רק על 

 ע'[."'ספק לפנ

ביסוד שיטת הגר''ש עומדת הסברא, שאין 

לחלק בין איסור לפ''ע לשאר איסורים, 

וכמו שבאיסור בישול בשר בחלב, אם יש 

ספק שמא הבישול נעשה נחשב שעושה 

פק איסור, הו''ה כשיש ספק שמא רק ס

יש כאן רק ספק  חבירו היה נכשל בלא''ה

 איסור

לבאר  א"ש רוזנברג שליט"והוסיף הגר (ח

שאין לחלק בין איסור לפ''ע לשאר , שיטתו

 לקחת יהודי כופה גויכשש כמואיסורים, ו

 לבחור ויכול, האש על ולשים מהשולחן סיר

 אלא, משמאל או ימין משולחן סיר

 יש מהם שבאחד סירים שני יש שבשמאל

 יש ובאחד, התבשלו לא עדייןש וחלב בשר

 רק יש ימין בשולחן ואילו, תבשיל סתם

 ספק יש אבל, וחלב בשר בו שיש אחד סיר

, השאלה ולצורך] ,כבר התבשל כבר שמא

 וכן, 'בישול אחר בישול' איסור שאין נניח

 אקבע' שמאל שבשולחן בנתון נתחשב לא

 לשום עדיפות איןהוא ש הדיןש, '[איסורא

 בגדר שהכל, שירצה באיזה ויבחר, סיר

, שזה ספק בשר בחלב, וזה 'איסור ספק'

ספק התבשל ואין במעשה כעת כלום. 

חזינן, שאפילו אם האדם מבשל בשר 

בחלב, אם יש ספק שמא כבר היה מבושל 
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קודם, נחשב לספק איסור בלבד, וה''ה 

בלפ''ע, אם היה נכשל בלא''ה לא עבר 

מכשיל איסור, ולכן גם כשכעת מכשיל, ה

ולפי זה כשיש שני  הוי רק ספק לפ''ע.

עיורים, והגוי מאנס את ראובן להכשיל או 

אחוז מכשול את עיור הראשון,  49-ל 0-מ

אחוז מכשול,  100-אחוז מכשול, ל 51-או מ

יבחר ראובן במה שרוצה, כי בשניהם לא 

 עבר בודאי לפ''ע.

 

לא היה נכשל ע''י אכן, אם רוב הסיכויים ש

אחר, עבר המכשיל בודאי לפ''ע, כמו בכל 

התורה דאזלינן בתר רוב. ואם עפ''י רוב 

יכשל, נחשב המכשילו רק כחד עיברא 

 דנהרא שאסור רק מדרבנן

א, "ש רוזנברג שליט"ר הגר"אבל אמר לי מו

ע' הוא רק "ל, שכל הדין של 'ספק לפנ"שי

בחמישים אחוז בדיוק, אבל כשרוב 

ים שהנזיר לא יכשל, וכגון שיש לו יין הסיכוי

בצד השני של הנהר, ולא בטוח שתגיע 

ספינה להעביר אותו לשם, ורוב הסיכויים 

שלא תגיע, שהנותן לו יין בצד זה של הנהר 

שעבר על ודאי דאורייתא, כמו בכל התורה 

דאזלינן בתר רוב, ומאידך, אם רוב 

הסיכויים שתגיע ספינה להעביר אותו לצד 

הנותן לו יין בצד זה עבר רק על  השני,

דרבנן, כי כיון דאזלינן בתר רוב נחשב שיש 

כ חשיב כחד עיברא דנהרא. ורמת "לו יין, וע

האיסור נקבעת לפי שעת נתינת המכשול, 

ולא לפי מה שיתברר שקרה בסוף, כלומר 

 אם אכן עברה ספינה לקחת אותו או לא.

  

 

דעת הגר''ג חסיד דלא כהגר''ש, אלא 

'ע הכלל הוא, שכל שנכשל חבירו בלפ'

, ולא איכפת מחמתו, עבר המכשיל בלפ''ע

לן שהיה נכשל חבירו בלא''ה. ולכן, 

במגביה מכשול, עובר בוודאי. וכן בשם 

מכשול אחרי ספק מכשול, עובר בוודאי 

 אם נכשל חבירו בזה

 חסיד גלעד רבי ג"הרה ידידי אמנם ט(

 ע"לפנ שאיסור וטען, זאת דחה, א"שליט

ובאיסור זה הכלל הוא, שאסור , נישא

לאדם להכשיל חבירו. ואם אדם עשה 

פעולה, שגרמה לחבירו מכשול, אין זה 

משנה שחבירו היה נכשל בלא''ה, אלא כיון 

שסו''ס מעשהו גרם מכשול לחבירו, עבר 

 ,שפשוט כמועל ודאי לפ''ע דאורייתא. ש

, להינבבשר  לאכול מתכונן ראובן שאם

בשר ב האוכל את לו ףויחלי שמעון ויבוא

 ואף, ע"בלפנ שמעון ברשע, טריפה

 עתה ס"סו, ה"בלא חוטא היה שראובן

 הניח ששמעון דאורייתא האיסור את אוכל

 הו''הו, ע"בלפנ עבר שמעון ולכן, לפניו

 נופל היה העיור שאולי לי אכפת מה ,ד"בנד

 חבירו שבאכ ס"סו, מהמכשול ה"בלא

 לנופ העיור וכעת ,המכשול את והגביה

 על בודאי שעבר נחשב, הגבוה במכשול

 שאם ממה ,גרע דלא .בספק ולא, ע"לפנ

 והחליף חבירו ובא, גבוה מכשול היה

 כאן ש"כ כ"וא ,עוברודאי ש, אחר במכשול
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 היה לא בכלל אולי הראשון שהמכשול

כששם מכשול לאחר כמה הו''ה ו. מכשול

ל הראשון, פשוט מטרים מהספק מכשו

  שעבר איסור בודאי.

בל הסכים הגר''ג, שאם הנמיך תקלה, א

וגרם לספק שהנכשל לא ידע להיזהר, עבר 

רק בספק לפ''ע, כיון שהמכשול לא יהיה 

 בחפץ שחידש

אבל הסכים הגר''ג, שבציור שהיה מכשול 

גבוה בדרכו של אדם, ואדם זה אינו עיור, 

שקוע הוא בלימוד, ויש חשש רציני אבל 

 אחוז( שלא יראה את המכשול חמישים

ויפול ממנו, ויבוא המכשיל וינמיך את 

י שיקצוץ את החלק העליון של "המכשול ע

המכשול, ויגרום שעכשיו המכשול נסתר, 

וודאי שאדם זה יפול בו, שעובר המנמיך רק 

ע, כי "ע', ולא על ודאי לפנ"על 'ספק לפנ

כשהנמיך לא הוסיף מכשול חדש, אלא זה 

אותו מכשול שהיה לפני כן, רק בהנמכתו 

 50רם שעכשיו ודאי יפול, וכיון שכבר היה ג

כ המנמיך ספק אם "אחוז שהיה נופל, א

ר, "הוסיף פגיעה, ולכן הסכים בזה למו

 ע."שעבר רק על ספק לפנ

ואם הוסיף עפר לבור ובזה גרם שפחות 

יזהרו ממנו, תלוי מהיכן תבוא התקלה, 

שאם תבוא מקרקע אחרת עבר על ודאי 

, כיון שלא לפ''ע, ואם תבוא מאותו בור

 חידש תקלה, עבר רק על ספק לפ''ע

ואם היה בור בשביל, ומי שיעבור בשביל 

זה, יש חשש שיפול בבור, ובא אדם והוסיף 

עפר לבור, כך שנהיה פחות עמוק, אבל 

יותר קטלני, כי פחות שמים לב אל הבור, 

הנה בציור זה יש לבדוק איפה כעת 

מתבצעת המכה מהנפילה, דאם הנתונים 

יון שהבור כעת נמוך, הנכשל יתקל הם דכ

בו ויפול לקרקע שנמצאת מעבר לבור, 

למקום שלולא הוספת העפר, לא היה 

העיור נופל שם, שנחשב למגביה מכשול, 

כי גם בזה שם מכשול חדש שלא היה לפני 

כן. אבל אם הנתונים הם שיפול באותו בור, 

ויקבל חבטה מקרקעית הבור, רק דכיון 

הבור יהיה יותר קטלני שהוסיף עפר, גרם ש

)כי כעת הוא מוסווה(, דמי למנמיך את 

ל. "המכשול, שלא עבר על וודאי איסור, וכנ

)ואין לומר שבהוספת העפר יצר 'קרקע 

חדשה', מכיון שהקרקע היא 'קרקע עולם', 

ואף שנופלים עליה, אין היא ה'מכשול', 

 אלא עצם הבור הוא ה'מכשול'(.

 

באופן שאדם  ולדבריו, ספק לפ''ע הוא רק

שם דבר שיש ספק בעצם אם מהווה 

 מכשול

ע' הוא "'ספק לפנלשיטתו של הגר''ג, ו י(

רק בדבר שיש ספק אם בכלל יש מכשול, 

וכגון מכשול שיש לו מנגנון שעולה ויורד, 

ובזמן שעולה מי שיעבור יפול ממנו, ובזמן 

 רק  ישורק בזה נחשב ששיורד, אינו מזיק, 

עיור  נהפן שהפוכן באו .'ספק מכשול'

לכיוון שני שבילים, ובאחד מהם יש ודאי 

ו מכשול, ובאחד מהם אין שום מכשול, ואינ

יודע באיזה דרך ילך, שבזה מי שהפנה 
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אבל  ע'."'ספק לפנ  עלרק עבר  ,אותו

בציור שהעיור ודאי הולך בשביל, והמכשיל 

שם מכשול שודאי העיור יפול ממנו, עבר 

בעקבות ע, שהרי "המכשיל בודאי לפנ

במכשול החדש  מעשיו ודאי יפול העיור

, ואין זה משנה שהיה ספק שהיה שהניח

 ה נופל."בלא

ומה שהתירו הגרש''ז והחזו''א להכשיל 

אדם בעבירה קלה כדי למונעו מעבירה 

חמורה, הוא משום שבכה''ג נחשב פעולת 

מה שהיה הצלה ולא פעולת מכשול, אבל 

 היתר נכשל בלא''ה אינו

א ב'מעשה "בדעת החזו מצינוד מהו] יא(

 שמותרלה,  סימןא "ש ח"איש', וכן במנח

למנוע מאדם איסור חמור וכגון לאו של 

 איסורב 'ז יחטא עייןאפילו ש 'לא תשנא',

קל, וכגון איסור דרבנן של אכילה בלא 

הבאנו  טו סעיףולקמן בסימן לט ברכה, 

ע "פוסקים נוספים שנוקטים כך להלכה. וע

קכו, וכן בהגהות  סימןד "באבני נזר יו

ו,  סעיףקפא  סימןד "ע יו"א על שו"רעק

ל... דאדרבה במה שהיא "...ואולי י"שכתב: 

מגלחת אותו בזה מפרישתו, דאם לא היתה 

מגלחת אותו, היה מגלח בעצמו, והיה עובר 

י שהיא "ב' לאוין דניקף ומקיף, וע-ב

. ולכאורה "מגלחת, מפרישתו מלאו דמקיף

ד לו משני איסורים לאו דווקא כשמורי

שהיה עובר לאיסור אחד שהיה עובר, אלא 

יהיה מותר גם משני איסורים שהיה עובר 

שמעתי ולאיסור אחד שלא היה עובר. 

א "א, שדברי רעק"א אוירבך שליט"מהגר

הם היתר, ולא שיש חובה על האשה 

להצילו, ואף שבלא''ה הולכת לגלח מישהו 

ויכולה לבחור בצדיק שמסתפר בדרך 

תר, ויכולה לבחור לגלח את הרשע הי

שתצליהו מאיסור, לא חייבת לבחור 

ברשע, אלא רק מותרת. וכן אין חובה 

לקנות את הירקות שלו דווקא מרשע 

שמוכר לא מעושר, ובזה שקונה אצלו ימנע 

ע של מכירת ירקות לא "ממנו להכשל בלפנ

 נחשב המעשה שכל וןמכי זה מעושרים(.

לא כפעולת , והחוטא של הצלתו כפעולת

הכשלה, אבל אין ההיתר בגלל שבלא''ה 

ואמנם עיין  נכשל, דזה אינו היתר, וכנ''ל. 

ט(, שמשמע שיש  סימןי "א )ברכ"בחיד

ל, וכן "א הנ"חולקים על ההיתר של רעק

הוכיח לאסור הרב שמואל הכרמי בספרו 

 .כרם שמואל[

ולדעת הגר''ג חסיד, כוונת החזו''א דלא 

מן, אלא אם הערב כמו שפירשנו בריש הסי

מלווה להלוות בריבית, הכריע את רצון ה

גם אם היתה הלוואה בלא''ה, עבר הערב 

 בלפ''ע

 שהערב ל"הנ בכגון שאף, והוסיף (יב

 כודאי נחשב, המלוה רצון את הכריע

 הגיעה ההלוואה כעת ס"סו כי ,ע"לפנ

מו א כ"]ולשיטתו אין לדייק בחזו מחמתו

 ,א היא"דייקתי לעיל, אלא כוונת החזוש

 ילווהשאף באופן שהמלוה הסתפק אם 
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בריבית, והגיע ערב שהכריע את רצונו, על 

 . ע["בודאי לפנ גם אז עבר הערבזה 

אבל דעת הגר''ש היא, שרק במכשול חדש 

עבר על ודאי לפ''ע, ולא במכשול שיתכן 

 שהיה נכשל בו בלא''ה

ש "הגר ר"למו ל"הנ כל את ושאלתי יג(

 המחליף שאכן ,בוהשי א,"רוזנברג שליט

ואף  ,ע"לפנ על עבר בטריפה נבילה

המחליף נבילה בנבילה אחרת עבר על 

ע כשהחליף מכשול "ע, וכן עבר בלפנ"לפנ

 שהיה בדרך של העיור, במכשול אחר

 אותו את היכשהגב אבל. שוודאי יפול ממנו

, חדש מכשול ששם נחשב לא, מכשול

 מכשול באותו נופל היה אם שספק וכיוון

 ישאם  הו''ה,ו .'ע"לפנ ספק' לככ נחשב

 החוטא אם וספק, נבילה השולחן בצד

 יאכל ודאי, יראה אם אבל, אותה יראה

 ועכשיו הנבילה את וקירב חבירו ובא, אותה

 לפניו ששם נחשב לא, אותה רואה ודאי

 ה"בלא אם שספק כיוןאלא , חדש מכשול

 ספק' על המקרב עבר, אותה רואה היה

 המלווה אם ספק ישכיון ש ,ד"ובנד .'ע"לפ

 עבר הערב, הלוואה אותה את מלווה היה

  .'ע"לפנ ספק' על רק

אמנם מודה הגר''ש, שמדין עצה טובה, אין 

להתחשב במה שהיה נכשל, אלא מוטל על 

 האדם למעט במכשול חבירו ככל יכולתו

 יהודי אונס שכשגוי הגר''ש, והוסיף (יד

 יתש לו נותן והגוי, בדרך עיור להכשיל

 כגון, האיסור על לעבור איך יותאפשרו

ויש לפניו שלושה  ,בדרך תומול הולך שעיור

 לעיור אומרים היינו לא ואם) ,שבילים

 .(שביל הראשוןב כהרגלו ממשיך היה, כלום

 אם ספקאבל  מכשול יש הראשון ובשביל

 ישובשביל השני , ה"בלא בו נופל היה

ובשביל השלישי אין מכשול , גמור מכשול

 אנחנו, א יעבור בשביל הראשוןל ואם כלל.

]השני או  יבחר שביל באיזה יודעים לא

 או היא הנאנס בידי והבחירה, השלישי[

 או, שבשביל הראשון המכשול את להגביה

בהכרח ו, לשים מחסום לשביל הראשון

 באיזהיצטרך לבחור  העיורש יווצר מצב

לכאורה ש השני או השלישי, ,ללכת שביל

, המכשיל יבחר הבמ הבדל איןהדין הוא ש

 יעבור, נותן שהגוי אפשרויותה בשני שהרי

 עדיףש ל"י אמנם '.ע"לפנ ספק' על הנאנס

 מכיון, לחסום את המעבר לשביל הראשון

 ודאי, שביל הראשוןב העיור ימשיך שאם

 את הגביה שהנאנס אחרי, מהמכשול יפול

נחסום את השביל  אם ואילו, המכשול

 כ"וא ,כלום יקרה שלא 50% יש, הראשון

 עצה' לתת להעדיף יש 'אבידה השבת' מדין

לבחור בין השביל השני  שיפנה לעיור 'טובה

העצה הטובה היא להגיד ואמנם ] לשלישי.

לו ללכת בשביל השלישי שנקי מכל 

מכשול, אלא במצב הקיים כעת שהגוי 

האנס לא מרשה זאת, העצה הכי טובה היא 

לכך לחסום את השביל הראשון, ולהטותו 

ר "דהיינו שדעת מו .לו[ זדמןמה שי שיבחר

א היא, שאם נגדיר "ש רוזנברג שליט"הגר

במספרים, ש'אפס' זה אינו מכשול כלל, 

והמספר 'חמישים' זה ספק מכשול, ומספר 
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כ מי שהעלה "'מאה' זה ודאי מכשול, א

מאפס לחמישים, שווה בחומרתו למי 

שהעלה מחמישים למאה, ששניהם עשו 

בל כל זה מצד מכשול של 'חמישים', א

ס יש "המכשיל, אבל אין זה קשור למה שסו

לתת לעיור עצה העדיפה לו, ועדיף לו 

אחוז שיפול בו,  50ללכת לכיוון שיש בו רק 

  אחוז שיפול.100-ולא בשביל ש

יש לעיין, האם כשאדם נאנס לתת ספק 

מכשול לאחד משני עיוורים, ואם יכשיל 

דיף עיור א' יגביר יותר את כשלונו, האם יע

להכשיל את עיור ב', או שאין להעדיף את 

 טובת עיור א' עליו

ובאופן שאדם נאנס ע''י גוי להכשיל אחד 

משני עיורים, והמאנס מאפשר לו או 

להגביר את מכשול  העיור הראשון מעשרה  

אחוזים לארבעים אחוזים, או שיגביר את 

מכשול  העיור השני מעשרה אחוזים 

כשיל זה אותו לשלושים אחוזים, וכלפי המ

ל, דשניהם הוא "ש הנ"דבר לפי דברי הגר

ספק, אבל יש לעיין האם יש להתחשב 

בעיור שיפסיד יותר, או דנימא מאי חזית 

 לעזור לעיור זה ולא לעיור השני.

להקל יותר מדעת דעת הגרי''ד קפלן, 

הגר''ש, שמי שהיה לפניו מכשול מסוג 

אחד, אין כל עבירה בהחלפת המכשול 

, כיון שהאיסור הוא רק על לסוג שני

תוספת מכשול. וכן מסכים עם קולת 

הגר''ש, שהמכשיל חבירו, ויש צד שהיה 

 נכשל בלא''ה, עבר רק על ספק לפ''ע

ל, שמעתי שיטה "ואחרי כל הדברים הנ (טו

שלישית, מהגאון רבי יצחק דוד קפלן 

א, שסובר שהמחליף לחבירו "שליט

יה מנבילה לטריפה ]והמציאות היא שלא ה

לאכול[, לא עבר שום איסור מ למנעושייך 

]וכן שמעתי מידידי הגאון ר' שמואל פיש 

 ,ר"ד עם מו''א[. והסכים הגרי"שליט

היה נופל  אם העיור שבאופן שספק

 ,ה, והמכשיל יגרום שודאי יפול"בלא

אלא  ע'."שנחשב שעבר על 'ספק לפנ

ל, גם "שלשיטתו בציור של הגוי האנס הנ

נותן לו היא לקחת  אם האפשרות שהגוי

לגמרי את המכשול הקטן מהשביל 

הראשון, ולשים שם מכשול אחר יותר גדול 

כ נחשב שעבר רק על "שודאי יפול ממנו, ג

ומעיקר הדין יכול לבחור  ,ע'"'ספק לפנ

במה שירצה, לולי הסברא החיצונית שמדין 

השבת אבידה יש לחסום את השביל 

ר ל, כאן מעיק"ר הנ"הראשון. ואילו למו

הדין חייב לבחור לחסום את השביל  

הראשון, כי כששם מכשול אחר לגמרי, 

עובר א, ש"חסיד שליט הגר''גהסכים עם 

מ שצריך "ונפק בוודאות על לפני עיור.

לתת כל ממונו אם בזה ימנע מעבירה זו, 

 סורי לאוין שצריך למסור כל ממונו.ככל אי

קפלן, כיוון שהעיור  הגרי''דואילו לפי 

, יש רק הראשוןכנן ללכת בשביל ה ת"בלא

כ ילך ", ועיזה מצות עשה לחסום שביל

בשני או בשלישי, כי מה שהגוי מצריכו 

שביל הלהחליף לגמרי את המכשול הקטן מ

ולשים אחר גבוה במקומו, לא  הראשון
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 האיסור ממה שרק היה מגביהמחמיר את 

 את המכשול הקטן. 

וברור שלשיטתו, במקרה של אונס, עדיף 

יף מכשול, מלהוסיף מכשול כשיתכן להחל

שהיה נכשל, דבאופן הראשון הוא היתר, 

 ובשני הוא ספק לפ''ע

ל שלשיטתו בכל אופן ]בין "ואמנם י טז(

שהגוי דורש שבשביל הראשון יגביהו את 

המכשול הקיים, ובין אם דורש שיסיר את 

הקטן וישים מכשול אחר )גדול( במקומו[ 

, ולתת יצטרך לחסום את השביל הראשון

לעיור לבחור בין השביל השני לשביל 

 ,ל"שסובר הרב הנ שכמוהשלישי, מכיון 

שמי שמחליף לחבירו את הנבילה בטריפה, 

שמי  ,לא עבר על שום איסור, כמו כן פשוט

שלוקח לחבירו את החתיכת בשר שהיא 

'ספק נבילה', וישים לו חתיכת בשר אחרת 

שהיא 'ספק טריפה', שלא עבר שום 

שהעיור  ןל, כיו"על כן בציור הנאיסור. ו

באופן הרגיל היה ממשיך ללכת בשביל 

  הראשון, ושם הרי מונח מכשול בדרגת

נופל בו  יש צד שהיהו ,חמישים אחוז

ה, ואם יחסום לו את השביל הראשון, "בלא

יטהו לשני השבילים האחרים, שוב נחשב ו

שהרי  50%שיש לפניו מכשול בדרגה של 

ש בו מכשול גמור[ ספק אם ילך בשני ]שי

פי  כ ל"או בשלישי ]שאין בו כלל מכשול[, א

את השביל הראשון, לא  בחסימתו, הנ''ל

עבר שום איסור, שהרי בסך הכל החליף 

אחוז האלו לחמישים אחוז מחמישים 

האלו, ומבחינת המכשיל לא עשה שום 

תוספת מכשול, ולכן ברור שיצטרך בכל 

אופן לבחור בחסימת השביל הראשון, 

הרי אם יבחר בהגבהת המכשול שבשביל ש

-הראשון, בזה הרי עושה תוספת מכשול, מ

כ אפילו ", ואאחוז מאה-, לאחוז חמישים

סוגיית 'הקל הקל ב צריכים לדון כאןלא 

תחילה', כי לחסום את השביל  הראשון, 

אינו איסור כלל, ואילו להגביה את המכשול 

שבשביל הראשון נחשב לאיסור 'ספק 

היה חייב לחסום את השביל ע', וי"לפנ

ר "ל ]מו"הראשון. ורק לשאר השיטות הנ

ג חסיד[, שסוברים שמי שמחליף "והגר

לחבירו את ה'ספק נבילה' ב'ספק טריפה', 

ע', "עבר על איסור של נתינת 'ספק לפנ

שהרי מה ששם לפניו את הספק טריפה, 

נחשב כמעשה חדש, ולא מעניין אותי אם 

כ "ה', אה היה אוכל 'ספק נביל"בלא

 בשלשהל "השאלה הנישנה לשיטתם אכן 

כנן ללכת בשביל ישבילים, כי מה שהעיור ת

ה יש 'ספק מכשול', לא "הראשון, ושם בלא

מוריד מהחומרה של להטות אותו לשני 

השבילים האחרים, שנחשב כמעשה חדש 

של נתינת 'ספק מכשול', ולכן לשיטתם 

התחילה השאלה האם יעדיף להגביה 

, או להטות 100%-ל 50%-בשביל אחד מ

את העיור לשני השבילים האחרים שנחשב 

 כמעשה חדש של נתינת ספק מכשול,

כיון  ,50%-, ל0%-כלומר הגבהת המכשול מ

 בשניהם יש ספק לפ''ע.ש
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וכמו''כ לשיטתו, מותר במקרה של אונס, 

לבחור בין החלפת ספק מכשול מסוג אחד 

 לספק מכשול מסוג אחר

להעמיד את השאלה שיש  ואין לומר  יז(

א, בתוספת "ד קפלן שליט"ל גם לגרי"הנ

 4בציור שיש  היינונתונים לשאלה, ו

שבילים, ובשלושת השבילים הראשונים 

, 50%ל ]כלומר בראשון יש "הנתונים הם כנ

, ובשלישי אין כלום[, 100%בשני יש 

והדרך  כ אין כלום."ובשביל הרביעי ג

מתכנן ללכת בה, היא הרגילה שהעיור 

ואם נשים מחסום על  שביל הרביעי.ב

השביל הרביעי, ודאי שילך בשביל הראשון 

]כלומר יש בו ספק מכשול,   50%שיש בו 

כ גבוה, וספק אם "דהיינו שמכשול זה לא כ

ל[, ואם נחסום גם את השביל "יפול בו, וכנ

כת הרביעי וגם את הראשון, העיור יאלץ לל

 נו יודעיםאו בשביל השני או בשלישי ואינ

הגוי מאנס את המכשיל  במה יבחר. וכעת

תחסום רק את השביל הרביעי, שיבחר: או 

ביעי וגם את גם את הר שתחסוםאו 

כנן יהעיור ת :ובמילים אחרותהראשון. 

ללכת בשביל הרביעי שאין בו שום מכשול, 

, ואם הנאנס 0-ובמספרים הגדרנו זאת כ

יחסום את השביל הרביעי, יחשב שעבר על 

-, ל0%-ע' כי העלה מ"פק לפנאיסור של 'ס

כ ". ואם יחסום גם את הראשון, ג50%

-ע' כי העלה מ"נחשב שעבר על 'ספק לפנ

]שהרי הטהו  50%-]שבשביל הרביעי[, ל 0%

בונן בציור תכשנו [.לשביל השני או השלישי

ע שאין כאן שום "זה, נראה שפשוט לכו

שאלה וברור שאין שום הבדל אם יחסום 

לבין אם יחסום גם את את השביל  הרביעי, 

הראשון, שהרי בין מצד העיור ובין מצד 

, שהרי מכשולהמכשיל אין שום תוספת 

אם חוסם את השביל הרביעי, בין מצד 

-המכשיל ובין מצד העיור, נחשב שהעלה מ

, וכן כשחוסם את הרביעי ואת 50%-ל 0%

הראשון, בין מצד המכשיל ובין העיור, 

 . 50%-, ל0%-העלה מ

נס אדם לגרום למכשול שווה או אם גוי או

לראובן או לשמעון, בידו לבחור במה 

 שירצה

הגרי''ד אלא השאלה תועמד לשיטת  (חי

נמצאים באופן שיש שני עיורים ש ,ל"הנ

ל, והעיור "בדרכם לארבעת השבילים הנ

ראובן מתכנן ללכת בשביל הרביעי, ואילו 

העיור שמעון, מתכנן ללכת בשביל 

ם נחסום לראובן : אהראשון, והנתונים הם

ודאי ילך בשביל את השביל הרביעי, 

שיש בו כבר מכשול קטן שספק  ,הראשון

אם יפול בו, ואם נחסום גם את השביל 

הראשון, ודאי ילך בשביל השלישי שאין בו 

שום מכשול. ואם נחסום לשמעון את 

השביל הראשון, ודאי ששמעון ילך בשביל 

 הגוי כעתהשני שיש בו מכשול בטוח. ו

את המכשיל, שיבחר או לחסום את  אונס

השביל הרביעי בלבד, או לחסום גם את 

כ נבוא לבדוק את המצב, "הראשון. וא

: אם יחסום רק את השביל המצב הואו

כי מ, "הרביעי, לגבי שמעון אין שום נפק

. אלא לא אפשרותבכלל  לשמעון זאת
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-, ל0%-המכשיל העביר מ ,שאת ראובן

ביל הראשון שיש , שהרי ראובן ילך בש50%

בו ספק מכשול. ואם המכשיל יחסום גם 

את השביל הראשון, אז לגבי ראובן אין 

שום בעיה שהרי ילך בשביל השלישי שאין 

בו שום מכשול, אלא שלגבי שמעון, עכשיו 

יל השני שיש בו מכשול ילך ודאי בשב

ונמצא שבחסימת השביל הרביעי  בטוח.

ת המכשול של שמעון העלה א ,והראשון

העמדנו את  וא''כ, .100%-, ל50%-מ

שיש לדון, ל, "השאלה גם לשיטת הרב הנ

לחסום רק את השביל הרביעי,  ?מה יעדיף

 0%-מ שהוסיף מכשולובזה עבר איסור של 

]אצל ראובן[, או שיחסום גם את  50%-ל

-, ל50%-יעלה מ השביל הראשון, ובזה

ובשאלה הזו אין  ]אצל שמעון[. 100%

סברא חיצונית של  להשיב שיש להוסיף

ל, כי "השבת אבידה בעצה טובה לעיור וכנ

מאי חזית לתת עצה טובה לראובן ולא 

ולכן צריך לומר שיבחר מה  .לשמעון

שירצה, ואין שום העדפה בין אם יחסום רק 

את השביל הרביעי או שיחסום גם את 

 השביל הראשון.    

צריך הנאנס לשים את טובת העיור אבל 

 במכשולו ככל האפשר מול עיניו ולמעט

ש רוזנברג "ר הגר"ויש לעיין בדעת מו ט(י

ין ב "התנגשות"א, באופן שיהיה "שליט

כלומר  'טובת העיור', ל'טובת המכשיל'.

 השתחילה, שיש רק שלבציור שהבאנו ב

שבילים, והעיור מתכנן ללכת בשביל 

ה יש כבר מכשול קטן "הראשון, שבו בלא

יצטרך שספק אם היה נופל בו, והמכשיל 

, 50%-את המכשול מ י האנס(, להגביה")ע

, כלומר להעלות את סיכויי הנפילה 90%-ל

. האם גם כאן יצטרך לבחור 90%-, ל50%-מ

השביל הראשון, או  באפשרות של חסימת

ר "שהרי לדעת מו ?90-שיעדיף להגביה ל

ג חסיד[, אם נחסום את "]וכן דעת הגר

השביל הראשון, יחשב שעשה איסור של 

-ל 0%-ע', ויחשב שהעלה מ"לפנ 'ספק

ה היה ", כי לא מתחשבים במה שבלא50%

 50%-, כי כשהחליף מ50%לו מכשול של 

אחרים  50%-אלו שבשביל הראשון, ל

שספק אם ילך בשביל השני או השלישי, 

נחשב שהחליף ספק נבילה בספק טריפה 

שלשיטתם זהו מכשול חדש, ועבר על 

'ספק  ה היה אוכל"ע', אף שבלא"'ספק לפנ

ל[, "ד קפלן הנ"ע' אחר ]ודלא כהגרי"לפנ

לבחור בהגבהת  ,כ 'טובת המכשיל' היא"וא

, כי 90-ל 50-המכשול שבשביל הראשון מ

מדין 'הקל הקל תחילה' נחשב שעשה רק 

ואילו  .'ארבעים צעדים לכיוון העבירה'

שהמכשיל יחסום את  ,'טובת העיור' היא

י השביל הראשון, ובזה טוב יותר לעיור, כ

שיפול אם  90%שיפול, ולא  50%רק 

המכשיל יבחר באופציית ההגבהה. ואמנם 

, שהרי כל תשובה זוקשה ליישב על הלב 

ע הוא לחשוב על טובת "יסוד איסור לפנ

העיור, ומהיכי תיתי לספור את כמות 

התוספת שעשה המכשיל, והרי זיל בתר 

 .שלא יכשלטובת העיור, 
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א על אא''כ מיעוט במכשול לעיור אחד ב

חשבון עיור שני, שאז יעדיף למעט 

בתוספת המכשול מצידו, ובכך ידאג 

 לעצמו שיעבור על פחות איסור

אכן בציור של שני עיורים, והגוי מאנס  כ(

את המכשיל שיבחר אם רוצה להכשיל את 

,  כלומר להניח לפניו דבר 50-ל 0-ראובן מ

שספק אם יפול בו, או שיכשיל את שמעון 

ה הולך "מר ששמעון בלא, כלו90-ל 50-מ

 50%ש ן שביל שיש בו מכשול קטן שיולכיו

את המכשול  שיפול ממנו, והמכשיל יגביה

שיפול  90%-לגובה כזה שהנתונים הם ש

-ל 50-ג אכן יעדיף להגביה מ"ממנו, שבכה

, שבזה עושה פחות איסור. ואין כאן את 90

שיקול טובת העיור, כי מאי חזית לחשוב 

ון, ולא לחשוב על על טובת העיור שמע

כ יבחר המכשיל "טובת העיור ראובן, וע

  .אנס על כמה שפחות עבירה מצידוילה

עוד ציור שאין להעדיף הכשלה מועטת של 

עיור אחד במקום שע''י כך יעבור המכשיל 

 על ודאי לפ''ע

 

ועוד יש לצייר דין זה,  שהרי לפי דברי 

הגר''ש שכתבנו לעיל, אזלינן בתר הרוב, 

וב הסיכויים שלא היה נכשל, ובמצב שר

נחשב המכשילו כמחדש מכשול ועבר על 

ודאי לפ''ע. וא''כ כשגוי אונסו להכשיל 

אחד משני עיורים, ומאפשר לו או להכשיל 

, או להכשיל 100-ל 51-את העיור הראשון מ

, ולשנות את 51-, ל49-את העיור השני מ

מצבו ממיעוט כישלון לרוב כישלון, טובת 

שיקול, שיכשיל את המכשיל תהיה 

הראשון שבו יעבור רק על ספק לפ''ע, ולא 

את השני שבו יעבור על ודאי לפ''ע. 

שאמנם בעיור אחד אין להתחשב במכשיל, 

אלא העיקר הוא טובת הנכשל. אבל בשני 

עיורים, עדיף טובת המכשיל, שמעדיף לא 

לעבור על ודאי איסור דאורייתא, ולכן 

-ל 51-מ מותר להכשיל את העיור הראשון

100.  

  

 . 

דעת הגר''ש גוטפריד, שהמגביה מכשול 

 גורם שכל המכשול יתייחס אליו

ר הגאון רבי שלמה "ואמנם ממו כא(

את  א שמעתי שהמגביה"גוטפריד שליט

אחוז  90-לאחוז מכשול  50 -המכשול מ

, ודמות 90-מייחסים אליו את כל המכשול, 

ק )י., נא.(, "ראיה לדבר מהסוגיא בב

 10-ל טפחים 9-את הבור מ במעמיק

הכל מתייחס לשני, וכמו בסנהדרין טפחים 

א בזה אחר זה, ")עח.( בהכהו עשרה בנ

ב, "לולא הסברות שנחלקו שם חכמים וריב

]ויש לעיין  .היינו הולכים אחר האחרון

ברא זו, דהאם מי ששם מכשול בגובה בס

, האם בזה 90-ובא אחר והגביהו ל 89

רי ואין לו שום הראשון יצא מהעבירה לגמ

חיוב ללכת ולהסיר את המכשול, וכגון דאם 

נימא שצריך לתת כל ממונו כדי לא לעבור 

 'הסהר אגן')עיין לקמן שבספר  ,ע"על לפנ

ד(, "א והמהריל"הביא שנחלקו בזה החזו

האם יצטרך להוציא כספו כדי להצליח 
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ת המכשול, או שדמי למי שחפר להסיר א

מיק לעשרה טפחים, ובא השני והעבור ט' 

טפחים, שאין על הראשון שום חיוב שהרי 

השני נהיה 'בעל הבור', וכמו כן בשימת 

ג השני נהיה בעל "המכשול לדעת הגרש

ין בדעתו, האם גם יהמכשול. ועוד יש לע

י "שהשני הנמיך את גובה המכשול עכ

שקיצץ ראשו, וכעת המכשול נהיה יותר 

מסוכן כי פחות נראה לעין, האם גם השני 

יה 'בעל המכשול' לבדו, או כיוון דלא יצר יה

כ "דבר חדש, הראשון עדיין יהיה נחשב ג

 כבעל המכשול[.

כשנאנס להכשיל, מדין הקל הקל ולפי''ז, 

עדיף שבסופו של דבר אחוזי תחילה, י

ואין להשגיח על  המכשול יהיו נמוכים,

כמות ההגברה שהגביר, כיון שאפילו אם 

 אליויוסיף קצת כל המכשול יתייחס 

ש "ואמר לי הגר''ג חסיד, שלפי דברי הגר

ל, יצא דין מעניין, שכשגוי "גוטפריד הנ

ע, ונתן לו שתי "מאנס אדם לעבור על לפנ

אפשרויות: אפשרות ראשונה: להכשיל 

אדם שהולך בדרך שאין בה מכשול, 

והמכשיל יצטרך לשים מכשול נמוך, שיש 

אחוז שיפול ממנו, דכיון שהוא נמוך,  60

תר מסוכן, כי קשה לראותו, ויש הוא יו

אחוז( שיפול ממנו. אפשרות  60חשש )

שניה: יש אדם שהולך בדרך שיש בה 

מכשול גבוה שמסתבר שלא יפול בו, דכיוון 

אחוז שיראה אותו ויוכל  60שהוא גבוה יש 

אחוז שיפול  40כ יש רק "להזהר ממנו, וא

בו, והנאנס יצטרך להנמיך את המכשול 

 70-יגדיל את האחוזים ל לגובה נמוך, ובזה

אחוז שיפול ממנו, כי באפשרות זו הגוי 

מצווה שינמיך מאוד שיהיה מאוד נסתר 

ויגדל הסיכויים שיפול בו. שמדין 'הקל הקל 

תחילה', יהיה צריך לבחור באפשרות 

 60הראשונה, מכיון שבאפשרות זו יש רק 

אחוז שהנכשל יפול, ואילו באפשרות 

יפול, וכיון  אחוז שהנכשל 70השניה יש 

שבאפשרות השניה בהנמכת המכשול 

-ל 40-נחשב שהעלה את הסיכויי הנפילה מ

, 70-ג שהוא עשה את כל ה", נחשב לגרש70

לכן זה יותר חמור. ויש בזה דבר חידוש 

מעניין, מכיוון שעל אף שבאפשרות 

הראשונה המכשיל יצר לגמרי מכשול 

חדש, והעלה את סיכויי הנפילה מאפס 

ומר עשה שני עוולות גם יצר לשישים, כל

אחוז את  60-דבר חדש וגם הרים ב

ז זה פחות חמור מהאפשרות "המכשול, בכ

השניה, ואפילו שבאפשרות השניה לא יצר 

מכשול חדש שהרי כבר לפני התעסקותו 

היה שם מכשול, וכן העלה את סיכויי 

(, עדיין 70-, ל40-אחוז )מ 30-הנפילה רק ב

ור חמור אפשרות השניה נחשבת לאיס

מתייחס  70-ג כל ה"יותר כי לפי הגרש

כ יבחר באיסור הקל יותר, "למכשיל, וע

 כלומר באפשרות הראשונה.

 

הגר''ש גוטפריד חידש, שלדעת המל''מ 

שהנותן מכשול לחבירו, גם אם יכול חבירו 

להיכשל ע''י ישראל אחר, עובר המכשיל 

על איסור דאורייתא, גם אם לנכשל היה 
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, דאם יפו לו, עובר המכשילמכשול זה והחל

הוא מכשיל את עצמו לא שונה הדבר 

 מישראל אחר המכשילו

 ,א"ג שליט"ר הגרש"ד חידש מועו כב(

שלגבי השאלה במחליף לחבירו נבילה 

]שלעיל  ,בטריפה או נבילה בנבילה אחרת

ש רוזנברג "ג חסיד והגר"הובא שהגר

שהוי איסור דאורייתא,  סברוא "שליט

שלא עבר שום  סברא "יטד קפלן של"והגרי

שתלוי בחידושו של המשנה למלך  ,איסור[

מלוה ולוה(, שבמכשיל  מהלכותד הל' ב ")פ

י יהודי אחר, "חבירו בדבר שיכל להכשל ע

אם נחשב שעבר המכשיל באיסור 

דאורייתא או דרבנן, וכגון שטוענים ללווה 

למה אתה לווה בריבית והרי אתה מכשיל 

הלווה, שאם אני את המלווה בריבית, עונה 

ה יכשל "בלא ,לא אקח את ההלוואה

שהרי מצויים כאן מספיק לווים  ,המלווה

אחרים שיקחו את ההלוואה, ולכן אני 

וי רק נחשב כגדר 'חד עברא דנהרא' וה

שדעת המשנה  ,נענה ללווה איסור דרבנן.

ט  סימןמ "י חו"ל )וכן דעת הברכ"למלך הנ

אות ג, ועוד הרבה אחרונים שהובאו 

י "ח מע' ו, כלל כו, אות ט, וכן בקה"דבש

ון שגם השני ז(, שכי סימןב "ליקוטים ח

שיכשיל יהיה יהודי, לא נחשב כחד עברא 

ל, "ר הנ"דנהרא. ולפי זה אמר לי מו

שהעובר עצמו לא גרע מכל יהודי אחר, 

כ שבא להכשיל את עצמו בנבילה, ואני "וא

יחליף לו בטריפה, לדעת המשנה למלך 

מכשיל באיסור דאורייתא, נחשב שעבר ה

י "ה ע"כשל בלאיכי מה שהיה יכול לה

עצמו, לא מוריד את החומרא מהמכשיל 

 .ל"וכנ

יש לתמוה על דעתו, איך יתכן שאם יש 

לנכשל אפשרות לקנות מגוי, לא עובר 

 המכשיל, ואם כבר קנה, יעבור המכשיל

]א.ה אמנם לענ''ד יש לעיין בזה, שהרי  כג( 

בילה ביד גוי, ויהודי שאם יש נ ,לא מסתבר

אם יבוא יהודי ש אמרינן,יכול לקנות ממנו, 

 ,אחר ויתן לו נבילה, עבר רק באיסור דרבנן

כשל בלאו הכי, ע''י שיקנה ישהרי יכל לה

מהגוי. והנה עכשיו שכבר קנה מהגוי, 

ונמצא בידו, עכשיו יעבור הנותן לו על 

איסור דאורייתא?! וכי בגלל שהחוטא כבר 

וקנה מהגוי את הנבילה, יש התקדם לחטא 

איסור יותר חמור לתת לו כעת נבילה 

אבל לחולקים על  אחרת במקומה?[

קה(,  סימןב "המשנה למלך ]פני משה )ח

 סימןד "ג )יו"פג(, כנה סימןד "ס )יו"כת

ע "מ סט.(, וע"קלט(, תפארת שמואל )ב

כג([, וסוברים  סימןא "בחלקת יעקב )ח

מכיוון  ,ןשהמכשיל עובר רק באיסור דרבנ

ה להלוות ליהודי אחר, "שהמלווה יכול בלא

ד יעבור רק על איסור דרבנן כי "כ גם בנד"א

 ה הנכשל היה אוכל את הנבילה."בלא

יסוד זה, שלאדם יש שם ''מכשיל'' כלפי 

 עצמו, מקורו בדברי החלקת יואב והחזו''א

שאין לתמוה על רעיון זה מו''ר והוסיף  כד(

שהרי מצינו , "מכשיל את עצמו"שאדם 

ויש "ל: "כה(, וז סעיףסב  סימןד "א )יו"בחזו

לעיין באדם המכשיל את עצמו אי עבר 
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ועוד  ."במעשה הראשונה משום לפני עיור

, 'מכשיל את עצמו' מושג מצינו שיש

ושמא  בחלקת יואב )קונטרס אונס ענף ג(.

אם מותר להשאיר בביתו  ,תלוי במחלוקת

ט את 'ספק טריפה' למשך שנה, כדי לפשו

הספק אם היא טריפה או לא, שבזה 

שמשאיר עוולה בביתו גורם לשים מכשול 

 לעצמו.

יתכן שמטעם זה, אסור לילך במקום 

פריצות כשיש אפשרות אחרת, כיון 

 שנחשב כשימת מכשול לעצמו

 ,הוסיף א"וידידי הרב כפיר כרמון שליט (הכ

א שיש איסור "חידושו של החזויתכן שש

ב "הגמ' בב בדבריכתוב עצמו, על ע "לפנ

)נז:(, דבאיכא דרכא אחרינא הוי רשע, 

ומפרש הרשב''ם שהוא אפילו אם יעצום 

שעלול לפתוח את עיניו  זה חשש, כי עיניו

במראות לא צנועות, הוא עצמו ולהיכשל 

ח בבאר "שימת מכשול לעצמו. ועיין בח

שיש בזה הבדל בין ק יד, "מים חיים כלל ו ס

יות יש ערבשעריות לשאר איסורים, 

ורק בליכא דרכא  שיכשל. יותר שוחשל

אחרינא, כיון שאינו רוצה להיכשל והליכתו 

כאן היא בלית ברירה, לא נתפס הדבר 

 כשימת מכשול. 

דעת הגר''ג חסיד, שכל הנידון בדברי 

המל''מ, שי''א שאם היה יכול להיכשל ע''י 

אחר לא עובר המכשיל, הוא רק באיסורי 

סיף המכשיל גברא כריבית, ששם לא הו

מכשול בזה, אבל באיסורי חפצא כנבילה, 

מי שהביא את החפץ שנכשלו בו עבר על 

 לפ''ע

 ,א טען"ג גלעד חסיד שליט"ואילו הרה (כו

ד לנידון "שאפשר להבין את דימוי נד

שמחליף לו מנבילה כהמשנה למלך, דווקא 

לנבילה אחרת, אבל כשמחליף לו מנבילה 

איסור ע הדין שעבר על "לטריפה, לכו

דאורייתא. כי הנכשל עובר באיסור חדש 

שלא תיכנן להכשל בו, והכל הגיע 

מהמכשיל שהחליף, ולא דמי כשהחליף לו 

מנבילה לנבילה שבלאו הכי היה נכשל 

כשמחליף לו מספק לוודאי, סובר ובנבילה. 

ג חסיד, שדמי למחליף מנבילה "הגר

שגם כשמחליף מנבילה  ,לטריפה. והוסיף

ום לחלק מנידון המשנה לנבילה היה מק

למלך, כי נבילה היא איסור חפצא, ואילו 

אה בריבית היא איסור גברא, ולכן והלו

מחליף נבילה בנבילה עבר אמנם האפשר ש

ע, כי הכשילו בחפצא דאיסורא "על לפנ

אחר, וכמו שהחליף את הנבילה בטריפה, 

אבל בהלוואה, המלוה נכשל באותו איסור 

ים נשך על הלווה אם ישבין בדיוק, מכיון ש

הראשון, או שישים נשך על הלווה השני, 

כ "ס עובר בדיוק באותו איסור, וע"סו

החולקים על המשנה למלך סוברים 

שהלווה עבר רק על איסור דרבנן של חד 

עברא דנהרא, אבל בנבילה לנבילה, 

 איסור שהכשילו בעבירה אחרת, עבר על

  דאורייתא.

זיר אבל כשלוקח חפץ אסור מחבירו ומח

 את אותו חפץ, שם ודאי שלא עבר
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ד יש להוסיף, שאם מגביה את "]ולענ כז(

הנבלה המונחת בצלחת שלו, ומחזיר אותה 

חתיכה חזרה לצלחתו, אפילו איסור דרבנן 

לא הוי. וזה בגוונא שאין אפשרות לא 

להחזיר בכלל, כי כשיש אפשרות לא 

להחזיר וכגון בקנה בגד ונמצא שיש בו 

בל שטר מזויף, ויודע שאם שעטנז, וכן בקי

יחזיר לחנות יכשיל בזה את המוכר, אפשר 

 שאכן אסור[.

יש להסתפק, בהחלפת תקלה גשמית אחת 

 באחרת, האם נחשב להוספת מכשול

 היה עיור מהלך בדרך, אם  ,ויש לעיין כח(

ובא אחר והחליף  ,והיה לפניו מכשול

אם דמי למחליף נבילה למכשול אחר, ה

ר האחרון לדעת הגר''ג ואז יעבו בנבילה,

אה, ואה בהלוודמי למחליף הלושאו חסיד, 

עצם המכשול הוא חפצא  אמנם שהרי

 בעצםהאיסור אינו שכיון ש יתכןאחר, אבל 

אלא מתוך דאגת התורה לאדם המכשול, 

כאיסור גברא שי''א שאין כ  הוי ", ואהנכשל

 בזה תוספת מכשול.

 

 ,ומחזירה חבירו נבילה מ מריםובענין כא( 

שכתבנו לעיל שכיון שזה אותו החפץ אין 

יש ש באופןש יש לדעת, בזה משום לפ''ע,

בוודאי  ,הנבילה את להחזיר באפשרותו לא

שהרי חייב  ,שאסור לו להחזיר את הנבילה

וא"כ  ,האיסורמ אדם להפריש את חבירו 

אסור להחזיר  ,כבר בידו האיסור ק"ו שאם 

וגם באופן שזה חנות  את המכשול.לו 

עים שהולך למכרו ליהודים אחרים הרי ויוד

מחויב למנוע אותו מלמכור ליהודים 

אחרים כי המוכר עובר על לפני עיור 

וממילא חייבים למנוע אותו שלא יעבור על 

לפני עיור, וכמו"כ יש עליו חיוב למנוע כל 

הלקוחות היהודים שלא יכשלו, וכמו 

ששנינו בגד שאבד בו כלאים לא ימכרנו 

רק  מא ימכרנו לישראל,אפילו לגוי ש

שמסתבר שבאופן שמפסיד כסף אינו חייב 

למנוע את חבירו מן האיסור, רק שיש לדון 

האם אסור לשחרר הדבר מידו כדי למנוע 

איסורים מיהודים הלוקחים או כיון שלא 

 קנאו לכן אין הדבר מוטל עליו.

 ,(ח"תל אות) 'הסהר אגן' בספר ומצינו בזה

 כוונתו ה.א] ל"זצ לרבינו סיפרתי: "שכתב

 מעשה שבעקבות ,[גניחובסקי א"לגר

 נחסיפ רבי הגאון את שאלתי ,שהיה

 כסף שקיבל אדם האם ,ל"זצ שרייבר

 שיש או, לו שנתן למי להחזירו יכול ,מזויף

 אינו נותן הכסףש דבאופן ,עיור לפני כאן

 אחר לאדם יתנו הוא הרי ,שמים ירא

 . מכשילו ונמצאתי

 ,וריע לפני כאן יןשא ,השיבני פ"והגרכב( 

 כיון ,חדשה מכשול נתינת כאן שאין כיון

ואמנם זה  ה.א] .להם נותן הוא ששלו

'מקח כות שאם אין בעיה מצד הל ,פשוט

טעות', וכגון שמקבל הכסף ידע שיש חשש 

ז הנותן מוכן "שיש שטרות מזויפות, ובכ

ע, כיון "איסור לפנ הלקבלם בחזרה, שיש בז

 ואמנם שלו, שבכה''ג החפץ האסור הוא 

 מהסיבה בזה להתיר אפשר היה לכאורה

 דמי ולא ,ע"לפנ על ע"לפנ איסור שאין
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, ואמנם לקמן הביא הנבילה את למחזיר

דוגמא שקנה בגד ונמצא בו שעטנז, ובזה 

אם המוכר הוא לא חנות רגילה, אלא יש 

חשש שילבש בעצמו את הבגד שהקונה 

יחזיר לו, יש לדון את הסברות המובאות 

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן  כאן,

טו:(  זרה )עבודה א, מהתוספות"שליט

 בישראל דמיירי הכא "אבל שכתבו וז"ל

 ישראל שום יבא שלא מוזהרין אנו החשוד

ידינו", וא"כ אם יש חשש  על תקלה לידי

שהוא יכשיל יהודים אחרים אסור לתת לו, 

וכמו"כ מבואר בשו"ע חו"מ סימן רכז סעיף 

 [. ןיח והובא לקמ

 בחזון הדברים יסוד מצאנו זמן ואחרכג( 

 מדוע שהקשה'( ו ק"ס' ז סימן) דמאי איש

 לא ועדיין ה"ע או מחשוד שלוקח מי כל

 כמפורש) להם להחזיר רשאי קנין עשה

 לפניהם נותן הא( ב"מ ג"פ בדמאי במשנה

 כאן) ממונו להפסיד צריך ת"ל ועל מכשול

 כשאר הוא ע"דלפנ למרן ל"דפשט חזינן

 שהוכיח כפי ולא, ממון הפסד לענין ויןלא

 ששאני אחרון בקונטרס דיסקין ל"מהרי

( בעבורו ממון להפסיד צריך שאין זה לאו

 דתחילת לומר וצריך: ל"וז א"החזו וכתב

 נותן שאינו זה על נאמר לא עיור דלפני לאו

 ואינו מוטל כבר המכשול אלא מכשול

 .ל"עכ בידו החבר שנוטלו ג"אע מסירו

: א"שליט ליברמן הגאון רבי ברכיה וכתב לי

 פעם אף דיסקין"ל שהמהרי נראה לכאורה

בעבורו,  ממון להפסיד צריך שלא פסק לא

שהרי למה לא יצטרך להפסיד ממון כמו כל 

מצות ל"ת שאסור לו לעבור משום הפסד 

 רק הוא דיסקיןממון, אלא כוונת המהרי"ל 

 מאנסו העיור אשרור כישאין איסור לפני ע

יזיק הוא אותו, וזה  מכשול לו יתן לא שאם

מובן מסברא שזה לא נקרא שנותן לו 

מכשול אלא הרי הוא כמו שעושה את 

 המכשול לעצמו.

"ק ס אחרוןאת לשונו )קונטרס  ואעתיק

 אונסו הלה אם עור דלפני דלאו( "נ"ל קמה

"ד ביו"כ מש לזה דוגמא וקצת, שרי בממון

 ( מח סעיף שלד סימן)שו"ע 

 בעוברי למחות אדם יבשחי פי על אף

, למחות ובידו, מוחה שאינו מי וכל, עבירה

 חייב אדם אין מקום מכל, עון באותו נתפס

 להקל נהגו ולכן. זה על ממונו להוציא

 שיהיו לחוש שיש, עבירה בעוברי מלמחות

וכו'" עיי"ש  ומאודנו גופנו על עומדין

שהביא עוד ראיות לזה, והצד השוה 

יח אותו ע"י שבכולם הוא שהנכשל מכר

 את מביא הוא כי, להציל מותר ולכןאיומים 

 .עצמו על זה

 הרבה הבאנו"ב סק"ב י בסימן ולקמן 

 דברים לגוי למכור שאסור"ל מחז דוגמאות

, לישראל וימכרנו יחזור שמא איסור של

 גם ממונו יפסיד"ז שעי שאפילו רואים הרי

 .עור לפני חשש משום להם למכור אסור כן

נ"ב סימן ת"מ סק"ה שאם מבואר במש וכן

יש לו משכון חמץ של גוי, ועבר עליו הפסח 

באופן שנאסר בהנאה, שחייב היהודי 

 שיש כיוןלמנוע מהגוי לקחת את המשכון 

 שמפסיד"פ ואע, לישראל שימכרנו חשש
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 חשש משום אסור"כ אעפ"ז עי חובו כל את

, שהרי אין הנכשלים הישראלים עור לפני

, אסור ולכןחמץ, מאנסים אותו שיביא להם 

"ל דיסקין לא התיר אלא המהרישגם 

 שיכשילשהמאנס בעצמו מכריח אותו 

 את שמכשיל נקרא זה הרי שאז, אותו

 .עצמו

זצ"ל  גניחובסקי א"הגרבעובדא של  ולכן

אז יש איסור  –שקיבל מטבעות מזוייפות 

 אנשים שמכשיל מצד להחזירוור ילפני ע

 המטבעות שיתן מסתבר שהרי, אחרים

 שמבואר וכמו, בו שייכשל אחר דםלא

סעיף  רכז סימן משפט חושן ערוך בשולחן

 אסור, אונאה כדי וחסרה, פחתה" יח

 ולא. בה מרמין שבקל מפני, לקיימה

 בה שמרמין מפני, לתגר או לאנס ימכרנה

 יזרקנה ולא משקל יעשנה ולא. אחרים

 כסף כלי שברי פירוש) גרוטאותיו לתוך

 יקבנה או היתיכנ אלא(, מתכות ושאר

וכו'", ולכן אסור לפי סברת  באמצעה

"א החזו מדברי אין"כ וא, דיסקין"ל הריהמ

 .דיסקין"ל המהרי נגד ראיה

 א"שליט ליברמן ברכיה רבי הגאון והעיר

 דיסקין ל"המהרי על קשה שלכאורה

 רבא: ד"ע דף בסנהדרין מפורשת מגמרא

 מכריח גוי שאם] שאני עצמן הנאת: אמר

 לעבור מותר להנאתו רהעבי לעבור אותו

 תימא לא דאי[ בפרהסיא הוא אם ואפילו

? להו יהבינן היכי ודימוניקי קוואקי הני - הכי

 הנאת: נמי הכא. שאני עצמן הנאת אלא

 - ודימוניקי קוואקי הני י"ופרש. שאני עצמן

 הן גבוהין גחלים בהם שנותנין נחשת כלי

 להתחמם מלכים שולחן לפני ועומדין

 היה איד יום - להו יהבינן היכי. כנגדן

 אור זרה עבודה כומרי שנוטלין לפרסיים

 זרה עבודה בבית ומעמידין ובית בית מכל

 נוטלין והיו, כנגדן העם ומתחממין שלהם

 יהבינן היכי, כרחם בעל ישראל מבית אף

 הלא השם אקדושת נפשייהו מסרי ולא להו

 .הוא זרה עבודה חק

 שהיהודי הכוונה שאין ן"והר ן"הרמב וכתבו

 מתירים איך כ"שא זרה עבודה על עבר

 עבירות' ג על ליהרג חייבים והרי להם לתת

 אלא, להנאתן זה אם ואפילו חמורות

 לפני על עוברים שהיהודים היא הכוונה

 מכשילים הם שהרי - מכשול תתן לא עיור

, זרה עבודה עובדים הם ז"שעי הגוים את

 הוא שהדין הלאוין כל כמו הוא הרי ולכן

, לעבור ולא ליהרג חייבים שבפרהסיא

 בכל שמעשים שרואים שמזה רבא ודייק

 שכיון מראה זה הרי להם לתת שנוהגים יום

 יהרג של דין אין לכן להנאתו מתכוין שהגוי

 .דפרהסיא עבירה על יעבור ובל

 שהרי דיסקין ל"המהרי על קשה ולכאורה

 עיור לפני של לאו כאן אין הרי דבריו לפי

 ישראל את מכריחים שהם יוןכ שהרי כלל

 את מכשילים שהם נקרא זה לכן לתת

 איך כ"וא, אותו מכשיל שהיהודי ולא עצמם

 העבירות כל לגבי ראיה מזה להביא אפשר

 הנאת זה אם בפרהסיא שמותר שבתורה

 עיור לפני שלעולם מוכח אלא, עצמם
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 משום ורק אותו מכריחים אם גם אסור

 .מותר נ"פיקו

 

המהרי"ל דיסקין מצאנו ומעין המהלך של 

ז(  סימן א )חלק שלמה מנחת ת"בשו

 שהובאו הדברים שכנים ד""נלענ שכתב

 ח סעיף מ"פ כהלכתה שבת שמירת בספר

 אפשר אי אם' וכו סכנה בו שאין חולה"

 שהרופא או מצוות שומר רופא אל ללכת

 אל ילך, במקצועו יותר מומחה החילוני

 שהלה יודע הוא אם גם, שבת מחלל רופא

 לו יכתוב וגם' וכו אור/ ידליק/ ילדיק

 למחות אפשר שאי באופן" בשבת מירשם

 ש"ועיי, שבת מלחלל הרופא את ולהניא

, חשובים בספרים לעיין שמציין ז"כ בהערה

 סוברים שהם ראיתי בהם בינותי וכאשר

 איסור על יעבור ודאי שהרופא ג"דבכה

 אסור סכנה חשש דליכא ברור וגם תורה

 ב"שא חולה לצורך עור ילפנ על לעבור

 עצמך הגע, פשוט זה אין ד"ולענ. סכנה

 רשע הוא והלוה כסף לחברו שחייב באחד

 יחרף יתבענו שאם המלוה על ומאיים

 המלוה אם שאף הדבר ברור הלא, ויגדף

 ה"אפי ורשעו במרדו שיעמד ויודעו מכירו

 שכל כמו, מלתובעו להמנע כלל צריך אינו

 אפילו עהבשבו הנתבע את מחייב תובע

 נשבע ודאי מהם שאחד פנקסו על בחנוני

 בלפני עובר ב"הבעה אין ה"ואפי שקר על

 לתבוע כדין עושה שהוא ג"דבכה כ"וע, עור

 בזה להתחשב כלל צריך אין לו שמגיע מה

 שקר בשבועת חבירו את וגורם שמכשיל

 בעיני הוא וחשוד שמכירו ג"בכה אפילו

 ז"ע לחשוש וצריך שקר שבועת על התובע

' בגמ כמבואר העולם מכל כך על שנפרעין

 אינו ה"אפי פז סימן מ"חו ע"ובשו שבועות

 העיר אחד גדול אך] עור בלפני ממש עובר

 שכתב ח סימן מ"חו ב"ח חיים מהדברי לי

 דמסתמא אחזקה מוקמינן שנשבע דקודם

 מה ונשבע עבר שכבר ולאחר ישבע לא

 גם דהא ע"צ ד"לענ אולם, המשביע יעשה

 על גם וחשוד גזלן שהוא בחבירו יודע אם

 כל אותו להשביע מותר כ"ג שקר שבועת

 אותו ופסלו כך על עדות גבו לא ד"שבי זמן

 א"ע ח"ק ק"בב' התוס כתבו וגם לשבועה

 מדרבנן רק הוא לחשוד משביעין דאין דהא

 שכבר למי גם משביעין מדאורייתא אבל

 אחד כשעד ומעתה, לשקר פעם נשבע

 אבא' דר בנסכא כמוו שגזל אחד על מעיד

 שניהם יודעים והעד הנסכא בעל אשר

 חטף שלא אותו משביעין ה"ואפי שחטף

 הנסכא בעל אם אף העד את להכחיש

 פעמים הרבה אשר לעבריין מזמן מכירו

 וחזיר מנבילה שנא מאי כ"וא, לשקר נשבע

 בעיניו שחשוד למי להושיט שאסור

 דכאיב ומאן דהואיל יתכן ז"ולפי[. לאוכלם

 מן חייב והרופא אסיא לבי אזיל כאיבא 'לי

 עושה שהחולה כיון ולכן, לרפאותו הדין

 כלל חייב אינו רפואתו מהרופא לדרוש כדין

 עצמו את ממית שהרופא בזה להתחשב

 ואין תורה איסורי על צורך שום ללא ועובר

 כי, עור לפני של בלאו כלל עובר החולה

 או האיסור גוף את לו שנותן ג"בכה דוקא
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 הוא בשביעית מחרישה לו מוכר ילואפ

 לו גורם אגב בדרך רק אם אבל, דאסור

 אפשר רישא פסיק שהוא גב על אף לעבור

 שהולכין ג"י ז"ע' בגמ ש"למ דומה זה דהרי

 שדות בתים מהם ולוקחין ם"עכו של ליריד

 ואף שלהם בערכאות ומעלה וכותב וכרמים

 למיחש ואיכא להם הוא שכבוד גב על

 שהוא מפני שרי ה"אפי ז"לע ומודה דאזיל

 ונותן התגר מן בלוקח ורק מידם כמציל

, ז"לע ממש שמהנה מפני דאסור הוא מכס

 את להציל וצריכים הואיל כאן גם נ"וה

 הוא שהרופא לזה לחוש אין מסבלו החולה

 ועיין, צורך שום ללא שבת ומחלל עבריין

 שהביא לט סימן חכמים בדברי חמד בשדי

 אפשר דאיך מלתא בהא נ"שנו מאחרונים

 בשבועת ש"וכ הנתבע את שבועה לחייב

, עור ללפני חוששין אין דלמה אחד עד

 ממון וגוזל רשע שהוא דא דבכגון וכתבו

 ואפשר, לרשע הלעיטהו אמרינן חבירו

 מסכתב ם"הרמב ש"מ לאצטרופי נמי דחזי

 דמאי איסור לענין ו"מ ד"פ שני מעשר

 בזה ברוב נופל הארץ שעם לפי" דרבנן

 מעות לו שיתן מותר לפיכך - מכשולה

 צריך והדבר, ל"עכ" דמאי של שני מעשר

 הכרע, עכ"ל.

ולכאורה הביאור בדבריו שלא יכול להיות 

שכיון שהוא מתנהג במעשים רעים לכן 

יצטרכו הכשרים להפסיד את כספם או את 

זכות רפואתם, וכל האיסור של לפני עיור 

הוא לתת להם מכשול מדעת, אולם כאן 

 א לא נחשב לדעת.הו

 ע"והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שבסמ

מבואר הטעם  פז ס"ק ס"א( )סימן

שאומרים לפני שהוא נשבע סורו נא מעל 

 הנשבע הרשעים האלה שזה כולל גם את

 שזה כיון, טעמא והיינו. המשביעו וגם על

 להשוות ליה הוה, לישבע מוכן שהוא רואה

 תצא שהשבועה יגרום שלא באופן עמו

 אלא כן עשה לא והוא, ידו על זה של מפיו

השבועה, עכ"ד, הרי מוכח שאע"פ  תבע

שלא עבר על לפני עיור מ"מ נקרא רשע 

 דף שבועות )מסכת י"בגלל זה, אולם ברש

 למה שניהן ב( מבואר הטעם עמוד לט

 ממונו למסור דקדק שלא בה כיון נענשין

השם, משמע  חלול לידי ובאו נאמן ביד

שבועה לא נענש ודלא שמשום תביעת ה

 .כמו הסמ"ע

     

 ,א"החזו של דאחותו ה,עובד שמעתיכד( 

 ל"זצ יעקב הקהלות בעל לרבינו חבר אשת

 זאת ראה לביתה וכשבאה ,פמוט קנתה

 שהיה כיון ,לחנות להחזיר לה ואמר ,אחיה

 שאין ד"ביו ומבואר) קנים שבעה של

 שאינם פ"אע קנים' ז של פמוט לעשות

 בדיעבד במקדש דגם ,השו בצורה עומדים

 דהרי ,לתמוה ויש .(ג"בכה כשר היה

 .לו שמחזירה המוכר את מכשילה

 בספרו לשיטתו א"דהחזו ,מ"לק ולהמבואר

 חדשה נתינה שאין דכאן ,ל"הנ דמאי על

 שני חוט ובספר .כלל עור לפני כאן אין

 להחזיר לענין( כתב, בגדים כלאי בהלכות)

 ישש לחנות שעטנז בו שיש שהוברר בגד
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]א.ה  .להחזירו אסר ,שימכרוהו חשש

לכאורה אם בעודו בחנות, מצא שיש בגד 

ע יודו שמותר להחזירו, וכן "עם שעטנז, כו

במגביה בצל בחנות ירקות ורואה שיש בו 

תולעים, שמותר להורידו מידו, אף 

ס אינו הגיע "שאחרים יכשלו, כי סו

ע אלא רק חובת "לרשותו, ולכן אין לפנ

 כאשר א"שליט אלטמן ש"והגר, תוכחה[

 שכל קאמר בזה א"החזו דברי על עמו דיבר

 עדיין הוא כאשר רק הם א"החזו דברי

 תקשי עדיין ולדבריו, המוכר ברשות

 ל"די ש"הגר ואמר, דהפמוט מעובדא

 הפתחי שהביא הפוסקים על שסמך

 ולא בעשיה רק הוא בזה שהאיסור תשובה

 ל"זצ רבינו כאמור אמנם. בביתו בשהיה

 כאשר גם גוונא בכל התיר א"החזוד סבר

]א.ה לכאורה היתרו הוא  לביתו לקחו כבר

גם בגוונא שאין למוכר שום בגד אחר 

 . בעולם אלא בגד זה.[

: א"שליט ליברמן ברכיה רבי הגאון לי וכתב

 ספיקא ספק כעין שהוא"א החזו שסבר"ל י

)יו"ד סימן  שם מביא תשובה הפתחי שהרי

שאם הוא קמא( בשם ספר משנת חכמים 

בעיגול מותר כיון שאינו דומה למנורה, וגם 

אם נאמר כמו הבכור שור שמחמיר גם אם 

 היא ההלכה דילמא"מ מ, בעיגול עשוי הוא

 להשתמש שמותר למשה התפארת כמו

"א החזו הורה שלמעשה"פ אע ולכן, עמו

 כיון"ע לפנ בגדר אינו"מ מ לחנות להחזירו

 .להחזיקו מותר הדין שמעיקר

 ן"ברמב הראה א"שליט ממט א"רהג וגיסי

 דברי ליסוד הוכחה ממנו שיש ב"ע ט"נ ז"ע

 . ש"ייע א"החזו

 שאמנם ואמר בדבר פקפק ל"זצ ורבינו

, קנאו לא ועדיין שלו שאינו כיון מחזירו

 אינו זה, זה את לו שנתן מי הרי כן כמו אבל

 ובזה, שנתן לאותו שנתן זה של אלא שלו

 אינו רכאש, מכשול לנתינת שנחשב יתכן

 . לבעליו מחזירו

 שעליו לאופן דומה שאינו רבינו והוסיף

 שמחזירו התם דשאני ל"הנ א"החזו דיבר

 ".ממש לבעליו

: א"שליט ליברמן ברכיה רבי הגאון לי וכתב

הבאנו מקודם את המשנ"ב )שהעתיק מכל 

הפוסקים( שאפילו פקדון אסור להחזיר 

 אנשים שיכשיל חשש יש אם לבעליה

 וחייב ברשותו שזה כיון הוא והטעם, אחרים

"כ הרי בכל מקח וא, ואבידה גניבה משום

 משפט חושן ערוך בשולחן מבוארטעות 

 בו ונמצא מקח"הלוקח  כב סעיף רלב סימן

 הוא הרי, נגנב או אבד כך ואחר, מום

", למוכר המקח שיחזיר עד, הלוקח ברשות

בגד של כלאים  להחזיר אסור בוודאי"כ וא

 ואינושימכור לאחרים, אם יש חשש  לחנות

 בו זכה לא ששם בדמאי להמשנה דומה

 .באחריותו ואינו בכלל

 בבבא מגמראאפשר להביא ראיה  ולכאורה

 ליה אייתו רבא" א עמוד 'ס דף מציעא

 שכן מים בו]נתן  מזגיה, מחנותא חמרא

]מבוסם  בסים הוה לא, טעמיה[, דרכו

]בשביל להחזיר את  לחנותא שדריה[, וטוב
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 ולא: תנן אנן והא: אביי ליה אמר -המקח[. 

 זה חנווני! ]ויחזור שהודיעו פי על אף לתגר

 המים והרי, בחנות יין בחזקת וימכרנו

[ עור לפני ואיכא לו מכרת ואתה בו מעורבין

]שכולם  ידיע מידע דידי מזגא: ליה אמר -

רואים שזה מזוג ולא יכול להטעות את 

 שאפילו מוכח הריהבריות שזה לא מזוג[. 

 צריך"כ אעפ טעות מקח משום שמחזירו

 .עור לפני חשש יהיה שלא לדאוג

 רבא ששם הראיה את לדחות מקום ויש

, היין בתוך מים שהכניס כיון לזה גרם

גרם  שהיהודישל חמץ  בפיקדון"כ וכמו

 של ברשות שהיה"י עשיהיה אסור, שהרי 

בפסח לכן הוא נאסר, וממילא מוטל  היהודי

שלו אחרים, משא"כ עליו האחריות שלא יכ

כשלא שינה בו כלום י"ל שמותר לו 

 להחזירו להחנות.

 פקס מכשיר מצאתי: "כתב, תלט ובאות

 ומצוות תורה שומרים אינם שרובה בעיר

 להשיבנה היאך ל"זצ רבינו עם והתייעצתי

 .לבעליה

 שאמר ל"זצ רבינו של מתשובתו והופתעתי

 כיון להשיבה מחויב שאינני ברור באופן

 יש תורה שומר שאינו לאדם ושלהחזיר

 במכשיר שישתמש משום עור לפני בזה

 תעשה ואל שב כן ועל קדש בשבת זה פקס

 . עדיף

 א"החזו מדברי א"שליט ר"אאמו והעירני

 שרי טעות במקח דלהחזיר ל"הנ בדמאי

 גם שייכת זו סברא והרי לו נותן הוא דשלו

 שהיה דכיון ל"וי. לו נותן הוא דשלו באבידה

, "חדשה לנתינה נחשב זה הרי וממנ אבוד

 .ל ספר אגן הסהר"עכ

הוכחה מהש"ס דלפני עיור הוא גם בספק 

 ייכשל

 שהגיש שבאופן פשוט דזה, ודע (כה

, שומן ספק חלב ספק שהיא חתיכה לחבירו

 לאכול אסור בודאי שהרי, ע"בלפנ עובר

 יש אם ספק שיש ובאופן. עבירה ספק

 דאורייתא שבספק הדין, עבירה בכלל

 אם ספק יש אם וכגון, נקל ובדרבנן, מירנח

 אסור, לא או נזיר הוא לפנינו שעומד האדם

 אדם לפנינו כשעומד אבל, יין לו להושיט

 להגיש מותר יהיה, ידיו נטל אם לנו שספק

 .לחם לו

: א"שליט ליברמן ברכיה רבי הגאון לי וכתב

לא משמע כן בשו"ע סימן קסט  אולם

פרוסת פת,  "ל "ואסור ליתן לווזסעיף א' 

 שאף משמעאא"כ יודע בו שנטל ידיו, 

' לא יתן ב בסעיף הוא וכן, אסור בספק

לאכול אלא למי שיודע בו שיברך, משמע 

שאם מסופק אם יברך או לא אסור ואע"פ 

שברכות לפניה הוא רק מדרבנן, וכן מוכח 

מה שכתב הרמ"א שם ויש מקילין אם נותן 

 לעני בתורת צדקה, ומבאר המשנ"ב הטעם

דלא מפקעינן מצות צדקה בשביל חשש 

שמא לא יברך ואף על גב דגבי שמש 

בסעיף הקודם חיישינן התם הנתינה לאו 

בתורת צדקה הוא שנותן לו בעבור 

ששמשו ]ל"ח[ אך אם יודע בודאי שלא 

יברך אסור ליתן לו אף בתורת צדקה, 
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ודוקא אם מתוך רשעתו אבל אם מתוך 

מצות  אונסו שאינו יכול לברך לא נפקע

שגם  מוכח הרי"כ, עצדקה בשביל זה, 

בספק אסור זולת אם יש מצות צדקה שאז 

 וכן מבואר בהדיא בפרימותר בספק, 

 על סק"ג( "ואף זהב )שם, משבצות מגדים

 עצמו שכל, מדרבנן הוא דכאן עור דלפני גב

 מקילין לא, דרבנן וברכה ידים דנטילת

הא", ולכאורה יש להוסיף על  כי בספק

גדים שהרי יש פוסקים שלהכשיל הפרי מ

את חבירו בדבר דרבנן הרי איסור תורה של 

לפני עיור, וממילא יוצא שלפי שיטתם הרי 

בספק אם הלה ייכשל הרי זה יהיה ספק 

איסור דאורייתא של לפני עיור, ומובן היטב 

 למה אסור. 

 אם שם שדוקא ברורה המשנה אולם סיים

 ושאינ אונסו מתוך אם אבל רשעתו מתוך

 זה בשביל צדקה מצות נפקע לא לברך יכול

, ע"כ, אולם שורש הדברים הוא [:ג"פמ]

מהב"ח שכתב כן ושם מבואר שרק 

כשיודעים שלא יברך מותר אולם אם 

יודעים שלא נטל ידיו אסור, וז"ל הב"ח 

 פיו לתוך נותן אם ידיו נטל שלא "דביודע

 עור ולפני משום עובר לאכלו כדי לידו או

 בו יודע שאינו במי אבל ל,מכשו תתן לא

 אינו לו שנותן בשעה לאו אם יברך אם

 מצות מקיים אדרבה אלא כלום עובר

 צדקה הנותן מברך העני אין ואם צדקה,

 נתינה בשעת עור לפני על בזה עובר אינו

 שהוא בו יודע ואפילו צדקה, מצות וקיים

 כך מפני לא כלל יברך ולא גמור הארץ עם

, משמע שרק צדקה", ע"כ מצות יבטל

בברכות מקל כיון שאין בזה לפני עיור 

ממש, ולא כן בנטילת ידים. וכן מבואר שם 

שכל הדיוק של הב"ח הוא  השקל במחצית

למה דיברו )תלמידי רבינו יונה שזה מקור 

הדין( רק על מי שלא מברך ולא ממה 

שמבואר בגמ' שאסור לתת למי שלא נטל 

 נטילת דלענין כרחך על ידיו, אלא אלא

 אסור. צדקה בתורת אפילו ידים

ויש לומר שאם אינו נותנו בידיו ממש אז 

 מותר אם נותנו לשם צדקה.

 ת"כו( אולם חשוב לציין מה שכתוב בשו

, "חושבני לה( סימן א )חלק שלמה מנחת

 איננו אשר, חשוב אורח אליו שבא במי

 אהבה לו יש עדיין אבל, ומצוה תורה שומר

 תורה דותבמוס תומך וגם, תורה לבני

 אתו יתנהג לא ב"הבעה ואם, וכדומה

 דמיכל במידי אותו לכבד המקובל בנימוס

 ליתן אסור הדין שמצד זה בגלל, ומשתי

 ומברך ידיו שנוטל שיודע למי אלא לאכול

 סעיף ט"קס סימן ח"או ע"בשו כמבואר)

 מכובדת בצורה אפילו אם כן וכמו'(, ב

 הדבר יראה, ולברך ידים ליטול ממנו יבקש

 אותו ירגיז גם וזה, בכבודו ועלבון כפגיעה

 ש"חו יתרחק הזה הדבר שבגלל ויתכן, מאד

 ושנאה כעס לידי יבוא וגם, מהתורה ביותר

 ג"דבכה, התורה בדרך ההולכים כל על

 באכילה אותו לכבד באמת שנכון, חושבני

 לפני של לאיסור כלל לחשוש ולא, ושתיה

 שאין דאף משום, מכשול תתן לא עור

 כדי זוטא איסורא לעשות לאדם יםאומר



238 

 

  

 ודאי ואסור, רבה מאיסורא אחרים להציל

 בכך להציל כדי בשבת מ"תרו להפריש

 בנידון מ"מ, טבל של חמור מאיסור אחרים

 לאכול לו הנותן של האיסור וכל הואיל, זה

 וכיון, מכשול נתינת של עבירה רק הוא

 האורח יכשל הרי לאכול לו יתן לא שאם

 שום כלל דליכא נמצא, גדול יותר באיסור

, מכשול נתינת שום הכא דליכא כיון, עבירה

 גדול ממכשול הצלה כאן יש אדרבה אלא

 ועשה בקום אותו שהחליף זה י"ע מאד

 קטן".  יותר במכשול

, הארץ לעם שביעית דמי מוסרין שאין ומה

 הפירות גוף ממנו לוקח זה י"שע פי על אף

 ותהא ממש שזה מפני היינו, שביעית של

 עלול הוא הדמים י"שע אפשר וגם, עברה

 היו אילו מאשר עברה לידי לבוא יותר

 כ"משא, עצמו הפירות אצלו נשארים

 מרגלו אצבע שקוטע למי דומה ז"ה, ד"בנד

 מקטיעת בכך אותו להציל בכדי חברו של

 מזיק קרוי דאינו הוא דפשוט, שלו היד כל

, עברה ולא דקעביד הוא ומצוה, מתקן אלא

 אדרבה אלא כמכשיל חשוב אינו כאן גם כך

 של חמור מעון אותו מציל הוא זה במעשהו

 דלפי נראה ולכן', ולומדי תורה שנאת

 במאכל אותו לכבד רשאי שפיר הצורך

 שזה פי על אף כן לעשות וצריך, ומשתה

 תוכח דאל קרא פירשו ז"וכעי, ועשה בקום

 הרי הועיל ללא שזה דכיון, ישנאך פן לץ

 את תשנא לא של לאוב מכשילו אתה

עכ"ד.  הכרע, צריך הדבר כ"ואעפ, אחיך

והעיר הגרשז"א בהערה לתשובה הזאת 

 ל"זצ א"החזו בעל שמרן נודע "הלום

 ג"בכה מתיר אינו ט"או ב"י סימן בשביעית

 ודאי" באיסור

: א"שליט ליברמן ברכיה רבי הגאון לי וכתב

ואולי י"ל שגם לפי החזו"א יש יש צד תליה, 

 עייןו יחליט כן לברך וצ"ע, וששמא עכשי

תורת חסד או"ח סימן ה' שכתב צדדי היתר 

 בזה. 

מז(, שדבר  סימןכז( ועיין במחנה חיים )

שסתמו לאיסור, חשיב מכשול בודאי. 

ע' תלוי במח' "והוסיף ש'ספק לפנ

שמא "ז )ו:(, כתב: "י בע"ראשונים, דברש

, ומשמע שבספק יש איסור "יבוא לשתותו

ש )שם(, שכתב: "ה בראע, וכן נרא"לפנ

. ואילו מדברי "אולי ישכח נזירותו וישתה"

 אסור"ה מנין(, שכתב: ")שם, ד תוספות

 דבר כוכבים לעבודת למומרים להושיט

 הדבר כי שלהם שהוא פי על אף איסור

, משמע שבספק אין "שיאכלוהו ידוע

ח מע' ו, כלל "איסור. וכן הוכיח מתוס' בשד

ן אליצור )דף כו אות י, אמנם הביא שהקרב

א )שם סג.( דחולק "ג( דייק מהריטב"קמ ע

על זה. אלא שהוסיף שבספר 'פתח הדביר' 

א שאכן אין "שו( למד בריטב סימןג ")ח

ע בתבואת שור )פסחים "ע בספק. ע"לפנ

ע "מד( דיש לפנ סימןכב:(, ובמנחת שלמה )

מט שדינו  סימןב "בספק, וכן בפרי יצחק ח

ע ". ועככל 'ספק דאורייתא לחומרא'

ע "ג(, שאין לפנ סימןד "י )יו"ת פנ"בשו

בספק, ואף כשהספק הוא ספק בדין 

ה  סימןע ")ואמנם עיין בבית שמואל אבה
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א "ק יח(. ואילו במשנת רבי אהרן )ח"ס

 ע."ג(, כתב שבספקא דדינא יש לפנ סימן

 

ל שלשיטות שבאופן "כח( ולכאורה י 

שבסופו של דבר העיור לא נכשל בפועל, 

ור על האדם ששם את המכשול, אין איס

כ 'ספק לפני עיור' אינו אסור. עיין שדן "א

(, שסז כלל התלמוד כללי) 'מלאכי ידבזה ב'

 היכא הישיבה בלימוד נסתפקו"ל: "וז

 נח והבן יין של כוס אותו שתה לא שהנזיר

 אי לו שהושיט החי מן אבר אותו אכל לא

 תתן לא עיור לפני' משום המושיט קעבר

 נכשלו דלא דכיון נימא מי ,לא וא ',מכשול

 תו מיקרי לא הושטה ההיא י"ע באיסור

 נתן הוא סוף דסוף כיון נימא או ,מכשול

 וריע דלפני' בלאו עובר לפניהם המכשול

 והנה. בו נכשלו דלא אף 'מכשול תתן לא

 מ"דמ אמרתי הסברא מכח ובתמים באמת

 לידי ידו על באו שלא אף המושיט קעבר

 והרי רחמנא קפיד ינהדאנת כיון מכשול

ק "ש שהביא ראיה לזה ממו"עיי "...נתן

 לבנו שמכה דמיד בבירור נאמר דשם")יז.(: 

 גב על אף' וכו עיור ולפני משום עובר גדול

 ".יחטא ולא ירתח לא דבריה אפשר דאכתי

 אחר ומצאתי"כט( וראיה נוספת הביא: 

 ש"ממ לדברי ברורה ראיה עוד החיפוש

 גמור בפשיטות ב"קס סימןב ששון א"מהר

 אף ההלואה בתחילת הוא הרבית דאיסור

 לה ודייק הרבית יתן לא שהלוה פי על

 'בנשך לו תתן לא כספך את' :דכתיב מקרא

 אותו מלוה שאתה הנתינה משעת כלומר

 ס"ק סימן ד"בי ג"הכנה וכתב ב"יעוש' וכו

 ששון א"מהר דלדעת' ו אות הטור הגהות

 אלאו הלואה משעת עובר הלוה אף הנזכר

 למלוה מכשול שנותן מכשול תתן דלא

 ן"הר כ"ושכ תשימון דלא אלאו לעבור

 אך רומי בדפוס) ג"ע סימן בתשובותיו

 הרי( ט"פ סימן הוא קוסטנטינא בדפוס

 הנותן קעבר רבוואתא הני כל דלדעת

 בא דלא גב על אף נתינה משעת המכשול

ש עוד שאין להקשות ")ועיי "מכשול לידי

 ושין לב.(.ל מקיד"על כל הנ

 מועד)ב 'הדף על דףל( וראה עוד בספר '

 ח"בשד הובא) דוד ביד", שם(, שכתב: קטן

 דחה בסוגיין'( א אות ו"כ כלל ו"הוי מערכת

 דאורייתא איסורא דעיקר לומר דיש

 זמן וכל, ההכשלה משום רק היא ע"דולפנ

 עובר אינו אאיסורא הלה קעבר שלא

, בנןדר איסור רק איכא והכא, עיור אולפני

  .רבי דבי אמתא' שמתי ולכן

 דלולא כתב( ג"נ' ע ב"ח) פרלא פ"הגרי

 היא ע"דהולפנ לפרש אפשר י"רש דברי

 הבן הסתם מן אותו מכה שהוא שמיד

 הוצרכה לא ולכן, אביו על וזועף מתקצף

 כבר ומיד דתיכף, יבעט אם לראות להמתין

 עוד שם ועיין. אביו של בזועמו הבן נכשל

 .בזה עוד כ"מש( ה"נ דף סוף)

 היא ל"הנ מלאכי היד ראיית לכאורה הנה

 כלל אשגחה ולא, מיד נדהו שהאמתא מהא

 קנייבסקי ח"הגר ז"ע והעיר. בנו הכהו אי

 כותים מסכתל המטהר פירושב א"שליט

 דודאי, ראיה אינה דלכאורה'( ד אות)
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 אפילוו, כן לעשות לו אסור היה לכתחילה

, ז"ע לנדותו ראוי מכשול היה שלא יתברר

 .ש"ע חשש לא שהרי

 מלשון היא מלאכי היד דהוכחת נראה אולם

 מכשול תתן לא וריע ולפני דקאמר ס"הש

 שאף משמע, מדבר הכתוב גדול לבנו במכה

, וריע אלפני עבר כבר גרידתא ההכאה על

 הוא דגדול דכיון שכתב י"מרש משמע וכן

 עצם דעל ומשמע, באביו מבעט שמא

 ז"מ קובץ ורההת קול קובץ) .חייב ההכאה

 כ מהספר דף על הדף.", ע("יט' ע

ג,  סימןז )"לא( ואמנם בקהילות יעקב בע

אות ב(, הביא את היד מלאכי, אלא שחלק 

ן דלא "עליו מכיוון שמוכח מהתוס' והר

עובר באיסור המכשיל, אם בסופו של דבר 

 הנכשל לא נכשל.

ס כה(, "סב סו סימןד "א )יו"וכן כתב החזו

ע, הושיט כוס "באיסור לפנ יש לעיין"ל: "וז

יין לנזיר ונמלך ולא שתה מהו, ונראה דאין 

ע במחשבה לחוד, הרי זה כמדליק "לפנ

הגדיש, ובא אחר וכבהו, ומיהו אי שתה, 

מת הנותן  אפילומקרי עבירה בתחילה, ו

קודם ששתה, וכבר הוא חופשי מלאו 

ע, הרי זה כמדליק הגדיש ומת דגובין "דלפנ

 ."ע"מנכסיו, וצ

יין לקמן, שדעת האגרות משה הוא שאם וע

אינו יכול להחזיר את המכשול אזי עובר 

 משעה ראשונה אע"פ שלבסוף לא נכשל. 

לב( ואמנם יש לדחות שאין קשר בין נידונו 

ל, לבין "של היד מלאכי ושאר האחרונים הנ

ספק לפני "-השאלה לגבי איסור להכשיל ב

, שהרי ודאי אסור לשים מכשול בדרך "עיור

העיור הולך לעבור שם, אבל אם התמזל ש

מזלו של זה ששם את המכשול ובסוף 

העיור החליט לשנות את מסלול הליכתו, 

כ אפשר שאסור לשים "ניצל המכשיל, וא

מכשול גם אם ספק העיור הולך לעבור 

ל[, ואפשר "ק הנ"במסלול זה ]וכדברי הגרח

שאין איסור לשים מכשול במקום שזה רק 

כ אף "ך לעבור פה, ואספק אם העיור הול

אם בסוף יעבור ויכשל, לא עבר זה ששם 

המכשול, כי בשעה ששם הדבר לא היה 

'מכשול', כי 'מכשול' הוא רק כשהוא בגדר 

 של 'ודאי מכשול'.

לג( ולכאורה יש להוכיח לגבי 'ספק לפני 

 רב אמר")עה:(:  מציעא בבאעיור', מהגמ' 

 ומלוה, מעות לו שיש מי כל ,רב אמר יהודה

 וריע ולפני' משום עובר ,בעדים שלא אותן

 גורם: אמר לקיש וריש, 'לומכש תתן לא

 שפתי תאלמנה' שנאמר, לעצמו קללה

 ליה אמרו', עתק צדיק על הדוברות שקר

 מה כל רבינא מקיים קא: אשי לרב רבנן

 דמעלי פניא בהדי ליה שלח. רבנן דאמור

 דאתרמי, זוזי עשרה מר לי לישדר: שבתא

 ניתי: ליה שלח. למזבן ארעאד קטינא לי

 אפילו: ליה שלח. כתבא ונכתב, סהדי מר

 דטריד, מר שכן כל: ליה שלח? נמי אנא

, ויש "לעצמי קללה וגורם משתלי בגירסיה

ל נחלק בזה שאין לפני עיור ורק "לדון אם ר

קללה, והסיבה, דכיון שזה רק ספק אם 

הלווה יכפור, אינו אסור מעיקר איסור 'לפני 

 ז קללה."אלא יש בזה בכעיור', 



241 

 

  

 על חריפתא פלפולא בספרלד( עיין 

' ובגמ", שכתב: (ק אותפ,  סימן) ש"הרא

 אמר ומדלא, לעצמו קללה גורם אמר ל"ר

, וריע דלפני הך ל"ר ל"ס דלא מ"ש גורם אף

 וריהע אלא תורה אמרה דלא דסבר וטעמא

 וכן', כו המכשול לפניו שנותן שעה באותה

 בלא אשי לרב להלוות רצה דלא רבינא

 אמר ולא לעצמו קללה דגורם ל"א עדים

 דהלכתא למשמע איכא מהא, וריע לפני

, נמצא "הוא בתראה רבינא דהא הכי

דבספק שיכשל, לא צריך לחשוש שיכשל, 

כ חמור, יש "אמנם כיון שקללה הוא דבר כ

לחשוש גם 'לספק קללה' )כלומר שמא 

ישכח מההלוואה וכו'...(, אבל מעיקר דינא 

 מ"בחו ח"בבע ")וע ל"ע אין לחוש וכנ"נדלפ

 (. ב ק"ס ע"ובסמ, ע סימן ריש

 ולוה מלוה הלכותם )"לה( אלא שהרמב

 להלוות לאדם אסור"(, כתב: ז הלכה ב פרק

 חכם לתלמיד ואפילו עדים בלא מעותיו

 והמלוה ,המשכון על הלוהו כן אם אלא

 עדים בלא המלוה וכל, יתר משובח בשטר

 'מכשול תתן לא וריע ולפני' משום עובר

' ע סימן מ"חו ע"ובשו) "לעצמו קללה וגורם

ם כתב "(, והנה הרמבם"הרמב כלשון כתב

את שני הטעמים שבגמ', ומוכח שלמד 

ח ללא "שלא נחלקו, ואף לא חילק בין ת

כ אף בספק 'לפני עיור', עובר על "ח, וא"ת

 'לפני עיור'.

שיש  כתבו לא ש"הראבו ף"רילו( ודע דב

 וריע לפנירק על ' עוברביאו שה אלא קללה

ש שיש "', ולדבריהם כמכשול תתן לא

 ע בספק."ד שיש לפנ"ללמוד לנד

 ש"כ ה"ד, שם) ף"שי ם"במהר כן משמעו

 לפני'ד לאו ליה שלח ולא: "שכתב(, מר

 זה ובחזקת, יכפור אם רק שייך דלא', עיור

 פן רק, ו"ח רבינא בעיני אשי רב הוי לא

 גורם ויהיה ידע לא והוא ממנו ונעלם ישכח

כ באדם שיש חשש ", וא"לעצמו קללה

ע בשעת ההלוואה "שיכפור, יש איסור לפנ

אף אם יש רק חשש שיכפור, ומשמע עוד 

ל מודה לזה. "ף שגם ר"ם שי"מדברי המהר

אלא התחדש בגמ' שבמי שאין חשש 

 שיכפור עדיין יש בעיה צדדית של 'קללה'.

כתב ( .כח) במגילה א"ריטבלז( ואמנם ה

 בלא מעותיו שילוה לאדם אסורדין זה ש'ש

כ "הוא, וא בעלמא חסידות מידת', עדים

ע בספק ]ועיין "לפי דבריו אין איסור לפנ

וכן  ,קלו סימן לק דח) מלכיאל דברי ת"בשו

 כללים) ח"בשד, וכן (רכז סימןלק ה חב

 דלא דהא וכתב, ש(פח אות ה מערכת

 דאסור זה בדין האידנא העולם מקפידים

 דברי על דסומכין משום', וכו להלוות

 [ל"הנ א"הריטב

, כו סימן ו"וי מערכת ב"ח חמד שדיע ב"וע

 .ח"מ סימן א"ח יצחק פרי, ובמשנה לחםוב

 חושן - ג כרך א חלק) פז עטרת ת"שווב

 פרבס(, וא הערה ג סימן הערות, משפט

 .(כ"סק א פרק, הלואה' הל) חושן פתחי

: א"שליט ליברמן ברכיה רבי הגאון לי וכתב

לכאורה כאן הוא יותר טוב מספק לפני 

 אחד כל מחזיקים דין"פ ע שהריור, יע
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 ,שיכפור לחשוש צריך ולא כשרות בחזקת

ובפרט לאלה שסבורים שכל החשש הוא 

 סמ"ע ותומים בסימן ע(, עייןשמא ישכח )

אבל לא חושדים אותו שיבוא לכפור מרצון, 

וא"כ בוודאי אפשר להבין שזה רק ממדת 

 הוא שאסרו אלה של וטעמאחסידות, 

או שמצוי לשכוח  לכפור שמצוי משום

 יש שבמצוי נתבאר כבר הרי"כ ואוכדומה, 

, וא"כ אין ראיה מכאן לגבי עור לפני איסור

 .ספק השקול האם יש בזה לפני עיור או לא

)חלק ד סימן ה וכן מבואר בציץ אליעזר 

שחכמים שיערו דעת בני אדם  (פרק ג

שוכח אח"כ הלוה את וים בלי עדים ודכשל

דבר ההלואה, ]וזהו דאיתא שם בגמ' כל 

משתלי, והיינו  סימןשכן מר דטריד בגיר

דהטעם הוא משום שכחה ולכן כל שכן מר 

שבודאי ומכש"כ  סימןשטרוד בגיר

שישכח. ע"ש בלח"מ[, ואם כן ברור הדבר 

שיעבור הלוה וישבע מכיון שלפי דעתו 

אמת הוא, ואין סיבה שתעכב בעדו 

שבע, ולכן עובר שפיר בלפ"ע מלי

ע מדוע הכניס "]א.ה לכאורה צ דאורייתא

א, שהלווה יעבור באיסור שבועת "הצי

מ עה:, "שקר, שאין רמז לה בגמ' שם בב

ר הגאון "י שם? ושמעתי ממו"וגם לא ברש

א, שכיון שלהחזיר "רבי יואל פרידמן שליט

א שזה רק מצוות עשה "הלואה, אוחז הצי

ו'.., והרי בביטול עשה, של 'הן שלך צדק וכ

הדבר לא פשוט כלל שיש לפני עיור 

דאורייתא, )עיין בסימן הקודם, שצוין 

 סימן ג בשערלקמן השערי חיים, שהובא 

א ציור של דאורייתא "(, ולכן חיפש הצילז

 .בנידון זה[

 

 

 טו דף זרה )עבודה לח( והנה כתוב בגמ'

 לישראל חמרא ההוא זבין ב( שרבה עמוד

כוכבים )שהרי אסור  לעובד ורלמכ החשיד

למכור בהמה גסה לגוי, והוא סבר שמותר 

למכרו לישראל אע"פ שחשוד למכור לגוי 

 ,מ"מ הרי יכול להיות שמוכר גם לישראל

ולכן תלינן בהיתירא(, אולם מסקנת הגמ' 

הוא שאסור למכור לחשוד וכמו שמבואר 

 לעובד למכור אסור שאמרו "כדרך שם

 החשוד לישראל ורלמכ אסור כך, כוכבים

כוכבים", וכך נפסקה ההלכה  לעובד למכור

בשו"ע יו"ד סימן קנ"א סעיף ה', ולכאורה 

קשה שהרי מותר למכור לגוי בהמה גסה 

אם אפשר לתלות שהוא קנהו בשביל 

שחיטה, וא"כ למה אסור למכור ליהודי 

החשוד שהרי גם הוא יכול להיות שימכרנו 

 לישראל?

 ד "איכאבשם הראב" א"הרשב ותירץ

 יחזיקנה למימר ליכא הוא דתגר כיון למימר

 לישראל ימכרנה שמא אמרת ואי, לעצמו

 דישראל דכיון חדא תלינן לא גוונא האי בכי

 גוי בין ליה שני לא לגוי למכור הוא חשוד

 אמכירת פרה לגוי דהוה מידי כלל, לישראל

 שמא אמרינן ולא בשחיטה אלא תלינן דלא

 אמרינן לאא שבת מלאכת בה יעשה לא

 לאו לשבת חול בין לגוי ליה שני דלא כיון

 דלא החורשת פרה הדין והוא, היא תליה
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 לא שמא' אמרי ולא בשחיטה אלא תלינן

 אי הוא דחשוד דכיון בשביעית בה יחרוש

 שביעית בין ליה שני לא זבנה לחרישה

 הוא דחשוד כיון נמי הכא שביעית למוצאי

, ישראלל גוי בין ליה שני לא לגוי למכור

 הנאה' לי דאית במידי אלא תלינן דלא ועוד

 לבשר שמא כי לשחיטה פרה כגון בגויה

 שדהו שהמבייר ניר שדה וכגון צריך, הוא

 ליה אית הנאה מאי הכא אבל, לו יש הנאה

כ, "ע גוי", למכירת ישראל מכירת בין

וכיוצא בו תירצו עוד ראשונים עיין תוס' 

 ורמב"ן.

פ שיכול להיות והרי מוכח מדבריהם שאע"

שלבסוף ימכרנו לישראל והוי רק ספק 

שמא ימכרנו לגוי, אעפ"כ מחמירים 

שאסור למכרו לו כי גם בספק לפנ"ע 

 צריכים להחמיר.

 

לט( והנה כתב המהר"ם שיק שאם מכר 

בהמה לחשוד אז עבר המוכר מיד אע"פ 

שלבסוף לא מכרו לגוי, וכך מסביר ג"כ את 

על רב  שם מובאשגמ' בקידושין )לב.(, ה

הונא שקרע שיראי באנפי רבה בריה 

לנסותו דלמא רתח, ואף שאפשר שלא 

ירתח, בכל זאת הגמ' אומרת שעבר על 

מי שהניח מכשול  לכאורה גםור, וילפני ע

ור לא יעבור שעובר יבאופן שיתכן שהע

אע"פ שלבסוף העיור לא נפל על  בלפ"ע

המכשול שהניח, שלפי המהר"ם שיק יעבור 

 .לבסוף לא נפלבלאו אע"פ ש

 

 דעה )יורה משה אגרות מ( אולם בשו"ת

עג( מבואר שכל מה שכתב  סימן א חלק

המהר"ם שיק הוא רק באופן שאין לו 

שליטה על מה שיעשה הלוקח עם זה, אבל 

אם יש לו שליטה ע"ז אינו עובר אם לבסוף 

לא נגרם מכשול, וא"כ כשהניח מכשול 

 ובידו לקחתו לא עובר אם לבסוף לא נכשל

 שבמחשבה ברור "הא העיור. וז"ל האגרו"מ

 עבר לא עדין איסור לעשות ובאמירה

 על לעבור כשיחשוב גם הוא וכן הלאו,

 לא ממש עבר שלא זמן כל שעדין ע"לפנ

 להא כלל ד"ול. ע"לפנ איסור על עבר

 כתב שפיר לחשוד דבמוכר שיק מ"דמהר

 כ"אח יזדמן אם אף בהמכירה תיכף דעובר

 בידו אינו שמכר אחר אדה לנכרי מכר שלא

 ומה לנכרי... הקונה ימכור שלא דמוכר

' הגמ שהקשה ממה ה"כתר שהקשה

 שיראי שקרע הונא רב על ב"ל דף בקידושין

 רתח ודלמא לנסותו בריה רבה באנפי

 ירתח שלא שאפשר אף ע"אלפנ וקעבר

 הנה שיק מ"מהר כחלוק לתרץ אין והכא

 עובר אינו שבספק לפרש אין ד"לענ

 לקולא ספקא ע"שבלפנ מחמת ע"אלפנ

 מ"מהר כחלוק לתרץ שייך היה לא כ"דא

 יודעין היינו דאם הוא ספק פ"דעכ שיק

 שום היה לא ודאי ם"לעכו ימכור שלא

 שיש ספק רק הוא כ"וא לו למוכרו איסור

 דסובר לומר צריך אלא. לקולא להיות

 לקולא הוא ספקא כל דלא שיק מ"מהר

 לדבר שקונה לתלות ששייך כזה רק אלא

 נסתפק ולא לחוש שלא לקולא הוא היתר
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 איסור לדבר קונה הוא שמא האסור לצד

 איסור גם בו לעשות בודאי קונה אם אבל

 האיסור לעשות לו יזדמן שלא שאפשר רק

 ככל לחומרא ספק ע"דלפנ באיסור גם הוי

 היתר לצד לתלות שייך דלא תורה איסורי

 כי האיסור לעשות לו יזדמן שלא לומר לבד

 להסתפק שלא שייך אין העתיד על

 בשעת עובר ולכן לחומרא הוא וממילא

 לנכרי מכר שלא נזדמן כ"שאח אף המכירה

 איסור לו יזדמן שאם למי דמסר מאחר

 וממילא שיק, מ"מהר כוונת וזהו יעבור

 נחשוב אם לא מבעי דקידושין הא ניחא

 שהוא דעתיד לספק ירתח שמא הספק

 ואשה חשוד לישראל דמוכר כהא ממש

 אלא להסתפק שמוכרח מאחר לחומרא

 מחמת עתה של לספק נחשבהו אם אף

 רבה של וחסידותו מדותיו על הוא דהספק

 שייך אין הרי מ"מ, בו ישנם שכבר בריה

 ירתח שלא ההיתר לצד רק שיתלה לומר

 שמסופק מחמת עושה המעשה כל דהא

 בודאי כיודע יתלה ואיך בזה להודע ורוצה

 ספקו שמסופק וןכי ולכן. מסופק ואינו

 ע, עכ"ל."בלפנ גם לחומרא

 

ה שהביא ")א.ה ולכ' כן משמע מהרמ

ק שאיסור מזיק נלמד "א בב סימןי "בקה

כ משמע שעצם חפירת "מ'לפני עיור', וא

ע, אף שרק ספק "הבור, זה כבר איסור בפנ

 . אם יפול שם מישהו(

 

יג,  סימןח "א או"ובעין יצחק )ספקטור, ח

' בקידושין )לב.( ק א(, תי' שבג"סוף ס

ש "אסור, כי זה קרוב לודאי שירתח )ועיי

 רתח' לא סותר את זה(. דלמאשלשון '

 

מכירת בגד שספק אם ילבשוהו 

 בצניעות

וע"ע בשו"ת יחוה דעת )חלק ג סימן  (מא

)לשונו הובא  סז ד"ה אולם יש(, שכתב

: "...אולם יש מקום ק מז("מכאן ועד סוף ס

פי מה שנוהגות לצדד להתיר בנידון דידן, ל

נשים רבות ללבוש חולצה עם שרוולים 

מתחת לשמלה שהיא בלי שרוולים )סרפן(, 

ולפעמים גם מעל השמלה, ואם כן אין 

הדבר ברור כלל שנעשה איסור כל שהוא 

במכירת שמלה ללא שרוולים, כי שמא 

הקונה אותה מתכוונת ללבוש מתחתיה 

 חולצה עם שרוולים. 

 

בספק מקורות מקדמונים להתיר 

 מכשול

וכבר כתב הריטב"א בחידושיו  (מב

לעבודה זרה )ס"ג ע"ב( שכל שאין אנו 

נותנים את האיסור עצמו, והדבר ספק אם 

יפגע באיסור אם לאו, אין בו משום לפני 

עיור לא תתן מכשול. ובשו"ת די השב 

)חלק יורה דעה סוף סימן י"ג( הביא שכן 

כתב הכנסת הגדולה חלק אורח חיים 

יו על הכסף משנה פרק י"ב )בהגהות
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מהלכות רוצח( בשם תשובת הרדב"ז. ושכן 

( ד"ה מנין. וכן ו: זנראה מהתוספות )ע"

כתב בספר אהל ישרים )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 

שייך איסור לפני עיור לא  שיעשה באיסור,

 תתן מכשול, מה שאין כן בספק ע"ש. 

 

 מכירה והשאלה לחשוד על השביעית

ועיין במשנה שביעית )ה, ח( שבית  (מג

שמאי אוסרים למכור לישראל חשוד פרה 

ור לא תתן יחורשת בשביעית, משום לפני ע

מכשול, ובית הלל מתירים מפני שהוא יכול 

דרך לשחוט לשוחטה, ואף על פי שאין 

פרה המלומדת לחרוש, ורובא לרדיא זבני, 

כל היכא דאיכא למתלי תלינן. כמו שכתב 

 הר"ש שם. 

(, משאלת אשה .ובמשנה )גיטין סא

לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה 

וריחים ותנור. ופירש רבינו תם בתוספות 

שם, שהמשנה מדברת כשידוע שאין 

הכי לחשודה אלא פירות שביעית, ואפילו 

התירו משום דרכי שלום, וכמו שאמרו 

בירושלמי, אני אומר נפה לספור בה מעות, 

כברה לכבור בה חול, ריחים לטחון בהם 

סממנים, תנור לטמון בו אונין של פשתן. 

ומכיון דלא הוי תלייה גמורה אלא על צד 

רחוק, ולא דמי לפרה לשחיטה, משום הכי 

)א.ה  בעינן טעמא משום דרכי שלום ע"כ

יש רוב  "משאלת אשה"לומר באופן של כ

גדול שישמש לעבירה, ולכן צריך להגיע 

, אבל במכירת שור, אין רוב "ל'דרכי שלום

גדול שישתמש לעבירה ולכן מותר, והסיבה 

שמותר אף שיש רוב לעבירה, מכיון ששור 

לא הוי 'חפצא של עבירה', כי בחפצא של 

עבירה אסור גם בספק שקול, וכשלא הוי 

ל איסור, מותר כהספק שקול, ואף חפצא ש

כשיש רוב לאיסור וכגון במכירת השור, 

מותר משום דרכי שלום, ואילו בשאלה בין 

שכנים שיש יותר צורך בלעשות שלום 

 ביניהם, התירו אף כשיש רוב גדול לאיסור, 

ה "ק ט ד"יב ס סימןא שביעית "ע בחזו"וע

שכתב כך: ונראה דהא דהקילו  'ונראה'

אע"ג דספק מכשול ודאי חכמים בספק 

אסור ליתן לפני עור והיה ראוי להחמיר 

בספיקות, משום דאם באנו להחמיר 

בספיקות נמי נעשה מכשול שנמנע חסד 

ודרכי חיים ושלום מעצמינו ומהם, והן רק 

ע"ה וחייבין אנחנו להחיותם ולהיטיב עמם, 

וכש"כ שלא להרבות שנאה ותחרות בינינו 

תשנא ועוד כמה וביניהם, ועוברין על לא 

לאוין שאין איסורן קל מאיסור זה שאנו 

באין להציל אותם ממנו ]ואף למכור 

לעכו"ם כן שגם הן מוזהרין על השלום עם 

ישראל[ וכן אמרו במו"ק יז במכה בנו גדול, 

והלכך שקלו חז"ל בפלס עד כמה שיש 

להתנהג לקונסם ולמשוך ידינו מהם ושלא 

ולנו,  נגרום מכשולים יותר גדולים להם

והכריעו לאסור למכרם בזמן שהוא ודאי 
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לעבירה ולהתיר בספק וזו דרך הממוצעת 

 שיש ולקמן לעיל עיין אולםוהישרה, עכ"ל 

 מן עור לפני שהאיסור שסברו ראשונים

 בספק ולא ודאי באיסור רק הוא התורה

 האיסור וכל, לדבר רגלים יש אם ואפילו

 משום להתיר אמרו והם מדרבנן רק הוא

 . ("שלום ידרכ

 

 מכירת ביצים לגוי

ומכאן למד החתם סופר )בחלק יורה  (מד

דעה סימן י"ט(, ליישב התמיהה על מה 

שנהגו היתר למכור ביצים לגוים שלכאורה 

נראה שלגבי בני נח יש בזה איסור משום 

אבר מן החי, ורק לישראל גלי קרא להיתרא 

(. וסיים, ד.)כמו שכתבו התוספות חולין ס

למות פשיטא לי שמותר למכור, ובביצים ש

כיון שיש מקום לתלות שהגוי רוצה 

להשתמש בהם לדגירה לגדל אפרוחים. 

וכמו ששנינו כיו"ב בשביעית )ה, ח(, 

( הנ"ל ע"כ. )וראה א.ובתוספות גיטין )ס

 עוד בחזון איש שביעית סימן י"ב אות ט'(. 

 

 למכור לגוי דבר שהוא ספק לע"ז

זהב יורה דעה וכיוצא בזה כתב הטורי  (מה

)ריש סימן קנ"א(, שהשלחן ערוך שם דייק 

לומר שאסור למכור לעכו"ם דברים 

המיוחדים לעבודה זרה, שאם הוא ספק 

 שמא לדבר המותר הוא קונה, יש להקל. 

ולפי דברי הטורי זהב צריך לומר דהא 

(, רב אשי הוה ליה ב:דאמרינן בנדרים )ס

א ההוא אבא )יער של עצים(, זבניה לבי נור

)מכרו לעכו"ם עובדי האש שמציתין אור 

בבית עבודה זרה שלהם(. אמר ליה רבינא, 

והאיכא לפני עיור לא תתן מכשול, אמר 

ליה, רוב עצים להסקה ניתנו, ומשמע 

לכאורה דדוקא היכא דאיכא רובא תלינן 

לקולא. ויש לומר דשאני התם שמכרו 

לעובדי האש, שקרוב לודאי שיקחו 

שלהם, לכן הוצרך  מהעצים לעבודה זרה

לומר רוב עצים להסקה, לסתור את הרוב 

שהוא לאיסור. וכן מצאתי להגאון רבי 

יצחק אלחנן בשו"ת עין יצחק )חלק אורח 

חיים סימן י"ג(, שתירץ כן בדעת הטורי זהב 

 ע"ש. 

ובספר מקור מים חיים יורה דעה )סימן 

קנ"א סק"א(, חשב מתחלה לסתור דברי 

ל, ושוב הוכיח הטורי זהב מהגמרא הנ"

מדברי הרא"ש דסבירא ליה כהטורי זהב. 

וכתב שלפי זה צריך לומר דמה שכתוב רוב 

עצים להסקה, לאו דוקא, דכל היכא דאיכא 

 צד היתרא תלינן לקולא ע"ש. 

עיין בקרן אורה )נדרים סב:(, ועיין בספר 

אהל ישרים )מערכת ל' אות י'(, ובספר 

ובספר  שיורי ברכה יורה דעה )סימן קנ"א(,

לב שומע )מערכת ל' אות נ"ה(, ובשדי חמד 

)מערכת ו' כלל כ"ו אות י'(, ובשו"ת שרידי 

אש חלק ב' )סימן נז עמוד ק"נ(, ובשו"ת לב 

 אברהם )סימן מ"ד( וי"ל ע"ד ואכמ"ל. 

 

 במוכר שנהנה יש להקל טפי ממשאיל
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ויש להוסיף עוד נימוק להתיר על פי  (מו

יטב"א מה שכתבו הרמב"ן והרשב"א והר

והר"ן בחידושיהם לגיטין )סא.( שדוקא 

לגבי אשה המשאלת לחבירתה החשודה 

על השביעית, שהמשאלת אין לה שום 

הנאה ממנה, אם לא משום דרכי שלום, לא 

היינו מתירים לה אף על פי שיש לתלות 

בהיתר, משום דלית לה לעיולי נפשה 

לספקא, משום הכי תרתי לטיבותא בעינן, 

, ויש לתלות בהיתר. אבל משום דרכי שלום

מוכר פרה חורשת לישראל החשוד על 

השביעית, כיון שיש לתלות בהיתר, ויש 

למוכר ריוח בדבר, התירו לו למכור מפני 

)א.ה  שהוא לצורך עצמו מתכוין וכו' ע"ש

א שם שכתב שהיה "לכ' זו כוונת החזו

. וכן ל לאסור את המכירה("'קשה' לחז

אלה אינו בנידון שלנו שהמוכר בגדים כ

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 

סנדר שור בתשובה )סימן נ"ג(. וקילסו 

בשו"ת בית שלמה )חאו"ח סימן ל"ח(. וכ"כ 

 דבר יהושע ח"ב )חיו"ד סימן כ'(. בשו"ת 

 

מסקנת היחוה דעת להקל במכירת בגד 

 שיתכן ללובשו בצניעות

ואף אנו נאמר שיש מקום להתיר  (מז

בנידון דידן, מפני שיש לתלות שהקונה 

תוכל להשתמש בה בהיתר ולא באיסור. 

ורק בשמלות שיש בהן מחשוף גדול 

שבשום אופן אין דרך ללבוש תחתיהן 

ור יע, אסור למוכרן, משום לפני עלבוש צנו

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 אותו עם בגד אחר צנוע 

 ע"ש" עכ"ל היחוה דעת.

 

להפעיל מחשב בע"ש כשאולי יחללו בו 

 שבת

)חלק י  וע"ע בשו"ת משנה הלכות (מח

סימן נ( שדן לגבי מחשב שעושה מלאכה 

מערב שבת ואפשר שיצטרך התערבות 

"אמנם מה : ישראל בעבודתו, וכתב

ששאלת עוד שלפעמים המחשב יכול 

לדרוש התערבות אנשים בעבודתו 

והעובדים שם הם ישראלים מחללי שבת 

בעונ"ה ונמצא ח"ו גורם לחילול שבת 

 לאחרים. 

פני ולפנים ועיון דא ודאי צריכא לפנים ול

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 התוכנית להקאמפיוטער כבר אתה 

יודע שיצטרך ישראל להתערב ולגמור כמה 

, וגם עניינים שמה, ויש בזה נפ"מ גדולה

חילוק יש אי לפעמים אפשר שיגמר הדבר 
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עוד קודם שבת כלומר ההתערבות, או 

 צריך התערבות דוקא בשבת. 

והנה פשוט שאם בשעת הכנת התוכנית 

למחשב אתה יודע שיצטרך אדם להתערב 

בו ולעבוד עם המחשב בשבת אסור לך 

לעשות כן, שהרי אתה עובר אלפנ"ע, 

מלאכה הישראל עושה  היהשבלאו הכי לא 

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 שום אדם, 

מ"מ מסייע ידי עוברי עבירה איכא, ועכ"פ 

יבוא מכשול ותקלה לישראל ח"ו שהוא 

 גדול. דבר 

ואת הבהמה 'ועיין רש"י קדושים, עה"פ 

"אם האדם  :, שהקשה(ט"ו ,כ' )תהרוגו

חטא, בהמה מה חטאה, אלא מפני שבאה 

לאדם תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב 

תסקל, ק"ו לאדם שיודע להבחין בין טוב 

לרע וגורם רעה לחבירו לעבור עבירה. 

כיוצא בדבר אתה אומר אבד תאבדון את 

ת, הרי דברים ק"ו, מה אילנות כל המקומו

שאינן רואין ואינן שומעין על שבאת תקלה 

על ידם אמרה תורה השחת שרוף וכלה, 

המטה את חבירו מדרך חיים לדרכי מיתה 

 עכ"ל.  ,עאכ"ו"

מבואר דהגורם לחבירו ח"ו לעבור עבירה 

הוא איסור תורה מק"ו הנ"ל, דק"ו 

דאורייתא, דהכא לא מיירי מלפני עיור דהא 

או בפני עצמו הוא המבואר בתורה ל

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 

צריך להתערבות אדם אחר אלא 

שלפעמים ע"פ מקרה יקרה שיצטרך 

"ג לפענ"ד התערבות אנשים אחרים, כה

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 הוא צריך 

להתערב בו לאחר זמן, ואתה יודע מזה, אז 

קשה הדבר מאד להתיר, וצריך לחקור 

 מה עניינים שא"א מתוך הכתב.בכ

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 

הקדושה, כי אין לדיין אלא מה שעיניו 

 .ל המשנה הלכות"עכ רואות בכגון זה"

 

 ליים לדבר שייכשלומדרבנן אסור כשרג

וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ד  (מט

 :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 שלא יגרום מכשול 

ועבירה אינו עובר בכה"ג על לפני עיור, 
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ה בלא מעיר כתר"ה מש"ס ב"מ ע"ה דהמלו

עדים עובר משום לפני עיור שמא יכפור בו, 

הרי דגם בספק עובר בלפני עיור, ומקדושין 

ל"ב דאמרינן דלמא רתח, וממו"ק י"ז 

 דאמרינן שמא יבעט ע"כ. 

ולענ"ד קושיות אלה מתיישבות מגוף דברי 

הריטב"א בע"ז המובא בדברי באות ב' 

שהוא מרא דהלכתא דא שספק לפ"ע 

ריטב"א כותב בלשון מותר מה"ת. שהרי ה

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 

דב"מ וקדושין  לדבר, ולפי"ז י"ל דההיא

ומו"ק רגלים לדבר שיכפור היכא שאין 

עדים, וכן שירתח הבן כשיקרע שיראיו 

בפניו, ויבעט בו הבן הגדול כשיכהו. והלפני 

 עיור הנאמר שם הוא מדרבנן. 

והתבוננתי וראיתי שהמחנה חיים בעצמו נ( 

בתשובה אחרת מבאר דבר זה בפשיטות 

 בתוך דברי חידושו, ודבריו המה בח"א שם

בסימן מ"ז וז"ל אבל מדרבנן עובר על לפ"ע 

אפילו אם יש רגלים לדבר שיצמיח מכשול. 

ואם יש רוב להיתר אז סמכינן על הרוב 

מכשול, או אפילו ליכא רוב דלא  היהדלא י

מכשול אבל עכ"פ הנותן הוא יכול  היהי

לתלות בדבר היתר אז אפילו מחצה על 

מחצה יש להקל, דכל האיסור דרבנן והנותן 

יכול לתלות שמחשבתו להיתר ולא 

 לאיסור.

למשל, במ"ק טו. דמכה בנו הגדול עובר על 

לפני עיור דשמא יבעט בו בנו, וכן בקדושין 

לב. בקרע בגד בנו של זהב, או בנדרים סב. 

שמכר יער לכומרים, כל הנך לפני עיור הם 

רק מדרבנן, דבכל הני ליכא ודאי איסור, 

וד בכבוד אולי לא יבעט הבן, או לא ימר

אביו, או הכומרים לא יעשו מן העץ פסל, 

עבירה, אין כאן לאו  היהוהגם שקרוב שי

 דאורייתא עיין שם. 

אלא שמפשטות לשונות הגמ' בכל 

המקומות הנ"ל עובר משום לפני עיור לא 

תתן מכשול, ודילמא רתח וקעבר על לפני 

עיור לא תתן מכשול, דקעבר משום לפני 

שמע לכאורה עיור לא תתן מכשול, מ

דהמכוון על לפ"ע דאורייתא. וכן הוא גם 

פשטות משמעות דברי הרמב"ם בפ"ב מה' 

 מלוה ה"ז ופ"ו מה' ממרים ה"ט. 

וכתב הציץ אליעזר מה שהבאנו למעלה 

שזה ברור שישכח את ההלוואה, והעיר 

הרב ליברמן שצלע"ק שהרי עינינו הרואות 

שיש אנשים שלא שוכחים את ההלוואה, 

דעת הריטב"א שאפילו רגלים  וא"כ לפי

לדבר הוא רק דרבנן א"כ למה כאן יהיה 

 דאורייתא .

ויש להוסיף נא( ואח"כ כתב הציץ אליעזר "

ביותר ולומר שבכה"ג שישבע מפני שלפי 

דעתו הוא אמת, עובר המכשילו בלפ"ע 

דאורייתא אף אילו ספק הדבר אם ישכח, 

והיינו די"ל דמתי אמרינן דאם יש ספק 
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יגרום מכשול אינו עובר, היינו בדבר אם 

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 

המכשיל כי אם בהחלטת רצונו הוא, בזה 

בר, וכשהעובר אמרינן דבספק אינו עו

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 אפילו בספק. מכיון 

דאח"כ כשעובר הרי העבירה באה כתוצאה 

מכשיל ויש לעבירה קשר ישירה מגרמת ה

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 אין ברצונו לעשות עבירה, ונשבע 

מפני 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 נב( 

בלפ"ע דאורייתא גם בההיא דמו"ק 

וקדושין, והיינו מפני ששם גם רצון החלטת 

מפעולת  העבירה באה כתוצאה ישירה

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 משא"כ 

כשהוא אף הבורא לו עצם האיסור, בזה 

וקדושין אסור אף בספק. ושם במו"ק 

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. 

 

 

 

 

רופא שנדרש לעשות פעולה שבעקבותיה 

 איסור בחולהאולי יעשו 

וע"ע במה שכתב הציץ אליעזר )בחלק  (נד

יט סימן לג( לגבי חיוב רופא להפסיד ממונו 

כדי לא לעבור על לאו דלפני עיור או של 

מסייע לדבר עבירה במקרים שנדרש לבצע 

אולטרא סאונד בנשים הרות להבחין במום 

בעובר לביצוע הפלה שלא כדין, או לבדיקה 

ח מת כדי לאבחן בחולה אם גזע המו

שיוכלו שלא כהלכה לנתחו ולהוציא את 

 לבו או אברים אחרים לשם השתלה. 
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"...יש בזה גם צד היתר נוסף  :וכך כתב שם

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 

בר בבדיקה כדי לאבחן אם גזע המוח הד

מת, 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 

דאות שזה והסיוע אין ו -שבשעת מעשה 

ן איסור דלפ"ע, יביא לידי מכשול, אי

ובדומה למה דאיתא בגמ' בע"ז ד' ט"ו ע"ב, 

דאמרינן דכל היכא דאיכא למיתלא תלינן 

 ע"ש. 

 ליברמן ברכיה רבי הגאון לי וכתב]

: לכאורה קשה על ההיתר הזה א"שליט

שהרי כשגמר לראות הרי צריך לכתוב 'כתב 

אישור' ובלי זה א"א לעשות את ההפלה, 

מכתב הזה וא"כ מה ההיתר לכתוב את ה

הרי עכשיו יודע שהולכים לעשות את 

ההפלה?, ועוד קשה שהרי כאן הוא דומה 

לספק שאולי בנו יכעס על אביו, שהרי על 

הצד שיש כאן סיבה להפיל הרי יפיל, וא"כ 

הריהו ממש ספק מכשול ולא שאפשר 

לתלות בהיתר, רק שאם עושים את 

הבדיקות בשביל לדעת את המצב ולא 

ו ח"ו אז בוודאי מותר, בשביל להמית אות

דהיינו  –כיון שאפשר לתלות בהיתירא 

 שרוצים לדעת האם לטפל וכדומה[

 

וכך ראיתי בספר תבואות שור סימן נה( 

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 

 "ש. ייע

סביר גם ועל זה הדרך ראיתי שכותב לה

המשנה ראשונה בפ"ה דשביעית מ"ו, על 

הא דאיתא שם: זה הכלל כל שמלאכתו 

מיוחדת לעבירה, אסור, לאיסור ולהיתר, 

מותר, ומקשה, דאמאי מותר, כיון דספק 

דאורייתא הוא, שמא לאיסור קונה, ולפני 

עיור דאורייתא הוא, וכותב לתרץ, דנתינת 

מכשול לא מיקרי אלא כשהמכשול ידוע 

ה שזה נותן לו, אבל בספק אם יעשו בשע

בו מכשול אין 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 אין זה נותן מכשול, 

והרופאים המבצעים הם שמכשילים את 

 עצמם. 

 

 כשיש ידים מוכיחות למכשול הוי לפ"ע

המשנה ראשונה שם מקשה רק על  (נו

גבי אין מוכרין  )יד.(,חילוקו זה מפ"ק דע"ז 

לבונה לעכו"ם, דאמרינן דמוכרין להן 
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חבילה, ופריך וליחוש דלמא אזיל ומזבין 

חרינא ומקטרי, ומשני אלפני דלפני לא לא

מפקדינן, ומשמע, דאי לאו האי טעמא הוה 

אסור, ואמאי הא ליכא מכשול ודאי בשעת 

 "ש. ייהמכירה ע

ולענ"ד אי משום הא לא אריא, די"ל דשם 

ים מוכיחות יבע"ז שאני דיש שם יד

שימכרם לע"ז מכיון שמיירי בלבונה זכה 

כדאיתא בגמ' שם, שהם מהדברים 

יוחדים למין ממיני עבודת כוכבים המ

 , הל'ע"ז מהלכותכדאיתא ברמב"ם בפ"ט 

א, ונקרא איפוא  סעיףויו"ד סימן קנ"א  ,ז-ה

חששא למכשול ודאי, ולכן צרכינן 

לתירוצא דאלפני דלפני לא מפקדינן. 

והיכא שהדבר מסופק אי לאליל שייך או 

לדבר אחר אזלינן באמת בכה"ג לקולא 

 שם סק"א. וכמו"ש הט"ז ביו"ד 

' לוכדאי לציין גם לדברי ספר בית רידב"ז ה

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 

, אבל בזמן היו עושין מזה מסחר וקנין

שעושים בזה מסחר, מותר למכור לחשוד, 

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 

זה בגדר של נותן מכשול וה"ה איפוא גם 

לגבי שני הנידונים הנ"ל וכנ"ז. ויעוין בשו"ת 

שערי דעה ח"א סימן קפ"ח שכותב לומר 

דהלאו דלפני עיור לא תתן מכשול עיקר 

האזהרה באה על הכוונה בפועל, ואם לא 

 כלל עיין שם". נתכוין לזה אין כאן איסור

  .]עכ"ד הצי"א בחלק יט[

 

הגאון רבי אברהם  שםב מובאנז( 

 לדון( ו"תשע תזריע גליון) ל"גניחובסקי זצ

, חולה להציל ברירות שני לפניו שיש באופן

 ברכב ליסוע תורה שומר יהודי שישלח או

 על שירכב מומר לשלוח או, תרופה להביא

 ודאי, הסוס על רכיבתו שבשעת ויודע, סוס

 אין זה תפוח תלישת והנה. תפוח שיתלוש

, חטאת חייב והוא נ"פיקו של היתר שום בו

 בודאי אבל, וריע בלפני עובר המשלחו כ"וא

 חייב הראשון לשלוח הברירה לפניו אין אם

 נדחה וריע לפני שגם משום, המומר לשלוח

  .נ"פיקו מפני

ע בספר 'אוהב שלום ורודף שלום' "וע

 ראובן"ל: "ו(, וז-ה סעיף)שער ז, פרק ז, 

 ויש ,להצלתו מלאכה שיעשו וצריך חולה

 י"ע או אנשים שני י"ע לעשותו אפשרות

 שעושים בשתים והנה. עדיף מה, אחד אדם

 אופן באיזה תנאים שיטות' ג יש מלאכה

, פטורים שניהם אופן ובאיזה חייבים שניהם

 שניהם' יכול אינו וזה יכול אינו זה'ד ל"וקי

. פטורים שניהם' יכול וזה יכול זה, 'חייבים

, פטורים יהיו ויעש שתים שאם באופן והנה

 משום הקל נחשב שזה פשוט לכאורה
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 ששתיהם באופן אבל, חטאת חיוב בו שאין

 אחד י"ע לעשות צריך לכאורה חייבים

 שתיהם י"וע אחת מלאכה רק שזה משום

 להסתפק נראה כ"וא .מלאכות שתי זה

 שיביא משמעון לבקש שחייבים בציור

 אבל בהיתר להביא אופן לו ויש תרופה

 דלכאורה, באיסור יעשה שהוא יודעים

 דגם אלא, וריע בלפני עובר דהמבקש הגדר

 יש כ"וא, נ"פיקו מפני נדחה וריע לפני

 כ"כ מוכן אינו ששמעון באופן להסתפק

 אפשרויות שתי לפנינו ויש התרופה להביא

 שיהודה י"ע או, להביא שיסכים לגרום

 שהוא ומכיון יבקש ממנו מכובד איש שהוא

 שאר ואם, תולבקש יענה הוא מכובד

 האם. לבקש יםישנ יצטרכו, יבקשו אנשים

 רק יהיה ז"דעי יבקש שיהודה שצריך נאמר

 .וריע לפני של אחת עבירה

 אין וריע לפני דכלפי נראה ולכאורהנח( 

 וריע דבלפני, לאחד יםישת בין הבדל

 כמה הבדל אין כ"וא ,התוצאה הוא האיסור

 המכשול שהוא האיסור אם, יעברו אנשים

 לדון נראה כ"וא. אחד הוא לעולם בפועל

 יחד העבירה עצם כששוקלים, דידן בציור

 עבירה נגד עבירה הך של וריע הלפני עם

 והאיסור העבירה עצם לדון שאין, אחרת

 של האיסור דכל, דברים לשני, בה להכשיל

 העבירה את יעבור שלא הוא וריע לפני

 על כלל תוספת הוא אין שלו בתוצאה כ"וא

 נמשיך הדברים כנים ואם. האיסור עצם

 תרופה להביא צריך אם הדין מה, המהלך

 יכולים ושניהם וזבולון יששכר לפנינו ויש

 שניהם על אך, היתר של באופן לעשות

 בחדר אור שידליקו איסור שיעברו ברור

, צורך בזה שאין אף התרופה שנמצאת

 סיוע בלי לחדר ליכנס יכול שיששכר אלא

 ואילו, בחדרו תרופה לו שיש משום ממני

 בחדר הוא לקחת יכול שזבולון התרופה

, אצלי נמצא והמפתח מנעול לו שיש

 עברי תרי הוי שלו האור שהדלקת דנמצא

 או ברירות שתי לפני יש כ"וא. דנהרא

 או ,באיסור שבת יחלל שיששכר לגרום

 לפני על אעבור אני ובנוסף יחלל שזבולון

 נאמר בזה גם האם, עבירה הך של וריע

 להחטא בנוסף וריע הלפני לחשב ןשאי

 נראה לכאורה אבל, שוים שניהם כ"וא

 מיששכר לבקש חיוב לו היהי אמנם דבזה

 לקה הקל של השיקול כלפי אם דהרי

 את שיתיר מה כאן אין כ"א, שוים שניהם

ל ספר 'אוהב שלום ", עכ"וריע לפני האיסור

 .ורודף שלום'

נט( ואמנם לפי מה שכתבנו בתחילת 

א "ע מסכימים שמדוייק בחזו"כוהסימן, ש

שאם הכריע את רצון הנכשל לעשות 

עבירה, נחשב שעבר על לפני עיור 

מדאורייתא, אף שהנכשל יכל לחטוא 

ג "ה  )וכל מה שנחלק שם ידידי הרה"בלא

א, הוא באופן שהיה "גלעד חסיד שליט

ספק שהיה חוטא גם בלי התערבות 

המכשיל שלדעתו גם זה הוי איסור 

ר הוי רק ספק "ואילו למו דאורייתא,

ל אם "כ אין הבדל בציור הנ"ע(, א"לפנ

יבקש מיששכר או מזבולון, מכיוון  שמה 
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 סיוע בלי לחדר ליכנס יכול"שיששכר 

, לא מוריד מחומרת הלפני עיור "ממני

דאורייתא, שהרי יששכר כלל לא התכוון 

לעשות זאת לולי שביקשתי ממנו והכרעתי 

 רצונו לזה.

בציור אחר, כשיכול להכשיל ס( ויש לדון 

ע, "ע, או שניים בספק לפנ"אחד בודאי לפנ

מה 'הקל הקל תחילה'? כלומר, אף שבשאר 

עבירות ברור שאחד ודאי יותר חמור 

משניים בספק, אבל לפי מה שנתבאר 

בסימן זה, שיתכן שבלאו של לפני עיור, 

הספק עצמו נחשב כודאי איסור, כי זה 

ול שספק גופא התורה אסרה לשים מכש

כ עדיף להכשיל אחד "יפול העיור ממנו, א

 ע."בודאי מאשר שניים בספק, וצ

 

 

 דינים העולים מסימן ג

א. ערב שהכריע את רצונו של מלוה להלוות בריבית עבר על לפני עיור )ס"ק א( ואם יש לומר 

 שהיה מלוה בלאו הכי י"ל שעבר על ספק דאורייתא )ס"ק ב וס"ק ו(

קים אם מותר לגרום לאדם לעשות עבירה קלה, כדי שבזכותו לא יעשה ב. יש מחלוקת הפוס

 עבירה חמורה )ס"ק ה(

ג. יש מחלוקת הפוסקים אם יש יהודים אחרים שהיו מכשילים אותו, האם יש בזה לאו של לפני 

 עיור )ס"ק יב( 

ד. מי שנמצא בחנות וייחד לעצמו איזה חפץ לקנות, ולבסוף התברר שיש איזה איסור בחפץ 

 הזה, מותר לו לחזור בו מהקניה ואין כאן איסור משום לפני עיור )ס"ק כג(.

שמותר ליתן לו  –ה. יש שהורו שאם מאיים אדם שיתן לו דבר האסור ואם לא יזיקו בממונו 

ואין כאן איסור לפני עיור )ס"ק כג(. וכמו"כ מותר מעיקר הדין להשביע את חבירו אע"פ שעלול 

 אין כאן לפני עיור )שם(.להגיע לידי שבועת שקר ו

ו. אסור לעשות מנורה של ז' קנים, ואם עשאו גוי, י"א שמותר להחזיקו בביתו וי"א שאסור, 

ואם אין הקנים הולכים כסדר המנורה יש אומרים שמותר ויש סוברים שאסור, ואם קנאו 

 מחנות מותר להחזירו ואין כאן איסור לפנ"ע )ס"ק כד(.

איסור באחריות ממי שהוא חשוד למכור לישראלים דברים של  ז. אחד שלקח לביתו חפץ של

 איסור, יש להסתפק האם מותר לו להחזירו )ס"ק כד(. 

ח. אסור ליתן אוכל למי שמסופקים האם נטל ידיו או האם יברך, אבל בתורת צדקה מותר, 

אולם אם בטוחים שלא נטל ידיו או שלא יברך אסור גם בתורת צדקה, אולם אם הוא אנוס 

)כגון החילונים בזמנינו שנחשבים כאנוסים או שוגגין( מותר ליתן לו בתורת צדקה אפילו אם 

יודעים שלא יברך, אבל אם יודעים שלא יטול ידיו אסור גם בכהאי גוונא )אם נותנו בידו, הא 
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אם נותנו לפניו י"ל שמותר( )ס"ק כה(, אולם באופן שיודעים שיתרגז עליו אם לא נתנו יש 

 ותר בכל האופנים )ס"ק כ"ו(. שכתבו שמ

 ל(-ט. המכשיל את העיור מנדים אותו, ואפילו אם עדיין לא נכשל העיור )כח

י. אסור להלוות בלי שטר או עדים, אבל העולם נהגו להקל בזה שהוא רק ממדת החסידות  

 לז(.-)ס"ק לג

ישראל )ס"ק יא. אסור למכור לחשוד דברים שאסור לו למכור לגוים, אע"פ שיתכן שימכרנו ל

 לח(.

יב. מותר למכור דבר שיתכן שלא קונהו בכלל בשביל לעשות עם זה דבר האסור, אבל אם 

אע"פ שיתכן שלא יעבור אעפ"כ  -קונהו למען מטרה אחד לא משנה אם זה איסור או היתר 

 אסור )ס"ק לח( 

וכדומה יג. אסור לגרום לאדם לעשות עבירה אע"פ שמכוין לנסותו לראות אם יכול להתאפק 

 )ס"ק מ(

 מז(.-יד. יש לצדד להקל למכור בגדים לא צנועים אם יש צד שילבשו באופן צנוע )ס"ק מא

טו. יש אומרים שבאופן שזה רגלים לדבר שיעשה הקונה איסור לא הוי אלא איסור דרבנן, 

אולם יש שכתב שזה רק כשמביא לו חפץ, ולא כאשר מעורר בו הרצון של האיסור בעצמו וצ"ע 

 נב(.-מט )ס"ק

טז. מותר לרופא לבצע בדיקות אע"פ שיתכן שעי"ז יעשה המטופל דברים שאסורים לעשות 

 נה(.-)ס"ק נד

 

 רמאות בכשרות - ד סימן
 (94יב בהערה  סעיף)שייך לפרק א  

נתגלתה רמאות בכשרות מי צריך כפרה 

 והאם כסף הקונים יוחזר

שאול מיכאל כתב לי ידידי הרה"ג רבי  א(

 שליט"א: רויטנברג

"התגלה רמאות בכשרות מהודרת, ואכלו 

ר"ל נבילות, האם הקונים צריכים כפרה על 

וכן יש לדון  מה שאכלו דברים אסורים,

המוכר שרימה את ו הרב המכשיר, לגבי

האם מגיע להם את יש לדון  כולם? וכן

 כספם בחזרה?

 תמה הדין אם קנו ארבעכמו כן יש לדון ו

קיום רר אחרי הכשר מהודר, והתבבמינים ה

שהלולב או ההדסים פסולים, האם  המצוה

חזרה, וכן האם במגיע להם את כספם 

כן יש ות ארבעת המינים? ווקיימו את מצ
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האם הרב המכשיר או המשגיח צריך לדון 

 כפרה על המכשול?

על סמך בשר אכל דעת החמדת שלמה: 

 פטור מכפרה - רוב ונמצא טריפה

כה תשובה ]מדברי הרב הנ"ל בערי ב(

קלה[: הנה כיוצא בו דן בחמדת שלמה )יו"ד 

א(, במי שאכל בשר ואח"כ נמצא  סימן

אי הוי שוגג וצריך  ,טריפה בבני מעיים

פות יכיון שאי"צ לבדוק כל הטרשכפרה, או 

דסמכינן על רוב, הוי בגדר אונס ואי"צ 

כפרה. ומסיק באריכות דהוי בגדר אונס 

  עי"ש. (כה:)ביצה בועיקר ראייתו מתוס' 

 

 כט( סימן דעה )יורה תשובה וכ"כ בפתחי

 ג"וח א"מ סימן ב")ח מאירות בשם הפנים

 עיי"ש.  ט("י סימן

התרומת הדשן לא הצריך בחורים שאכלו 

 א כיון שהיו אנוסים"טריפה כפרה, וי

 דעה יורה ב )חלק יושר ועיין בלקט ג(

 א"שפ שכתב: "וזכורני ה( ענין מט עמוד

 נמצא כ"חוא הכשב, מן הבחורים אכלו

ל "זצ הגאון ואמר, תולע כשב של בראש

 ולאחר. הוא טרפה )התרומת הדשן(

 לא למה בלבי, הרהרתי ל"זצ הגאון פטירת

 מה על לבחורים תשובה ל"זצ הגאון נתן

 יוסף ר"למה ושאלתי? טריפה שאכלו

, הטעם מה ל"זצ אוברניק י"ולמהר דקלון

 ר"ומה אנוסים. היו שהבחורים לי ואמרו

 יתירא חומרא שהיה אמר, ילדלע יוסף

 התולע" עכ"ל. בשביל טריפה שיהא

י: מה בין מי "קושיית החמדת שלמה והנוב

י "שסמך על רוב, לאשת איש שנישאת עפ

עדים שמת בעלה ונתברר שטעו, שצריכה 

 כפרה

מאי  החמדת שלמה, אלא שמתקשה (ד

שנא מנישאת שלא ברשות בי"ד אלא ע"י 

אח"כ שני עדים שהעידו שבעלה מת, ו

התברר שחי, שתצא מזה ומזה וצריכה 

כיון שנישאת עפ"י הרי , ו:(יבמות צא)קרבן 

עדים בוודאי היתר גמור ובכל זאת צריכה 

 כפרה.

 

ש: א. אם בא בעלה מוכח "ותירץ החמד

שלא דייקה כראוי. ב. כשהצריכה תורה 

עדים, ההיתר מותנה בוודאות גמורה בלי 

 כ ברוב וחזקה"צד איסור, משא

 א סקכ"ה סימן)ביו"ד  ,החמד"שרץ יתו ה(

בנישאת עפ"י ש( כג סקל"ז סימןובאה"ע 

כיון שדרך  רואים שלא דייקה כראוי, ,עדים

ולכן צריכה  הנשים לדעת אם מת בעלה,

שאם  רץ,ועוד תילהביא קרבן לכפרה. 

התירה תורה ע"י רוב או חזקה אף שאינו 

התירה  אף שיש קצת נמצא ש ,וודאי גמור

אם נודע שאסור אי"צ גם  ע"כואיסור, 

כפרה, משא"כ בשני עדים שהוא וודאי 

וע"כ לא התירה תורה כלל בשום צד  ,גמור

 איסור, ע"כ אם נודע שאסור צריך כפרה. 

 

י: דווקא ברוב אמיתי יש "תירוץ הנוב

 להקל, ולא בעדים שקרנים
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 ד"יו ת"מ ביהודה נודע ת"בשו אולם ו(

 ד"ענוהנל" :ל"וז, כתב גדר אחר ו"צ סימן

 אףד ,עדים פ"ע ניסת דשאני לחלק

 זה אונס מ"מ ,פיהם על להנשא שמותרת

 העידו העדים באמת שהרי ,הוא טעות פ"ע

 ולכן ,בשקר אותה הטעו והעדים ,בשקר

, אונס ולא ושגגה טעות הדבר מיחשב

 שהיא ,וסתה בשעת שלא שימשה כ"משא

 דין פ"ע רק ,טעות כאן ואין לשמש מותרת

 פירסה אפילו ,שמשל מותרת היא תורה

 ,אכניסה הוא אונס הביאה באמצע נדה

 אשה וכן. טעות שום כאן אין שהרי

 נמצאת אפילו ,חדשים' ג אחר שנתייבמה

 מותר היה דין פ"ע הרי ,מעוברת כ"אח

 לשליש ניכר עוברן נשים שרוב ,לייבמה

 רבים אחרי אמרה התורה והרי ,ימים

. רובא בתר אזלינן התורה ומן ,להטות

 פ"ע היה לא הזה הייבום של שהאונס נמצא

. והיינו, שהחילוק הוא שאם ל"עכ, "טעות

נתגלה שהעדים שקרנים, נמצא שלא היו 

 עדים כלל.

מ: רוב הופך הדבר "כעין זה תירץ הנתיה

י אחרים, "כ במכשול ע"להיתר, משא

 ד"ואפילו בי

ה"מ )והובא בחמדת יהנתכעין זה תירץ ו (ז

 ,דיש לחלק כד ס"ק יא(, סימןשלמה אה"ע 

ו אחרים וסמך על עדים, לא השאם הכשילו

וצריך כפרה, אבל אם  להיתר נהפך האיסור

סמך על הרוב ונישאת עפ"י סימנים 

כך הוא משפטי התורה ומובהקים או רוב, 

שע"פ הרוב להיתר הוא  ,לסמוך על הרוב

מיחיד  ,נהפך, אי"צ כפרה. וראיה לזה

הא  ,שעשה עפ"י הוראת בי"ד שחייב קרבן

אין לך אונס גדול מזה דמאי הו"ל למעבד, 

ובפרט אם היחיד היא אשה דלא הו"ל 

ללמוד, אלא ע"כ בעשה עפ"י מכשול, לא 

 . נהפך האיסור וחייב קרבן

רוב שהופך הדבר להיתר הוא רק ברוב 

שמבטל ספק, ולא בביטול ברוב כשאוכל 

ת "א מה"ד סד"כל החתיכות, וכן למ

 לקולא, לא נהפך להיתר

 משפטי הוא דכך". מה שכתב: ]א.ה ח(

 להיתר הרוב פ"שע הרוב על לסמוך התורה

, עיין במה שכתב בספר 'אוהב "נהפך הוא

ד הערה צב, "שלום ורודף שלום' שער ז פ

 דבר בכל שלא ,ברור נראה והנה"ל: "וז

 ם"במרה ולפי, כן נאמר התירה שהתורה

 ודאי, מדאורייתא לקולא דאורייתא שספק

 ובודאי. עצמו על ושלחש ש"ליר מקום יש

 לא שזה באופן) חתיכות' ב בין ספק כשיש

 שיש כיון דבזה ,איסורא קבעיא נחשב

 לפי או, אסור ם"במרה לפי אף תלוי אשם

 תחדשה האיסור שכל ל"שס האחרונים

 בו שאין בדברכ "א, תלוי אשם בפרשת

 הדין מעיקר דבפשוטו( איסור אין כרת

 ר"לפו אבל, זה אחר בזה לאכלם מותר

 ,היטב מובן בזה והחילוק, יאכלם לא ש"יר

 שזה לנקוט אמרה התורה להיתר דברוב

 להתנהג הוראה מונח בזה וממילא, מותר

 התירה התורה בספק אבל, מותר שזה כמו
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. היתר שזה לנקוט הוראה בזה ואין מספק

 שמותר ננקוט אם, הרוב אחר הלך בדין ואף

 מביאורו שעולה כמו ז"בזא שלשתם לאכול

 יבש שביטול ,א"הרשב בדברי ז"ריהג של

 דאיוובו) ,הרוב אחר הלך מדין זה ביבש

 אבל, מאד קשה א"הרשבטת בשי ביאורו

 ז"בזא כולם לאכול שאפשר ההנחה עצם

 הפשטות זה ד"ולענ, כן שסוברים יש בודאי

 ועיין, מותר שזה ינקוט א"כ שעל ,מסברא

 אף( ט סימן ד"יו ם"הרי חידושי ת"בשו

 אין הדין ומעיקר ,מותר מהם א"כ שאכילת

 אבל, בנפרד א"כ ודנים המעשים בין צירוף

 נפשו כלפי לחוש מקום לו יש בודאי

 .["עבירה עבר שבודאי

ש: רק כשהנכשל יכול ללמוד "דעת החמד

 ד ולא למד, צריך תשובה"וסמך על בי

כה ס"ק ד(,  סימןוהחמדת שלמה )שם  ט(

 וכתב דגם אשה ,ה"מיהנת חולק על

וכמש"כ  ,הו"ל ללמוד ד"יהסומכת על ב

מז שנשים מברכות ברכת  סימןבאו"ח סוף 

מפני שחייבות ללמוד מה שנוגע  ,התורה

ולכן אם עשתה עפ"י הוראת בי"ד לאשה, 

לא נחשב כאונס, אבל אם נכשל ע"י 

אחרים או ע"י רב המכשיר וכיוצא בזה 

שגם בנכשל החמד"ש  נחשב כאונס, דס"ל

 "ש. ייאי"צ סליחה וכפרה ע יםע"י אחר

 

ש, האם מי "יש להסתפק לדעת החמד

שסמך באיסורים על עד אחד ונכשל, צריך 

 כפרה, ולכאורה הוי כשני עדים וצריך כפרה

בעד אחד  ,ולפי החמדת שלמה יש לעיין (י

מי ]וכן  והכשיל אדם,נאמן באיסורין ש

כשרות[, אם וועד  סמך עלשנכשל בגלל ש

ה"מ יצריך כפרה, שהרי לפי דעת הנת

)א.ה  פשוט שצריך כפרהדע ביהודה והנו

דמיירי באיסור דאורייתא, שהרי באיסור 

רלד  סימןדרבנן בשוגג דעת הנתיבות ב

צ כפרה. אולם המשנ"ב מביא "ק ג דאי"ס

בסוף סימן של"ד בשם החיי אדם שצריך 

 כפרה גם באיסור דרבנן בשוגג עיי"ש(.

סומך ואינו דומה ל ,שהרי נכשל ע"י אחרים

 רוץאבל לפי החמד"ש בתי רוב וחזקה,על 

צ כפרה וכאונס דמי, דמאי "הראשון אי

הו"ל למיעבד, שהרי סמך על רב או בי"ד 

מוסמך, וניסת עפ"י עדים שאני שדרך 

השני יש הנשים לדעת. אבל לפי התירוץ 

אם עד אחד במקום שנאמן הוי  ,לעיין

כוודאי גמור וממילא צריך כפרה, או אינו 

ואי"צ כפרה.  אלא כרוב ואינו בירור כ"כ

]א.ה. לכאורה עד אחד שנאמן לא יכול להיות 

שיותר טוב משני עדים ששם הסומך עליהם צריך 

כפרה, והטעם, שלא התירה תורה על צד איסור, 

ולגבי איסור הוא ודאי היתר, וממילא אם התגלה 

 שהיתה טעות, צריך כפרה[.

לכאורה  פסולים המינים' שד התברראם 

, דעביד כמאן לאו נסדאו, כפרה צריך וודאי

 ע"וצ

 ארבעת על כשרותסמך על ב אולם (יא

, שפסולים והתברר ,וכדומה המינים

 שהרי, כפרה צריך ע"לכו בזה לכאורה

 ,לכשרות נהפך לא הפסלות בוודאי
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 לאו דאונס ,המצווה את קיים לא ולמעשה

 ולא[. כא סימן מ"חו ך"ש] דמי דעביד כמאן

 כגון] וחזקה הרוב על שסמך מה בזה יועיל

 כיון ,[וכדומה הגידול מקום על שסמכו

 . המצווה את קיימו לא שלמעשה

 לקמן בפרק י"ב סק"אא.ה. אולם יעויין 

שמבואר מהגר"י ענגיל שאונס רחמנא 

פטריה הוא כאילו קיים המצווה ממש, ולכן 

אין ראיה מהש"ך בחו"מ, ששם מדובר על 

 תנאים שבין אדם לחבירו.

 הנכשל צ"אי לשהכשי אחד שבעד הצד לפי

 עיור דלפני לאו יש האם לעיין יש, כפרה

 , ויש להביא ראיות לאיסורזו בהכשלה

 שלמה חמדתב ולפי התירוץ הראשון (יב

 להכשיל מותר יהיה לכאורה, כפרה צ"איש

 מאכל על לו ולומר ולשקר, חבירו את

 שהרי, כן אינו פ שבאמת "אע כשר שהוא

 ,נכשל ולא עבירה שום על עבר לא האוכל

 שיעורים בקובץ ובאמת. היה אנוס שהרי

 במאנס מסתפק( יב אות ג דף בכתובות)

 לצד, עיור לפני על עבר אם חבירו את

 והובא. מאליו נעשה כאילו ל"הו שאונס

, ב אות יב בסימן לקמן שיעורים הקובץ

 .ש"עיי

מבואר, שגם  לקמן בסימן י"ב אות ב'א.ה. 

בקובץ שיעורים וגם בקובץ הערות סימן 

"ה, נקט לעיקר שיש לפני עיור כשמאנס ע

אותו, וכך מבואר מפורש בחזון איש, רק 

שעדיין לא ברור להקובץ שיעורים לגמרי 

עיי"ש. אולם הבאנו שם ראיות ברורות, 

שאפילו איסור דרבנן אסור למכור לגוי 

שיתכן שימכרנו לישראל אחר, וא"כ ק"ו 

 שאסור למכור לישראל בעצמו ולהטעותו.

, שמכשיל אחד בעד שגם, עמשמ ן"מהר

 ל"בחו בערלה ורק, עיור בלפני עובר

 מכשול אין, מותר שספיקו

ף, על הגמ' "טו: מדפי הרי) ן"בר אולם יג(

 את מכשיל שאם מבואר( :לח קדושיןב

 הוא שהפרי לו מספר שלא י"ע חבירו

 לפני על עובר, ואכל עליו סומך והלה, ערלה

 ערלה דספק ,שכתב. מכשול תתן לא עיור

 אחד האמוראים האכילו ולכן, מותר ל"בחו

 היה אחד שלכלכיון , ל"בחו ערלה לשני

, כלל איסור אינו שבספק, ן"הר וביאר. ספק

 הרי, ערלה לשני להאכיל מותר איך ,כ"שאל

 לפני בזה שיש מבואר. עיור לפני על עובר

 נאמן אחד עד על סומך שהשני פ"אע, עיור

 .ןבאיסורי

 על אחד מעד דללמו ניתן, ש"החמד לפי

 י"ע שמכשול הנתיבות לפי אבל. אונס

 ע"לפ אין שבאונס יתכן, טפי חמור אחרים

 שגם, שלמה החמדת לדעת ל"צ כן על יד(

, עיור לפני יש שוגגב לעבור לחבירו בגורם

שסמך עליו  איסור שום לחבירו שאין פ"אע

, ולפי"ז ה"ה במאנס את חבירו, כפרה צ"ואי

ון שאנוס, צ כפרה כי"פ שהלה אי"שאע

 לפי אולם. מ"מ המאנס עובר על לפני עיור

 באופן שהרי, ן"מהר ראיה יןא מ"הנתיה

 שוגג אלא אונס אינו עליו סמך שהלה

, עיור לפני כאן יש וממילא, כפרה וצריך
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 אם חבירו את במאנס לדון יש עדיין ד"ולפי

 .וריע לפני יש

 

 על משא נותן דאם, סובר הלכה הביאור

 כיון, ע"בלפ עובר אינו, בשבת חבירו בהמת

 דעתו על להעלות צריך לא החמור שבעל

 יקרה שכך

 כתב (רסו סימן רישב) הלכה ובביאור (טו

 וקידש בדרך שהיה במי, בשם הפרי מגדים

 חמור על מעותיו שיתן דעדיף, היום עליו

 דלפני, אחריה יחמר שעמו והגוי ישראל של

 לא החמור בעלאת  שמכשיל במה עיור

 אינובעל החמור  חבירוכיון ש ,כאן שייך

 .הוא ואנוסמזה,  כלל יודע

 סמך לא החמור שבעל כיוןש ,ל"דס ל"וצ

 על עבר יודעין שבלא אלא ,אחד אף על

 מהד אנוס הוא והרי, בהמתו שביתת איסור

 רוב על סמך מאם גרע לא, לעשות לו היה

 אין ובאמת, כפרה שום צ"שאי חזקה או

 אחרים לע סמך אם אבל .כלל מכשול כאן

 על עבר הלה, ונכשל הכשרות על שהעידו

 .כפרה צריך שהוא כיון ,וריע לפני

יש להוסיף, ששביתת בהמתו שאני, כיון 

שהגדר הוא לעשות מה שביכלתו, אבל 

בשאר איסורים מוכח שיש ךלחוש 

למכשול גם כשהנכשל הוה ליה למידע. 

 ע"וצ

שהארכנו להוכיח,  עיין בסימן יבא.ה.  טז(

תר לקנות בגדים מגויים ולא שאע"פ שמו

צריכים לחשוש אולי יש בתוכו שעטנז, 

אעפ"כ אסור למכור בגד שעטנז לגוי 

מחשש שימכרנו ליהודי ויכשל בלא יודעים, 

וא"כ לכאורה גם בשביתת בהמתו צריך 

להיות כך! אלא שי"ל, שאיסור שביתת 

בהמתו הוא רק אם יכול לתקן משהו, אולם 

ום, לא עובר על אם אין ביכולתו לעשות כל

 ע. "שביתת בהמתו. וצ

 

 היהש טען  הראשון שאדם, ביאר ח"האוה

 צריך היה שלא כיון, הדעת עץ בחטא אנוס

 לו נתן' שה שהאשה בדעתו להעלות

 תכשילנו

 ,פ"עה( יב, ג בראשית) החיים ובאור (יז

 עמדי נתתה אשר האשה ,האדם ויאמר"

 צריך" :כתב", כלווא העץ מן לי נתנה איה

 קל אפילו הרי? בלשונו מענה מה, תלדע

 שכן ומכל, כזו תשובה ישיב לא שבקלים

 שלא היא האדם שכוונת ונראה! גדול למלך

 לפניו הביאה האשה אם כי, דבר ידע

 המוגש על לשאול חייב ואינו, ואכל המזומן

 לפניו הארץ כל הלא כי, מנין זה דבר לפניו

 ודקדק'. ה נטע אשר מעדנים מלאה היא

 לחייבו שלא" עמדי נתת שרא" לומר

, לפניו המובא לדעת אחריה ולדקדק לחפש

 לעזר עמו' ה נתנה הלז שהאשה כיון

 עיין ה.א) .מהשמים יורד רע ואין, ולהועיל

 מן יורד טמא דבר אין: "נט בסנהדרין

 אלא עוון אדם ביד אין ומעתה"(.  השמים

 היה לא כי ,לו יש אונס שדין ואפשר. שוגג

 לבל לב לתת לך היה ול לומר מקום לו
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 דבר שתאכילהו באשה חשד ולא, תחטא

 ולזה. עליון מאל לו שניתנה כיון ,איסור

, "להאדמה אלא לאדם' ה קלל שלא תמצא

 . ל"עכ

ובכל זאת נענש האדם שבזיעת אפיו יאכל 

לחם, על שלא טרח לדעת מקור הפרי, 

 ל"חזינן, דלא נתקבלה טענתו הנ

 )שם, ח"האוהאבל בהמשך דבריו כתב  יח(

 לאיזה לדעת צריך'. וגו אמר ולאדם (:יז

 אשתו, לקול שמיעתו על' ה מקפיד ענין

 העץ מן אכלת כי אלא לומר לו היה שלא

. אשתך לקול לומר דקדק למה ועוד,'. וגו

 אכן. לאמר תיבת אומרו לדעת צריך ועוד

 בעת ידע לא אדם כי שפירשנו, מה לפי

 לו, רלומ יוצדק לא הוא, הדעת עץ כי אוכלו

 מן אכל לא הוא כי', וגו העץ מן אכלת כי

' ה אליו אמר לזה, בשוגג אלא בידיעה העץ

 אשתו דברי בלישק ,פירוש', וגו שמעת כי

 מן שאכל מזה לו ונמשך ,אחריה בדק ולא

 בחן שלא לרמוז ,לקול לומר ודקדק. העץ

 לו שאמרה דבריה להברת אלא, בדבריה

 עץ זהמאי לשאול לו והיה, אכל ,ואכול קח

 צויתיך אשר העץ מן ותאכל ואומרו. לקחה

 הוא כי, בו ששגג החטא רמז כאן לאמר,

, העץ מן תאכל שלא לאשה לאמר לו ציוה

, לאמר צויתיך אשר העץ אומרו והוא

 אמר לא והוא, להאשה. לומר פירוש

. דבריה שדייקנו כמו מהפרי, אלא להאשה

 כמו לאדם קלל ולא האדמה, ארורה ואומרו

 כמו, בדבריו האמור מטעם וה,לח שקלל

 כי, סיבה היא כי להאדמה וקלל, שכתבנו

 לבד הפרי על להאשה צוה שהאדם הגם

, מכשול בזה היה לא זה כל עם העץ, על ולא

 בעץ האדמה ששנתה השינוי היה לא אם

 היה לא, הגן עצי כשאר עצו והיה הדעת

 אם גם. למעלה שכתבנו כמו, להחטא סיבה

 כטעם העץ טעם גןה עצי כל עושה היתה

 כי לחוה לומר נזהר האדם היה הפרי,

 היתה לא היא גם והיא העץ, על גם נצטוית

 היתה לא גם. מקודם בעץ יד שולחת

 עץ של טעמו את בשנותו בו מתפלאת

 כי להאדמה,' ה קלל לזה. הגן עצי משאר

. קללה מין שתוציא לכל סיבה היתה היא

 זו קללה שבאמצעות אלא קלל, לא ולאדם

 שמע הוא, מדה כנגד מדה' ה לו לםש

 דבר אכילת בתאוות חפצו ועשה לאשתו

 לו ותצמיח' וגו בעצבון תמיד הוא גם איסו

 לו אמר האכילה עריבות וכנגד'. וגו קוצים

 טרח שלא וכנגד. השדה עשב את ואכלת

 בזעת אמר ,האוכל אליו הובא מנין לדעת

 בלא במנוחה לואכ ישיג שלא ,'וגו אפיך

ל. הרי לנו דברים מפורשים  ". עכטורח

מדברי האוה"ח, שאע"פ שסומך על 

אחרים, מ"מ כיון שלא חקר בעצמו היטב 

 לדעת לכן נענש.

 שבת חילל וחבירו בסכנה שהוא המשקר

 עובר לא ש"דמהח דעתכאורה לל, להצלתו

 עובר-הנתיבות ולדעת, ע"בלפ

, בשבת לחבירו במשקר לעיין ויש (טי

 במצב שנמצא אומרו, לב כאב על ומתלונן
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 וכדומה תה כוס וצריך, נפשות סכנת של

ובאמת אינו כן, וחבירו חילל  ,חייו להצלת

 לפני על עבר לא לכאורה שבת על פיו,

 בטעות בשבת שבישלחבירו שכיון , וריע

 חשב שהרי שבת איסור על עבר לא

 .נפש פיקוח מחמת כדין שעושה

 כיון נכשל שפיר מ"הנתיה לדעת אולם

 המשקר וממילא, חריםא מחמת שנכשל

 .ע"בלפ עובר

פ שחבירו עשה בהיתר "יש לומר, דאע

 ע"צ תשובה, עבר המכשיל בלפ"גמור וא

 בסימן יב )סק"ב(א.ה. אבל כבר כתבנו  כ(

שאין הדברים תלויים זה בזה, שגם אם 

עשה בהיתר גמור, מ"מ יש איסור לפני 

עיור לדעת האחיעזר והאור שמח עיי"ש. 

צריך תשובה, מבואר  אולם בעיקר הדין אם

במשנ"ב )של"ד, ע"ו( שמי שכיבה שריפה 

באופן שיש חשש סכנה, אינו צריך תשובה, 

כדי שלא ימנעו מלכבות. ובפשטות כוונתו, 

שאפילו שאח"כ נודע שלא היה סכנה, 

צ תשובה כדי שלא ימנעו "אעפ"כ אי

מלכבות, כיון שאם יצטרכו לעשות 

 תשובה, לא יזדרזו לכבות בשבת, ויכול

הדבר להגיע לידי פיקו"נ. וה"נ, בוודאי מי 

שבישל לחולה לא צריך לעשות תשובה 

אע"פ שהתגלה שבישל באיסור, שאל"כ 

לא יבוא להזדרז לבשל בשביל חולה שצריך 

באמת. ובשו"ע )שכ"ח, טו( כתב "ויש להם 

שכר טוב מאת ה' אפילו הבריא בראשונה", 

וביאר שם המשנ"ב: "דהיינו שכבר אכל 

, אפ"ה כולם פטורים מחטאת, והבריא

משום דכל אחד חשב שהוא יקדים, ולא 

לבד שפטורים, אלא יש להם גם שכר טוב 

 עבור מחשבתם הטובה".

 

, הקונים ואכלוהו אסור דבר שמכר מי

 צריךבמזיד,   דאורייתא איסורמכר ב

ך "ובשוגג נחלקו הש ,כספם את להחזיר

להחזיר.  צ"אי דרבנן ובאיסורע. "והסמ

 ע מחזיר"ר הנאה אפילו מדרבנן, לכוובאיסו

יש לדון , בכשרות רמאות התובנתגל (כא

. בחזרה כספם את לקונים מגיע האםעוד, 

 חייב, דאורייתא באיסור מדובר אםוהנה, 

, הקונים של כספם את להחזיר המוכר

 מ"חושו"ע ב שנפסק וכמו, שנהנו פ"אע

 צ"אי, מדרבנן אסור היה ואם, (רלד סימן)

באיסור דאורייתא דווקא אם  וגם .להחזיר

המוכר הכשיל במזיד, אבל בשוגג פסק 

צ להחזיר את "הש"ך )יו"ד  קיט, כה( שאי

הכסף, דבשוגג לא קנסו את המוכר. אולם 

בסמ"ע )חו"מ  רלד, ד( הביא ב' טעמים 

למה במכשיל באיסור תורה מחזיר את 

הדמים, או מטעם קנס, או מחמת דאין 

ואדרבה צער אכילת האוכל נחשבת הנאה, 

הוא לו על שעבר איסור דאורייתא, ונפק"מ 

במכר בשוגג, שלפי הטעם השני אין אכילת 

איסור הנאה הוא לו, ומחזיר את הדמים. 

וכל זה באיסור אכילה, אבל בהכשיל 

באיסור הנאה ]כגון חמץ בפסח או יין נסך[ 
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בכל אופן מחזיר לו את כספו, כיון שאינו 

 יב ליה.שווה פרוטה, ולאו מידי קיה

 

 אם כסף לגבות א"א המכשיר מהרב אבל

 פושע אינו

, המוכר מן הכסף קבלת לגבי זה וכל כב(

, המכשיר רבהמ הכסף קבלת לגבי אולם

, המוכר מן הכסף את להשיג א"שא באופן

 דעלך חזי" לו לומר יכול אם לדון יש

 .זאת הכשרת אתה שהרי ,"קסמיכנא

 לא פ"עכ או באונס מדובר שאם ומסתבר

 הרב את לחייב קשה, פושעת שלנותבר

 ואינו, דמי וכאנוס, עליו שמוטל מה שעשה

 .המוכר על ערב

  

 סיכום הדברים

 מי: ש רויטנברג", כותב הגרלסיכום כג(

 ד"בי על או הכשרות וועד על שסמך

, בכשרות ונכשל ,כשר עד על או מוסמך

 ואם, כפרה צ"אי מדרבנן באיסור נכשל אם

 החמדת לדעת ,דאורייתא באיסור נכשל

, כפרה צ"אי הראשון בתירוצו שלמה

 .כפרה צריך ביהודה והנודע מ"הנתה ולדעת

 לא, מינים ארבע בכשרות עליהם סמך ואם

 .ח"יד יצא

, באיסור הקונה את שהכשיל המוכר אולם

 לא עיור לפני של איסור על[ ע"לכו] עבר

. שוגג היה שהקונה כיון, מכשול תתן

, חבירו ונסבא שעבר, חבירו את ובמאנס

 ולדעת[ ש"קו] האחרונים בזה נסתפקו

 לפני על עבר באונס גם , שלמה החמדת

 .עיור

 באיסור חבירו את הכשיל אם להסתפק יש

, נ"וקיפ לצורך שהוא חשב שהלה, שבת

 המכשיל עבר בוודאי, מ"היהנת ולדעת

 .כפרה צריך שחבירו כיון, באיסור

 באיסור המוכר י"ע רמאות התנתגל אם

, אכלו כבר והקונים, דאורייתאמ אכילה

 היה אם כספם את להחזיר המוכר צריך

 ך"הש לדעת, שוגג היה ואם, מזיד המוכר

 ע"הסמ לדעת, כספם את להחזיר חייב אינו

 מן להוציא א"א ולמעשה, חייב', ב טעם לפי

 .המוכר

 חייב אינו, מדרבנן איסור נמצא ואם

 .כספם את להחזיר

 כגון, דרבנןמ אפילו הנאה איסור נמצא ואם

 .כספם את להחזיר חייב, 'סתם יינם'

 מן להם שמגיע מה להוציא א"א ואם

 אחראי הכשרות וועד או הרב אין, המוכר

 [.פושעת רשלנות שאינו באופן] לתשלום

 שאול מיכאל רבי ג"הרה דברי כ"ע

 .רויטנברג

 עדים על שהסתמך מי, י"הנוב לדעת

, עליהם לסמוך מחוייב היה אם גם, שקרנים

 כפרה צריך

 לעיל שהובאו) י"הנוב דברי ובעיקר כד(

 שני על שסמכה שאשה שהסיבה(, ג ק"ס

, חי שהבעל נמצא כ"ואח בעלה שמת עדים

 פ"ע היה שהאונס מכיון הוא, קרבן חייבת

 וכגון רוב על כשסמכה כן שאין מה, טעות
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 אחרי יבמתו על דהבא, החולץ ריש' בתוס

 רובד כיון, מעוברת ונמצאת חדשים שלשה

 הוהאי דמ ,מקרבן פטור ,ניכר עוברם נשים

 על בא דין לזה דימו' והתוס, למיעבד ליה

 בספר עיין .וסתה בשעת שלא אשתו

, ג פרק, א שער) 'שלום ורודף שלום אוהב'

 יהיה מה ונסתפקתי: "...שכתב, (ב ק"ס

 בפריה מחוייבת דאשה ב"ריב לפי הדין

 פשוט זה דלכאורה, שיחתי ואפרש. ורביה

 ינש ובאו הולידה לא שעדיין אשה, ב"יבדלר

 האשה ואמרה, בעלה שמת עדים

 דאין וכיון, איש אשת מאיסור שמפחדת

 רוצה אינה עדים משני חוץ בירור לה

 ד"הבי אותה יכופו בודאי לכאורה, לינשא

 עצמה על להחמיר רשות לה דאין, לינשא

 לברר צריך כ"וא. ורבו בפרו דמחוייבת כיון

 היא אם חטאת החיוב כלפי מ"נ יש האם

' מחוייבת' או עדים על לסמוך' רשאית'

 ריהטא ולפום... העדים על לסמוך

 שגם, היא י"הנוב מסקנת לפי המשמעות

 בין הוא החילוק דעיקר, חטאת חיוב יש בזה

 לחכות לה דאין היכא בין ולא, לרוב עדים

 ".לחכות לה שיש להיכא

 אם, רוב על המסתמך גם, ם"הרמב לדעת

 ודלא, כפרה צריך עבירה שעבר התברר

 בזה שהקלובביצה ' כתוס

 לברר צריך הנה: "(ג ק"בס)כתב ועוד  כה(

 ביום נולד שבנו רוב י"ע שנתברר במי הדין

 ולבסוף, בשבת אותו מל ולכך, השבת

 נולד לא ובאמת מהמיעוט שהיה נתברר

 פ"ע בשבת אותו שמל בציור וכן. בשבת

 האם, הוזמו ולבסוף, בשבת שנולד עדים

 נימא אי ם ריהטאולפו. חטאת יביא

 ליה ניחא לא י"שהנוב דאחרי, כ"כמש

, מצוה משום דברים לשאר יבום בין לחלק

 או רשאי הוא אם חילוק שום בזה אין כ"ע

 בציור י"הנוב שלפי יוצא כ"וא, חייב

. יביא השני ובציור חטאת יביא לא הראשון

 סימן ב"ח ד"יו ת"שו) חיים הדברי ש"ולמ

 על חולק שהוא ם"הרמב עתבד( סח

 עליו שסמך דבר שכל ל"וס', התוס

 שהדין באופן אף, עבירה עבר ולמעשה

 שוגג נחשב, עליו לסמוך שיכול היה באמת

 חייב יהיה הציורים בשתי ז"לפי, קרבן וחייב

 ".קרבן

, וטעה להקל נפשות ספק על שסמך מי

' דתוס בפלוגתא ותליא, רוב על לסומך דמי

 כפרה צריך אי ל"הנ ם"ורמב

 לדון נבוא כ"וא: "(ד ק"בס) והוסיף כו(

 דהיינו. בחולה האלו הציורים שתי בכגון

 שם שיש שקר עדי כשהעידו האחד אופן

 מצד וחילל נ"פיקו ספק שהיה, והשני, חולה

 החולה למעשה אך, להקל נפשות ספק

 במי שנסתפקנו א"בפ עיין והנה. מת כבר

 לא ובאמת ,חולה ספק עבור שבת שחילל

 באונס כעבירה מוגדר זה האם, חולה היה

 דספק הדין עצם דזה, כלל עבירה שאינו או

 לפי השני בציור והנה. שבת דוחה חולה

 שבכל אלא, שבתורה ספק ככל שזה הצד

 הולכים ובנפשות ,רוב בתר אזלינן ספק
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 יהיה לכאורה, לחלל המיעוט אחרי אפילו

 כמו' התוס דלפי, ל"הנ בהשיטות תלוי

 הוה תורה דיני בשאר הרוב לע שהסומך

 הוי בנפשות למיעוט שחושש מי ה"ה, אונס

 חייב יהיה באמת ם"במרה ולפי, אונס

 יהיה שקר דעדי הראשון ובציור. חטאת

ל ספר 'אוהב שלום ". עכ"חטאת חייב

 .ורודף שלום'

 

 הוראה בעל ח שאינו"שסמך על פסק ת מי

 העניןהכל לפי כמובן ש, וכשוגג נחשב לא

ך אגב נראה לציין, שלא תמיד ובדר (זכ

ח כשוגג, שהרי "נחשב הסומך על פסק ת

אם שאל ת"ח שאינו בקי בהלכה נחשב 

 צדק צמח ת"בשו שכתב הדבר למזיד, וכמו

 ושאל בהוראה מסופק הוא דאם ,(מ סימן)

 הוראה לבעלי שאל ולא ללומדים

 מי ולכן. שוגג חשיב לא, המפורסמים

 מדןל הוראת פי על חמיו אשת את שנשא

 שבילי לו נהירין לא אבל, ספר יודע

 והובא. ש"ע. כשוגג חשיב אינו, דהוראה

לגבי אם  (ה צט, דעה יורה) תשובה בפתחי

ביטל איסור לכתחילה על סמך ת"ח שאמר 

לו שמותר, שלא אומרים בזה שנחשב 

ריש  תורה באו"ח והובא גם בדעת, כשוגג

 הרועים במשכנות עוד וראה. סימן שי"ח

 על שהמורה, שכתב( נט אות 'ח מערכת)

 קיצורים ספרי מתוך או ערוך השלחן פי

 ההלכה מקורות את לדעת מבלי בלבד

 .ש"ייע ,הוי מזיד, וטעה

 

ה לצדיק תקלה "מה שלא יתכן שיביא הקב

במאכל אסור, אינו בגלל מכשול העבירה, 

אלא הגנאי בזה מעיד שאינו שלם. אבל  

 צ לחוש"באדם רגיל אי

נו במי שבאה תקלה על ואגב נידוני כח(

ידו, נביא מה שכתב לי הגאון רבי דוד קי 

 א בענין זה:"שליט

 מאכלות באכילת ל"רח שנכשל מי אודות

 ושלמים יראים אנשים על כשסמך אסורות

 יבמות - ס"בש דוכתי בכמה הנה'. וכו

, :ה) חולין, .(ז) גיטין, ח:(כ) כתובות, ט:(צ)

 תןבהמ השתא: לישנא כהאי איתא ., ז.(,ו

, ידן על תקלה מביא ה"הקב אין צדיקים של

 שבת)' התוס וכתבו. ש"כ לא עצמן צדיקים

 פריך דלא ,ת"ר אומר": '(נתן' ר' ה"ד ב:י

 שגנאי, איסור אכילת גבי אלא מקום בשום

' תוסה כתבו ז"וכעי). "ביותר לצדיק הוא

 ה"ד ה: חולין, השתא ה"ד ז. גיטיןב

 .(צדיקים

 וציין (,ד"יו טור ריש בהגהותיו) ש"המהריקו

 (שם בגיטין) א"להגרע ס"הש בגליון לדבריו

 מתהנה שהגוף מפני הטעם ל"ונ": כתב

 הצדיק גוף יהיה ואיך, המאכל ממהות

 דעצם מבואר ולכאורה. "דאיסורא חתיכה

 גם אף הצדיק של לגופו אסור מאכל כניסת

 אלא .לו הוא גנאי סוף סוף הא, באונס אם

 ראוי זה יןשא פ"דאע, לומר מקום דיש

 להצריך איסור נחשב לא מ"מ, גנאי ונחשב

 דבר שנתגלגל כיון מ"מ אך, זה על כפרה
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 שנכשל לזה טעם היה ודאי, לצדיק גנאי

 ז"וע, נחשב ולגנאי, באונס שהיה אפילו

, ענין בכל שלם היה שאילו, תשובה צריך

 אמנם. זה דבר אצלו מתגלגל היה לא ודאי

 לו נחשב זה דאין ל"י, גמור צדיק שאינו מי

, לו נגרם באונס האיסור עצם דהרי, גנאי

 לפי מכשול ממנו שימנע דבר היה ולא

 .כלל תשובה צ"אי לכאורה כ"וא, תוגמדר

מ פיינשטיין: יתכן שיכשל "דעת הגר

א נאמן "י ע"הצדיק באכילת איסור, ע

ה מונע את "באיסורים ששיקר, שאין הקב

 בחירתו החפשית של העד בגלל הצדיק

 א"כ סימן חולין) משה בדברות נהוה כט(

 י"דר עובדא דעל והא" :כתב (,א"ל הערה

 לדין דין ובין, דפירות כלכלה ז"לר שדר

, ז"ר עלה שאמר, בטבלייהו פירי איתאכיל

 אינש כבר אנו כמלאכים ראשונים אם

 ניסן' ר ג"הרה הקשה )ירושלמי שקלים ח.(,

 דבארתי למאי, בבחרותו ל"זצ אלפערט

 שמיא שכלפי אף, כדין שעושה שהיכא

 לענין תקלה נחשבה לא, איסור שהוא גליא

 נמי, כראשונים היו אם שאף נמצא הרי, זה

 כדין דהאוכל, בטבלייהו שיתאכלו שייך היה

 והמשלח, חבר חזקת דיןכ המשלח על סמך

, בעצמו אכל שלא כיון, להודיע ששכח

[ תקלה מביא ה"הקב דאין] זה כלל ליכא

 שרק', וסהת שכתבו ספרים לרוב

 ה"הקב מביא אין, אוכל בעצמו כשהצדיק

 ה"הקב שאין שמצד דכיון, ונראה. תקלה

 שהוא ישכח לא לצדיקים תקלה מביא

 דעתו לפי היה ששכח שלאחר אף, איסור

 יאכל אחר שכחת י"ע אם כ"כמו, היתר

 מביא ה"הקב שאין תקלה הוא נמי, הצדיק

 שהוא בידיעה שקר העיד אחד אם ורק, לו

 הוא שלדינא, כשר שהוא ואמר, איסור

 שהוא דכיון, תקלה זו אין, באיסורין נאמן

 ולא בחירה לו יש הרי, שקר להעיד איסור

 לצדיק כשמעיד אף בחירתו ה"הקב ימנע

 בימי ישראל על הערימו שהגבעונים וכמו]

 נגזר שטח בן שמעון של בנו על וכן, יהושע

 לסנהדרין שגרמו שקר עדי י"ע למות דינו

 סנהדרין י"ברש כדאיתא, כן ינוד לפסוק

, שהפריש שאמר הארץ העם ולכן[, ד:מ

 נאמן מדרבנן ואף, נאמן שמדאורייתא

, יאיר בן פ"לר תקלה זה אין, לבהמה בלוקח

 היה כשהמשלח אבל. שפיר' הגמ ומקשה

 אף, טעות איזה שנפלה ורק, ונאמן חבר

 נחשב היה, המשלח אצל התהי שהטעות

 ה"הקב והיה, האוכל לצדיק לתקלה זה

 יבא ולא, המשלח ישכח שלא משמר

. ל הדברות משה"עכ, "לתקלה הצדיק

 במה תלוי הכל פ"הגרמ דלדעת, ומבואר

 לפי דין פ"ע דאם, עושה דין פ"שע

 שבא המעשה של האמיתית המציאות

 העדות אם גם, ז"ע לסמוך לו מותר, לפניו

 מביא ה"הקב אין של טענה בזה אין, בשקר

 ,ה"רל עמוד יהודה דעת בספר יןועי. תקלה

 יהודה' ר הגאוןא "ראש כולל חזו מכתבי

 .ל"זצ שפירא

ח: אם הצדיק היה לו לברר, אין "דעת השד

 ה שומרו מתקלה"הקב
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 מערכת כללים השדה פאת) ח"שד עייןו ל(

 לו שהיה ולפי: "ד"בתו שכתב( ג"צ כלל' א

 חשיב, תערובת חשש בזה יש אם לדקדק

 מביא ה"הקב שאין אמרו ולא, מזיד כמו

 הרב ש"וכמ, גמור בשוגג אלא', וכו תקלה

 בשם תולדות' לפ ראשון בדרוש כסף טירת

 ק"פ דירושלמי אעובדא, מראה יפה הרב

 שאינם ונמצאו תאנים אכל ז"דר, דדמאי

 ז"ר בזה נכשל איך לו והוקשה, מעושרים

 וניחא', וכו תקלה מביא ה"הקב אין והא

 את שומרים אין השמים שמן דכיון, ליה

 ז"ר אבל, גמור שוגג כשהוא אלא הצדיקים

, ש"ע', וכו מעושרים הם אם לשאול לו היה

. ל"עכ, "גמור שוגג חשיב דלא ל"י נ"וה

 צריך הדין שמצד במקום פ"דעכ ומבואר

ז ")כלומר, ר גמור כשוגג נחשב אינו, לשאול

סמך על השליח בלי לשאול אותו, אבל 

האמת ש'עד אחד נאמן' הכוונה שצריך 

 .שמוע ממנו מפורש(ל

פעמים שיש תביעה על האדם שנכשל 

בעבירה, על מה שלא נתעלה בחכמה יותר 

 ד הגדול"מבי

 :ל"וז, הגמול בשער ן"הרמב כתב  לא( 

 שכל ...חוטא נקרא בשוגג חלב שאכל הרי"

, "אותה ומטמא הנפש מלכלך האסור דבר

 הדברים שוגג איזה על ןיש להתבונו. ל"עכ

 מי על שסמך שוגג על גם אם, אמורים

 ב"בפי ם"הרמב דהנה, עליו לסמוך שמותר

 שחייבין דבר כל: "כתב ב,-הל' א משגגות

 ד"ב שגגו אם, קבועה חטאת שגגתו על

 ויטעו ,'וכו להתירו והורו, בהוראה הגדול

 ויעשו ,'וכו בו שהורו זה בדבר רובן או כולן

 העושים ויהיו, פיהם על רובו או הקהל כל

 בו שהורו שהדבר ומדמים פיהם על שוגגים

, "פטור פיהם על העושה... הורו כדת

 ומנהל מ"ר ל"זצ קרונגלוס ד"הגר ומדקדק

 שיחותבספר ) 'ישראל נרבישיבת ' רוחני

 נמצא" :ל"וז(, ג"רי עמוד א"ח ומוסר חכמה

 כגון, פיהם על הציבור רוב עשו לא שאם

 כבר, להתיר ד"הב שהורו לאחר קצר שזמן

 חייבים ג"בכה ...יסורלא והורו בהם חזרו

 הלא כי, חטאת קרבן להביא היחידים אותם

 . ל"עכ, "כרת שזדונו איסור בשוגג עברו

 בואו" :ל"זצ קרונגלוס ד"הגר וממשיך

 טעם מה, אלו יחידים של בשגגתם ונתבונן

 הנה. אנוסים ולא שוגגים הם חשובים

 גדולה סנהדרי היו להיתר המורים

 כלל כלל יש ועליהם ...הגזית שבלשכת

? לעשות עוד לו היה מה ...לסמוך ישראל

 היה לא שלו במעשה אם אף כי ...התשובה

 בנפשו פגם בזה יש מ"מ ...איסור סרך שום

. כפרה ומצריך ...עצמו האיסור דבר מחמת

 גם יש, שבחטא הפגם עם יחד כי, והשני

, ויותר יותר תורה לומד היה אם ...טענה

 לע בחכמתו ועולה ,יותר מתחכם היה

 בדעתו עולה היה ואז ...ד"בב שישבו אותם

 .ל"עכ, "עליו ולערער לדון יש דינם פסק כי

פ שהדברים שאסרה תורה מזיקים "אע

לנפש, בכל זאת השומע לחכמים אינו ניזוק 

פ שטעו, שהתיקון בשמיעה לחכמים "אע

 ן["יתקן הנזק לנפש ]דרשות הר
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 ן"הר של הנפלאים דברי וידועים לב(

ה ", דעשר האחד ושהדר) בדרשותיו

 זה כי והוא, עיון מקום כאן יש..."'(: והנה'

 שאין שיחשוב מי דעת על שימשך ראוי

 כולן אלא, כלל התורה תולמצו טעם

 אבל ...לבד של ה' הרצון אחר נמשכות

 אבל, הדעת בזה נבחר לא שאנחנו אחרי

 ממנו התורה שמנעתהו מה שכל נאמין

, נובנפשותי רע רושם ומוליד אלינו מזיק

 כ"א, הדעת זה לפי. בתויס נדע שלא פ"ואע

 שהוא טמא חדא בדבר החכמים כשיסכימו

 יזיק ההוא הדבר הלא? יהיה מה, טהור

 לויוא ...לפעול שבטבעו מה ויפעל אותנו

 שוא שהוא' א סם על הרופאים יסכימו

 שאין, רביעית מעלה חם משל דרך על והוא

 כפי בגוף הסם פעולת תמשך שלא ספק

 טבעו כפי אבל, הרופאים בו ימושיסכ מה

 מצד התורה לנו שאסרה הדבר כן. בעצמו

 הדבר טבע ישתנה איך, בנפש מזיק שהוא

 שהוא החכמים שהסכימו מצד ההוא

 ראוי והיה. הפלא צד על רק א"א זה?  מותר

 מה פי על בזה שנמשך יותר כן אם

 שעל, קול בת או נביא מצד לנו שיתבאר

 ...בעצמו דברה תתיאמ לנו יתבאר זה דרך

 שהיה ההפסד לתקן השגיחה שהתורה

 הדעות רודיפ והוא, תמיד שיפול אפשר

, תורות כשתי תורה ושתעשה, והמחלוקת

 כשמסרה הזה התמידי ההפסד קנהיות

 הרוב שעל, הדור לחכמי הספקות הכרעת

 כי, צודק משפטם ויהיה תקון מזה ימשך

 ממי מועטות הגדולים החכמים שגיאות

 כת שכן וכל, בחכמה םמה למטה שהוא

 במקדשו ת"השי לפני העומדים הסנהדרין

 היות ועם ...עמהם שרויה ששכינה

 והזרות  הפלא צד שעל אפשר שלפעמים

 להפסד תורה חששה לא, מה בדבר ישגו

 אותו לסבול ראוי כי, מעט הנופל ההוא

 לתקן א"וא, תמיד הנמשך  התקון רוב מצד

 משךשי א"שא עוד סובר ואני ...מזה יותר

 בנפש הפסד הסנהדרין שיכריעו ממה

 מצד בנפש ימשך אשר שהתקון לפי ...כלל

, התורה מורי החכמים ותולמצ ההכרעה

 ...יתברך אצלו אהוב היותר הדבר הוא

 לדבריהם נמשך והיותו עצתם אחר המשכו

 ראוי שהיה רוע אותו כל מנפשו יסיר

. ההוא האסור הדבר אכילת מצד יתילדיש

 מן תסור לא ואמרה התורה צותה ולכן

 .ל"עכ, "ושמאל ימין אליך יגידו אשר הדבר

ח: האנוס לאכול דבר איסור, אין "דעת הבא

רשות לכוח הטומאה לדבוק בו מחמת 

 איסורו

 ישרים בסוד) חי איש הבן כ"מש יןעי לג(

 :ל"וז, (ו סימן ד"ח פעלים רב ת"שו שבסוף

 רוחני כח עליו שורה, וטמא אסור דבר כל"

 שורה, אותו אוכל וכשאדם ,טומאה של

 ונכנס, האדם על טומאה של רוחני כח אותו

 גמור אנוס הוא אם ,אמנם. ומטמאו בו

 אין וגם, והטמא האיסור מן כלל יודע שאינו

 לעצמו גרם שהוא גרמא בו לתלות לו

 דבר אותו אכל אם אז, בשגגה שיכשל



269 

 

  

 אותו האדם על ישרה לא, והטמא האסור

 לכח רשות ואין ,דבר אותו של הטומאה כח

 . ל"עכ, "בו ליכנס הטומאה

 

א שאם המינקת "ע, דהא כתב הרמ"וצ

אוכלת דבר איסור, מזיק לנפש התינוק, 

 פ שאין לך אונס גדול מזה"ואע

 ד"יו) א"דהרמ, ע"צ הדברים ולכאורה לד(

 יניקו לא מ"ומ: "כתב (,ז סעיף א"פ סימן

, בישראלית אפשר אם הנכרית מן תינוק

 טבע לו ומוליד הלב טמטםמ נכרית דחלב

 אפילו, המינקת תאכל לא וכן. רע

 התינוק וכן, האסורים דברים, ישראלית

 ". בזקנותו לו מזיק זה כל כי, בעצמו

 שבזמנינו ולפי: "שכתב שם ח"בפר ש"ועיי

 הבנים רוב, אלו מעניינים נזהרים אין זה

 פנים עזי הם ורובם, רעה לתרבות יוצאים

 אם ואף, בלבם וגעתנ' ה יראת ואין, שבדור

 מוסר קיבולי בר לאו, פניהם על יוכיחום

 ". נינהו

 הלא, לטעון יש חי איש הבן ולדברי

 כ"וא, בזה גמורים אנוסים הללו התינוקות

? טומאה של הרוחני הכח בהם נכנס איך

 .ע"וצ

ויתכן שיש לחלק בין טומאה לטבע רע, 

 דטבע רע יש גם באונס

בדרגות א.ה. ואולי יש מקום לחלק  לה(

הטומאה, דהיינו שלא שורה עליו רוח 

טומאה אבל מ"מ מוליד בו טבע רע, וידוע 

שיש שהורו שאפילו על אונס צריך לעשות 

תשובה, וכמו שמתוודין 'על חטא שחטאנו 

 לפניך באונס וברצון'.

ח: גם האונס שפטור "עוד חידש הבא

מתשובה מעיקר הדין, נכון שיעשה איזה 

 תענית וצדקה לכפרה

 תורה ת"בשו חי איש הבן כ"מש יןועי  (לו

 שהכשיל בשוחט (,ד"תקי סימן) לשמה

 שסברו כשרים דיינים י"ע מינויו והיה ,רבים

 רחמנא דאונס ג"דאע, שמים ירא שהוא

, הדין משורת היינו, כפרה צריך ואין פטריה

 עצמו על להחמיר אחד לכל נכון אבל

 ין עיו. לכפרה וצדקה תענית איזה לעשות

 שם כ"ובמש (י"ר סימן) בם ודברת ת"שו

 פינשטיין דוד' ר הגאון בשם ד"בסו

 והנהגות תשובות ת"שו ע"וע. א"שליט

 סימן קצ(. ד")ח

מעשה באדם גדול, שכיון שהיה חשש על 

 אכילת בשר עוף שלו, מאס באכילה זו

 (,א"קנ עמוד) תורה של כתרה פרסב לז(

' ר הגדול הגאון כששמע שמיד מספר

 מיר ישיבת ראש ל"זצ םבירנבוי שמואל

 לפני שהיה הנוראי המכשול אודות ב"ארה

 דאגה מרוב בבכי פרץ, במאנסי שנים כמה

 שלא התברר לבסוף. ו"ח נכשל שמא

, הנורא המקרה מאז זאת בכל אך, נכשל

 וכשנשאל, עוף בשר לאכול לגמרי הפסיק

 חשש מטעמי פסק שלא, אמר, כך על

 הגדול הקלקול שאחרי אלא, לכשרות

 לאוכלו מסוגל ואינו, בשר לו נמאס טפשו

 .אופן בשום
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י עדים ובא "הסיבה שאשת איש שניסת עפ

 ל להמתין ולברר"בעלה צריכה כפרה, דהו

 דאשת :(,פז) יבמותהנה איתא בגמ'  לח(

 בהיתר שלא עדים שני פ"ע שאתישנ איש

 הוי ולא בחטאת חייבת, בעלה ובא ד"יב

 '(יפ על שלאה '"ד שם) י"וברש, אונס בכלל

 מזה ומשמע. לאמתוני לה דאיבעי כתב

 עשה ולא להמתין או לברר היה שבידו דכל

 תורה דין לפי שנהג אף ,אונס בכלל אינו ,כן

 .הדבר לברר חייב היה ולא

וקשה למה בשימשה שלא בשעת וסתה 

היה "צ כפרה, ולא אומרים "וראתה דם אי

 "לה לבדוק

 ס"סו ד"יו) א"הרמ כתב גיסא ומאידך לט(

 בשעת שלא שמשה ואם" :ל"וז, (ה"קפ

 אפילו ,דם התשמיש אחר ומצאה וסתה

 לא לואפי אונס מקרי שלו עד על נמצא

 הוא לא כפרה צריכים ואינם תחילה בדקה

 .(יח) בשבועות זו הלכה מקור". היא ולא

 היה שלא דכיון הרי. שם ש"הרא ובדברי

 וסתה בשעת דשלא ,לבדוק עליהם מוטל

. כפרה צריך ןואי ואה אונס, בדיקה צריך לא

 לאין יותר דקל גדולה תימה זו ולכאורה

 מאשר נדה רסהיפ אם לבדוק לאשהערוך 

]א.ה בחמדת  .לא או בעלה מת אם לבדוק

שלמה אבן העזר כג ס"ק ל"ז כתב 

שהפירוש ברש"י הוא שהיתה לה לדייק 

וכמו שהובא לעיל בתחילת הסימן, ועיין 

עוד בחשוקי חמד כתובות דף ג' שכתב, 

שכיון שתשב באיסור כל ימיה, הייתה 

צריכה להמתין, וגם שסוף סוף טעתה 

במציאות שחשבה שהוא מת ולבסוף 

התברר שהוא חי, משא"כ כשראתה דם 

שבשעה שנכנס היא לא היתה נדה רק 

אח"כ הגיע דם וכמו"ש ברמב"ם הובא 

 לקמן בס"ק מו[

וכן קשה, מדוע יבמה שהתייבמה לאחר ג' 

נמצאת מעוברת, חדשים ממיתת הבעל ו

היה לה "פטורה מכפרה ולא אומרים 

 "לבדוק

ה ":( דלה) יבמותב התוספות כתב מ(

 נשים דרוב כיון" :ל"וז, 'מעוברת ונמצאת'

 הוכר ולא הואיל וזו לשליש ניכר עוברן

 אמרינן ג"וכה ,למיעבד ליה הוה מאי עוברה

 שלא גבי לאונס פרט )יח.( בשבועות

 ל"חז אמרוש דכיון לן הרי, "וסתה בשעת

 הוכר לא ואם ניכר העובר חדשים' ג דלאחר

, היא שמעוברת לחשוש צריך לא עוברה

 ליה בעייא נימא לא ולמה. אונס ל"הו

 דאם מסתברא איפכא ולכאורה, לאמתוני

 שאמרו באשה לאמתוני ליה אבעי אמרינן

 ומסויים מוגדר זמן שאין אף בעלך מת לה

 שיש ו"ק, נשאתיש לפני תמתין זמן כמה

 בודאות שיתברר עד להמתין לה שיש לומר

 .לאו אם היא מעוברת אם

יש לחלק, שרק בדברים שהם טבעו של 

עולם, בהם רצון ה' שנסמוך על רוב ולא 

 נסתפק

א.ה. ויתכן ליישב, דדברים שהם  מא(

בטבעו של עולם, רצון ה' שנסמוך עליהם 
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כ לא שבקת חיי לכל "ולא נסתפק, דאל

א נאכל ביצים, בריה, דלא נשתה חלב, ול

ואדעתא דנסמוך על הרוב ניתנה תורה. 

כ באשת איש, אדרבה, מיתת הבעל "משא

אינה מטבעו של עולם, וכאן רצון ה' 

 שתדקדק טובא

י, דהסומך על חזקה "יש הוכחה ליסוד הנוב

 נחשב אנוס, גם בהלכות טומאת מקדש

 ם"רמבי מה"ונראה להביא ראיה לנוב מב(

 המזה"שכתב: , (ח, הל' ו"ט , פרקפרה)הל' 

 עליו והוזה ,הרבים על ממנו שמזין מחלון

 המים נמצאו כך ואחר ,למקדש ונכנס

 שמזין המים שחזקת ,פטור זה הרי ,פסולין

. כאנוס זה והרי כשרין שהן הרבים על מהן

 ונכנס יחיד של מחלון עליו הוזה אם אבל

 בקרבן חייב פסולין המים ונמצאו למקדש

 המים על לבדוק לו שהיה מפני ,ויורד עולה

 להדיא לן הרי". למקדש יכנס כ"ואח

 לו היה שמותר מה ועשה חזקה על דהסומך

 לבדוק היה שבידו אף אונס ל"הו לעשות

 . ולברר

ת בצל החכמה, דרק בגוונא "כ בשו"וכ

 שהיתה  חזקת כשרות חשיב אנוס

 ה )חלק החכמה בצל ת"א.ה כתב בשו מג(

, יםרב של מחלון דמזה "דהך קעג(: סימן

 הזאה מי להיות שהוחזקו הזאה במי מיירי

 לא פסולים שנמצאו אחר וגם כשרים,

 חטאת מי היו לא שמעיקרא שנתברר מיירי

 י"ע כ"אח שנפסלו שנמצאו אלא, כשרים

 וכו', מגולה ומצאו מכוסה שהניחו

 היו כשרים ובחזקת היו כשרים דמעיקרא

 מהם שמזין מים שחזקת" כיון לכן. עומדים

 לסמוך היה רשאי" כשרים שהם הרבים על

 לא דבר לאיזה אליו נאמר ולא" כך על

 כן כאנוס, לא והוי" המים אלה על חקרת

 הרי, שומן שהוא כסבורין חלב אכלו' בט

, שומן להיות נתחזק לא מעולם זה חלב

 שאכלו' והט הוא חלב כי נתברר אדרבה

 להעשירי ראוי ה"ול כהוגן, חקרו לא ממנו

 גם חייב שפיר לכן, עליהם להסתמך

ם", עכ"ל. ועפי"ז "הרמב לדעת גם העשירי

מדובר על חזקת כשרות שמותר לסמוך 

עליהם, והוי כמו לסמוך על רוב בהמות 

שאינן טריפות, משא"כ בחנות שמוכרת 

בשר נבילה שהיה אפשר לבדוק על צד 

 הרחוק, ולא היה שם חזקת כשרות.

 

ל: קונה הסומך על המוכר "דעת המהרי

בחזקת כשר, גם אם נמצא וקונה בשר 

 י"טריפה נחשב אנוס, וכהנוב

 סימן החדשות) ל"במהרי מצאתי מד( 

 בחזקת טריפה בשר שמכר באחד שדן (ז"פ

 שהאריך ולאחר שומן בחזקת וחלב כשרה

, והאוכלים" :ל"וז, כתב כלים הכשר בדיני

 ואין גמורים אנוסים שהם בעיני נראה

 ד"יו) ת"דע עיין אבל. ל"עכ, "כפרה צריכים

, ב"ח ד"יו) חיים דברי ת"שווב, (ה"קפ סימן

 .(, ובשו"ת שבט הלוי שהובא לקמןח"ס

ן: חטאו של השוגג הוא על "כתב הרמב

שלא היה חרד מספיק לבדוק, ובזמן 
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ז צריך "ק צריך לכפרת קרבן, ובזה"ביהמ

 לכפרת יסורין

 ומהו" :ל"וז, האדם בתורת ן"הרמב' כ  מה(

 נזהר שלא, []של השוגג באכילת חלב חטאו

 המקום דברי על וחרד ירד היה ולא ,בעצמו

 שיבדוק עד דבר יעשה ולא יאכל שלא ,ה"ב

 וראוי מותר שהוא הדבר לו ויתגלה יפה יפה

 הזו הדרך ועל, ה"הקב של גזרותיו לפי לו

 ועוד. התורה בכל השגגה חטא טעם הוא

 ומטמא הנפש מלכלך האסור דבר שכל

 נקרא כךלפי, 'בה ונטמתם' דכתיב אותה

 להענש ראוי השוגג אין כ"אעפ. חוטא שוגג

 שהוא אלא ,שחת ובאר בגהינם שגגתו על

 ולהטהר ולהתקדש ןועו מאותו מירוק צריך

 ההוגנת למעלה ראוי שיהא כדי ממנו

 חס לפיכך. ב"בעוה הטובים למעשיו

 להם ונתן חסידיו ועל עמו על ה"הקב

 וכשאין ,השגגות בהם להתכפר הקרבנות

 למרק יסורים עליהם משלח ייםק ק"ביהמ

 כדי ביסורין ולהתכפר השגגות מאותן מהן

 דאף לן הרי. ל"עכ, "ב"לעוה נקיים להיותן

 בידו חטא מ"מ ובמעל במרד חטא שלא

 שלא כיון בידו ועון ולדקדק ללמוד לו דהיה

 ללמוד חשש ולא העבירה מן בורח היה

 בא הקרבן מ"מ חטא בו שאין ואף. ולדקדק

 האדם בנפש הנעשה םהפג את לתקן

 ע"ע. עבירה מעשה י"ע עצמה ובבריאה

 הדריןסנ) ן"הר חידושי, (ד, א ויקרא) ן"רמב

 ם"מהר ת"שו , מט(,ד"יו) יושר לקט, (ד"פ

 ד"יו) ס"חת ת"שו, (ה"כ סימן) פדאווה

 ד"רל) המשפט נתיבות ,(ה"קנ סימן

, ה")ח החכמה בצל ת"שו, (גק "ס ביאורים

, (ה"ס סימן ח"וא) יצחק בית ת"שו, (ג"קע

 ת"שו, (ו"מ סימן מ"חו) יציב דברי ת"שו

 פנים ת"שו ע"ע. (ד"נ סימן ח"או) י"חלק

, (א, ט"כ ד"יו) ת"פתח, (א"מ, ב")ח מאירות

כ ממה שכתב לי הגאון רבי דוד קי "ע

 א."שליט

דעת השבט הלוי: אשה שלא בדקה כראוי 

פ שסמכה על מי שלימדה "לטהרתה, אע

לבעלה לברר, שניהם כיון שהיה לה ו אותה,

 צריכים כפרה

 סימן ט )חלק הלוי ת שבט"שו וז"ל (מו

' ג זה שנישאת צעירה אשה קפד( "בענין

 שכל לה נתברר שעכשיו ואמרה חדשים,

 באותו היו לא עכשיו עד שעשתה הבדיקות

 מכח והטעות, מ"לאו סמוך רק מקום

 הזמן שבתחלת לה, ואמרה שלמדה המורה

 עליה ועברו' וכו האצבע להכניס עדיין א"א

, כ"אח וסתה וראית, בתולים דם ראית ימי

 באותו וכולם הנשואין, לפני נקיים וימי

 הרבה והיו, לעולם כהלכה בדקה ולא טעות,

ולו וכו'".  לה, כפרה לענין והספק, ביאות

 בגדר שהוא פשוט והשיב השבה"ל: "לדידי

 ם"הרמב ל"דז הדין, מן כפרה דחייב שוגג

 שלא האשה על הבא (ו"ה משגגות ה")פ

 מקרבן פטורין אלו הרי ,'וכו וסתה בשעת

 לבדוק לו היה שהשוגג ,'וכו חטאת

 היה לא בשאלות יפה בדק ואלו ולדקדק,

 בדרישה טרח שלא ולפי שגגה, לידי בא
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 אבל .'וכו כפרה צריך יעשה, כ"ואח וחקירה

 לו מה זה )שהגיע דם שלא בשעת וסתה(

' וכו (באמת) היתה טהורה הרי לעשות,

 . עוד ש"יע

 שאפשר דבר דכל ברור, דשוגג כללא הרי

 ודרישות וחקירות שאלה בדרך למנוע היה

, שגגה בגדר הוא הנפלאת, צד על אפילו

 גמור מותר בחזקת לפנינו שעכשיו מה אבל

 אונס. בגדר ה"ה ולחקור, לעשות בידו ואין

 דאם (ב.צ )יבמות אמרו מזה יותר והרי

 והלכה בעלה, דמת כהלכה ד"בי התירוה

 י"אעפ בעלה, בא אם קרבן דחייבת וזינתה,

, ד"בי היתר פ"ע גמורה אנוסה דהיתה

 חייבת להימנע, לה היה שאפשר כיון מ"מכ

 ונמצא בשבת בשוחט ואפילו בקרבן.

 גמור, אונס כמעט שהוא בסתר, טרפה

 חייב ש"דלר עג.( )פסחים' בתוס מוכח

 יבמות' תוס ע"וע, פלא באמת והוא קרבן,

 ועיין, שם לנר ובערוך נמצאת ה"ד ב"ע ה"ל

 סימן א"ח הלוי שבט ת"בשו שכתבתי מה

 . פ"ק

 צריך בעמיו בעל דכל זה, דבר לי ברור פ"עכ

 פ"ועכ כהלכה, עושה אם אשתו על לחקור

 בגדר שהוא ח,"בדו לחקור לו אפשר היה

 דכל שוגגת, בגדר היא וכן, אונס לא שוגג

 שראפ דהיה אדם על להגיד דאפשר היכא

 איסור, לידי יבא שלא ולחקור ללמוד לו

 גם דאיכא י"אעפ, אונס ולא שוגג בגדר הוא

 שוגגים שהם הצד מ"מכ זה, היפך מחשבה

. הלכה, עכ"ל י"עפ יותר קרוב אנוסים ולא

וכן היתה דעתו הרמה לגבי חנות שמכרה 

בשר נבילה בחזקת כשירה, ]וכנראה 

שחזקת הכשרות שם היתה טעונה בדיקה[, 

האנשים שנכשלו רח"ל צריכים כפרה, שכל 

 וכמו"ש בקובץ אור ישראל קובץ מו.

 סימן דמ העולים דינים

אינו  –מי שאכל בשר מבהמה שלא בדקוהו מהי"ח טריפות, ולבסוף התגלתה בה טריפה  א.

 צריך כפרה )ס"ק ב(.

 הבא על אשתו שלא בשעת וסתה וראתה דם אינו צריך כפרה )ס"ק ו(. ב.

 ז(-עדים והתברר שהם העידו שקר צריך כפרה )ס"ק ד מי שסמך על ג.

 ז(. -מי שסמך על רב וטעה צריך כפרה כדין שוגג )ס"ק ד ד.

 אבל אם שאל מתלמיד חכם שאינו בקי בהלכה נחשב כמזיד )ס"ק כז(. ה.

יש מחלוקת האם  –אם סמך על מוכר שאמר שהאוכל כשר ואח"כ התברר שלא היה כשר  ו.

 והכרעת שבט הלוי לעיקר שצריכים כפרה )ס"ק מו(.צריך כפרה )ס"ק י(, 

מי שנתקע בדרך סמוך לשבת ויש לו משא על כתיפו, יכול ליתנו על בהמת חבירו ואינו צריך  ז.

 לחשוש שמכשילו באיסור שביתת בהמתו )ס"ק טו(.

מי שחילל שבת לאדם שהיה נראה כמו חולה מסוכן ולבסוף התברר שלא היה מסוכן אינו  ח.

 פרה כלל )ס"ק כ(.צריך כ
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ואח"כ התברר שהיה אסור מן התורה  ,אם קנה אדם אוכל בחזקת שהוא כשר וכבר אכלו ט.

צריך המוכר להחזיר לו את כספו, וכל זה אם המוכר ידע שזה אסור ואעפ"כ מכרו, אבל אם 

המוכר מכרו בשוגג יש מחלוקת האם צריך להחזיר את הכסף, אבל באיסור דרבנן לא צריך 

 את הכסף, אולם באיסור הנאה בכל גווני צריך להחזיר את הכסף )ס"ק כא, כג(.להחזיר 

 אשה שלא בדקה לטהרתה כהלכה, הבעל והאשה צריכים כפרה )ס"ק מו(. י.

  

  

 

 חומרת איסור עישון סיגריות - סימן ה
 (100ל בהערה  סעיף)שייך לפרק א 

שאומרים  צריך להאמין לרופאי זמנינו

 ות חייםשהסיגריות מסכנ

איתא באיכה רבה )פרשה ב, פס' ט(  א(

ם י"אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוי

תאמין, הה"ד והאבדתי חכמים מאדום 

ח(, יש תורה  ,ותבונה מהר עשו )עובדיה א

ם אל תאמין, דכתיב מלכה ושריה יבגוי

 ים אין תורה".יבגו

וא"כ בעניני רפואה שהתחדשה בימינו, 

בקול  צריך להאמין לרופאים שאומרים

את האדם  מסכנותברור, "הסיגריות 

 בוודאות".

מ כתב, דיש בעישון היתר "פ שהאג"ואע

שומר פתאים ה'", לא כתב כן אלא "של 

 בזמנו שלא נתבררה סכנת הסיגריות

ההלכה משתנה בכגון זה לפי הידיעות  ב(

המתחדשות ב"חכמה בגויים", דהנה בעבר 

חשבו שסיגריות זה דבר בריא, כדכתב בפני 

( "נראה דעישון לט:הושע מסכת שבת )י

הטובא"ק נמי הוי לבריאת הגוף לעכל המזון 

)וכן מצינו  ולתאוות המאכל וכיוצא בזה"

עוד שכתבו שהעישון בריא במור וקציעה 

ב "תקיא, קרבן נתנאל ביצה פ סימןח "או

 סימןח "ת כתב סופר או"כב אות י, שו סימן

 .סו(

אבל לא ואחרי זמן כבר נודע שזה לא בריא, 

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 לומר שאסור מאיסור סכנתא, מכיון 

שדשו בה רבים כבר איתא בגמ' בכה"ג 

ובנדה  )קכט:(,שומר פתאים ה' בשבת 

ובפרט שכמה גדולי תורה מדורות  .(לא)

שעברו ובדורנו שמעשנין, וממילא אף 

לאלו שמחמירין לחוש להסכנה ליכא 

איסור לפנ"ע בהושטת אש וגפרורים למי 

 שמעשן". 
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שומר פתאים "מ: הכלל "עוד מדברי האג

נאמר בסכנות שאינם מסוכנות לרוב  "ה'

 האנשים

וע"ע בשו"ת אגרות משה )חושן משפט  ג(

"הנה ליתן כלל  , שכתב:ימן עו(חלק ב ס

להא דאמרו שומר פתאים ה' בשבת 

( בשני דברים שאיכא ה.( ובנדה )מ:)קכט

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 

להו  דבדבר דאיכא הרבה שלא קשה

כגון הרבה מיני אוכלין  ,לבריאותם כלום

שהאינשי נהנין מהם ביותר כבשרא שמנא 

אבל קשה זה  ,ודברים חריפים ביותר

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 

ובים לבריאות הגוף אוכלין ומשקין הט

ולא כתב בלשון  ,והרעים לבריאות הגוף

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, 

כשאיכא רק חשש סכנה אסרו מדרבנן ו

ומכין מכת מרדות )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 

הואיל והיות הגוף בריא ושלם ד ,מה' דעות(

מדרכי השם הוא שהרי א"א שיבין או ידע 

הבורא והוא חולה, לפיכך דבר מידיעת 

 צריך להרחיק עצמו. 

והוא משום דעל כל הדברים האלו שפרט 

אותם לא שייך לאוסרן ממש, מאחר דהרוב 

ולרובא דרובא דאינשי  ,מהן עניני הנאה הן

לא מזיק להו כלום, ואיכא הרבה מהן שא"א 

להזהר בהו להרבה אינשי שטרידי 

בפרנסתן, ואיכא הרבה שלא שייך שיזהרו 

ה עניים שמרויחין רק מה שמצומצם בז

שלכן לא שייך לאסור, אלא  ,לכדי חייהם

רק לעורר להעלמא במה שידעו איזה דבר 

יעץ להם יהוא טוב ואיזה דבר הוא רע, ול

כהלשון שנקט הרמב"ם שם )פרק ד' הל' 

 דעות( בכל הפרק.

לדעת האג"מ בשעתו עישון אינו איסור 

 האבל ראוי להימנע ולמנוע את בניו מז

ולדברים כאלו דמי עישון סיגריות,  ד(

שאלו הרגילין בזה נהנין מזה מאד 

ומצטערין 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( 

כנות הוא קטן ביותר, ובעוד מחלות מסו

דאף שמע"כ ראה הרבה חולים, שמע"כ 

שהוא רופא ונמצא בבית החולים ורואה 
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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 

אלו שלא באו  בבתי החולים וגם בצירוף

לבתי החולים הוא מיעוטא לגבי אלו 

דעלמא שנמצאו בבתיהם שלא נחלו כלל, 

 ובחשש כזה אמרינן שומר פתאים ה'. 

אבל ודאי מן הראוי לכל איש ובפרט לבני 

תורה שלא לעשן, מאחר שהוא חשש 

סכנתא ואין בזה שום תועלת וגם הנאה 

לאלו שלא הורגלו בזה, וממילא ודאי אין 

לזה ולא יניח אדם לבניו הקטנים להתרגל 

שיתרגלו בזה אף אם הוא עצמו נתרגל, וגם 

בלא ענין חשש הסכנה הזה יש לאסור 

להתרגל בזה דהא ודאי אין להמשיך עצמו 

לרבוי תאוות והנאות, אלא אדרבא מהראוי 

לכל אדם למעט עצמו מתאוות ותענוגים 

 האג"מ. ליתרים". עכ"

תב גם לגבי סכנה בהתעברות נשים, כ

מ שנשים שיש סיכוי סביר שיתעברו, "האג

 חייבים לשמש במוך

, (ג"ס סימן ע"אה) מ"אג ת"בשו כתב ה(

 לא הן הטבע שבדרך הנשים' בג דוקא שזה

 השמים דמן לומר אפשר לכן, מתעברות

 אף, הנס על סומך משום זה ואין ירחמו

 והן להתעבר יכולות הן רחוקות שבעיתים

 לה ורשאס אשה אבל, בסכנה נמצאות

 גם, תתעבר שהיא סביר סיכוי ויש להתעבר

 .ש"עיי. במוך משמשת שהיא מודים רבנן

, (ב"קע סימן ד"יו) ס"חת ת"בשו עיין אבל

, (ד"מ סימן ע"אה) חסד תורת ת"שו ע"ע

 בנין ת"שו, (ט"פ סימן ע"אה) צ"צ ת"שו

 סימן) רוכל אבקת ת"שו, (ז"קל סימן) ציון

 ת"שו, (ז"רט סימן ח")ח דינים פסקי, (ג"קי

 אחיעזר ת"שו, (א"פ סימן ע"אה) נ"אבנ

 .(ה-ד"כג, -ג"כ)

יסודו בכך שאין  "שומר פתאים ה'"הכלל 

אדם צריך לשנות ממנהג דרך ארץ, 

 וממילא ה' שומרו

ע בכתב עת עמק הלכה 'אסיא' )חלק "ע ו(

 מרדכי יוסף ירב, בשם 295-301 עמודא, 

 ש"הגרי של ופסק(, שהביא את בוימל

 כי ציבורי במקום לעשן מותרש אליישיב

 אנשים לגבי גם אומרים' ה פתאים שומר

, דעיבא ביומא תינוק שמלים וכמו אחרים

', ה פתאים שומר בענין והנה"והוסיף שם: 

 ביבמות. מקומות' בד ס"בש וטרי שקיל

 משמשת זו ואחת זו אחת א"וחכ :(יב)

 משום ירחמו השמים ומן והולכת כדרכה

 בכתובות הוא וכן .'ה פתאים שומר שנאמר

 ביומא למול דאסור, .(עב) ביבמותו ט.(,ל)

 בה דדשו והאידנא. דשותא וביומא דעיבא

 בשבת זה וכעין'. ה פתאים שומר רבים

 ג"אע ש"בע דם להקיז שמותר )קכט:(

 בה דדשו כיון בזווי מאדים ליה דקיימא

 א"ר תניא' :(ל) ז"ע'. ה פתאים שומר רבים

 ואינו בלילה תיםותו ענבים אדם אוכל אומר

 .(לא) נדה'. ה פתאים שומר' שנ חושש

 מנא דמים שופך כאלו' צ לאור המשמש
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 שומר והולך משמש, אביי אמר אלא ידע

' הגמ דלפעמים חזינן'. ה פתאים

 בלי 'ה פתאים שומרב רק משתמשת

 משמע, רבים בה דשו של הטעם הוספת

. מותר רבים בה דשו דלא היכי דאפילו

 זה היתר על סמכינן אשל משמע ולפעמים

 בה דשו כ"אא לבד 'ה פתאים שומר של

 אלחנן' ר דברי פ"ע לפרש ונראה. רבים

 כתובות) שעורים בקובץ ד"הי ל"זצ וסרמן

 שומר על סמכינן איך שהקשה לט.(

 דדחו סכנה ספק מכל שנא מאי'? ה פתאים

'? ה פתאים שומרד אהא סמכינן ולא שבת

 האדם יןדא ,ל"וצ' (:ו"קל באות שם) ל"וז

 הוי וממילא, ארץ דרך ממנהג להמנע חייב

 נשמר ואז עצמו את לשמור בידו אין כאילו

 אינו להזהר שבידו היכא אבל. השמים מן

 עצמו את ישמור לא ואם, פתאים בכלל

 מן משומר יהא ולא בנפשו מתחייב הוא

 ז"יולפ. ל הקובץ שיעורים"עכ', השמים

 שמשמשת :(יב) דביבמות ,שפיר אתי

 :(ל) ז"בע וכן ,ארץ דרך ענין דזה הכדרכ

 אינו ,וענבים תאנים לאכול העולם שדרך

' הגמ הביאה לא ולכן ,מלאכול להמנע צריך

 דדשו טעם בלי דאפילו ,דשו דרבים טעם

 ולהמנע להסתייג צריך אדם אין רבים בה

 .עולם של ומנהגו ארץ כדרך שנחשב מדבר

 ביומא מילה לענין .(עב) ביבמות אבל

 מנהג של ענין שזה לומר שייך לא ,דעיבא

 מצוות לקיים יכול כלל בדרך כי ,ארץ דרך

' הגמ צריכה כןלו ,דעיבא יומא בלי מילה

 והורגלו היינו ,רבים בה דדשו כיון לומר

 הוי מילתו שידחה לו נאמר אםש ,בכך

 פ"אע, כלומר .ארץ דרך מנהג כמשנה

 יפגע לא המילה יתדחי הטבע שמצד

 את הופך דשו דרבים העובדא ,א"ד במנהג

 לסמוך יש שוב ולכן ,א"ד למנהג הפעולה

 מנהג לשנות שלא כדי 'ה פתאים שומר על

 מרדכי יוסף כ מדברי רבי". ע"ארץ דרך

 .בוימל

: אחרי שנתפרסמו דעת הציץ אליעזר

אסור לעשן, ואין  הסכנות הרבות שבעישון,

 לסמוך על שומר פתאים ה'

לעיל,  מ שהובאו"ודע, דעל אף דברי האג (ז

ככל שהתקדמו השנים, והתגלה מצינו ש

 כתבושהסיגריות מסוכנות ממש, 

 ר באיסור מוחלט לעשן. ופוסקים שאסה

בשו"ת ציץ אליעזר )חלק טו סימן לט(,  עיין

 סעיף)לשונו הובא מכאן ועד סוף שכתב

: "נדהמתי ונבהלתי וממש רעדה יד(

אחזתני עקב הסברתו המעמיקה והבהירה, 

יות המופתיות, והוכחותיו וראיותיו הרפוא

הממשיות המעידות כמאה עדים שהעישון 

של סיגריות כמוהו כגחלי רתמים לגוף, כי 

הוא מזיק בצורה חמורה ביותר לבריאות 

הגוף של המעשן. וכי העישון עלול ממש 

לקצר את החיים ח"ו, וסופר ומונה מספרים 

מבהילים מהסטיסטיקה המתפרסמת מדי 

צבע על פעם המצביעה ומראה בא

התוצאות החמורות ביותר מריבוי העישון, 

ואשר בכנפיה השטניים נופלים קרבנות 

לרוב, והרבה יותר מעשרות אלפים ורבבות 
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אנשים ברחבי העולם באים עליהם כחתף 

)כתוצאה מזה( בשטחי הגוף ואבריו 

השונים ובעיקר באברי הנשימה והריאות, 

הריאות,  -גידולים ממאירים, וכן, נפחת 

כיטיס כרונית, היזקים ללב ולכלי הדם, ברו

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 

אם כן יש להחיל על זה רבים דשים בו 

המאמר חז"ל בכמה מקומות על מנהג 

עולם במקום שיש לחוש לסכנה, שפסקו 

פסקם ואמרו: והאידנא דדשו בו רבים 

שומר פתאים ה'. דלא אמרו כן אלא 

במקומות דלא נתגלה רעתם, והמציאות 

לא הראתה על היפוכו של דבר, ואדרבא 

ראו שרבים וכן שלימים עברו ולא ניזוקו 

וכן עב.,  ב:,ין לדוגמא במסכת יבמות  י)עי

(, אבל בכגון הנידון שלפנינו אשר ל:בע"ז 

בעיקר בעשרות השנים האחרונות לאור 

המחקרים המדעיים והרפואיים השונים 

נתגלו בממדים מבהילים היזקי הגוף 

המרובים והמסוכנים אשר העישון גורם 

בכנפיו, והתודעה הזאת גם יצאה כבר 

די כך שבכמה מדינות טבעה בעולם עד כ

גדולות ועצומות יצא החוק מאת 

ממשלותיהם על חובת ציון אזהרה על 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 

בכתב עת,  שהתפרסם דוקא השבוע

האומרת "יותר ממאה אלף אמריקאים 

ימותו השנה מסרטן בגלל שעישנו 

סיגריות", וכן "כי 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 

. אם כן בודאי ובודאי הפסקת העישון"

שאבסורדי הוא להעלים עין מכל זה 

ולהפטיר כלאחר יד ולומר כי גם על כגון זה 

 נאמר שומר פתאים ה'. 

ולא רק שהמעשן עובר באיסור, אלא 

 שאחרים חייבים למונעו מכך

על כן צדק כבודו במאמרו שאדרבא על  (ח

כגון דא יש להחיל פסקו של הרמב"ם בפ"ד 

"א שפוסק ואומר: דיעות ה מהלכות

דהואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי 

השם הוא וכו' לפיכך צריך להרחיק אדם 

עצמו מדברים 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 

עובר עליהן ואומר הריני מסכן בעצמי ה

ומה לאחרים עלי בכך או איני מקפיד בכך 

עכ"ל. זאת  ,מכין אותו מכת מרדות"
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אומרת שמוטל גם על אחרים להניא אותו 

ע "]א.ה ע .םמכך בכל האמצעים שביד

בילקוט יוסף בספר כבוד אב ואם כרך ב, 

 אפילופרק ז, הל' טז, שאין לקנות לאביו 

  כי נצרך לזה מאוד[שמבקש ממנו, 

וכדברי רמב"ם אלה נפסק להלכה גם 

ט' ]והמעניין  סעיףתכ"ז  סימןבשו"ע חו"מ 

שהוא הסעיף האחרון המסיים דיני חו"מ[ 

וז"ל: "כל העובר על דברים אלו וכיוצא בהם 

ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים עלי 

בכך או איני מקפיד בכך מכין אותו מכת 

תבוא עליו ברכת מרדות, והנזהר מהם 

 עכ"ל. ,טוב"

אם המסתפק  (,ע בס"ק ,שם)והבאר הגולה 

הוא מדאורייתא או מדרבנן, אבל  דין זה

 יא( סעיףתכו,  סימן)הלבוש בחו"מ 

פשיטא ליה שהוא מדאורייתא, ומסיים 

בלשון: "מכין אותו מכת מרדות שהרי עבר 

על איסור דאורייתא דכתיב השמר לך 

דמפשטות  ושמור נפשך וגומר". ]אלא

דברי הרמב"ם הנ"ל שמתחיל את ההלכה 

הזאת בלשון: הרבה דברים אסרו חכמים 

וכו' משמע דס"ל דהאיסור הוא מדרבנן, 

 ואכמ"ל[. 

והנה אף אם נימא דהוי דאורייתא, עיין 

 "ונשמרתם", אם לעיל בשער ב, סוף פרק ג

 הוי עשה או לאו.

 

אסר את העישון כבר לפני החפץ חיים 

 עשרות שנים

ומצינו אחד מיוחד שיצא להתריע נגד  (ט

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 

מוסיף , וז כספים וכו'הרע, בזבוז זמן ובזב

וכותב וז"ל: "ואגב דאתי לידי אודות עישון 

הסיגארין, נדבר קצת אודות זה, הנה כמה 

רופאים גזרו אומר שכל מי שהוא חלוש 

אסור להרגיל את עצמו בזה שמחליש 

חותיו, ולפעמים נוגע גם לנפשו, והנה וכ

דברתי כמה פעמים עם חלושי כח אודות 

עים ומכירים זה, וענו לי שגם הם יוד

אך מפני  ,בעצמם שהעישון קשה להם

 .שהורגלו בזה מכבר קשה להם לפרוש מזה

מי התיר לכם להרגיל  ,ואמרתי להם

עצמכם על כך, אמת חז"ל אמרו )בב"ק 

צ"ב( החובל בעצמו אעפ"י שאינו רשאי 

פטור )כי למי ישלם אם לא לעצמו(, אבל 

שאינו רשאי לחבול  ,על כל פנים הלא אמרו

משום ונשמרתם  ,, ראשיתבעצמו

לנפשותיכם, ועוד, דין הוא, דהלא תבל 

ומלואה של הקדוש ברוך הוא ולכבודו 

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 
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ל זה דהלא עשה זה יתבע לבסוף לדין ע

 עכ"ל.  ,ברצון לבו ולא באונס"

ויעוין עוד בספרו זכור למרים פרק כ"ג, 

דגם שם כשמדבר מרעת העישון מפנים 

שונים, מפטיר בתוך דבריו בפשיטות וכותב 

בלשון שחוץ מה שהם מזיקים לגוף כידוע 

עוד גורמים היזק לנשמתו בביטול תורה 

 יעוי"ש. 

מפי הפוסק הרי לנו דברים כדרבונות 

המקובל הח"ח זצ"ל על האיסור החמור של 

העישון כשזה מזיק לגוף, ולא עלה על 

דעתו שיש לומר בזה שומר פתאים ה' 

הואיל ורבים וכן שלמים מעשנים, אלא 

פסק פסקו הברור כי אם על ידי העישון 

יגרעו מכחותיו בודאי יתבע לבסוף לדין על 

 זה. 

 ודברי קדשו של הח"ח זצ"ל הנאמרים

כפי שגזרו  ,בהגבלה על אדם חלוש

הרופאים שבזמנם עוד בטרם שנתגלה 

כהיום הזה שנתגלה אבל  היקף היזיקו,

רעלו,  –בהתו של העישון במלוא חריפות 

ונראו בעליל עצומי הרוגיו וחלליו, חלים 

המה איפוא על כל בני האדם, הגם שלא 

נראים חלושי כח, והחובה על כל אחד 

נפשו לפן יתבע ואחד לחוש ולחוס על 

לבסוף לדין על זה אם על ידי העישון יגרעו 

עי"כ מכחותיו או שיפול חלילה כתוצאה 

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, 

 נימיותו. ומשחית כל חלקה טובה שבפ

ם לכך, שאדם לא בעלים "ראיה מהרמב

 לסכן נפשו

וחומרת האיסור שמסביר אותו הגה"צ  (י

חפץ חיים זצ"ל כמבואר לעיל, אני מוצא 

 מהלכותבית אב לו בדברי הרמב"ם בפי"ח 

סנהדרין ה"ו, שפוסק שלכן הסנהדרין אין 

ממיתין ולא מלקין המודה בעבירה, שמא 

ן העמלין נטרפה דעתו בדבר זה, שמא מ

מרי נפש הוא המחכים למות שתוקעין 

החרבות בבטנם ומשליכין עצמן מעל 

שהוא  ,הגגות, וכפי שמסביר הרדב"ז שם

לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קנין 

הנפשות לי הנה,  מרהקדוש ברוך הוא שנא

הילכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו 

עיין שם, ותואם והולם איפוא הסברו של 

ח זצ"ל שכותב דאיך ירשה העבד ח"ה

לעשות לעצמו כפי רצונו הלא הוא שייך 

שאין נפשו של אדם  כרלאדונו, והיינו כנז

 קניינו אלא קנין הקדוש ברוך הוא. 

אדם המסכן נפשו, כאילו מואס ברצון 

 בוראו

וכמו כן נמצא בית אב ליתר דברי  יא(

ההסבר של הח"ח זצ"ל, בבאר הגולה 

ותב וז"ל: ונלענ"ד בחו"מ שם אות צ' שכ

הטעם שהזהירה תורה על שמירת הנפש 

הוא מטעם שהקב"ה ברא את העולם 

בחסדו להיטיב לנבראים שיכירו גדולתו 

ולעבוד עבודתו בקיום מצוותיו ותורתו, כמו 
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שאמר הכתוב כל הנקרא בשמי לכבודי 

בראתיו וכו' וליתן להם שכר טוב בעמלם, 

והמסכן את עצמו כאילו מואס ברצון 

וראו ואינו רוצה לא בעבודתו ולא במתן ב

שכרו אין לך זלזול אפקירותא יותר מזה 

 עכ"ל. 

ל מפורש בבאר הגולה, ומדוייק "היסוד הנ

 ם הלכות דעות"ברמב

ורואים בעליל שדברי הח"ח זצ"ל בזה  יב(

המה תרומה מדבריו הנפלאים של הבאר 

, ועל זה יש להוסיף, שגם כריםהגולה הנז

כלולים המה בדברי  דברי הבאר הגולה

 מהלכותהרמב"ם הנפלאים והקצרים בפ"ד 

דעות שמסביר, דהואיל והיות הגוף בריא 

ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר 

שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא 

חולה, לכן ממשיך הרמב"ם וכותב, צריך 

להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את 

כדי שיוכל בבאר הגולה  כרהנפש. והיינו כנז

עי"כ לעבוד עבודתו יתברך בדרך קיום 

 מצוותיו ותורתו ולהכיר גדולתו. 

כיון שהעישון מזיק אף למי שנמצא 

בקרבת המעשן, יש זכות לכל מי שנמצא 

 במקומות ציבוריים למנוע שם את העישון

באשר על כן נלענ"ד שיש מקום נרחב  (יג

לאסור את העישון על פי ההלכה, וביחוד 

מנע, היינו למנוע  -זה איסור להורות ב

עישון אצל אלה שעדיין לא התמכרו להרגל 

זה של העישון, שאז קשה כבר הפרישה 

ומזיקה ג"כ לפעמים לעצביו וכדומה וזקוק 

למאמצים גדולים כדי לפרוש מהרגלו, 

ואשר למעשה הוא צריך אעפ"כ לפרוש 

 בכל הדרכים והאמצעים. 

במאמרו הנפלא כותב  ודוובהיות שכב

במחקרים האחרונים שנעשו מתברר כי ש

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 

שנים אלא ההשפעה לרעה איננה רק למע

גם לילדיהם ולסביבה בה הם חיים. לכן 

ברצוני להוסיף בזה, כי המעשנים במקומות 

ציבוריים כגון בישיבות, מקומות עבודה, 

מקומות ציבור וכדומה, הזכות לפי ההלכה 

מצא ילכל אחד ואחד הנמצא והצריך לה

שם להתנגד למעשנים ולדרוש מהם לא 

ם לעשן, בהיות שזה מזיק פחות או יותר ג

 לסובבים אותו ולנמצאים במחיצתו. 

 

גם מי שמחל על העישון בקרבתו, יכול 

לטעון שלאור המידע החדש שהעישון 

 מזיק לו, דורש את הרחקת נזק העישון

דדבר זה שעשן מזיק לגוף האדם ויכול  (די

למחות על כך, ושזה אחד מהדברים שלא 

מועיל בזה אפילו חזקה... ואפילו אם עד כה 

עשן, מכל מקום יכולים לחזור סבלו את המ

בהם ולטעון שלאור ההתגלויות החדשות 
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על ההיזקים שגורם עשן הסיגריות לא 

 יכולים לסבול זאת מעתה. 

ויש ללמוד זאת ממה שמצינו בשו"ת 

קס"ב שהשיב בנוגע  סימןהרשב"א ח"ג 

לנזקין כקוטרא ובית הכסא, דכל נזקין אלו 

י יכול לומר סבור היית ,שהן כנזקי הגוף

 לקבל ואיני יכול לקבל עיין שם. 

נו שיכול לטעון יומזה במכל שכן לכגון נידונ

בכזאת, היות שיש לו אמתלא מבוררת על 

כך הואיל ונתחדש לו המידע על זה, ולכן 

שוב איננו יכול לסבול שאיפת הריח המזיק 

הזה אל תוכו... ושיעור הרחקה בזה, היות 

ה ולא נתבאר שיעור על כך, יש להחיל בז

כ'(  סעיףקנ"ה  סימןפסק הרמ"א בחו"מ )

שפוסק, דכל הזיקות שלא נתבארו שיעור 

הרחקתן, השיעור הוא, בכדי שלא יזיק לפי 

ראות הבקיאין, עיין שם. או שירחיק עד 

 כדי שיעור שלא יגיע העשן אל האחרים. 

העולה  תבסיכומם של דברים, זאת תור

מדברינו להלכה, כי שפיר יש מקום לאסור 

שון על פי דין תורה. וכמו כן העי

כשמעשנים במקומות ציבוריים יכול שפיר 

כל אחד ואחד מהנמצאים שם שחושש 

מזה לפגיעה בבריאותו למחות בידי 

המעשנים שלא יעשנו". ]ע"כ תשובת ציץ 

 אליעזר חלק טו[.

כיון שאין נפשו של אדם ברשותו, כתוב על 

המאבד ואך את דמכם לנפשותיכם 

ה תובע את הדם והנפש ", שהקב"אדרוש"

 שמסר לו

(, ק ח"בסוהנה לגבי מה שהביא לעיל ) טו(

ע בלשון "שאין אדם בעלים על גופו, ע

ע "וע יד. סימןשהובא לקמן ז, "ע הגר"שו

קצב,  עמוד)לר' זווין(, ב ההלכה לאורבספר 

 לנפשותיכם דמכם את ואך"...שכתב: 

 תביעה של במובן" דרישה" הלשון", אדרוש

 שבין עבירות על מקום שוםב מצינו לא

 :"פקידה" הלשון רק מצינו. למקום אדם

 עוונה ואפקוד", "בנים על אבות עון פוקד"

 וכן", האשה עון עלי ותפקוד", "עליה

" דרישה" במושג. מקומות בהרבה

 של דבר תביעת על במקרא משתמשים

 דרוש עד" כמו, נפש או ממון אם, אחרים

 את יודרשת, "אבידה בהשבת" אותו אחיך

 וכאלה", נדרש הנה דמו וגם", "מידם צאני

 עבירה הוא לדעת עצמו מאבד אם. עוד

 את הולמת" דרישה" הלשון אין, בלבד

 שאינו בדבר פגיעה כאן שיש סימן. הענין

 דורש" אשר, אחרים של דמו כשופך, שלו

 תובע ה"הקב כאן ואף", זכר אותם דמים

 והוא לו שנמסרו והנפש הדם את מהאדם

 במקום: "35 בהערה שם והוסיף ".אבדם

 לא אשר האיש והיה: " אמנם מצינו אחד

 אנכי בשמי ידבר אשר דברי אל ישמע

 אין כבר פהו( יט יח, דברים" )מעמו אדרוש

 סתם אלא, אחרים של דבר על תביעה

 לפי אמנם. הנביא לדברי שמע שלא עבירה

(, א פט, סנהדרין) בתלמוד המבואר

 הכובש יאנב על אף מדבר הזה שהפסוק

 כאילו ה"שהקב לפרש יתכן, נבואתו את
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 על לו שמסר הנבואה את מהנביא תובע

 ".היא היכן להשמיעה מנת

מ חזר בו והחמיר "דעת הציץ אליעזר, דהאג

 ע "יותר בעישון, אבל דבריו צ

חלק יז )וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר  (טז

"...כדאי לציין שהגר"מ  (, שכתב:סימן כב

גם שבשנת תשכ"ד ה ,פיינשטיין שליט"א

השיב בשו"ת אגרות משה הנ"ל באופן כללי 

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 

כך, דאף ובדורנו שמעשנין, והעלה מתוך 

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 

ו שאינם ומתפללים כל חברי הכולל, שאל

יכולים לסבול העשן יכולים שפיר למנוע 

את המעשנים מלעשן בביהמ"ד ובביהכ"נ, 

, כי פשוט וברור שאפילו אם ליכא וונימוק

סכנה וחשש חולי דנפילה למשכב, אלא 

שקשה להם לסבול דמצטערין מזה, אסור 

שם לעשן, וכל שכן כשיש לחוש גם לחלות 

 ,אסיא תשמ"ד ברתולינזק מזה )נדפס בחו

 יעו"ש וביתר אריכות(. 

ותשובה זאת מהוה מעין חזרה במקצת 

שכתב דמכיון  ,ממה שהשיב בשנת תשכ"ד

רק מן הראוי  ,שיש חשש להחלות מזה

אבל אין לומר שאסור משום  ,להזהר מזה

ובתשובה זאת  .כך מכיון דדשו בה רבים

שבשנת תשמ"א החמיר לאסור ביותר 

 היכא שיש לחוש גם לחלות ולינזק מזה"

 א. "כ מהצי"ע

מ חזר בו, "ע במה שכתב שהאג"ואמנם צ

דאמנם התשובה שהבאתי בשמו לעיל 

מט נכתבה בשנת תשכד  סימןב "ד ח"מיו

מ בראש התשובה(, אבל ")כדכתב האג

התשובה השניה שהקל בסיגריות נדפסה 

עו, נכתבה באסרו חג של  סימןב "מ ח"בחו

א )כדכתב שם בראש "שבועות, שנת תשמ

 .כ משמע שלא חזר בו"התשובה(, וא

ע "דעת הציץ אליעזר: אין איסור לפ

במכירת סיגריות, כיון שיכול הקונה להשיג 

 אצל מוכרים אחרים

חלק כא )ע"ע בשו"ת ציץ אליעזר ו (זי

, שכתב )לשונו הובא מכאן ועד סימן יד(

"וז"ל שאלתכם: איך ההלכה  כב(: סעיףסוף 

מתייחסת כלפי אנשים, במיוחד יהודים 

רנסים על ידי מכירת סיגריות? אשר מתפ

האם הם עוברים על איזה איסור בזה שהם 

מוכרים מוצר אשר אפילו כשמשתמשים 

בו נכון, עלול להזיק באופן קטלני? עכ"ל 

השאלה. והנני מתכבד להשיב לכם חו"ד 

 הנראה לי לפי ההלכה: 
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א. ביסודיות ובכלליות קיים בזה איסור 

ל. ור לא תתן מכשויתורה משום לפני ע

המעשן עלול להכשל על  –בהיות והקונה 

ידי כן ולהכניס את עצמו לידי סיכונים 

להזיק את  או בעצמו שונים להיות ניזוק

, ולכן אם הרשות המוסמכת ממנו הרחוקים

מוציאה אזהרה כללית על כך המחייבת 

באופן רשמי את כולם, אזי שפיר יש 

לפוסקי ההלכה די בכל אתר ואתר 

ות ולהדגיש שהאיסור להצטרף לזה בחמימ

הוא לא רק על המעשנים כי אם גם על 

 המייצרים והמוכרים. 

ב. אולם בפרטיות, כשאנו באים לדון על 

המוכר הפרטי כאשר מצוים הרבה חנויות 

נוספים יהודים ולא יהודים שאינם מוכנים 

לציית לדין תורה ומוכרים, והמוכר הפרטי 

הזה, הוא זה בלבד ששואל דעת תורה 

אם במצב כזה הוא עובר ג"כ על לדעת 

איסור של לפ"ע, או משום מסייע ידי עוברי 

 אזי התשובה על כך אחרת היא.  ,עבירה

בנוגע לעבירה על הלאו דלפני עיור 

, ובעוד )ו:(דאורייתא, יעוין במסכת ע"ז 

מקומות בש"ס ופוסקים, דמתבאר כי 

ליכא כי אם  ,איסור תורה של לפני עיור

דבר את יוכל להשיג היכא שהעבריין לא 

האיסור בלעדי זה, אחרת אין בכהאי גוונא 

 משום עבירה על לפני עיור. 

ולא מיבעיא כשיוכל להשיג זאת אצל לא 

יהודים דאזי כולי עלמא מודים שאין בכה"ג 

משום לפ"ע, ובכגון נידוננו הא יוכלו להשיג 

 לקנות הסיגריות אצל לא יהודים. 

שיג לקנות אלא אפילו בגוונא שלא יוכל לה

שעל כגון דא  ,כי אם אצל יהודים אחרים

 לכותמצינו אמנם להמשנה למלך בפ"ד מה

דס"ל דבכה"ג איכא משום  ,מלוה ולוה ה"ב

לפ"ע, אבל כמה מגדולי פוסקים חולקים 

על זה וס"ל דגם בכהאי גוונא ליכא משום 

לפ"ע, ויעוין מ"ש על זה במיוחד בשו"ת 

ם. ]ויעוין כתב סופר חיו"ד סימן פ"ג עיין ש

בשו"ת חתם סופר ח"ו )בליקוטים( סימן 

 כ"ט בסופו בד"ה אך מה שנמצאים ע"ש[. 

ור ליכא יעבירה על הלאו דלפני ע ,ועוד זאת

כי אם היכא שזה יגרום בודאות לעבירה 

כדמתבאר במשנה דשביעית פרק ה' משנה 

ו', ובפיהמ"ש להרמב"ם שם, וכן ברמב"ם 

בספר  בפ"ח מה' שמיטה ויובל ה"ב, וכן

ט"ז ס"ק כ"ג, ויעו"ש  סימןתבואות שור 

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 

ישנם גם אנשים שקונים זאת רק לבילוי 

והסחת דעת וגם שלא בולעים העשן 

בפנימיות כי אם רק בפה ומוציאים אותו 

דרך האף, וכיוצא בזה, לשם הרגעת 

 העצבים והשקטת המתיחות. 

גם איסור מסייע לעוברי עבירה אין 

 במכירת הסיגריות

ג. ובנוגע לעבירה על איסור מסייע ידי  (חי

עוברי עבירה מדרבנן מיהא, שישנו גם 

כשלא עומדים בתרי עברי דנהרא והעבריין 

יוכל להשיג האיסור גם בעצמו. הנה, 
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בזה יש פלוגתא אם ישנו משום  גם ,ראשית

מסייע כשיכול להשיג אצל אחרים כדאיתא 

א' כדיעו"ש. וכן  סעיףביו"ד סימן קנ"א 

 קפ"ה ע"ש.  סימןבשו"ת חוות יאיר 

כמו כן דעת הש"ך ביו"ד שם סק"ו, וכן 

הדגול מרבבה להגאון הנו"ב, דכל היכא 

שעובר העבירה במזיד אין בזה משום 

 ב"המשנ דעת ]א.ה אמנם איסור מסייע

 גם מסייע איסור שיש ז"סק ז"שמ בסימן

, ומפורש זאת [ך"הש כמו ודלא במומר

דס"ל כן ביותר בספר טורי אבן להגאון 

חגיגה באבני  מסכתהשאגת אריה על 

י"ג, וכך מבאר בכזאת, ועוד  ףמלואים לד

ביותר מזה, בשו"ת מחנה חיים ח"א סוף 

סימן מ"ה כדיעו"ש, אלא דבנוגע לזאת 

דה, יתכן אולי דבכגון נידוננו לא נקרא הנקו

זה מזיד באשר שמתברך בנפשו שהוא 

 מחוסן ושזה לא יזיק לו. 

ד. ועוד זאת, הא על עצם הסיגריות הא אין 

חלות של שם איסור על עצמיותם, ורק 

באמצעותם יכולים להגיע לאחר מכן לידי 

איסור בשעה שישתמשו בהם לעישון 

ה בכל כגון דא היכול להביא לידי סכנה, והנ

דס"ל  ,מצינו לכמה מגדולי הפוסקים

במקרים שונים כאלה שאין איסור מסייע 

כל דליכא איסור בשעת מעשה של זה 

ין יהמסייע כי אם רק לאחר מכן, יעו

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 משיב דבר ח"ב סימנים 

ל"ב, והדברים ארוכים ]ויעוין גם ל"א 

ה', ומסתייע גם  סימןבשו"ת אחיעזר ח"ד 

 מהש"ך הנ"ל ע"ש[. 

 

במוכר יחיד במקום, שאם לא ימכור 

סיגריות לא יהיה ניתן להשיגם, בזה וודאי 

 עובר בלפני עיור

ה. ומעין הפתיחה הנני חותם ואומר  (טי

שהמדובר על מוכר סיגריות  ,שאבל היכא

ים, ושאם הוא לא ימכרנו ימסויחידי במקום 

לו, לא יוכל הקונה להשיג לקנות זה שם 

אצל מוכר אחר, בכל כגון דא שפיר חל על 

ור, וחמירא יהמוכר עבירה על הלאו דלפני ע

בזה ובכה"ג סכנתא מאיסורא, שלא לצרף 

בכה"ג סניפי ההיתר השונים, וכאשר 

מבואר מחומר הסכנה בספרי שו"ת ציץ 

 יו סימן ל"ט, ועוד לאליעזר שם בחלק ט"

 בחלק י"ז סימנים כ"א כ"ב כדיעו"ש. 

יצור הסיגריות ומכירתן, חובה להתריע על 

  ו על איסור העשון עצמו"וק

איסור הכמו כן יש להתריע בכלליות על  (כ

ומכירתן  ,סיגריותהר ויציחמור של ה

למטרת עישון, וקל וחומר בנו של קל 

וחומר על האיסור שעוברים המעשנים 

צמם, הגם שנמצאים גם תלמידי חכמים בע

ויראים ושלמים שכן מעשנים מבלי לעמוד 

או שמורים היתר  ,על חומרת הסיכון

לעצמם מסיבות שונות. ופוק חזי האזהרות 

החמורות שמפרסמים על זה בהרבה 

הבריאות בהארצות הגדולות  משרדי

והקטנות לאור התגליות, ולא תהא כהנת 
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זהירו על כך כפונדקית, ובפרט שלמעשה ה

 בדורות שלפנינו. 

וגם כאלה שכבר הורגלו בזה וטוענים 

לפי  זיק להם ביותרתהעישון  תשהפסק

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.

, ר מסייעבאשה מוכרת או קונה אין איסו

כיון שאיסור מסייע נובע מדין ערבות, 

 ואשה אינה בכלל ערבות

ו. והנה באופן שליכא לפני עיור, ורק  (כא

איסור מסייע, לפי הפרטים שנתבארו 

לעיל, אם המדובר יהא בגוונא שאשה היא 

המוכרת את הסיגריות, או אפילו להיפך 

שהאשה היא הקונה את הסיגריות, אפילו 

ר, אזי יש מקום לומר שהאיש הוא המוכ

 שאין גם איסור מסייע. 

והוא עפ"י היסוד שמבאר בשו"ת חתם 

סופר חיו"ד סימן י"ט דאיסור מסייע ידי 

עוברי עבירה הוא מדין ערבות, ועפ"י 

הרא"ש בפ"ג דברכות סימן י"ג, ודעימיה, 

דס"ל דאשה אינה בכלל ערבות, וכדראיתי 

בספר שו"ת יד רמה )פוקס, לאחד מגדולי 

ני הונגריה( חיו"ד סימן ק"א שמביא ג"כ רב

ועל פי זה הוא מחדש לומר,  .דברי הח"ס

ולא  ,לעבור על איסור רוצהדאם האשה 

דלא איכא איסור  ,בתרי עברי דנהרא קאי

דאורייתא אלא מדרבנן, אפשר דמותר 

לגמרי משום דבאשה ליכא ערבות, ומוסיף 

או"ח ב דהדגול מרבבהוכותב דהן אמת 

ופק בזה אם אנשים אינם סימן רע"א מס

בכלל ערבות לגבי נשים, וא"כ הכי ג"כ תלוי 

לכאורה בהך ספיקא, ]אבל[ א"כ עכ"פ הוי 

כי אולי  ,הכי ספיקא דרבנן ומותר לגמרי

 אינה בכלל ערבות כלל. 

 ל["ה הנ"ת יד רמ"]שו ועוד מוסיף הספר

וכותב, דאבל להיפך, אשה שודאי אינה 

דאינה בכלל ערבות נראה לכאורה פשוט 

אסורה אפילו מדרבנן ליתן לישראל איסור 

 , עיין שם. ה לדידיה"ליה בלאהיכא דאית 

ובמקו"א דנתי עפי"ז להתיר לאחות בבית 

חולים להגיש בשבת לרופא יהודי מחלל 

שבת את הפנקס שבו כותבים שמות 

החולים והתרופות הניתן להם, וזאת לפי 

דרישתו. הגם שעי"כ הוא יחלל שבת 

וכדומה, יעוין בספרי שו"ת ציץ ברישומים 

אליעזר חלק ט' סימן י"ז פרק יא יעו"ש, 

 ואכמ"ל יותר. 

יש להוסיף עוד צד קולא בענין לפני עיור, 

 שגגת לפני עור אי"צ כפרהא ד"די

ז. כן לא אמנע מלציין מה שמצאתי  (כב

בספר שו"ת שערי דעה )מסאסניצא. ר"מ 

שכותב  ,ומו"צ בראדי( ח"א סימן קפ"ח

כולה  דבכל התורהולומר דאע"ג  לחדש

אך לאו דלפני  ,שגגת לאו בעי כפרה ביד"ש

ור עיקר האזהרה באה על הכוונה בפועל, יע

ואם לא נתכוין לזה אין כאן שום איסור כלל 

וכו' דבשוגג אין כאן עבירה כלל עיין שם. 

 ]ע"כ מציץ אליעזר חלק כא[ ויש להאריך".
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 א"הערה בדברי הצי

א: "ברכיה ליברמן שליט וכתב לי הגאון רבי

 שאין חידוש אליעזר מציץ הביא כא ק"בס"

 והנה', וכו לאיש אשה מסייע איסור

 ק"ס צ"ושעה ה"סק א"רע בסימן ב"המשנ

 זה אין ולכן הם ערבות בכלל שנשים סבר ט

 העתיק ז"שמ בסימן ב"המשנ וגם, להלכה

 אוכל שקטן כיון מסייע של האיסור יסוד

 בגלל ולא ישולהפר מצווין ד"יב נבלות

 וכבר, להלכה נכון הזה יסוד אין ולכן, ערבות

 ש"הרא דברי להסביר הפוסקים נלאו

 להפרישו מצווין נבלות אוכל שקטן כ"מש

 שאין ג"שמ בסימן נפסק להלכה שהרי

 שהרואה צ"בשעה שם עיין וגם, מצווין

 בסימן ש"וכמו לקורעו חייב בשוק כלאים

 ושם' כ דף בברכות' מגמ ומקור, ג"ש

 "ל"ואכמ אשה של הבגד את שקרע מדובר

 

: א. דעת השבט הלוי בענין עישון הסיגריות

אסור להתחיל לעשן. ב. המורגל ישתדל 

למעט. ג. אין לעשן בציבור. ד. אין 

לעיתונים לפרסם הסיגריות. ה. אין לסייע 

 למעשנים

כתב בשו"ת שבט הלוי )חלק י סימן  (כג

 ניהרצה( "אשר נשאלתי לחוות דעתי הע

בענין מנהג העישון סיגרים  ,דעת תורה

אשר כידוע הם המזיקים  ,וסגריות וכו'

הגדולים לבריאות הגוף, הריני לרצונכם 

 בקיצור אמרים. 

רוצח  מהלכותלשון הרמב"ם פי"א  א.

ושמירת 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. 

 הובכלל הדברים מיני מאכל ושתי ב.

שאסרו חכמים מפני ספק סכנת נפשות 

שחשבם שם הרמב"ם, ובריטב"א שבועות 

כ"ז כתב, המאכלים המזיקים הגוף הם 

בכלל איסור תורה לאכלו משום השמר לך 

 ושמור נפשך מאד. 

ל' אחרי שהעתיק ובחי' חתם סופר ע"ז  ג.

לשון רמב"ם הנ"ל כתב, ומוטל על החכמים 

עליך  הלהשגיח על זה מקרא דברים י"ט והי

דמים ע"פ ש"ס מו"ק ה', דאם לא השגיחו 

חכמים על זה וכיו"ב שאז כל הדמים 

שנשפכו ע"י שלא עשו או שלא הזהירו ע"ז 

 מעלה הכתוב עליהם כאילו הם שפכו ח"ו. 

חכמי הזמן להריע ד. ולענינינו למדנו, דעל 

ולעורר על הסכנה העצומה המונחת 

בעישון סיגריות וכו' דבר שנתברר בחקירה 

שמאות אלפים  ,כל ספקמודרישה למעלה 

מתים טרם זמנם בעישון סיגריות, וכן ידוע 

מאד שהוא גורם גדול למחלה החמורה 

בריאות וגם בלב, ועוד הרבה כיוצא בזה, 

ינות כאשר יוצא מדו"ח הרופאים מכל מד

 העולם. 

ה. ע"כ ברור להלכה דאיסור גמור להתחיל 

בעישון בימי הבחרות וגיל צעיר, ועל 
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ההורים ומורים ומחנכים מוטל חוב גמור 

 ע"פ התורה למנעם מזה. 

ו. כל מי שכבר הרגיל עצמו למנהג לא טוב 

הזה, ישתדל מאד למען עתידו לרדת מזה 

 בהדרגה ואז טוב לו. 

ציבורים שגם  ז. חלילה לעשן במקומות

הריח בעצמו הוא מזיק גמור כאשר נתבאר 

 בחקירה. 

ח. היות שכאמור המנהג הרע הזה הוא 

תונים מעתה לא ימזיק עצום, על הע

לפרסם פרסום מודעות מסחריות עבור 

 ינים לכך למען בצע כסף. יהמעונ

ט. לאור הדברים החמורים האמורים 

למעלה, כל היכול למנוע עצמו שלא לעזור 

 נים, מחויב לעשות כן עפה"ת. למעש

כל השומע לדברינו ישכון שאנן ובוטח 

ויזכה להאריך ימים בשמרו על נפשו ונפש 

ויזכה  –משפחתו וסביבו ע"פ התורה 

כל המחלה וגו' לא אשים 'להבטחת תוה"ק 

ולמען ירבו ימיך  – 'עליך כי אני ה' רופאך

 ויוסיפו לך שנות חיים".

דחות כל דעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א ל

, וכותב שעישון הוא טענות המתירים לעשן

 כסמים מסוכנים

כתב הגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו  (כד

: תשובות והנהגות )חלק ג סימן שנד(

איסור עישון סיגריות  בענין "שאלה:

היום הוכח באופן  :שמסכן חיים. תשובה

ברור דעישון סיגריות מזיק לבריאות וגורם 

ות בדרכי לסרטן הריאות ח"ו, למחל

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 לסכנה שאיסורו ברור. 

אבל אף שלדעתי אכן יש בזה סכנה וראוי 

לאסור, עדיין לא ברור אצלי אם כדאי 

ל כך איסור מרבנים אף שרבים להכריז ע

 לא ישמעו. 

אמנם במק"א הבאתי דעת רופא אחד 

שטען שסרטן עלול לפגוע בעשרות 

מקומות בגוף ר"ל גם בלא עישון, ואצל 

המעשן נפגעים ריאותיו יותר מאשר אבר 

אחר, אבל בלא מעשנים גם כן הסרטן פוגע 

ר"ל ולא ניצול, רק שאצלו מופיע הסרטן 

תכן שאותו אדם שעישן באבר אחר, ולכן י

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 

שון פוגע בו הסרטן, נפגע כלל, ודוקא בעי

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 

לעצבנות, ולכן בכפרים או אצל התימנים 

שחייהם שלוים לא היה מצוי כלל, 
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דרבה העישון עוזר והמעשנים טוענים שא

להם במקרים הרבה להשקיט עצביהם, 

ובפרט דהרגילים בעישון הרגל נעשה 

כטבע וקשה להם מאוד בלעדיו שטוענים 

 שזה גופא יזיק הרבה לבריאותם. 

וגם זה דחיתי שהתורה לא התירה לנו 

ללכת אחר תאות לבו, ולכן עליו להיגמל 

מתאוה זו המזיקה ומסכנת את בריאותו 

לא הוכח אם אכן ע"י שמשקיט ח"ו, וגם 

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 

מניעת מזיקים מאכל, חומרי הדברה ל

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 

שמזיק ומסוכן, ולכן חייבין למנוע, אבל 

שאר המאכלים הנ"ל שהבאתי אין בהם 

אלא חשש גרידא, ובמדה ויש ממש חשש 

השלטונות מונעים, ואף שטוב ליזהר  סכנה

מהם כפי האפשר, אך על זה נאמר "שומר 

שאין צורך לדקדק אחר  ,פתאים ה'"

חששות רחוקים מאד בדבר שדשו בו ונהגו 

 בו רבים. 

ונראה שעישון סיגריות דומה במהותו 

לעישון חשיש או אופיום ושאר סמים 

מסוכנים, רק שבאלו הסמים אוסרים 

נישים על כך, אבל השלטונות ואף מע

בסיגריות אי אפשר להם למנוע כיון שכבר 

 הורגלו בזה ולא יועיל". 

 סיבות האיסור בסמים

 כתבע מה ש"]ובעניין חשיש וסמים, ע כה(

 :ל"וז, (ה"ל סימן, ג"ח ד"יו) מ"אג ת"בשו

 עיקרי מכמה אסור דבר שהוא פשוט"

 ומכלה מקלקל שהוא חדא. שבתורה דינים

 ואינם הדעת את הוא מקלקל ...הגוף את

 יותר עוד שזה ,לאשורו דבר להבין יכולים

 התורה מודימל עצמו שמונע שלבד ,חמור

 ותווממצ להימתפ גם מניעה הוא ,כראוי

 כלא הוא הראוי דעת בלא הישעשי ,התורה

 גדולה תאוה גורם שהוא ,ועוד. קיימום

 וכדומה אכילה מתאות יותר הוא אשר

 איסור אוהו ...לחיותו להאדם הצריכים

 תאוה על ומורה סורר בבן שנאמר החמור

 שהוא אף ,לאכילה לו שיש גדולה היותר

 דאיכא הטעם גם ואיכא ...כשרות לאכילת

 את םטשילס שסופו ,ומורה סורר בבן

 .["הבריות

, כיון שהולך אחר המעשן עובר בלא תתורו

 תאוות ליבו

וממשיך הרב שטרנבוך, בתשובות  (וכ

תי המעשן עובר "אכן לדעוהנהגות שם: 

בלאו ד"לא תתורו אחרי לבבכם", שנוהג 

רק כפי תאות לבבו, בשעה שע"פ שכל 

אסור, ועיין בחינוך שביאר גדר לאו הדבר 

 זה. 
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מ שטרנבוך סובר כדעת הציץ אליעזר, "הגר

שכיון שנתפרסמה סכנת הסיגריות, אין 

 לסמוך בזה על שומר פתאים ה'

" 'הוכאן לא שייך לומר "שומר פתאים  כז(

(, דנראה שזהו בדבר .וכמבואר ביבמות )עד

המזיק רק מצד הסברא, והואיל ולא מצינו 

למעשה שמזיק נהגו להקל, ובזה הקדוש 

ברוך הוא שומר, אבל בנ"ד שנראה בעליל 

היום שמסכן, ודאי אסור לו להכניס עצמו 

 לסכנה. 

מ שטרנבוך: לא כדאי "עוד מדברי הגר

כיון  לפרסם כרוז על איסור הסיגריות,

שקשה לפרוש מכך, ויצא חילול ה' מכך 

 שלא ישמעו

מיהו אין גוזרים על הציבור גזירה  (חכ

שלא 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 צריכים 

ר ממנו, לכן חוששני לפרסם להצטדק יות

 האיסור מדינא. 

ולכן אף שאני מזהיר כל אחד לא לעשן, 

ואפילו לא להתיישב במקומות שמעשנים, 

ואם בא אצלו אחד המעשן יש לבקש ממנו 

להימנע לעשן עכ"פ לפניו, וליזהר מאיסור 

זה שהתורה הזהירה "ונשמרתם מאד 

לנפשותיכם", והוא כגדר מאבד עצמו 

הוציא כרוז על כך ברבים לדעת, אבל ל

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, וימהר להסיר תקלה וסכנה 

ופו, ואז טוב לו ששומר גופו שהוא מג

נרתיק לנשמתו, והקב"ה ישמור אותו מכל 

 רע. 

מ שטרנבוך סובר לאסור את "גם הגר

 במקומות ציבוריים העישון

וכל זה לעצמו, אבל בציבור יש  (טכ

לאנשים זכות למנוע אותו דהוה כקוטרא 

ובית הכסא שהריח מפריע ויכולים לעכב. 

נע מעישון וגם הוא עצמו ראוי לו להימ

ברבים, ובבתי כנסיות וישיבות וכדומה ראוי 

לתקן שאסור לעשן ברבים, וב"ה בהרבה 

 מקומות כבר תיקנו כן והיא תקנה גדולה. 

אין ללמוד ממה שכמה רבנים ועוד כתב: 

, כיון שאין לדיין אלא מה שעיניו מעשנים

רואות, ומעשה ברב שעישן, נחלה, ופירסם 

 חרטתו

ואדמו"רים מעשנים, ומה שכמה רבנים  (ל

ראו כן בדורות הקודמין, ואולי הטבאק היה 

אז אחרת, אבל היום אין לדיין אלא מה 

שעיניו רואות, וכיון שהיום נראה בעליל 

שמסכן ומזיק לבריאות אסור וכמ"ש, 

ואפילו במי שחושב שאצלו לא הזיק, יש לו 
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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 

אמר שהריאות פגועות לגמרי, ואין לו אלא 

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, 

י מקוה לה' יתברך שבזה שאני אבל אנ

מתודה לפניכם, ואומר הריני מתחרט על 

מה שעשיתי, ובזאת שאני מבקש מכם לא 

לעשות ח"ו כמוני, אולי יהיו דברים אלו 

 עכ"ד.  .מקצת תיקון לחטאי"

 תערובת גליצרין טרף בסיגריהלשש וחעוד 

ובזמן האחרון נודע שמערבין גליצרין  (לא

א יתייבש בטבאק שבסיגריות כדי של

ובמיוחד בחו"ל, גליצרין שמקורו מבעלי 

חיים טרפות ונבילות, ויש לחוש כשמעשן 

שנכנס בו משהו כטעימה. ואף ששמעתי 

שיש מערבין גליצרין סינטטי, שאין בו 

איסור, וכן יש מצדדין להתיר אפילו 

בגליצרין מבע"ח, ועיין היטב במ"א תס"ז 

ס"ק י' בטבאק שמערבין בו שכר שאסור 

ימו בפסח וצריך לסוגרו בחדר, וכ"ז לקי

]ע"כ מתשובות והנהגות  צ"ב ואכמ"ל".

 חלק ג[. 

א חידש, שכיון שהעישון מזיק "החזו

לכשרון ולזכרון, עובר המעשן בלאו דלא 

 תשכח ]אבות ג, ח[

וע"ע במה שכתב )בתשובות והנהגות  (לב

"...הלוא ידוע שעישון  :חלק ד סימן קטו(

יא לסרטן סיגריות מזיק והוכח שמב

ומחלות לב, ולמעשה אינה אלא תאוה וגם 

נכנסים לפיקוח נפש ר"ל שעלול לגרום 

מיתה, ואף שרבים טוענים "אכול ושתה כי 

מחר )בלאו הכי( נמות", הנה אצל עם ה' כל 

רגע ורגע בחיים יקר כשיש סכנת נפשות 

 אין הולכין בו אפילו אחר רוב. 

עוד שמעתי בשם רבינו החזו"א זצ"ל 

כשרון, מלבד מה לשון מזיק לזכרון ושהעי

שמקשה על כלי הנשימה, ויש לומר שעובר 

, שאם במעשיו 'לא תשכח'בזה בלאו ד

גורם לעצמו שכחת דברי תורה עובר בלאו 

זה. ועיין היטב ח"א )שט"ז( מה שהבאנו 

 עוד בענין עישון סיגריות. 

וראיתי קונטרס ליקוט דעות מכמה וכמה 

שון בזה"ז ביום גדולי ישראל שאוסרים עי

טוב. ולע"ד האיסור הוא גם בחול כמ"ש, 

ומי שרגיל בזה יעשה טובה לגופו ונפשו אם 

 כ", ]עימנע לעשן ויתגבר על תאותו"

 .[מתשובות והנהגות חלק ד

 

 יצר העישון דומה לרעת הנחש

לסיכום: ככל שמתקדם המדע  (לג

והרפואה, יותר ויותר יודעים על עוד צרות 

 סיגריות הרוצחות הללו.צרורות שעושות ה

ובעצם האדם עושה זאת לעצמו 

שאדם שטוב  ,)ולסביבתו המסכנה(, ולפלא

לו בעולם הזה, ויש לו מספיק סיבות לחיות 
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בעבורן, בכ"ז בידיו ממש מאבד עצמו 

לדעת בעישון הסיגריות, ואין שום הסבר, 

אלא יש פה הוכחה מדעית ששוכן באדם 

 יצר רע ומר, שרוצה לאבדו.

נחס גולדווסר ירבי פצ "הגהי מושמעת

במסכת ערכין  ראאת הגמ רששליט"א שפי

"לעתיד לבא מתקבצות כל החיות : )טו:(

ובאות אצל נחש, ואומרות: ארי דורס 

ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש 

לך? אומר להם: וכי מה יתרון לבעל 

רמוז כאן שלושה סוגי יצר הרע ש הלשון?"

 שיש באדם. 

סתם אוכל, אלא בגאוותו מראה  האריה לא

ששולט ודורס את טירפו ועושה זאת לעיני 

 כל, וזה יצר השליטה והגאווה שבאדם. 

הזאב יש לו רק רצון לטרוף את הכבשה 

ולאכול, חוץ מזה לא מעניין אותו כלום, וזה 

 יצר התאוה באדם. 

אבל יש עוד יצר של רצון להזיק, רצון 

לא רק להרוס, בלי שום הנאה והגיון, א

הנאה מסיפוקו של היצר שנעשה רצונו 

להזיק, וזה הנאת הנחש, שהביא בעצמו 

מן היצר להגיד לשון הרע,  ,ראיה להנהגתו

שאין למדבר שום רווח כספי ושום הנאה 

 גופנית. 

וכמו כן יש לומר שיש יצר רע הרסני לעשן 

סיגריות, לא משום גאווה ואף לא כל כך 

דנחש  משום תאוה, אלא זהו מכח היצר

שמפתה ודוחף לעשות מעשים אך ורק כדי 

 להרוס ולהזיק. 

ולאחר כותבי כל זאת בגנות הסיגריות, 

 א:"כתב לי הגאון רבי דוד קי שליט

היו חסידים שראו בעישון כלי לעבודת 

 השם

 בחסידות והליכות הלכות פרבסכתב  לד(

 בידי היא מסורת" :ל"וז, (ה"רכ-ד"רכ עמוד)

 טאבאק שקורין בהעש עישון כי החסידים

 וישנם. כקטורת הצדיקים אצל הוא חשוב

 ידי על להעלותם אפשר שאי דקין ניצוצין

 עיין. אותם מעלים ריח ידי ועל, אכילה

 תלמידי בשם ח"כ דף המנהגים טעמי

ט כתוב ", ובספר שבחי הבעשט"הבעש

שבעת שביקש לילך לעולמות עליונים היה 

שואף טאבאקי, וראה עוד בקונטרס מעלה 

שרבי חיים מצאנז ייחד  25-27 עמודעשן 

 רמז ונתנו. יחודים גדולים בזמן שעישן

 שהיה שבמקדש הקטורת מסממני לדבר

 דברי ולפי ...'שהוא כל עשן מעלה' ביניהם

 עשן מעלה ידי שעל היא הכוונה החסידים

 ניצוץ אפילו, שהוא כל אף להעלות יכולים

 משה דוד' ר והרבי. הדקין מן דק

 הטאבאק ,הדבר פלא: אמר מטשארטקוב

 אומרים ,מאוד נמוך ממקום מקורו

 הפראים האינדיאנים מן שמוצאו

 אותו שעשו זה ידי ועל ,שבאמריקה

 העשיר שאפילו ,המורגל חסד לגמילות

 או שאיפה העני מן מלקבל בוש אינו

 את הכניסו זה ידי ועל ,טאבאק מקטורת

 הדבר את שעשו במה לקדושה הדבר

 כתבו. ש"ועיי כ"ע, "דיםחס גמילות למצוות
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 ז"אא": ל"וז, ו"ל אריה קול בתולדות

 ,וציגארען טוטין הרבה מעשן היה ה"זללה

 בלימוד וכן לימודו עיון בעת שלפעמים עד

 ההי ד"בביהמ התלמידים עם השיעורין

. אליו לגשת יכלו ולא ענן בתוך עומד כאלו

 ,בשמו הגיד ה"זלה הכהן נפתלי מ"הג ובנו

 לתיקונים העישון בזה יםמכוונ שהצדיקים

 הפייפע לוקחים. דמיונו ולפועל גדולים

 עץ של הקנה, הדומם שהוא אדמה מחרסי

 בהמה של מעצם הקנה ופי, הצומח הוא

 המדבר עשן המעלה והאדם, חי שהוא

 ח"דצ שתחתיו המדריגות כל ומעלים

 פועל יעשו לא הצדיקים כי מדבר למדריגת

 ". לשמים לבם מכוונים רק ו"ח ריק

ש מבעלז הפסיק לעשן כשראה "אבל מהר

 שגורם לביטול תורה

, א"י גאווה ענין האב חמיפר רבס כתב לה(

 ש"מהר הקדוש שרבינו איך ושמעתי" :ל"וז

. עשן להעלות נוהג היה נעוריו בימי מבעלז

 ד"בביהמ בתורה עוסק בהיותו אחת פעם

 את ניקה הנעורים מבני חדשא איך ראה

. אותו ומילא פייף שקורים עשן עלהמה

 ש"מוהר הרב למד זאת כל שתיקן ובעוד

 הכלי אם אמר זאת ראותו ואחר. גמרא דף

 תבא לא' גמ מדף אותי לבטל תוכל הזאת

 אותה לקח לא והלאה ומאז בפי עוד

 .עוד ש"ועיי ל,"עכ, ..."מעולם

 בעל מכתב מאליהו היה מעשן ופסק מכך

 (:79 עמוד א"ח) מאליהו במכתב כתב לו( 

 למשל בשכלי הוא וברור בעצמי יאנ יודע"

. לבריאותי הוא קשה הסיגריות שעישון

 פי על ואף, ויום יום ממעשי זאת אני יודע

 יען? זה הוא ולמה. ומעשן הולך אני כן

 יטה אשר וכל העישון בהרגל דבוק שלבבי

 אם אף ההיפך אצלו יתאמת לא אליו הלב

 ה"הג] הבירור בתכלית לשכל הוא ברור

 היה שנים כמה - כרמל הארי' ר מהעורך

 א"פ הבחירה בקונטרס. בעישון רגיל רבינו

 סקירת על המבוסס ציור נמצא 111' ע

 כשתי, לבסוף. לעישון בנוגע עמוקה עצמו

 החליט, ההוא המאמר כתיבת אחרי שנים

 אף עישן לא ושוב לגמרי ההרגל להפסיק

 [".פעם

מראי מקומות נוספים בענין איסור עישון 

 סיגריות

ע: "עבכל עניני איסור עישון סיגריות, ו לז(

, (ז"י סימן, ז"ט)חלק  הלכות משנה ת"שו

, ז"תפ סימן ג)חלק  אפרים רבבות ת"שו

 ההלכה מים ת"שו, (ו"תקפ סימן חחלק 

 ,(א"רס, ה")ח אסיא, (ז"צ סימן, ב")ח

 מנחת ת"שו, (ו-ח"נ, ב")ח שלמה מנחת

 ,חיררי) שמחה לב ת"שו, (ו"ל ,ב"ל) אשר

, (ט"רי סימן) תשובות קובץ, (ז"רפ עמוד

 במסכת) א"הגריש של ערותספר ה

 עמוד א"ח) משה וישמע ת"שו, .(ז כתובות

 ,ס"ק סימן ו)חלק  משה באר ת"שו, (ו"תל

 ע"לגר עולם הליכות, (יק "ס ס סימן אחלק 

 ת"בשו וגם, (ה"רס עמוד א"ח) ל"זצ יוסף

 ד"יחו ת"שו, (ט"ל, ה ח"או) אומר יביע

 קמנצקי יעקב' ר הגאון, (ב אות ט"ל, ה")ח
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, (ח"רס עמוד) רבינו במחיצת בספר ל"צז

 לציון אור, (ב אות כ, ג")ח לציון אור ת"שו

 הגאון מרן, (א"רכ עמוד) ומוסר חכמה

 בשאילת א"שליט קנייבסקי חיים' ר הגדול

)חלק  הלוי שבט ת"שו, (ב"צ עמוד) הרב

 סימן, א")ח הקהתי שבט ת"שו, (ה"רצ, ז"ט

 .(ב"של

 ה סימןמ העולים יניםד

 .(א ק"ס' )תאמין בגוים חכמה' על לסמוך צריכים רפואה בענייני א.

 שרק בדברים רק הוא ,"'ה פתאים שומר רבים בה דדשו כיון" מסיבת להקל שאפשר מה ב.

' בריא אוכל' על ם"הרמב עורר כ"ואעפ. חשש רק שהם דברים ועל ,מזה ניזוקין אנשים מיעוט

 .(כז ק"וס ג ק"ס) טוב דבר יון שזהכ ,ליזהר שיכול למי

 והחולים לגוף הנאה שהוא דבר שהוא כיון ,מדינא העישון את לאסור שאין ,מ"האגר דעת ג. 

 עצמו את שמכניס כיון ,לעשן להתחיל לא ובוודאי ,ליזהר ראוי כ"ואעפ .מיעוט בגדר הם מזה

 שבימינו ,והנהגות התשובות ,ח"ולהבחל ,אליעזר הציץ דעת ,אולם ,(ד ק"ס) סכנה קצתל

 מי וגם ,גמור איסור הוא לעשן שלהתחיל ,כתב הלוי ובשבט .הדין מעיקר אסור רעתו שנתגלה

 .(לג-ז ק"ס) בהדרגה להפסיק מאוד ישתדל לעשן שהתרגל

, מרדות מכת אותו ומכין גמור איסור הוא ,לבריאות סיכון משום שאסור חכמים שגזרו מה ד.

 על בעלים האדם שאין ,הוא בזה והכלל ,(ח ק"ס) דרבנן או תאדאוריי איסור הוא האם ספק ויש

 בחייו מואס ואינו ה' חסדילו  שחשוב להראות או ,(י ק"ס) ה"הקב קנין על לשמור וחייב גופו

 .(יא ק"ס)

 בו לחזור יכול ,לעשן שיכול לשני אחד מחל אם וגם .ציבוריים במקומות לעשן אסור ה.

 .אליו העשן יגיע שלא או יזיק לא שזה הבקיאים עיני ראות לפי אוה הרחקה ושיעור .מהמחילה

 אולם ,(ו ק"ס' )ה פתאים שומר על לסמוך אפשר בזה שגם אומרים יש אולם ,(ז"וט יד-יג ק"ס)

 .מזה נמנעים שרבים כיון ,רבים בה דשו אם ע"צ ובימינו, רבים בה דשוש בתנאי זה כל

 לאו על עוברת היא הרי סוגריות שמוכרת ורבאיז אחת חנות רק יש אם ,אליעזר הציץ לדעת ו.

 להשיג הקונים יכולים אם אולם ,(יט ק"ס) למכור להפסיק וחייב, מכשול תתן לא וריע לפני של

 .למכור להקל אפשר ,אחרים במקומות סיגריות

 אין סגריות שבעישון להסתפק יש אולם ,במזיד כשעובר" מסייע" איסור שאין הסוברים יש ז.

 ק"ס) גוונא בכל שאסור ב"המשנ ודעת, מזיק שאינו לומר בלבבו שמתברך , כיוןמזיד נקרא זה

ב "המשנ אולם ,(כא ק"ס) איש השמכשיל אשה על מסייע איסור שאין הסוברים ויש ,(יח

 .(כב ק"ס) מחמיר בזה

.(כה ק"ס) סמיםב השתמשל גמור איסור ח.
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 האם חובה לטפל בגוסס  - ו סימן
 72רה כב הע סעיףשייך לפרק א 

 

דעת המנחת יצחק: חולה סופני חלוק 

 ע חייבים להחיותו לחיי שעה"מגוסס, ולכו

, האם חייבים להאריך חיי גוסס, יש לדון א(

הבית יעקב )לרבי יעקב  ומצינו דנחלקו בזה

 יעקב רבימצויזמיר(, והשבות יעקב )ל

דיש . אלא לקמן ויובא מחלוקתם (,רישר

בלבד,  , שכל מחלוקתם היא על גוסס לידע

[, כ סעיף, שב63בשער ב, פרק א, בהערה 

אבל בשאר חולים סופניים שודאי חייהם 

 ת"שוהם חיי שעה, לא פליגי, כדכתב ב

 על"ק ז(: ", סז סימן ה חלק) יצחק מנחת

 כמבואר, השבת את מחללין אף שעה יחי

 לא !פשיטא ,חי מצאוהו' ,(.פה) ביומא

 וכן .שם עיין ',שעה יילח דאפילו צריכא

 שבת' מה ב"פ) ם"ברמב פסוקה לכהה

 ט"שכ סימן ח"או) ע"וובש(, ח"י הלכה

 ובדברינו, (שם) ברורה ובמשנה'(, ד סעיף

 אות ג"קכ סימן רביעי חלק) יצחק במנחת

(, ט"נ סימן) יעקב ביתבת בתשוין ועי. (כ

 ג"וח ג"י סימן א"ח) יעקב שבותבת ובתשו

 לענין פליגו אך. בזה שוים דהכל(, ה"ע סימן

 מותר דאם, ובשבת בחול, בתרתי ססגו

 גם אסור, אסור ואם, בשבת גם הותר, בחול

 ."בחול

 

בגוסס דן השבט הלוי אם יש חובה להאריך 

 את חייו באמצעים מלאכותיים

מצינו בשו"ת שבט הלוי )חלק ו סימן ו ב(

 )הכותרות אינן מלשוןקעט(, שכתב 

 סעיף, ולשונו הובא מכאן ועד סוף תשובתו

 (:הערות שהוספתי על דבריוט, עם מס' 

]א.ה. לפי מה  "בענין מי שנוטה למות ל"ע

ל שהשבט הלוי מיירי ", צשכתבתי לעיל

ובדרך הטבע וכפי המצב דווקא בגוסס[, 

אין שום מציאות שיכול להטיב מצבו, אם 

מחויבים לעשות פעולות ע"י מאשינע"ן 

וכדומה להאריך את חייו, או אם יכולים 

תעפים כמה שאלות, להמנע מזה, ומזה מס

 וכבר הובאו ספיקות אלה כמה פעמים.

הנפסק בהלכות סתירה לכאורה בין יש 

גוסס, שמותר להסיר את המונע מיתת 

הגוסס, להלכות שבת, שמחללים להצלת 

 חיי שעה

וכ"ת העיר כי לכאורה מדברי רמ"א  (ג

את שכתב דמותר להסיר  (טשל סימןיו"ד )

עיל ]א.ה. עיין ל מונע יציאת נשמתוה

, שהובא לשון יז סעיףבשער ב, פרק א, 

ומשמע דלכאורה דכ"ש שאין  א[,"הרמ

חיוב לעשות פעולות להאריך שעות או 

עומד נגדינו הלכה מפורשת  ,ואמנם .ימים
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דמחללין שבת על חיי  ,(שכט סימן)באו"ח 

דאף  שעה, ומבואר שם בביאור הלכה

בגוסס מחללין שבת להאריך רגעי חייו, וכן 

מת הפוסקים, ולכאורה הלכה משמע סתי

הזאת ביו"ד סותר הלכה זו, ושאל דעתי 

 העני' בזה. 

 

הראיה שמחללים שבת על הצלת חיי 

שעה: מכך שהנוגע בגוסס ומקרב מיתתו, 

 נידון כרוצח, חזינן דחיי שעה חשובים

הנה ככל החזיון הזה שכתב בבה"ל  (ד

להוכיח דגם על הגוסס  ,(שכ"ט סימן)

ה מתוס' )נדה מד:(, מחללין שבת, והראי

ומאו"ה בשם הסמ"ג, כבר מבואר כן 

י"ג(,  סימןבתשובת שבות יעקב )ח"א 

 ,ועיקר הראיה ממה שהביא הסמ"ג

דנתרוצץ לגמרי מפקחין ומוציאין אותו 

 ,מהא דריש מסכת שמחות ,לחיי שעה

המעצים עיניו ה"ז שופך דמים, והתם 

הרי דמדמה גוסס להא  ,בגוסס קאי

 ה. דחוששין לחיי שע

: לכאורה היה אפשר לדחות את הראיהו

יתכן שאסור לקרב מיתת גוסס, אבל אין 

חובה להצילו. אבל כיון שהראשונים דימו, 

 חובתינו לקבל באימה

ובאמת אי לא דהסמ"ג והראשונים  (ה

הביאו מזה, היינו יכולים לחלק בין המעצים 

עיניו דעושה עי"ז פעולה לקרב מיתתו, 

ן נוגעים בגוסס, וכדאיתא ביו"ד שם דאי

קוח נפש בקום ועשה יובין פעולת פ

להאריך שעותיו דזה לא היינו מחויבים, 

אבל הראשונים מדמים ב' נושאים אלה, 

]א.ה. וכתב לי הגאון  ועלינו לקבל באימה

 לתרץ נראה"א: "רבי ברכיה ליברמן שליט

 מביא רק ג"שהסמ ,ג"הסמ על קושייתו

 רשאסו כיון כחי הוא הרי שגוסס ראיה

 וכיון, ז"עי מיתתו יקרב שמא אבר להזיז

 שבת עליו שמחללים פשוט חי כמו שהוא

 חיי שעל יומא בסוף במפורש כתוב שהרי

 . ["השבת את מחללים שעה

סתימת הפוסקים: הדין שמחללים שבת 

 להצלת חיי שעה, הוא אפילו באיסור תורה

היינו גם  ,ודבר פשוט דהא דמפקחין (ו

ורה, ודלא רה במלאכה גמבאיסור תו

( בשם ב.במוסך השבת )נ ח"המנכמש"כ 

דהא דמחללין שבת על חיי  ,חכם אחד

שעה זה דוקא בחילול דרבנן, דהיינו פיקוח 

, אבל (לב.)הגל בטלטול האבנים, עיין ר"ה 

חילול דאורייתא לא, וכתב כן לתרץ דברי 

האוה"ח הק' הידועים )בפרשת כי תשא( 

יו שכתב, דאם לא יגיע מי שנפל הגל על

לשבת אחרת לשמרו, אין מחללין, והתמיה 

ממשנתינו 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 

טו  סימןח "א ח"כ בצי"]וכ גם באיסור תורה

יז  סימן ב"ת פרי השדה ח"ע בשו", ועג"פ

 . [שהאור החיים דיבר על מומר להכעיס
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הבית יעקב הביא ראיה מכך שאסור לעכב 

מיתת הגוסס, לכך שאסור לעסוק 

 ברפואתו

דמהאי  ,והשתא נבא לעיקר שאלתו (ז

דאין אנו  ,יראה לכאורה (טשל סימן)דיו"ד 

חוששין להאריך שעותא. הנה שאלת 

 סימן)הקדמונים הוא בתשובת בית יעקב 

שכתב בעל בית  (שם)הובא בשבו"י  ,(נ"ט

דאין מחללין על הגוסס שלא כדעת  ,יעקב

מראיותיו כתב  חד, וא)נדה מד.( התוס'

אסור לעכב יציאת  :וז"ל ,השבו"י בשמו

נפש אף שבקי לעשות רפואה לחיי שעה 

]א.ה. כדאיתא בספר חסידים שהובא  ע"כ

 סעיףשב 78בשער ב, פרק א, הערה לעיל 

ל בית יעקב מדמה האיסור והיינו דבע[. כה

דממילא יוצא דאפילו איסורא איכא  .לעכב

לעסוק ברפואה להאריך שעות הגוסס, 

ל "]א.ה ולגבי הדין הנ וכאשר העיר כ"ת

, עיין בבית יעקב שם 'וכושמפקחין את הגל 

, אינו נידון כגוסס, אלא "מרוצץ"שסובר ש

ככל חולה סופני שחייו הם רק חיי שעה, 

 .קח הגל[כ שם צריך לפ"וע

 

י: האיסור לעכב המיתה הוא "דחיית השבו

רק למי שאינו בקי ברפואה, כיון שאסור 

י "להארך ייסוריו אם לא מרפאהו, אבל ע

 רפואה מותר

דבריו אינם  ,ע"ז תבובשבו"י דחה וכ (ח

מובנים, דודאי לעכב יציאת נשמה לעשות 

]א.ה נראה  מי שאינו בקי ברפואות אסור

גדול מאוד, שכיון  כוונתו, שהרי יש חשש

שאינו בקי, יהרגהו מיד בידיו, ויכשל 

ברציחה, שהרי בגוסס כל נגיעה עשויה 

להורגו. ואמנם קשה, איך אפשר להעמיד 

א במי שאינו בקי, והרי "ח והרמ"דברי הס

שם מיירי, שמתעסק בדברים צדדיים 

כרעש של קול דופק וכדומה, ואין חשש 

ושמא  ע."בזה שיהרוג את הגוסס בידיו, וצ

י, ש'מי שאינו בקי "ל שכוונת השבו"י

ברפואה', שאינו יודע לרפאותו מהגסיסה, 

י "אלא יודע רק לעכב יציאת נפשו ע

תחבולות שונות, וכגון דפיקות הפטיש 

ל, בזה מודה לבית יעקב "ח הנ"שהוזכרו בס

שאסור לעשות, והסיבה, כי יש איסור 

להאריך את ייסוריו באופן שאינו מרפאהו, 

, אבל מי [שהובא לקמןמ "רי האגוכדב

שבקי ברפואה למנוע ממנו הגסיסה לפי 

זאת. ]א.ה  פשיטא דמותר לעשות ,שעה

דהרי לטובת הגוסס מותר להזיזו כדהובא 

ואין את שני  ה. סעיףלעיל בשער ב, פרק ג, 

החששות שכתבנו לעיל, שאין חשש 

ם, שהרי הוא בקי ברפואה, ישיהרגהו בידי

ס "ייסוריו, כי סו וגם אין חשש בהארכת

  (..בי)ראיה מע"ז ז "עוהביא  ,[מרפאהו

י שם שדחה ראיה זו, שהרי "]א.ה עיין במנח

שם לא מיירי בגוסס, אלא במי שחייו הם 

חיי שעה, ולזה מסכים הבית יעקב 

י "ז כתב המנח"שמאריכים חייו, ובכ

 . ש["שהלכה היא כשבות יעקב, עיי
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י, שהצלת "השבט הלוי מדייק מהשבו

סס היא רק היתר ולא חיוב, ודלא כבעל גו

 נ שהבין שהוי חיוב לדעתו"משנת פקו

בין למנוע ממנו  ,שם חילוק תבועוד כ ט(

]א.ה  גרם מיתה כגון לפקח עליו את הגל

שבזה מותר, לבין הארכת חייו כשהמוות 

וא"כ כיון  :ומסיים בשבו"י טבעי, שאסורה[

ודאי מחללין עליו שבת  ,דמותר לעשותו

יקוח נפש, ומדיוק לשונו דמותר מפני פ

]א.ה  לעשותו משמע דאין חיוב בדבר

י היא דלא כהבנת "והבנת השבט הלוי בשבו

, שכתב: (ח ק"ס ו סימן) נ"פקו משנתה

 סימן א"ח) יעקב השבות בתשובת ר"שו"

 גם שבת לחלל שחייבים כתב שכבר, (ג"י

, מכ"מ כיון שמותר ["דגוסס שעה חיי על

 קו"נ דדוחה שבת. ינכנס בגדר פ ,לעשותו

י, שכשאין "דעת השבט הלוי בהבנת השבו

, עושים פעולות להאריך את ןיסורי

ושיטתו  ,הגסיסה, ומביא ראיה מפינוי גל

 ע"בזה וראייתו צ

ומה שכתב למנוע ממנו הגסיסה לפי  י(

לכאורה יראה דרצונו לומר לבטל  ,שעה

]א.ה כוונתו,  ממנו הגסיסה לפי שעה

זמן מה, כלומר שמרפא אותו לגמרי ל

ולשונות [, "גוסס"שהחולה ייצא מגדר 

הפוסקים משמע דאפילו אינו מונע 

הגסיסה אלא מאריך הגסיסה לפי שעה ג"כ 

כוונתו, שאינו מצליח להוציא  ]א.ה מותר

אותו ממצב של גסיסה, אלא מצליח רק 

להאריך את זמן הגסיסה, כלומר שיחיה 

, ולכאורה הכי הוא עוד קצת זמן כך[

שהרי ודאי שאי אפשר  , ]א.הץבמרוצ

ז "להוציא את המרוצץ מגדר 'גוסס', ובכ

מותר. וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן 

 ולכאורה" הלוי השבט שכתב מהא: "שליט

 מאריך רקשם ש דהיינו -" במרוצץ הוא הכי

 עליו לפקח שבת מחללים כ"ואעפ הגסיסה

 השבות שהרי ,עליו קשה לכאורה, הגל את

 שיש ,מרוצץ ששאני לק,מח עצמו יעקב

 מותר לכן ,מיתה לו שגורם חיצוני משהו

 ראיה הלוי השבט מביא איך כ"וא, להסירו

 .ע"וצ ?הגסיסה להאריך מותר שתמיד

 יעקב השבות בדברי הביאור ולכאורה

 ,המיתה שגורם חיצוני משהו בין שמחלק

כשיוצאת בדרך  הנפש יציאתעיכוב  לבין

 צער הרבה ישבמשהו חיצוני ש כיון טבעית,

, כבדות אבנים עליו שמונח בשעה לגוסס

 יותר לו נהיה האבנים שמורידים וברגע

 שמתיר' חסידים ספר'ה דוגמתכו, טוב

 ,שריפה בו שיש מבית הגוסס את להוציא

 כשופך דהוי בגוסס לגעת שאסור פ"אע

 שפיר משריפה שמצילו כיון מ"מ, דמים

 הרי שריפה שיש כיון אומרים ולא, דמי

 ,טעמא והיינו, הגסיסה שיקצר ובט יותר

 ולכן ,צער הרבה הוא באש ישרףהשל כיון

 דבר עליו כשיש כ"וכמו, להצילו צריכים

 צריכים ולכן מצטער טובא הרי כבד

, וכדכתב להדיא בתפארת ישראל להצילו

-כב סעיףלעיל בשער ב, פרק א, שהובא 

ומה  ,, ואולי גם השבו"י רוצה לומר כן[כג

ר"ל למנוע המיתה  'סהלמנוע הגסי'שכתב 
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]א.ה. כלומר להאריך את חייו על  לפי שעה

. ושמעתי מהגאון "גוסס"אף שישאר בגדר 

א להקשות, "רבי ברכיה ליברמן שליט

שאיך יפרנס השבט הלוי את הספר 

ל, שאסור לעכב יציאת הנפש "חסידים הנ

כגון להניח מלח על לשונו או לדפוק או 

מותר גם  לצעוק לידו, ולפי השבט הלוי הרי

ח "ל שמה שהס"לעכב יציאת הנפש, וי

אסר לעכב יציאת הנפש הוא רק באופן 

שיש ריבוי יסורין וכדברי השבט הלוי עצמו 

לקמן, אבל יכול להיות מצב שאין יסורין, 

י "ועל זה השבט הלוי סובר בדעת השבו

ע, שהרי "שמותר להאריך. אבל עדיין צ

ח היא שתמיד אסור להאריך, "סתימת הס

מ שהובא "מע מדבריו כהסבר האגומש

לקמן שקבלה היתה בידם שתמיד יש 

 . יסורין לגוסס[

י: ההתעסקות "משמע מדברי השבו

ברפואת הגוסס היא היתר ואפילו אם כרוך 

 בחילול שבת, אבל לא חיוב

ולפ"ז יצא לן נקודה חדשה בדינים  (יא

אלו, דאע"פ דבסתם טיפול בספק סכנה 

רובו למיתה, חיוב גמור מה"ת הוא אפילו 

והחיוב לא דרך ספק אלא דרך ודאי כאשר 

או"ח )בארתי באורך בשו"ת שבט הלוי 

, מכ"מ בגוסס כה"ג נהי דחיוב (ס סימן

מכ"מ מותר הוא ודוחה שבת וכל  ,ליכא

 האיסורים, מיהו פרט זה עדיין צל"ע. 

 

 אין להאריך חיי גוסס אם מתייסר

וכיון שכן מיושבת הסתירה בין הלכות 

הלכות שבת, דכיון שרפואת הגוסס גוסס ל

היא רק היתר, במקום שמתייסר מותר 

 להניח לו למות

"ז אתא שפיר גם דין הרמ"א ביו"ד יולפ (יב

דמותר להסיר המונע, דלא מבעיא אם 

נימא דרך היתר הוא ולא חיוב לעסוק 

ברפואת הגוסס, אבל כ"ז במקום דלא 

מתחזקים עי"ז ומתרבים יסוריו, אלא גם 

דחיוב נמי איכא, מ"מ כ"ז דוקא אם נימא 

אם לא נגרם לו עי"ז רבוי יסורי מיתה 

וכאבים מתרבים והולכים, דאם רואים 

שע"י הארכה זו בשעות יסורי מיתתו 

בזה ודאי לא ציותה תורה כה"ג  ,מתרבים

 .בגוסס, ומצוה למנוע ממנו זה בלי לנגוע בו

דבגוסס עכ"פ  ,וסוגיא דעלמא כמדומני

פי שמותר. כ"ז כתבתי  חיוב ליכא, אף על

פה בחו"ל בלי ספרים ע"כ לא הארכתי עוד, 

ואולי יזכני השי"ת לבאר עוד ולמצות 

 ]ע"כ תשובת שבטההלכה בפרטיות יותר". 

 הלוי חלק ו[.

 

מ, שאין לטפל בגוסס כשלא "דעת האג

ירפאהו אלא רק יאריך חייו, דמתייסר 

 בעיכוב יציאת הנפש

 חלק פטמש חושןמ )"ואמנם עיין באג יג(

 הדין..."ל: ", אות א(, שכתב, וזעד סימן ב

 אין שאם, ופשוט מבואר דין הוא שכתבתי

 רק לא רפואה שום הרופאים יודעין

 אלא, היסורין להקל לא אף אלא לרפאותו
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 אין, בהיסורין שהן כמו חייו קצת להאריך

 שכן ופשוט... כאלו רפואות ליתן להם

 (א סעיף ט"של סימן) ד"ביו א"הרמ סובר

א לא כתוב "]א.ה. ברמ מצריך וגם שמתיר

ח "מפורש שצריך, אמנם במקור הדין בס

 חד"אם היה איש א' גוסס והיה אכתוב: 

קרוב לאותו בית חוטב עצים ואין הנשמה 

 להסיר [מסירין החוטב משם" ,יכולה לצאת

 שנמצא אף הנפש יציאת המעכבין דברים

, קודם קטן זמן באיזה שימות דגורמין

 לגוסס שיש ןהיסורי מצד ואשה דפשוט

 טעם שום ליכא הא יסורין דבליכא, בזה

 ליציאת המעכבין דברים לסלק אף שיתירו

 גם לחייב לנו היה אדרבה אלא, הנפש

 היסורין מצד שהוא ודאי אלא. להכניס

 יסורין לו כשאין מ"מ... בזה להגוסס שיש

 דברים בסלוק רק אף להשתדל לנו למה

 דהוא ודאי אאל, הנפש יציאת המעכבין

 בעכוב יסורין איזו להגוסס לו דאית משום

 א"הרמ לרבותינו בודאי והיה, הנפש יציאת

 ואמת נכון והוא. בזה קבלה לו והקודמים

 ל.", עכ"לדינא

ומשמע מדעתו, שאם לא מתייסר, חובה 

ק, ודלא כשבט "להאריך חייו, וכן דעת הגרנ

 הלו שכתב שאין חיוב

 אדרבה... יןיסור דבליכא"ומה שכתב:  יד(

 שאם, ומשמע "להכניס גם לחייב לנו היה

 לעשות חייבים לשעה אפילו לרפאותו יכול

, זה סותר לשבט הלוי, שהרי השבט הלוי כן

כתב על אופן שלא מתייסר, שאין חובה 

מ לו יצוייר "להאריך חייו, ואילו לפי האג

שאפשר להאריך חייו בלי יסורין, חייבין 

'מפנקסו של לעשות כן. וכן כתב בספר 

כפי שלמדתי "(: 201 עמודו "רופא' )פ

ממורי ורבותי לאורך השנים, יש להאריך 

חיי שעה גם לשעות ולדקות כשאין הדבר 

יש "ק: ", והוסיף בשם מרן הגרנ"כרוך בסבל

לתת לחולה כל דבר שאינו מזיק ואינו 

, והביא עוד מגדולי הפוסקים, "מקצר ימים

רק  שהדבר נכון אף אם הטיפול יועיל

 להאריך חייו בשעות בודדות.

אבל כשיש סיכוי שימצא לו רפואה, ודאי 

 חובה להאריך חייו אף כשמתייסר

 פשוט אבל..."מ: "עוד כתב שם האג טו(

 להשיג שיוכלו עד הרפואות יועילו שאם

 החולה אצל מהנמצאים גדול רופא

 רופא ישיגו חייו שיתארכו ז"שעי שאפשר

 ליתן יש ,לרפאותו רפואה שידע שאפשר

 היסורין להקל מועילה שלא אף זו רפואה

 עד בהיסורין שהן כמו חייו להאריך אלא

 צריכין ואין. ההוא הרופא להביא שיוכלו

 אינו החולה אם ואף ז"ע להחולה לשאול

 ."לו לשמוע אין רוצה

 

יסוד שהטיפול השבט הלוי הסתפק ב

 בגוסס הוא היתר ולא חיוב 

ריו שוב חזר על דבהנה השבט הלוי ו (טז

כתב: ו)בשו"ת שבט הלוי חלק ח סימן פו(, 

 (,טקע סימןח"ו )"...ועיין בשבט הלוי 

הנחתי בצ"ע אם בגוסס רק מותר ומ"מ 
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מחללים שבת אבל חיובא ליכא, או חיובא 

איכא, וכמדומני דסוגיא דעלמא דמותר 

אבל חיובא ליכא, ובפרט היכא דמרוצץ כל 

לא כך דדרך הטבע אפילו מיעוט ליכא, אם 

 .בדרך נס למעלה מדרך הטבע..."

ועיין במה שכתב אחרי זמן על דבריו הנ"ל 

)בשו"ת שבט הלוי חלק ח סימן רנג(: 

ביו"ד )"...ומסקנתי שם בדין הרמ"א הנ"ל 

, דקרוב לשמוע דהטיפול (שלט סימן

בגוסס אינו בגדר חיוב כמו שאר ספק 

קו"נ אלא דרך היתר ואעפי"כ דוחה יפ

 .סופק בידי..."שבת, והדבר עדיין מ

 

אבל במענה לשאלת אנשי הצלה כתב 

ל, דהצלת "שסוגיין דעלמא כהיסוד הנ

 הגוסס היא רשות אבל לא חובה

ועוד כתב בשו"ת שבט הלוי )חלק ח  (זי

סימן רפז, ס"ק ג(, שאף שהעיקר שאין 

חיוב להציל את הגוסס, בכ"ז אם יכול 

להאריך חייו בלי שיתיסר, מותר גם לחלל 

 שבת. 

: "ואשר שאל כבוד מעלתו אודות וז"ל

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 

א מיתתו, ושאלה פעולתם עד שיקבע הרופ

נוספת האם מותר ליתן זריקת הרגעה 

בלבד הגם שאין  ןלגוסס כדי למנוע יסורי

 לזה שום השפעה על עצם רפואתו". 

 

י הארכת חיי החולה יתרבו "ולכן, אם ע

 יסוריו פטורים מכך

ולאחר שהביא את כל הסוגיא כמו  (חי

"וכתבתי דנראה סוגיא שכתב לעיל, הוסיף: 

א ליכא בגוסס ממש, דעלמא דעכ"פ חיוב

ובפרט אם רבו יסוריו ר"ל ע"י הארכת חייו 

דע"ז ודאי לא צותה תוה"ק, ויש ראיות לזה, 

באשכבתא דרבי  .(,קד)ועיין כתובות 

דהתפללה שיכופו העליונים את 

התחתונים, ועשתה פעולה שיפסיקו 

להתפלל על אריכת חייו מחמת יסוריו 

הגדולים, ועכ"פ אם עושים להאריך 

ו בלי יסורין איסורא בודאי ליכא, שעותי

ונפשטו עיקרי שאלותיו, וסוגיא דעלמא 

  .ל שבט הלוי", עככמדומני כתבתי למעלה"

 סימן א חלק) והנהגות בתשובות ע"עו

לעיל בשער ב, פרק א, שהובא  (,תתסא

 כג. סעיף

 

מותר לחלל שבת כדי להרגיע כאבי גוסס, 

 כיון שיתכן שיאריך את חייו חיי שעה

 שבת לחלל מותר האם שאלהלגבי הו יט(

 שמשכך חומר גוססל להזריק בשביל

 סימן ד"יו) ע"בשו מבוארהנה  ?כאבים

 יקרב שמא גוסס להזיז שאסור (,ט"של

 הלוי שבט ת"בשו מתיר כ"ואעפ, מיתתו

, כאבים משכך חומר לו להזריק ל"הנ
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 לומר יש כאביו את שמשכך כיוןש ,והטעם

 פשוט כ"וא, שעה חיי לחיות לו שיגרום

 השבת את דוחים שהרי מותר בשבת שגם

 .שעה חיי בשביל

 חיי יאריך אם מסופקים אנו אם גם אולם

 סימן) ע"השו דהא כתב ,להקל אפשר שעה

 בו שיש לחולה עושים" (:ד סעיף ח"שכ

", בחול לו לעשות שרגילים כל סכנה

 במניעת סכנה יהיה לא אם אף ומשמע

 וראיסב אפילו לעשות מותר ,ההוא הדבר

 .'משנה מגיד'ה דעת וכך היא, דאורייתא

( ה ג"תנ סימן ח"או) נזר האבני וכתב

 כל לו יעשה אם אף הואיל" ,הוא שהטעם

 לו שיחסר מה כל שוב, מסוכן הוא צרכיו

 הסכנה אל זה חסרון יצטרף כי, סכנה חשיב

 שאין וכיון ."יותר ויסתכן הכי בלאו לו שיש

 תמניע י"ע יותר יסתכן אם יודעים אנו

 על שבת לחלל מותר לכן ,ההוא הדבר

 שהחמיר שם ברורה המשנה וגם .ספיקא

 יאריך לא אם שבת לחלל לא לכתחילה

 שלא ברור אם רק הוא זה שכל הדגיש ,חייו

 הלכה בביאור ועיין" :ל"וז. כלל יסתכן

 שאפילו ,ל"דס פוסקים מכמה שהבאנו

 י"ע מחללין אין חילול שצריך במקום

 לא שאם בו לחוש שיש בדבר אלא ישראל

, להסתכן ויוכל חליו עליו יכבד לו יעשהו

 דבר אותו במניעת שאין שברור כל אבל

 לו הוא צריך מ"שמ פי על אף ,סכנה חשש

 בשבת אותו עושין אין ,לו לעשות ורגילין

 בו שאין חולה צרכי כדין ,י"א י"ע אלא

 באיסור להחמיר  מהנכון בודאי כ"וע ,סכנה

 יסתכן שלא ברור םא שרק הרי ."תורה של

 וכיון .עליו מחללים אין חליו עליו יכבד ולא

 יאריך ז"שעי לומר יש כאבים שבשיכוך

 בשבת לעשותו  מותר לכן את חייו, קצת

 פסקו פוסקים שהרבה ובפרט, ע"לכו

 מה כל לעשות שמותר ,משנה המגידכ

 ביביע ש"וכמו ,בחול לעשות שרגילים

 .ש"עיי( ל סימן ח"או' י חלק) אומר

 שיעורי)' ל"צז אליישיב ש"הגרי פסק וכך

 שמותר(, 409 עמוד ג חלק 'לרופאים תורה

 .גוסס של כאבים הרגעת על שבת לחלל

 משפט חושן) משה אגרות ת"שוע ב"וע

 לו שיש במי"(, שכתב: עג סימן ב חלק

 רואים שאין התפשט שכבר, סרטן מחלת

 בניתוח אף ימים להאריך שיוכל הרופאים

 כדי המקום עיקר על וחנית שעושים אלא

 כשעיקר זה מצוי ויותר היסורין להמעיט

 הרופאים שמסירין בערמונה הוא הסרטן

. זה לעשות מותר אם, הביצים את בניתוח

 היסורין הסרת בשביל שאף מותר זה הנה

 וגם, דסכנה בחולה ניתוח לעשות מותר

 שעה לאיזו חייו מאריך שהוא מסתבר

 דודאי, יםלרופא גם זה ידוע שלא אף קטנה

 במחלה מסוכנים חולים ששני מסתבר

 יש והאחד, יסורין לו אין האחד אבל אחת

 יסורין לו שאין מי הטבע שבדרך, יסורין לו

 נמי גדולים דהיסורין מעט יותר יחיה

 אף שמותר ודאי ולכן, החיים מקצרין

 חולה שהוא כיון בלאו שהוא סירוס שעושה

 שהוא אף הזה הניתוח לעשות יש מסוכן

אורה יש לדייק ל, ולכ", עכ"יסוריו להקל רק
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שסירוס מותר, כך גם חילול מדבריו כשם 

  .שבת מותר

 ג"כה ובאינשי"מ )שם(: "ע באג"וע

 להתרפאות לו א"שא מכירין שהרופאים

 חולה שהוא כמו שיחיה לא ואף, ולחיות

 רפואה סמי לו ליתן אפשר אבל יסורין בלא

 עתה נמצא שהוא כמו ימיו להאריך

 אלא רפואות מיני לו ליתן אין, סוריןבי

 רפואה סמי להם ליתן כי, שהם כמו יניחום

 פעולה איזה לעשות וכן ז"עי שימות

 הוא אחת לרגע אפילו לקצר שיגרום

 בשב שיהיו אלא, דמים שופך בחשיבות

 מרפא סמי איכא אם אבל, תעשה ואל

 מחייו רגע אף יקצרו ולא היסורין שיקילו

  ."גוסס אינו כשעדיין לעשות צריך

אסור ליתן סמי  גוסס כשהוא משמע

מרפא להקל מייסורין, ויש להקשות אמאי 

, והרי הקלת יסורין מיסוריו קללה אסור

אריך ימיו, והרי לכן מותר לחלל שבת ת

 ל?"בשביל היסורין וכנ

שכיוון שהפחתת היסורין  ונראה לתרץ,

ג "היא רק סיכוי קטן להצלה לא נתיר בכה

 ס שיתכן שימות בהזזה זו.להזיז את הגוס

מ שאין במציאות "אגל ל"דסל "י ועוד

אפשרות להקל על יסוריי יציאת הנשמה 

ור שאין לגעת בו, מהגוף, ולכן נשאר האיס

 ע."יו, וצשמא יהרגנו ביד

    

 ו סימןמ העולים דינים

ור ואפילו באיס ,א. חולה סופני מחללים עליו את השבת בשביל להאריך חיי שעה )ס"ק א( 

 ו(. סעיףדאורייתא )

שגוסס  ,ד( סעיףבתנאי שאינו מזיזו )ו ,ג( סעיףב. מותר להסיר דבר המונע יציאת הנשמה )

אולם אם כוונתו לרפאותו  ,ה( סעיףהריהו כחי לגבי זה שמחללים שבת עליו ושאסור להרגו )

 (. יט סעיףוה"ה לשכך ממנו כאבים ג"כ מותר ) ,ח( סעיף) , בתנאי שבקי ברפואהמותר

 ח(.  סעיףג. אסור לעכב יציאת הנשמה, אבל אם מרפאהו אע"פ שרק מאריך חיי שעה מותר )

אולם לא  ןד. דעת השבט הלוי הוא שמותר גם להאריך את הגסיסה בתנאי שאין לו יסורי

ואין להאריך סתם, רק אם  ן"מ שתמיד יש יסורידיין מסופק בידו(, אולם דעת האגרחייבים )וע

וכמו"כ אם אפשר להאריך ימיו עד  ,(טו-י סעיףאפילו קצת אז חיובא יש בדבר )יכול להרפאותו 

 טו(. סעיףשיגיע רופא שיודע לרפאותו ג"כ מחויב לעשות כן )

האם מותר לחלל שבת לצרכי חולה שיש בו סכנה אע"פ שאנו יודעים  נחלקו הפוסקיםה. 

ב שנכון להחמיר באיסור בוודאות שלא יסתכן כלל אם לא יחללו עליו שבת, והכרעת המשנ"

תורה, אולם אם יש חשש סכנה אם לא יחללו או שיש ספק שאולי ע"י החילול יתארך חיי שעה 

 יט(. סעיףאז מחללים שבת לכו"ע )
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, יט( סעיףו. מותר לחלל שבת בשביל להזריק חומר משכך כאבים לחולה מסוכן או לגוסס )

 .האחרון( סעיףוה"ה שאר איסורים )

 

 ?  ברפואות להתעסק חייב חולה האם  - סימן ז
 סעיף כגשב 75הערה כב, ו סעיףשב 69, הערה פרק אשער ב, שייך ל

 

ם: גניזת חזקיה את ספר "דעת הרמב

הרפואות, היתה בגלל שאנשים השתמשו 

 בו לרעה

 ששה"(, איתא: ט ,ד פסחים) משנהב א(

 ספר גנז... המלך חזקיה עשה דברים

: ם"רמבה . ופירש שם"לו והודו רפואות

 סמים הרכבת בו שיש ספר שהיה אפשר"

, כך אותו מרכיבין פלוני סם כגון ,המזיקין

, וזו זו למחלה וגורם, כך אותו ומשקין

 אותם הרופא שכשיראה, וכך בכך ורפואתו

 לו ונותן ,השקוהו פלוני שסם ידע ,המחלות

 בני קלקלו וכאשר, שיצילוהו נגדיים דברים

 ."גנזו ,בו הורגין והיו אדם

אין לומר שגנזו כי סמכו עליו במקום על ו

ה', כיון שכמו שמותר לאכול כשרעב, 

 מותר להתרפא כשחולה

 לדבר הארכתי ולא" : ם"הרמב ממשיך ב(

 פירשו וגם ששמעתי מפני אלא ,זה בענין

 חלה שאם ,רפואות ספר חבר ששלמה ,לי

 ועשה אליו פנה ,שהיא מחלה באיזו אדם

 חזקיה וראה, ומתרפא ,אומר שהוא כמו

 במחלותיהם' בה בוטחים אדם בני היו שלא

 ומלבד. וגנזו עמד, הרפואות ספר על אלא

, ההזיות מן בו שיש ומה זה דבר אפסות

 לו שהודו ולסיעתו לחזקיה ייחסו הנה

 לגרועים אלא דוגמתה ליחס שאין סכלות

 ,והמטופש המשובש דמיונם ולפי ן,שבהמו

 ,ואכלו הלחם אל ופנה אדם רעב אם

, ספק בלי הגדול הצער מאותו שמתרפא

 שוטים והוי', מה בטחונו שהסיר נאמר האם

 בעת' לה מודה שאני כמו כי, להם יאמר

 רעבוני להסיר דבר לי שהמציא האוכל

 על לו נודה כך, ולקיימני ולהחיותני

 מחלתי את המרפאה רפואה שהמציא

 לסתור צריך הייתי ולא. בה כשאשתמש

 , עכ"ל."רסומופ לולי הגרוע זה פירוש

ה 'וגנז "ד נו. )פסחים בגמ']אולם רש"י 

 על נכנע לבם היה שלא "לפי ,כתב( ספר'

וכן בברכות  .מיד" מתרפאין אלא םיחולי

כדי "' כתב: גנזה 'ש"ד ,דף י: פירש רש"י

דלא . הרי שלמד שיבקשו רחמים"

 . [החזו"אבדברי כהרמב"ם, ויתבאר לקמן 

עייאש, י "'ל כתב מהר"ם הנ"ועל פי הרמב

שחובה על האדם להשתדל ברפואתו בדרך 

 הטבע, ולא יסמוך על הנס
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 וע"פ דברים אלה של הרמב"ם כתב ג(

)סימן  יהודה שבט ובספר עייאש' י"ה'מהר

 לרפאות הרופא בקשת דענין ,דע": ו("של

 התורה, מן עיקר לו ויש מוכרח דבר הוא

 החולה על חזק חיוב שיש וכמעט

 ולחזר ,המובהק הרופא על לחזר ,והקרובים

 אותו לרפואת המועילין הסממנים אחר

 ולא ,זה בדבר ומתרשל המתעצל וכל .חולי

 יסמוך אלא ,טבע בדרך הרפואה על יחוש

 דברו ישלח ה"שהקב לומר ,נס דרך על

 ,המתמיהין מן אלא זה אין ,בחנם וירפאהו

 להיות הוא וקרוב זו, היא שוטים ודעת

 דכמו. הדין את ליתן ועתיד ,בעצמו פושע

 מהחום עצמו לשמור האדם שצריך

 בכל המתהוים העולם וממקרי ומהקור

 על ונסמך עצמו שומר שאינו וזה ,שעה

 אינו' ה אם ,לאמר בלבבו והתברך ,זה דבר

 אליו תאונה לא ,האדם על לבוא רע גוזר

 הכל ,ל"ארז דכבר .שוטה חסיד דהוא ,רעה

 הדין הוא כן. ופחים מצנים חוץ שמים בידי

 העולם מסר ת"שהשי הרפואות יבענינ

 חולי מרפא פלוני וסם ,הטבע כפי להתנהג

 ושרשי עשבים וכמה כמה וכן ,פלוני

 ועליו שרפים מיני וכמה ,האילנות

 "מספר להם שאין דברים לכמה המיוחדים

 '. וכו

איתא במדרש, שחובה לטפל בעץ כדי וכן 

 שיגדל, כך חובה לטפל בגוף כדי שיתרפא

ודה מדרש )שמואל ומביא השבט יה ד(

 ורבי ישמעאל ברבי "מעשה :פרשה ד(

 ,םיירושל בחוצות מהלכין שהיו ,עקיבא

 אדם בהם פגע .אחר אדם עמהם והיה

 ?אתרפא במה רבותי להם אמר ,חולה

 אמר .שתתרפא עד וכך כך קח :לו אמרו

 הכה מי ,עמהם שהיה האיש אותו להם

מר א .הוא ברוך הקדוש :ל"א ?בחולי אותו

 בדבר עצמכם הכנסתם חכמים םואת להם:

 ?!מרפאים ואתם הכה הוא ?!שלכם שאינו

 עובד מר להם:א ?מלאכתך מה מרו לו:א

 מי מרו לו:א. בידי המגל והרי ,אני אדמה

מר א ם?הכר את ברא מי ,האדמה את ברא

 ואתה מרו לו:א .הוא ברוך הקדוש להם:

 הוא ?!שלך שאינו בדבר עצמך את מכניס

מר א ?!שלו פירות אוכל ואתה ,אותו ברא

 אלמלא ?!בידי המגל רואים אתם אי להם:

 ,ומזבלו ,ומכסחו ,וחורשו ,יוצא שאני

 שוטהאמרו לו:  !מאומה העלה לא ,ומנכשו

 מה שמעת לא ממלאכתך !שבעולם

 ,שהעץ כשם ?!ימיו כחציר אנוש שכתוב

 עלה ואם ,עולה אינו ונחרש נזבל אינו אם

, מת ואוה חי אינו ,נזבל ולא מים שתה ולא

 איש ,הסם הוא ,הזבל ,העץ הוא ,הגוף כך

 . כ"ע ,הרופא" הוא אדמה

י עייאש, שרק אם התעסק "מסיים מהר

ברפואה הרבה ולא עזר, אפשר לידע שזו 

 גזירה מאת ה'

 דבריו את יהודה שבט הבעל ומסיים ה(

 שהרבה ,הרואה יראה אם ,מיהו": וכותב

 שהגזירה אלא זה אין, הועילו ולא עשו

 אם כ"משא. שקר הוא החריצות ואז ,אמת
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 בדרכי יתעסק ולא ,בטל האדם ישב

 ,והמכה הנגע אותו יתפשט ,הרבה הרפואה

 מאותו למות וסופו ,והולך מתנוון שיהא עד

 באותו שימות עליו נגזר שלא מה ,חולי

 דודאי ,יוקדת באש לנכנס זה ודומה .פרק

 ואלו .עתו בלא הוא ומת אוכלתו אש

 הנפתל זולת ,יכחשם לא ,פשוטים דברים

 ת"שול השבט יהודה, והובא ב", עכ"והעקש

(, כ סימן רחל רמת - ה חלק) אליעזר ציץ

 קצת הארכתי"שהביאו כתב:  ואחרי

 ל"הנ יהודה השבט דברי תמצית בהעתקת

 יקר כמעט כעת הוא הספר באשר

 מאלפים מאד המה והדברים המציאות

 ."לדעתם ונחוצים

שאינם  גם בגמרא רואים, שיש יסורין

 י סם פלוני ורופא פלוני"מתרפאים אלא ע

 זרה גמ' )עבודהונראה להביא ראיה מה ו(

 על אותן שמשגרין בשעה, יסורין" :נה.(

 אלא תלכו שלא: אותן משביעין, האדם

 פלוני ביום אלא תצאו ולא, פלוני ביום

 סם ידי ועל פלוני ידי ועל, פלונית ובשעה

יכים , הרי מוכח שיש יסורין שצר"פלוני

 להסתלק רק ע"י סם פלוני ורופא פלוני.

ה ברא את "א, שהקב"דומה לזה כתב החזוו

האדם, באופן שלפעמים נצרך לעזרה 

 רפואית

 אמונה בספר דומה לזה כתב החזו"או ז(

 האדם בגוף ויש" :א אות ו( )פרק ובטחון

, ודמו בשרו לסגולת נוחים חיים בעלי צבא

, רשלג, גמורה בהתמדה הכן עומדים והם

 את המסכנים המיקרובים את ולאבד להרוג

 לא ,רציניים במקרים ואכן, האדם חיי

 לנצח עצמו הגוף של הסגולה יד תספיק

 זקוקה והיא, האכזרי האויב עם במלחמתה

 את הבורא ברא וכבר, החוץ מן לעזרה

 ופרי ,וירקות ,עשבים של ,הטוב אוצרו

 ומוצקים ,סגולות ומימות ,עץ ופרי ,אדמה

 סגולות בהם ניתן אשר ,הארץ כדורב רבים

 ,חכמה נתן חכם ובלב .למיניהן מרפא

 חכמת ולדעת, סגולותיהן אחר לחקור

, לתעודתו מין כל ,שימושן ואופן הרפואה

 לכל הרופאים במרפא הורגלנו אשר וככל

 .עכ"ל ."למיניהן הגוף תחלואי

א: ההשתדלות הטבעית "ועוד כתב החזו

 ברפואה היא מצוה וחובה

 בקובץ ,ל"ז א"לחזו עוד מצינו ןוכ ח(

 וכשאני": תבשכ ,(קלו אגרת) אגרות

 ההשתדלות את חושב הנני ,לעצמי

 למצוה, לבריאות שנוגע במה תהטבעי

 צורת להשלמת החובות וכאחת .וחובה

 במטבע ה"ב היוצר הטביע אשר, האדם

 אצל שהלכו מאמוראים ומצינו .עולמו

 ןמ והרבה, רפאילה ומינים ע"מאוה רופאים

 לצורך שנבראו םיומוצק ח"בע הצמחים

 לכל שניתן חכמה שערי נבראו וגם, רפואה

אם כי יש דרך  ולדעת. ולהתבונן לחשב

וכש"כ על  ,לדלג על הטבע ,בדרכי השי"ת

 ,מ"מ צריך לפלס מאוד וב השתדלות בה.ר

ייק אינן כי שתי הנטיות מקו האמת המדו

אם לבטוח יותר ממדרגת הבטחון  ישרות.
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אליו באמת, ואם להאמין שהגעתי 

 .ל"עכ ,"..בהשתדלות יותר מדאי.

ן כתב: מי שהוא בדרגה "הרמבלעומת זאת 

 גבוהה, אין לו עסק ברופאים

 כתב בפרשת בחוקותי ן"רמבה אולם ט(

 ישראל בהיות כי, והכלל" (:, יאכוויקרא )

 בטבע ענינם יתנהג לא, רבים והם שלמים

, בכללם לא, בארצם ולא, בגופם לא, כלל

 לחמם השם יברך כי .מהם ביחיד ולא

 שלא עד, מקרבם מחלה ויסיר, ומימם

 מדרכי בדרך ולהשתמר לרופא יצטרכו

( כו, טו שמות) שאמר כמו, כלל הרפואות

 עושים הצדיקים היו וכן. 'רופאך' ה אני כי'

 לא ,שיחלו ןועו יקרם כי גם, הנבואה בזמן

 חזקיהו כענין .בנביאים רק ,ברופאים ידרשו

 ב"דהי) הכתוב ואמר(. ג-ב, כ ב"מ) לותובח

 כי' ה את דרש לא בחליו גם' :(יב, טז

 נהוג הרופאים דבר היה ואילו '.ברופאים

 אין, הרופאים שיזכיר טעם מה, בהם

 אבל. השם דרש שלא בעבור רק האשם

 מצה פלוני אכל לא, אדם יאמר כאשר הוא

 .חמץ אם כי המצות בחג

 ושידר לא ,בנביא השם הדורש אבל

 עושי בבית לרופאים חלק ומה. ברופאים

 לחמך את וברך שהבטיח אחר, השם רצון

, מקרבך מחלה והסירותי מימיך ואת

 המאכל על רק מעשיהם אין והרופאים

 .עליו ולצוות ממנו להזהיר והמשקה

 ותרתין עשרין כל' :(.סד ברכות) אמרו וכך

 אומנא אפילו יוסף רב ,רבה דמלך שנין

 ,ט ר"במדב) להם והמשל '.קרא לא לביתיה

 פתיח ,למצותא פתיח דלא תרעא' :(ג

 שאין'( .ס ברכות) :מאמרם והוא. 'לאסיא

 '.שנהגו אלא ,ברפואות אדם בני של דרכם

 האדם יחלה ,ברפואות דרכם היה לא אילו

 ויתרפא ,חטאו עונש עליו יהיה אשר כפי

 והשם ,ברפואות נהגו הם אבל .'ה ברצון

 .הטבעים למקרי הניחם

 ,'ירפא ורפא' :(שם) באמרם ונתםוכ היא וזו

 לא .'לרפאות לרופא רשות שנתנה מכאן

, להתרפאות לחולה רשות תנהישנ אמרו

 כי להתרפאות ובא ,החולה שחלה כיון אלא

 השם מעדת היה לא והוא ,ברפואות נהג

 עצמו לאסור לרופא אין, בחיים שחלקם

, בידו ימות שמא חשש מפני לא .מרפואתו

 ולא .ההיא במלאכה בקי אשהו אחרי

 כל רופא הוא לבדו השם כי שיאמר בעבור

 ציםיהנ האנשים כן ועל. נהגו שכבר, בשר

 שמות) באגרוף או באבן זה את זה שהכו

 כי, הרפואה תשלומי המכה על יש( יח ,כא

 כאשר, הנסים על דיניה תסמוך לא התורה

 אביון יחדל לא כי' :(יא, טו דברים) אמרה

 אבל. יהיה שכן דעתומ, 'הארץ מקרב

 עסק לו אין ,איש דרכי השם ברצות

 .ן"ל הרמב", עכ"ברופאים

הרי מבואר ברמב"ן שאין רפואות דומים 

ממש לאכילה ושתיה כיון שהמחלה ניתנה 

בתור עונש, והדרך האמיתית להתרפאות 

הוא ע"י תשובה ופשפוש במעשיו, והוא 

רמב"ם נתבאר למעלה מהדלא כמו ה

  .כילה ושתיהכמו א םשרפואות ה
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ן, דמצווה "הלכה למעשה כתב הרמב

לרפאות, והמתייאש ואינו עוסק ברפואות 

 הרי זה שופך דמים

אולם הלכה למעשה כותב הרמב"ן  י(

 ענין - המיחוש )שער האדם בספר תורת

 נתנה דאמרינן דהא "ומסתברא :הסכנה(

 שאינו לומר, לרפאות לרופא רשות תורה

 שלא ,נ"א .השגגה חשש משום אסור

 והוא מוחץ הוא ברוך הקדוש יאמרו

 ברפואות אדם בני של דרכן שאין ?!מרפא

 גם'( טז ,ב ה"ד) שכתוב כענין, שנהגו אלא

. 'ברופאים אם כי' ה את דרש לא בחליו

 דמצוה ,הוא דמצוה רשות ,רשות האי אבל

 מאכילין כדתנן ,הוא נ"קויפ ובכלל ,לרפאות

 מי ,(:פג יומא) ותניא. בקיאים פ"ע אותו

 בקיאים פ"ע אותו מאכילין ,בולמוס שאחזו

 וכל שהדבש מפני ,מתיקה מיני וכל דבש

 אלו וכל .העינים את מאירין מתיקה מיני

 היתה שאם, אותו מאכילין בקיאין פי על

 והאכילוהו ,שלו בבולמוס צמירתא אישתא

יומא ) נמי ותנן. אותו הורגין אלו הרי ,דבש

 סם ול מטילין ,בפיו החושש :(פד:-.פד

 הלי דשייף ,(ה:כ פסחים) רבינא וכן .בשבת

 אישתא משום דערלה בגוהרקי לברתיה

 מעצי חוץ מתרפאין בכל וכן ,צמירתא

 הרפואות מלאכת של בדרכים לןוכ, אשרה

 אלא אותן לדעת אפשר ואי, אותן עושין

 מותר שמרדה עין וכן. חכמה אותה פ"ע

 משערי הכוחלין מלאכת, בשבת לכוחלה

 ומחללין והואיל, היא רפואות לש לוריןיהק

, הן נפש קוחיפ בכלל מ"ש ברפואות שבת

 בחכמה הזריז, היא רבה מצוה נפש קוחיופ

 שופך והשואל ,מגונה והנשאל ,משובח זו

 מ"וש. עושה ואינו יאשיהמת ש"וכ, דמים

 חייב ,זו ומלאכה בחכמה שיודע רופא כל

 שופך ז"ה עצמו מנע ואם, לרפאות הוא

 עכ"ל., דמים"

שלהלכה פסק  ,הרי מבואר מהרמב"ן

"וכ"ש  :שחייבים להתרפאות, וכלשונו

שופך "המתיאש ואינו עושה" שהוא 

שמה שכתב שעובדי ה'  ,וא"כ צ"ל ."דמים

ל הוא דרך ניסי ומע ,אינם פונים לרופאים

וכן דעת הט"ז  ורק ליחידי סגולה, הטבע,

שהאידנא חובה היא שיובא לקמן, 

 להתרפאות. 

 חשוקין, מצאתי ב"עת הרמבוכישוב זה בד

 כתב...".(, שכתב: נה זרה עבודה) חמד

 ואין, ברופאי ידרוש לא' ה שדורש ן"הרמב

 אמנם'. ה רצון עושי בבית חלק לרופא

 סוף פסחים) המשניות בפירוש ם"הרמב

 לדרוש שלא הזאת שדעה כתב( ד"פ

 וכשם, ומשובשת קלה דעה היא, ברופאים

 ואין, ללאכו הוא וצריך לו מותר שהרעב

 לדרוש לו יש החולה כן, באמונה חסרון בזה

' לה ולהודות ברפואות ולהשתמש ברופא

 ובמכתב. ל"עכ, בעולמו רפואות שברא

 אין, כתב( קעב עמוד ג"ח) מאליהו

 אחד דכל, ן"לרמב ם"הרמב בין מחלוקת

 על דיבר ן"הרמב, אחרת מדרגה על מדבר

 ם"הרמב גם זה ובכגון, מאוד גבוהה מדרגה

 באותה שאינו מי על דיבר ם"והרמב. מודה
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, אדם בני של ככולם רובם דהיינו. מדרגה

 ובכל. עליונה מדרגה באותה שאינו דמי

 את וסומך, מרפואה עצמו את מונע זאת

, טבעיים אמצעים בלי ת"השי על עצמו

 קלה ודעתו אוולת שזו ם"הרמב כותב עליו

. שם עיין. לזה יודה ן"הרמב וגם, ומשובשת

 כעין כתב( ד"סק נט סימן ח"או) א"החזו גם

 יודעים אם: ל"וז מאליהו המכתב דברי

 שחסרון הרופאים פ"ע או, מהנסיון

 לחשבו יש, במעיים קלקול גורם התבשיל

 ומבשל] בדבר שמיקל ומי, סכנה לספק

 שבוטח ומי. אותו מזניחין אין[ לתינוק מזון

 מבשלים שאין באופן בנו מזונות וקובע בה

 אין. בכך הורגלו וכבר, בשבילו בשבת

 שגם מדבריו למדנו. ל"עכ, אותם מזניחין

 במידת תלויים, סכנה בהם שיש דברים

, ת"בהשי בוטחים ההורים שאם, הבטחון

 הטוב המזון בשביל שבת מחללים ולא

 .ל", עכ"אותם מזניחם אין, לתינוק

א כתב, דהפירוש הנכון בגניזת חזקיה "החזו

על ה', הוא שלא סמכו  את ספר הרפואות

 ס"כי כך משמע מסתימת הש

 טחוןיוב אמונה ספרעוד כתב ב יא(

ו.(, נ) "בפסחים :ה אות ה( )פרק  א"לחזו

 לפי ,י"ופרש .הרפואות ספר שגנז חזקיהו

 היו אלא ,חליים על נכנע לבם היה שלא

 המשנה רושבפי מ"והר .מיד מתרפאין

 ספר חבר שלמה כי ,לו שפירשו הביא

 שום יקרנו או דםא שום כשיחלה ,הרפואות

 ,הספר לאותו מתכוין היה ,החולים מן חולי

. מתרפא והיה ,בספר ש"כמ עושה והיה

 היו לא אדם בני כי חזקיה ראה וכאשר

 מ"והר .וגנזו אותו הסיר ,י"הש על סומכים

 לשלול יתכן דלא ,זה פירוש על חלק שם

 לשלול ראוי שאין כמו ,רפואות אדם מבני

 בלישק ירוששפ נראה אבל .מזונות מהם

 רשופי, איש מפי איש מקובל הוא מ"הר

' בגמ לומר להו הוי דלא ,קשה שם מ"הר

 מה מפרשי הוו אלא ,הרפואות ספר סתם

 .וההפסד האיסור מן בו שהיה

ואין לדמות רפואה לאוכל, דרעבון אינו 

עונש שנועד לאותת לאדם לשפר מעשיו, 

כ חולי. אלא שניתנה תורה רשות "משא

ת, ועל בני עלייה כדור וחובה להתרפאו

חזקיהו היה להסתפק בתשובה ובבקשת 

 רחמים, ולהתחזק באמונה וביטחון

 ,ממזונות ש"מ מ"הר שהשהק ומה יב(

 :י"דבר תני :ה.(פ) ק"ב אמרו שהרי ,ע"צ

 לרופא רשות שנתנה מכאן ,'ירפא ורפא'

 לפי ,א"ר אמר :)ס.( ברכות' ובגמ .לרפאות

 אלא ,לרפאות אדם בני של דרכן שאין

 להם היה לא ,כלומר :י"ופרש .שנהגו

 ואביי .רחמים לבקש אלא ברפואות לעסוק

 משום ,הכי אינש לימא דלא ,התם אמר

 דאין ,מבואר והרי .לרפאות רשות שניתן

 להתיר קרא צ"א שהרי ,כמזונות רפואות

 היא ואכילה ,עונש אינו רעבון אלא .מזונות

 צדיק של לחנווש כי, ברךית לפניו עבודה

' כו שאכלו' ג ,ג"פ אבות כדתנן ,זבחכמ

 חולי אבל .משולחנו של מקום אכלו כאילו
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 בתשובה להתחזק וראוי ,עונש הוא

 רשות תנהישנ אלא ,רחמים ובבקשת

 .מועטים יהיעל בני כי ,להתרפא

 בסנהדרין שאמרו חזקיהו של דורו והנה

, ה"ע מצאו ולא ש"ב ועד מדן בדקו" )צד:(

 תינוק אומצ ולא אנטיפרס ועד מגבת

 בקיאין היו שלא ואשה איש ותינוקת

 שם)' בגמ ואמרו ."וטהרה טומאה בהלכות

 והבל .משה של דורו זה ,החן שקר" .(כ

 היא' ד יראת .יהושע של דורו זה ,היופי

 היה ראויו ."חזקיהו של דורו זה ,תתהלל

 ושלא ,ובטחון באמונה עוז במגדל לעמוד

 עכ"ל. ברופאים". להשתמש

כל מה שיש סוברים שניתן הרי מבואר ש

ולא  ובקשת רחמים'להסתמך על 'תשובה 

, הוא רק בבני עלייה שהם לפנות לרופאים

 ,אבל דרך התורה לפשוטי עם הוא מועטין.

שחובה להתרפאות, ומי שלא עושה כן הוא 

וכמו שכתב הרמב"ן בעצמו  ,שופך דמים

האדם. וכן מבואר בהדיא  רתבספר תו

ר לסמוך על שאסו ,ברשב"א שיובא לקמן

 הנס בענייני רפואה.

א, שאסור לשנות מהמנהג "כ החיד"וכ

 וחייבים להתרפאות, ורק ישים מבטחו בה'

יורה  י"בברכ) א"החידוכיוצא בו כתב  (גי

"ונראה דהאידנא (: , דין אדעה סימן שלו

אין לסמוך על הנס, וחייב החולה להתנהג 

בדרך העולם לקרות רופא שירפאנו, ולאו 

כי  ,לשנות סוגיין דעלמא ולומר כל כמיניה

הוא גדול מכמה חסידי הדורות שנתרפאו 

וכמעט איסור יש בדבר, אי  .על ידי רופאים

משום יוהרא, ואי משום לסמוך אניסא 

במקום סכנה ולהזכיר עונותיו בשעת חוליו, 

רח כל ווא ,אמנם ינהוג כדרכן של בני אדם

ולבו בל  ,ארעא להתרפאות על ידי רופא

ידבק בקונו למתקף ברחמי בכל  עמו, רק

 .י"ל הברכ", עכובו יבטח דוקא" ,לב

האבן עזרא מחדש, שיש חילוק בין מכה 

רשות לרפאות, לבין  חיצונית שבזה ניתנה

 מכה פנימית שמסורה ביד ה'

(, כתב: יט, כא)שמות  עזרא אבןוהנה ב (יד

 לרופאים רשות שנתן לאות ,ירפא ורפא"

 רק. בחוץ שיראו והפצעים המכות לרפא

 השם ביד ,בגוף בפנים שהוא ליוח כל

 ."תוולרפא

ן, מתיר האבני "לפי דברי האבן עזרא והרמב

נזר להחמיר ולא לרפאות מכה פנימית 

, ובפרט שבדורו, היו במאכל אסור

 הרופאים מועדים לקלקל

 משפט חושן) נזר אבני ת"שווהנה ב (וט

ה 'ובשאלה השניה'( הביא ", דקצג סימן

 ד"אב נחום זאב' ר הגאון תשובה מאביו

 שיש בחולה"ל: "ביאלה בעל אגודת אזוב וז

 רפואה לו ואמרו ,הרופאים י"עפ סכנה בו

 לחולה מותר אם ,אסורות במאכלות

 עזרא אבן דברי לפי הנה. עצמו על להחמיר

 דוקא ,'ירפא ורפא' על שפירש ,(ל"הנ)

 חולי על לא ,שמבחוץ ופצעים במכות

 ב"דהי) סוקמפ הראי ומביא ,שמבפנים

 כי' ה את דרש לא בחליו וגם' :(ז"ט
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 על להחמיר מותר בודאי ,לדבריו ,'ברופאים

 רק ,שמותר די ולא ,שבפנים בחולי עצמו

 שבפנים בחולי עצמו לרפאות יש איסור

ן "הביא שם את דברי הרמב. ו"מרופאים

ואחר שהאריך שם, כתב בסוף  .ז"והט

 לההחו יוכל דודאי ,נראה מ"ומ..."תשובתו: 

 ן"והרמב עזרא האבן על לסמוך ,הצדיק

 ,שבפנים בחולי אסורות למאכלות כשנוגע

 עזרא האבן כי .הרופאים על לסמוך שלא

. ל"ז ח"הב כנגד רוב המה ,ל"ז ן"והרמב

 גבול בכל נהגו שכן ,ל"ז ח"הב כ"ומש

 ל"ז ן"שהרמב כיון ה,ראי אינו ,ישראל

. כן האמר ראהגמ וכן ,נהגו שכן כתב בעצמו

 מצד אינו שהמנהג ,ן"הרמב כתב אבל

 קוחיבפ הולכין שאין לומר ואין. החסידות

 בחוש נראה כי ,אינו זה ,הרוב אחר נפש

' ה לפני וטוב ,לקלקל מועדין שהרופאים

 .מהם ימלט

ן, "ומביא האבני נזר ראיה לשיטת הרמב

 ק על החסיד לגדל"מהאיסור שמבואר בב

נ, שכיון שחסיד "בהמה דקה לצורך פיקו

 ן"היה לו לנהוג כרמבהוא 

 ,ל"ז ן"להרמב הראי לי נראה וגם  (זט

 :שם דאיתא ,(.פ) ק"ב מסכתב' הגמ מדברי

 ,מלבו דם גונח היהש אחד בחסיד מעשה"

 שיינק עד תקנה לו שאין הרופאים ואמרו

 נכנסו לימים .לשחרית משחרית רותח חלב

 קשורה עז אותה שראו כיון ,לבקרו חבריו

 ,ואמרו וריהםלאח חזרו ,המטה בכרעי

 נכנסין ואנו ,זה של בביתו מזויין לסטים

 יודע ,אמר מיתתו בשעת הוא ואף ?!לבקרו

 שעברתי העז אותה אלא ןועו בי שאין אני

 נפש קוחיפ הא ,וקשה. "חברי דברי על

ה שהי כיון ,ודאי אלא !האיסורים כל דוחה

 ,הרופאים י"עפ לעשות צריך ההי לא ,חסיד

. איסור בדבר רטובפ ,ל"ז ן"הרמב כדברי

 ,ל"הנ קושיא הקשה מקובצת השיטה ,והנה

 שנאסר דבדבר ,המאירי הרב בשם ותירץ

 ראוי ,אחרים פסידת ומחשש תקנה משום

 היה תירוצו לפי והנה. ביותר בו להחמיר

 נפש קוחישפ ,בפוסקים להיות זה דין צריך

 בפוסקים מצינו ולא ,כזה איסור דוחה אין

 אתי ל"ז ן"הרמב דברי לפי אך !זה דין

 גמור צדיק שאינו מי הדין דמן דנהי ,שפיר

 נפש קוחיפ ברופאים להתרפאות ורוצה

 נחשבה הי לחסיד רק ,זה איסור גם דוחה

 ,זה דין הפוסקים הביאו לא לכןו. ל"כנ וןוע

 נפש קוחיפ משום מותר הדין דמן כיון

 . ל"כנ כזה איסור אפילו

 

עוד כתב האבני נזר: אפילו מי שאינו 

ק לצדיק, אם בוטח בה' ורוצה מוחז

להחמיר שלא להתרפאות בדבר אסור, 

 חשיב צדיק

 שאינו מי אבל ,בצדיק ל"הנ כל אך (זי

 במאכלות עצמו על להחמיר ורוצה צדיק

 בזה לשאול יש עדיין ,הרופאים נגד אסורות

 ז"הט כתב אדם שבסתם כיון ,מותר אם

 אך. מרופאים להתרפאות יש ומצוה שחיוב

 שמחמיר צדיק מקרי זה עניןדל ,לי נראה
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 י"בהש ובוטח ,אסורות במאכלות עצמו על

 כ"וא ,נפשו סכנת בו שיש במה לואפי

 לו מותר הכי אפילו ,צדיק שאינו מי לואפי

 נגד אסורות במאכלות עצמו על להחמיר

  .הרופאים

עוד כתב האבני נזר בזמנו: מותר גם למי 

שאינו צדיק שלא לדרוש ברופאים, כיון 

 ם מועדים לקלקלשהרופאי

 שלא מותר אם ,לשאול יש עדיין אך (חי

 למאכלות נוגע באינו ברופא לשאול

 שאין שלמי כתב ז"שהט כיון ,אסורות

 התלוי שחיותו כיון ,יש ומצוה חיוב צדיק

 שנראה כיון ,ד"לפע נראה זה כל עם. בכך

 יוכל ,לקלקל מועדין שהרופאים בחוש

 עצמו להכניס שלא כדי י"בהש לבטוח

 זה שלענין וגם. במעשה נפשות כנתלס

 מפשט כי וגם. י"בהש שבוטח צדיק מקרי

 עוסק שאינו אדם שכל ,נראה ן"הרמב דברי

 לענין צדיק מקרי ,ת"בהשי ובוטח ברפואות

. כן לעשות ומצוה רשות יש אדם ולכל ,זה

 היינו ,הכי אינש לימא לא' הגמ דאמר ומה

 כי וגם .ל"וכנ ברפואות עוסק שהוא כיון

 ,כן משמע' וגו בחליו וגם' הפסוק פשט

 שלא מה לאסא חטא נחשב ההי לא כ"דאל

 ,גמור לצדיק עצמו את מחשיב ההי

 לצדיק חטא ההי שזה כתבתי ולמעלה

]א.ה.  כן משמע לא הפשט אבל ,כמותו

כוונתו, שעל כרחך גם מי שאינו צדיק אין 

 בחסיד' דהגמ מעשה וגםלו לילך לרופאים[ 

 החזיק שלא מה חטא נחשב ההי לא כ"ג

 בשעת שאמר ומה ,גמור לצדיק עצמו את

רק . זה אז אליו נגלה השהי אפשר מיתתו

 ולא י"בהש לבטוח יש אדם שלכל משמע

 שנראה האידנא לכך. ברפואות לעסוק

 נראה ,לקלקל מועדין שהרופאים בחוש

 ושלא ן"הרמב דברי פשט על לסמוך שיוכל

ל ", עכ"םיבידי נפשות לסכנת עצמו להביא

 "והאידנא"]א.ה. וכיון שכתב בני נזר הא

 .[כמובן שהכל לפי המקום והזמן

ת יחוה דעת תמה על האבני נזר, "בשו

הפוסקים שאסור ל ו"חזשהרי דעת 

 להחמיר ולא להתרפאות, ומנכין מזכויותיו

 אם סומך על הנס

, (אס סימן א חלק) דעת יחוה ת"שווב (יט

 שהרי"ל: "תמה על דברי האבני נזר, וז

 סכנה שבמקום ,הראשונים בדברי מבואר

 ולהתענות עצמו על להחמיר לחולה אסור

 ז"הרדב ת"בשו מבואר וכן, הכפורים ביום

 להחמיר לחולה שחלילה(, תמד סימן) ג"ח

 אם, הכפורים ביום להתענות עצמו על

 סכנה ספק לידי שיבוא חוששים הרופאים

 הוא הרי עצמו על ושהמחמיר, כך ידי על

 את ואך': שכתוב מוכ, בנפשו מתחייב

 ומה. ש"ייע 'אדרוש לנפשותיכם דמכם

 ן"הרמב דברי על נזר באבני שהסתמך

 ן"הרמב שגם באמת, בחקותי שתבפר

, חזון כל שנסתם הזה שבזמן מודה

, מישראל הנבואה ונפסקה והסתיימה

, הרופאים עצת פי על להתנהג מחוייבים

 אומר הרופא שאם( ג.פ) ביומא וכמבואר
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 והחולה, הכפורים ביום אכולל החולה צריך

, לרופא שומעים, צריך שאינו אומר

 בתורת ן"הרמב כ"וכ. אותו ומאכילים

 ם"הרמב פסקו וכן(. ד"ע' ז דף) האדם

'(. ח הלכה עשור שביתת מהלכות' ב פרק)

 ח"תרי סימן) ח"א ערוך והשלחן והטור

 מחלה לו יש החולה אם ואפילו'(. א סעיף

 ומחללים, אהרופ לדברי שומעים, פנימית

 לחולה ואסור, הכפורים ויום שבת עליו

 רבי היה אם ואפילו. עצמו על להחמיר

 שאין בודאי, זה על חולק עזרא אבן אברהם

. הפוסקים רבותינו כל דעת נגד עליו לסמוך

, א"נ סימן א"ח ץ"התשב ת"בשו ש"וכמ)

 אבן אברהם רבי דברי על לסמוך שאין

 רבספ ייןוע(. הפוסקים דעת נגד עזרא

'(, ד שער הבטחון שער) הלבבות חובת

 אינו שמא, בזה הנס על לסמוך שאסור

 מתחייב ונמצא, נס לו להעשות ראוי

 לו מנכים, נס לו עושים אם ואפילו, בנפשו

 לפיכך(. א"ע ב"ל בשבת ש"וכמ. )מזכיותיו

 . כ"ע הטבע דרך פ"ע בזה להתנהג צריך

'(, ה הלכה' ח פרק יומא) בירושלמי ומבואר

 ויום שבת לחלל מותר אם לחכם לשהשוא

 שופך זה הרי, נפש פיקוח במקום הכפורים

 וחוזר ושואל הולך שהוא שעד, )דמים

 ודמו, נפשו את מוציא החולה הרי, אצלו

 כ"וכ. משובח זה הרי והזריז(. יבקש מידו

 א"י דף) האדם תורת בספרו ן"הרמב עוד

(. ג:פ יומא) ן"בהר להלכה הובא וכן(. ב"ע

 עמוד) התשובה בחיבור מאיריה כתב וכן

 עצמו ומוסר בזה המתחסד שכל(, א"תע

 דמים שופכי מכלל הוא הרי לסכנה כך מפני

 איסור בספר גירונדי יונה רבינו כ"וכ. ש"ע

ל של היחוה "עכ, "'(ח דין' ס כלל) והיתר

 דעת.

שכל היתרו  יש ליישב את דעת האבני נזר,

שלא להתרפאות, הוא רק לזמנו שקלקלו 

 יםהרופא

הגאון הרב ברכיה ליברמן  לי וכתב כ(

אפשר לתרץ את שלכאורה  ,שליט"א

, שגם הוא סובר שאין לעשות האבני נזר

לפנים משורת הדין נגד התורה שאומרת 

, ולכן חולה חייב לאכול ביוה"כ 'וחי בהם'

ואסור להחמיר על עצמו, וכל מה שהתיר 

הוא רק כשמדובר על תרופות וניתוחים 

ים מיועדים לקלקל )כפי שרואים שהרופא

מה שהיה בזמנם( לכן מותר להסתמך על 

שיטת הרמב"ן והאבן עזרא שאינו רוצה 

 להזדקק לזה ובפרט במאכלות אסורות.

 שאין בזמנו סבר נזר שהאבני להוכיחויש 

 יורה חלק, מתשובתו ברופאים על לסמוך

 זה היה אם אך(: ''שכא סימן) דעה

 כלל םמסכי הייתי לא( ניתוח) אפיראציע

 האפיראציעס וכל האפיראציע לעשות

 ,מבטיחים שהרופאים ואף. סכנה בחזקת

 .''בזה עליהם לסמוך שאין יגיד הנסיון

יש לומר, שכל דברי האבן עזרא שרפואה 

פנימית אינה מסורה לרופאים, היא רק 

בגלל שמרפאים בה מאומדנא, וברפואה 

כזאת כבר כתבו הפוסקים שאין חייבים 

 להתרפאות
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והוסיף הרב ליברמן שלכאורה כוונת  (אכ

האבן עזרא שאין רשות לרפא חולי פנימי 

 ח"קס )סימן ופלתי רתישכתב הכ כמו ,הוא

 אין ורופאים מחקרים בכל": ל"וז ה("סק

 זה הוא כי ,עליו יאמר אשר ברור דבר בהם

 עין ומראה שכלם לפי רק ,ספק בלי ברור

 שברופאים טוב ל"חז אמרו ולכך, ישפטו

 'ירפא ורפא' בתורה נאמר אף .םולגהינ

 התורה אבל, לרופא רשות שנתנה מלמד

 פצע או יד בשבר ,חוץ ממכות ברהיד

 עד יורד הרופאש מחוש שזה ,וחבורה

 כמופת חותך מופת כמעט ובזה ,תכליתו

 יםיפנימ םבאברי בחולי כ"משא, הנדסה

 כפי ידונו בזה ,בו שולט רופא עין שאין

 עד ,כדומהו שקול וספק ,וכמדומה שכלם

 ,הרוגיה כל ועצומים הפילו חללים רבים כי

 ,ומתון הדעת ישוב צריך כאלה לדברים כי

 ונפש ,ו"ח ישגה לבל ,רבים תנאים וכהנה

תב האבן עזרא ולכן כ .ל"עכ ,"חובל הוא

שאין רשות לרופא לרפאות בדברים 

כיון שכל מה שעושה הוא רק  ,פנימיים

האבני נזר 'שהם  וכלשון ,בדרך אפשר

כיון שהם יכולים גם  ,ועדים לקלקל'מ

 לעשות לחולה יותר גרוע ח"ו.

 סימן שכח)וקציעה וכמו"כ מבואר במור 

ש שהארכנו "הובא לקמן בסימן כג, ועייו

שכל , (עוד בדין כפיית החולה להתרפאות

 ,מה שכופים את החולה לקחת תרופות

דווקא כשרוצה למנוע מהשתמש הוא "

ת ע"י רופא אף הסתמיודאית )וברפואה הו

שהחמיר על  ,ודאית חשיבא(ומומחה, כ

אבל אם נמנע  .עצמו מחשש איסור דשבת

 אפילומפני שאינו מחזיקה לרפואה בדוקה, 

כ"ש אם מסייעו רופא ומדעת עצמו בלבד, 

אין  ,אחד )המתנגד לרופא שאומר צריך(

וכ"ש אם חושש הוא שמזקת לו  .כופין

אותה תרופה שסדר לו הרופא האומר 

בחול אין רשאין להכריחו, ק"ו  אפילו צריך,

לשבת. והיינו בתרופה שעושים מסמים 

לאכול ולשתות החולה, או לגמוע אבקת 

רוכל, לצורך חולי נעלם שבפנימיות הגוף 

במקומות הבלתי נגלים, ואף הרופא עצמו 

אינו יודעם ומכירם בברור, אלא באומדנא 

גרידא, ומנסה הוא בתרופות מסופקות 

דאי אשרי הנמנע מהם לעולם, לעצמו, אז ו

ויניח  ,ואינו בוטח ברופא ב"ו ובתרופתו

  ן.הדבר ביד רופא חנם הנאמ

בהגהותיו כת"י לטור יו"ד )וכן כתב היעב"ץ 

והוסיף שם שעל רופא שעוסק  ,(של"ו סימן

אמרו  ,בחולי נסתר עפ"י אומדנא בעלמא

 .םוחז"ל טוב שברופאים לגיהנ

ל האבני עפי"ז מובן היטב כל התשובה שו

נזר הנ"ל, שמי שרוצה להחמיר לא לסמוך 

 על רופאים הרשות בידו.

ז בימינו, שמטפלים הרופאים "ולפי

במחלות פנימיות מידיעה גמורה, אין שום 

 ע להחמיר ולא להתרפאות"רשות לכו

אבל בימינו שחכמת הרפואה  (בכ

השתפרה מאוד ב"ה, וגם בחולי באברים 

רור יבב הפנימיים יכולים הרופאים לראות
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חובה  רך לרפאות, לכן לכל הדעות הד ימה

כיון שאין אדם רשאי  ,להתרפאות הגמור

 ,לומר שהוא צדיק גמור שסומך על הנס

שהנמנע מזה  ,וכמו שכתב הרמב"ן בעצמו

 הריהו כשופך דמים.

וכן מבואר בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל 

שחייבים לציית  ,(רלח ד אברהם נשמת)

טיפול הוא הבתנאי ש ,בקול הרופאים

 מקובל בין הרופאים, וכך כתבו הגאונים,

, סא א דעת יחוה) ל"זצ עובדיה יוסף רבי

 אליעזררבי ו(, ו סימן מ"חו ד"ח אומר יביע

 רמת -חלק ה א "צי) זצ"ל ולדנברג יהודה

 (.מא סימן יאחלק  ,כ סימן רחל

 

 לעסוק רשות נתן ה"הקב: ז"הט כתב

 כן לעשות חיוב וממילא, טבעיות ברפואות

 ל, נפסקה"ק הנ"ואכן הגמרא בב (גכ 

 סעיף שלו סימן דעה יורה) ערוך בשולחן

 לרופא רשות התורה נתנה: "ל"וז(, א

 ".היא ומצוה, לרפאות

"נתנה תורה רשות כו' )שם(:  ט"זוכתב ה

כיון דבאמת מצוה  ,קשה - ומצוה היא כו'

למה קרי לה תחילה רשות. ונראה  ,היא

ה, דרפואה זהדהכי הוא כוונת הענין 

 ,האמיתית היא ע"פ בקשת רחמים

מחצתי ואני 'דמשמיא יש לו רפואה כמ"ש 

, אלא שאין האדם זוכה לכך אלא 'ארפא

צריך לעשות רפואה על פי טבע העולם, 

והוא יתברך הסכים על זה ונתן הרפואה ע"י 

וזהו נתינת רשות של  ,טבע הרפואות

הקדוש ב"ה, וכיון שכבר בא האדם לידי כך 

 וב על הרופא לעשות רפואתו. יש חי

ז: זהו הביאור בדברי אביי "עוד מדברי הט

בברכות, שאין ההתעסקות ברפואה מנהג 

בעלמא, אלא שכיון שלפי מיעוט דרגתינו 

 אנו נצרכים לכך, הוה מצווה וחיוב

( .ס) בברכות וזה מבואר בגמרא (דכ

דאמר רב אחא הנכנס להקיז דם אומר יהי 

זה לי לרפואה רצון מלפניך שיהא עסק 

ותרפאני כי אל רופא נאמן אתה ורפואתך 

אמת לפי שאין דרכן של בני אדם לרפאות, 

פירש"י כלומר לא היה להם לעסוק 

ברפואות אלא לבקש רחמים, אמר אביי 

לא לימא אינש הכי דתנא דבי רבי ישמעאל 

מכאן שניתנה רשות לרופא  'ורפא ירפא'

 לרפא. 

דרב אחא  ,נראה פירוש הגמרא בדרך הזהו

הצריך לומר האי לישנא 'שכן אין דרכן של 

בני אדם' בנוסח התפילה שאומר המקיז 

דם, דהיינו שהוא מתנצל למה מבקש 

אף  ,רפואה על ידי ההקזה שהוא לפי הטבע

שאינו מן הראוי לעשות כן אלא לבקש 

רחמים להנצל ע"י רחמים של מעלה, מ"מ 

מאחר שכבר נהגו לעשות רפואה ע"י 

ועל כל פנים אני  ,ני עושה כןהטבע גם א

מודה שהכל בא על ידך כי אל רופא נאמן 

ועל זה חולק אביי דלא לימא שכן  .אתה

נהגו, דגם התורה הסכימה על זה שיהא 

כי ירדה תורה לסוף  ,רפואה ע"פ הטבע
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דעת האדם שלא יהיה זכאי כל כך שתבא 

 רפואתו ע"י נס מן השמים.

רפא ועל כן אין שייך לומר דהאי קרא ד

ירפא קמ"ל מצוה, דאילו האדם זכאי אינו 

צריך לכך ואדרבה היה צריך דוקא רפואה 

ע"י שמים, אלא דלפי דרכו של אדם רשות 

וע"כ הוה האידנא חיוב בדבר ומצוה  ,הוא לו

היא כיון דלפי מעשה האדם חיותו תלוי 

כן נ"ל נכון. ועיין ברמב"ן פ' בחקותי  ,בכך

דבריו האריך בענין זה של רפואות ומ

ל משמע בפירוש ורפא ירפא כמ"ש" ]עכ"

 הט"ז[.

 

א: מותר להתעסק ברפואות, "דעת הרשב

ובלבד שידע האדם שאמיתת הרפואה 

 ה"מהקב

הרשב"א  דברי ועכשיו נעתיק את  (הכ

שגם הוא  )חלק א סימן תיג(בתשובותיו 

כתב שחייבים לפנות לרופאים אולם 

צריכים לזכור שהכל מהקב"ה וישים 

"...ואולם הבטחון נחלק  שכתב:ו, בטחונו ב

לעניינים לפי הזמנים ולפי האנשים. ודרך 

כלל לעולם נבטח כי נלך בטח בלכתנו 

בדרכי התורה השלמה. והיא המצלת מן 

כאמרו )משלי  ,המקרים והסבות הנסתרות

. וזה כולל 'בשכבך תשמור עליך'( , כבו

פרשת והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי, 

תלכו. וצדקה תציל ופרשת אם בחקותי 

כמעשה בתו  ,ממות שלא מדעת בנס נסתר

של רבי עקיבא, ומעשה דשמואל ואבלט 

 (. :כמוזכר בשילהי שבת )קנו

מותר להתעסק  ,ואם חל המקרה כחליים

ובלבד שיהא לבו לשמים וידע  ,ברפואות

תת הרפואה ממנו וידרשנו. ולא ישאמ

שיכוין שהכל תלוי בסם הפלוני וברפואת 

א. והוא אמרו באסא )דבה"י ב, האיש הרופ

 . 'גם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים'טז( 

ומי שהשיגו החולי אינו סומך על הנס שלא 

לשאול ברופאים ולהתעסק בדברים 

בין בדברים הטבעיים בין  ,המועילים

בסגולות. והוא אמרו "ורפא ירפא" ואמרו 

ז"ל מכאן שנתנה רשות לרופא לרפאות. 

פך ילומר שאין זה ה ,"ואמרם "נתנה רשות

מה שהזהירה התורה בהשגחה. ובגדר זה 

נכנסו כל דרכי הרפואות אפילו מה שמועיל 

בסגולה מן הסגולות בין בעצמים בין 

כנס יאלא שאסור לה ,בדבורים... ולא עוד

בעניני הסכנות ולבטוח על הנס והוא אמרם 

ן. ואמרו כל הסומך על ושקיר נטוי מזכיר עו

 ו נס. הנס אין עושין ל

א: גם החסידים, אסור "עוד כתב הרשב

 להם לסמוך על הנס

והוא שלא יסור  ,ומותר לבטוח באדם (וכ

ארור הגבר אשר ' ,לבו מן השם. ואמרו

. אך לבטוח 'יבטח באדם ומה' יסור לבו

ושיעשה לו תשועה ע"י האיש הפלוני  ,בשם

מותר ומצוה. וזה כולל כל עסקי בני האדם 

ים השלמים זולתי האנש ,במלאכתם

ושזכיותיהם מרובות. כמעשה דרבי חנינא 



317 

 

  

שאמרו אוי לו לאדם  ,בן דוסא עם הערוד

שפגע בו ערוד, ואוי לו לערוד שפגע בו רבי 

ואפילו החסיד  חנינא בן דוסא...

אין להם רשות לעשות  ,שבחסידים

רק כדרכו של  ,במלאכתן דרך הבטחון

]א.ה לכאורה כוונתו, שבזמנינו אין מי  עולם

דרגה של רבי חנינא בן דוסא, ודלא שב

. שלא יאמר אדליק א דלעיל["ן והגר"כרמב

נרי במים או ביין ואסמוך על הנס... ואין זה 

שען יאסור לה הדאדרב ,ממיעוט הבטחון

על הנס. ואפילו במקום הדברים שנודעו 

שמר ואין ישצריך לה ,לחכמים בסגולה

 העיון הטבעי משיג. 

את ספר  א: מה שגנזו"עוד כתב הרשב

הרפואות של שלמה, הוא מפני שסמכו 

 ם", ודלא כהרמבעליו ולא דרשו את ה'

כל  ,הנה שנכנסו בכלל ההיתר הזה (זכ

בין  ,שאמרוהו שיש בו משום רפואה

בסגולת העצם בין בסגולת הדבור 

]א.ה  והפעולות... ומה שגנזו חזקיה והודו לו

אינו משום  לספר הרפואות שעשה שלמה[

האמורי, אלא שהחכם  שהיה בו דרכי

בחכמתו עשה ספרו בעניינים המועילים 

הרבה בטבעים הנגלים בין בטבעים 

המסוגלים, עד שהיו העולם סומכים עליהם 

בחליים, ובחליים לא היו דורשים את השם 

על כן גנזוהו והודו לו. וכענין שכתוב )ד"ה ב, 

גם בחליו לא דרש אלהים כי 'טז( 

 א."ל הרשב", עכ", על כן גנזוהו...'ברופאים

שחלק על הרמב"ם רשב"א מבואר ב

וסובר שהסיבה  ,מוזכר בתחילת הסימןה

כיון  היא,חזקיהו גנז את ספר הרפואות ש

 ששמו כל בטחונם ברפואות.

מכך שאדם צריך להתפלל לפני שלוקח 

רפואה, שהרפואה תרפאהו, מוכח דלא 

 ם,  ורפואה אינה כמזון"כפירוש הרמב

הביא ראיה דיש ל ד"נראה לענועוד  (חכ

בלקיחת חילוק בין רפואה למזון, דהנה 

 סימן חיים אורח) ע"נפסק בשו ,תרופות

 יהי: אומר, דם להקיז הנכנס": ד( סעיף, רל

 לי זה עסק שיהא אלהי' ה מלפניך רצון

 משנהוביאר ה ."אתה חנם רופא כי לרפואה

 מידי בכל ה"וה": ו ק"סב שם ברורה

 איזה שתהיה יחשוב ולא ,זה יאמר דרפואה

 ולכן ,ש"ית הבורא י"ע אלא ,רפואה לו דבר

 ממנו ויבקש ,בו בטחונו ישים זו תפלה י"ע

 הציון שערב כתב. ולרפואה לו שתהיה

, אדם החיי סתם וכן ,אברהם מגן"ק ח(: ")ס

 שהאדם דבר דבכל, כונתם ומסתברא

, "לתועלת שיהיה' מה לבקש צריך עושה

יך ואילו באכילה ושתיה לא מצינו שצר

הרי  'וכור שאשבע מהאוכל "להתפלל יה

לנו, שברפואות מבקשים בקשה מיוחדת, 

ם "ונראה לומר דאכן לרמבואינם כמאכל! 

, שהרי אין תפילה זו לפני לקיחת תרופה

דין זה רק על מי שהולך להקיז נאמר  ' בגמ

ם שלא "דם )ברכות ס.(, ובזה מודה הרמב

ב ")במשנ אבל להלכה נפסק .דמי לאכילה

ע מהי דעת "ל, וצ"האחרונים הנ בשם
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 ,, שעל כל רפואה יש לבקשע בזה("השו

לא ראינו שאדם יתפלל שהאוכל  והרי

ישביע אותו, אלא בהכרח שיש הבדל גדול 

 בין אכילה לרפואה.

 

כתב בעל מכתב מאליהו: כל אדם צריך 

 להתנהג בהשתדלות הטבעית כפי דרגתו

-172 עמוד ג"ח) מאליהו במכתב ע"ע (כט

 ,היא העליונה המדרגה" שכתב: (,173

 סובב אשר ובכל מקריו בכל האדם שמבחין

 שאינה הישירה ת"השי הנהגת את אותו

 הוא אשר בכל יפנה והוא. בסבות תלויה

. לכל המקור הוא כי ,ת"השי אל רק צריך

 הנביא אל ילך האדם יחלה אם, זו במדרגה

 לידע ,מחלתו של הרוחנית לסבה לדרוש

 אשר את לתקן כדי ומעמ שואל ת"השי מה

 להתרפא הרופא אל זה אדם ילך אם. עוות

, ת"מהשי לבו פונה בזה, טבעית ברפואה

 לעקוף ו"ח אפשר כאילו מורה מעשהו שכן

 את לתקן בלי ולהתרפא' ה רצון את

 אשר את - למחלה שגרם הפנימי השורש

 בודאי כן אם'. ה בעבודת ועיוות חיסר

: אסא על הנביא טענת היתה זו. הוא חוטא

 אם כי' ה את דרש לא בחליו גם'

 חלק מה' :ן"הרמב תבכ ועליהם ...'ברופאים

 במדרגה ..שם'.ה רצון עושי בבית לרופאים

 לכן. טבעיות בסבות האדם מבחין תחתונה

 ממנו הנהגתו את מסתיר ת"שהשי אף

 כדברי, טבעיות סבות ותעבאמצ ומנהיגו

 אדם ,"הטבע למקרה הניחם' וה" ן"הרמב

 אל להתפלל עליו מוטל בודאיש אף, זה

 להשתמש צריך, לרפואתו ת"השי

 על ת"להשי ולהודות ,טבעיות ברפואות

 להכיר זה ומתוך ,לחליו רפואה לו שהמציא

 וללמוד עמו וחסדיו ת"השי הנהגת את

 דבריו בסוף כתב וכן ...דרכיו את להטיב

 שכר לשלם המזיק את תורה שחייבה

 על דיניה תסמוך לא התורה כי" הרופא

 ובכל זו במדרגה שנמצא אדם". הניסים

 משום מרפואה עצמו את מונע זאת

, טבעיים יםעבאמצ להשתמש שחושש

 קלה ודעתו איוולת שזו ם"הרמב כותב עליו

 האדם שעבודת הוא הכלל כי ,ומשובשת

 עם שהיה בזמן ...מדרגתו לפי להיות צריכה

 מדרגת, גלויים נסים במדרגת ישראל

 היתה, ת"השי רכיבד ושלמה בהירה השגה

 כשבאו. הרוחנית הבחינה בדרך הרפואה

 לא, הרע לשון חטא פרי ,נגעים האדם על

 מטרת ...הכהן אל אלא הרופא אל פנה

 לחזור במעשיו ויפשפש שיתבודד ההסגר

 את תולה הטבעי במבט הרואה ...בתשובה

 בהתפשטות המחלה התפשטות

 ,הרוחני מבטה מצד אולם .דקיםיהחי

 החטא שטומאת מורה המחלה התפשטות

 לנגעים בהיהס הוא החטא כי ,בו מתרבה

 היא הטבעית והתופעה ,המחלות ולכל

 בהתאם וחטא חטא לכל. מזה תוצאה

 השפעה יש לו המיוחדת הרוחנית להשפעה

 מחלה של תופעה ועל מיוחד אבר על

 ולדעת להכיר האדם שיוכל כדי ...מיוחדת

 צריך ,מתימסוי למחלה גרם חטא איזה
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 ורוח בקדושה רמה למדרגה לעלות

 היו הראשון הבית בזמן, כך משום. הקודש

' ה מנביאי דורשים הקדושים ישראל כל

 הבאה צרה לכל מתאימה הדרכה

 ...."עליהם

א גער באחיו על שדרש "הגרמצינו ש

 ברופאים

 זונדל רבי הצדיק בספר עוד ועיין ל(

 ג"ר בשם מביאש (קטו דף) מסלנט

 לבקר כשהלך א"לגר שהתלווה משידאווע

' ב שם והיו דוב ישכר' ר החולה אחיו את

 לך מה א"הגר שאל. בו המטפלים רופאים

 מן ואחד! חולים רופא' ה הרי? ולרופאים

 לחנם וכי, התלונן שם העומדים הרופאים

 על א"הגר ענה ?!ורפואות רופאים' ה ברא

 שהם אלא? חזירים' ה ברא לחנם וכי, אתר

 לגבי הדין ואה, יםיולגו לערלים מיועדים

 ואילו, יםילגו מיועדים שהם הרופאים

 .רפואות ובורא חולים רופא' ה לישראל

 שטרנבוך מ"הגר בהערותוהובא המעשה 

 ריט עמוד) החדש רב מעשה ספר על

ע בספר 'מעשה רב החדש' "וע .(ט הערה

ורבינו "ק ט: "מ' ס"שכתב ב'הערות ומ

א מעולם לא דרש ברופאים וביטחונו "הגר

ע בספר 'בד קודש' פר' "וע ."דבה' תמי

וכן ראינו בעינינו "רכג, שכתב:  עמודבשלח 

י שלא נתרצה לדרוש "אצל מרן בעל הקה

 ."ברופאים

ע בספר 'דוגמאות מחיי אבי' מרבי לייב "וע

בנו של החפץ חיים, שלא רק על על עצמו 

 לא דרש ברופאים, אלא אף על ילדיו.

כתב החכמת אדם: כיון שידע ה', שאין 

לם בדרגת הדבקות בו, נתן אפשרות כו

 ורשות להתרפאות בדרך הטבע

חכמת אדם שער הנסיים בדברי ו (אל

אילו לא נתנה ": (, שכתבכלל קנא)השמחה 

התורה רשות לרפאות כדכתיב )שמות 

היה אסור לנו  'ורפא ירפא'כ"א, י"ט( 

שהרי ההולך בדרכי התורה לא  ,להתרפאות

ינוי יגיע לו שום מקרה ממקרי הזמן מש

כדכתיב )שם  ,ולא על ידי מאכלים ,אוירים

ועבדתם את ה' אלהיכם וברך 'כ"ג, כ"ה( 

רצה לומר שתהיה  - 'את לחמך ואת מימיך

 ,ולא שום דבר רע המזיק ,בהם הברכה

, רצה לומר -' והסירותי מחלה מקרבך'

משינוי אוירים )ר' אברהם בן עזרא בפרשת 

 )תהלים ,וכתיב .משפטים שמות כ"ג, כ"ה(

שהוא ברחמיו  ,'עין ה' אל יראיו'ל"ג, י"ח( 

והמושגח ממנו  ,משגיח תמיד עליהם

וזהו  ,יתברך ודאי שאין מגיע לו שום נזק

רצה לומר שאין  ,שאמרו אין מזל לישראל

אך  .אלא על ידו יתברך ,מונהגים על פי מזל

אזי  ,כשאדם אינו מתנהג ומודבק בו יתברך

נולד וזהו שאמרו מאן ד ,נשאר תחת המזל

היינו שהמזל מראה שיהיה  ,במזל פלוני וכו'

והקדוש  .אבל ביד האדם לשנות המזל ,כך

כי לא יהיו  ,ברוך הוא יודע מחשבות אדם

וברא  ,תחת סוג זה מעין ה' אל יראיו
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 ,בעולמו עשבים ואילנות וכיוצא בהם

ונתן  ,שיהיה בהם הטבע להתרפאות בהם

לנו רשות להתרפאות בהם להועיל על פי 

 ."עטב

 סימן זמ העולים דינים

א. חולה חייב לפנות לרופא לרפאותו, ומוטל על החולה והקרובים לחזר אחר רופא מובהק 

 ב(. סעיף)

ב. דעת הרמב"ן, שמי שהוא חסיד גדול, יכול גם להימנע מרפואות ולבטוח רק בה', אולם 

 י, יב(.-ט סעיףהפוסקים כתבו, שאין רשות לאדם להחזיק את עצמו בחסידות כזו )

 ח(. סעיףג. חובת ההשתדלות ברפואה הוא דבר שצריך לפלס מאוד, ואינה דומה בכל אדם )

אולם אם נמנע , דאי מועילין לו, כופין אותו לקבלד. אם החולה אינו רוצה לקבל תרופות שבוו

 (.ע לקמן בסימן כג"וע, אכ סעיףבגלל שאינו מחזיקו כרפואה בדוקה, אין כופין אותו )

שאינו רוצה לאכול מאכלות אסורות שצריך לרפואתו, דעת האבני נזר, שכיון שנראה ה. חולה 

בחוש שהרופאים מועדין לקלקל, יכול לסמוך על שיטות הסוברים, שאין לרופא לרפאות 

(. אולם חי-ומחלות פנימיות, ואפילו אם אינם מאכלות אסורות, מותר לו לימנע מזה )ס"ק ט

ת הם רפואות בדוקות ומנוסות אסור לו לימנע מזה, דעת הפוסקים היא, שאם הרפואו

 (.בכ סעיף)יאסור להמנע מרפואות האבני נזר  גםומסתברא דהאידנא 

 (.יט סעיףמכריחין אותו ) , ויש חשש שיבוא לידי ספק סכנה,ו. חולה שאינו רוצה לאכול ביוה"כ

ל הקב"ה ואינו ז. ברפואות שהם מסופקות אם מועילות ויכול גם לקלקל אשרי מי שסומך ע

 .כב( סעיף, ואמנם בזמנינו כמעט ואין זה מצוי, כי בקיאים היטב )(אכ סעיףנוטלם )

הנכנס להקיז דם, וכן קודם שעושה או אוכל או שותה איזה דבר לרפואה, יתפלל קודם   ח.

יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי, שיהיה עסק זה לי לרפואה, כי 'תפלה קצרה ויאמר: 

 (.חכ סעיף) 'חנם אתהרופא 

 

 

 

 

 לפני עיור במידות - ח סימן
 סעיף ל, שב49הערה  ,פרק אשער ב, שייך ל

 

ס, דלפני עיור לא שייך "מובא בשם הגרי

א השיב, שכל ההיתר "במידות. אבל פ

לכבד זקן ולא לחוש שיבוא לגאווה, היא 

בגלל שממצוות 'מפני שיבה' לא תצא 

 תקלה
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פרק שער ב, בס שהובאו "מדברי הגרי א(

משמע שאין איסור 'לפני עיור'  ,ל סעיףא 

ס "במידות רעות. וכן מובא בשם הגרי

בהקדמה לספר 'כוכבי אור' )החדש, לרבי 

 יצחק בלאזר בשם רבי איסר זלמן מלצר(.

, 35 עמודג, "ואמנם ב'הר המור' )ניסן תשמ

שמעתי בשם "ז פראג(, כתב: "ג רב"מהרה

ן הגאון רבי הגאון ר"י בלזר ששאל לרבו מר

ישראל מסלנט זצ"ל, על מצוות של מפני 

שיבה תקום והדרת פני זקן, והרי יתכן 

שע"י כבוד זה שקמים לפניו, יבוא הזקן 

, וא"כ יש בקימה לפני זקן גאווהלידי הרהור 

 חשש של לפני עיור? 

והשיב על זה מרן הגרי"ס, שיסוד ברור הוא, 

שממצוה אי אפשר שתצא שום עבירה, 

שה את המצוה כוונתו נקיה רק ואם העו

לקיים מצות מפני שיבה תקום, סגולת 

המצוה מסייעת שלא תצא תקלה על ידה". 

ומשמע שכשאין כוונתו נקיה, עובר על 

 ור'.י'לפני ע

דבריו שלא תצא תקלה, הם  :ישוב הסתירה

 רק לרווחא דמילתא

ואמנם נראה שאין סתירה, כי האדם  ב(

רו וכמו בכל מקרה צריך לתת כבוד לחבי

ואין  [,שם, בשער ב]שביארנו הטעם בזה 

ז מלמדינו "להתחשב בהכשלת חבירו, ובכ

הגרי"ס שיש סגולה, שאם כוונת הנותן 

  .תקלהמכך נקיה לשם שמים, לא תצא 

הבן איש חי דייק מהסוגיא בקידושין, 

שהמספר לחבירו דבר שמכעיסו וכעס, לא 

 עובר בלפני עיור

איש חי בשו"ת בן שהנידון זה, ומצינו  ג(

סימן שע(, דן לגבי הגורם )תורה לשמה 

 לחבירו לכעוס אם עובר על לפני עיור. 

ראובן דיבר עם שמעון  - שאלה": ל"וז

 ,דברים שמוכרח שיבא על ידם לידי כעס

שנתכעס שמעון הרבה בדברים  ,וכן היה

עד ששיבר כלי בחמתו, אך ראובן לא  ,אלו

אם  כי ,נתכוון בדברים אלו כדי שיתכעס

דיבר הדברים האלו לצורך עצמו או לצורך 

אחרים, אך ידע מקודם שבודאי ששמעון 

יתכעס הרבה בשמעו את הדברים האלו, 

אם יש בזה איסור 'דלפני עור לא תתן 

מכשול', מאחר דהכעס הוא עון גדול 

והחמירו בו רז"ל בגמרא בכמה מקומות 

וכ"ש אם מחמת זה שיבר  ,ובפרט בזוה"ק

 כלי בחמתו. 

אם נאמר שיש איסור בזה משום 'לפני ו

ור', א"כ לא שבקת חיי לכל בריה, כי דבר יע

זה מצוי הרבה בין בני אדם ומי יוכל להזהר 

בזה, דרוב הפעמים יש צורך הרבה באלו 

ואיך יעשה אם לא  ,הדברים לאמר אותם

 יאמר? 

הכי איתא בגמרא דקידושין  - תשובה

ריה )לב.(, רב הונא קרע שיראי באפי רבה ב

אמר איזיל אחזי אי רתח אי לא רתח, 

ומקשה הגמרא ודילמא רתח וקעבר אלפני 

רש"י  ופירשדמחיל ליקריה,  ,ומשני ?!עור
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ודילמא רתח ואמר לאבוה מידי ברתחיה, 

 "ש. ייע

שבעבור הכעס לחודיה ליכא  ,נמצינו למדין

מאי משני  ,ור, דאי איכאיאיסור דלפני ע

 ,א רתחסוף סוף מרתח ק ,דמחיל ליקריה

והוא שהביאו לידי כעס זה, אלא ודאי 

ור, ימשום כעס לחודיה לא עבר זה אלפני ע

 . "וא"כ נפשטה השאלה

קרע בגד שרב הונא דהיינו שהביא ראיה, מ

משי חשוב )של עצמו( בפני רבה בנו, כדי 

לנסותו אם יכעס או לא יכעס, דכיון דראוי 

הבן ליורשו, יתכן שיתרעם על כך שהאב 

 כךידו. והגמ' לא חששה לרוצה להפס

שמכשילו במידת הכעס, אלא חששו רק 

לזילזול במורא אב, ומכאן לכאורה מוכח 

 שאין לפני עיור מצד הכעס.

 

יש לפני עיור כשמכעיס לדעת החיד"א 

ם, והגמרא "חבירו הכעסה ששקולה לעכו

 בקידושין עוסקת בכעס כל דהו

א כתב על הגמ' בקידושין "ואמנם החיד ד(

ק יג(: "סימן רמ ס ד"יורכי יוסף ל )בב"הנ

 ק"ס...ומיהו יש לעורר דלפי מ"ש בסמוך )"

יב( משם ספר החסידים, דאף דכבודו מחול 

בדיני אדם אבל בדיני שמים חייב, א"כ מאי 

משני הש"ס דמחל ליקריה, הרי אכתי איכא 

ור ליכא כי אם יעונש שמים. וי"ל דלפני ע

 כשמתחייב בדיני אדם, אז בסוג זה איכא

ור, אבל כשאינו מתחייב רק בסוג ילפני ע

 ור'. ידיני שמים לא שייך 'לפני ע

אי נמי דיש לחלק היכא דמחל מקמי 

דקעבר, ועוד דהוא נותן אצבע כדי שיעבור 

על כבוד אב, להיכא דהוא בשאט ונפש 

עבר על כבוד שחייב, ואח"כ מחל אביו, 

 דבכה"ג דרב הונא אף בדיני שמים פטור. 

הזה בדברי הברכי יוסף, עיין  )א.ה על החלק

יד הערה  סעיףבהערה על זה לעיל פרק א 

55.) 

ומיהו עדיין צריך למודעי, דאי רתח הוא 

עוון כעס, דשקול כע"ז כמשז"ל, ואיכא 

ור, ומאי אהני דמחל ליקריה, סוף ילפני ע

 סוף מרתח קרתח ונלכד בעון כעס. 

דרבה בריה, 'אף'  ,וי"ל דקים ליה לרב הונא

ולא ילכד בסוג הכעס שאמרו ז"ל כופה, 

דשקול כעכו"ם, רק אפשר דרתח כל 

שהוא, ואמר ליה מידי ברתחיה, באופן 

קל ין הכעס, רק שמודלית בה משום עו

במורא אב, ולזה ראה והתקין דמחל 

 . "ליקריה

במידות רעות,  'לפני עיור'ומשמע שיש 

ובאופן שיכשילו בכעס ממש, יעבור 

 המכעיס בלפני עיור. 

 

ח זוננפלד: בסוגיא בקידושין "ת הגרידע

ליכא לפני עיור, כיון שאם היה כועס היה 

כעסו מוצדק, ובאמת אסור להכשיל חבירו 

 בכעס לא מוצדק

ת שלמת חיים )הישנות( "ע בשו"וע ה(

ב "ד ח"ל )יו"לרבי יוסף חיים זוננפלד זצ

שהסיבה שאין לפני עיור  ,עד( שכתב סימן
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שבמקום " מכיוון ,ל היא"לכעס בגמ' הנ

שראוי לכעוס אין כאן קפידא. ומה שאמרו 

חכמים )נדרים כב.( בגנות הכעס הוא 

מצאתי וכן  ."במקום שאינו ראוי לכעוס

א, בשם "י זילברשטיין שליט"שכתב הגר

בספר 'אחת מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, 

(, 140 עמודמצורע -)פר' תזריעשאלתי' 

ראוי האב לכעוס על בנו הגדול, אם ש

 ד ממון ברשלנות.מאב

ומשמע מדבריו כהחיד"א שבמקום שאין 

ראוי לכעוס, יש איסור להכשילו בזה, ודלא 

. אלא שבגמ' בקידושין ת תורה לשמה"כשו

ל היה ראוי לכעוס, שהרי אביו בא "הנ

 ולהפסיד ירושתו, בכוונה להכעיס אותו,

אב, הרי מחל לו  המכשול מצד כיבודולגבי 

במה שמכשילו כ אין כל חשש "בפירוש, וא

 בכעס.

את חבירו שהמכשיל  ,דעת הפלא יועץ

, ולכן אין לשבח וריעובר בלפני ע בגאווה

 ץ מתיר"את חבירו בפניו. והיעב

ה "ובספר פלא יועץ ערך 'דיבור' ד ו(

...וכן האומר שבחו של "המספר, כתב: 

אדם בפניו באופן שיכול להיות גורם לו 

די תוך כ-]פירוש והושיגיס דעתו במקום מצ

שעבר על  ,, עבירה היא בידושיעשה מצווה[

 . "ור לא תתן מכשוליולפני ע

ומאחר שהמחטיא " ועוד כתב בערך 'שבח':

את חבירו הוא יותר רע מההורגו, ראוי 

להזהר מאד שלא להחטיאו בחטא האמור 

ושלא  ,ושלא לומר שבחו בפניו ,גאווהשל ה

להגיד לו שבח שאמרו עליו שלא בפניו, כי 

הרבה פן ואולי ח"ו יחטא ויכעיס יש לחוש 

את הבורא ית"ש בחטא החמור של 

 . "ותאבד נפשו ,גאווהה

וכן בספרו 'אורות אילים' על הגמ' בעירובין 

ואמר רבי ירמיה בן אלעזר: ": , כתב:(יח)

, "מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו

. והאדם .הנה כגון אנן יתמי דיתמי."כתב: 

לבו, מן  נהנה במה שמשבחין אותו וגבה

 ,הראוי הוא שלא לומר שום שבח בפניו

ושלא להגיד לו מה שספרו בשבחו שלא 

כי נפש הוא חובל, נמצא המספר  ,בפניו

ור אם לא משום יבשבחו עובר על לפני ע

 שם ד"ה . )ואמנם ברש"י"..דרכי שלום.

אין מרבה ": הסבר אחר פירשאומרים 

 (."בשבחו לפניו, מפני שנראה כמחניף

שלא לומר שום שבח "שכתב מה לגבי ו

מצאתי מקור , "כי נפש הוא חובל בפניו...

במסכת אבות דרבי נתן )תחילת  לדבריו,

הוא היה אומר יש לך חבירים "פרק כט( 

מקצתן מוכיחין אותך ומקצתן משבחין 

אותך, אהוב את המוכיחך ושנא את 

המשבחך, מפני שמוכיחך מביאך לחיי 

 . "ולםהעולם הבא והמשבחך מוציאך מן הע

ץ על מעלות "ואמנם כתב בהגהות ריעב

כדין ", שהמשבחים (שט עמוד) ,המידות

וכנראה שפירש, שהסיבה  ."עושין

שהמשבחו מוציאו מן העולם, כיון שאינו 

 מוכיחו כשעובר עבירה.
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בין הכשלה  חילוק באורחות צדיקים מצינו

 שמותרת כעסב הכשלהל בקנאה שאסורה

ינו סתירה ובספר אורחות צדיקים, מצ ז(

ואמר החכם: "בשער הכעס כתב  דהנהבזה. 

הכעיסהו,  -כשתרצה להתחבר עם אדם 

התחבר  -ואם יודה לך האמת בשעת כעסו 

. וחזינן שמותר "עזוב אותו -לו, ואם לאו 

 חבירו בכעס.את להכשיל 

החכמים "ואילו בשער הקנאה, כתב: 

הראשונים היו מתפללים שלא תהא 

את אחרים קנאתנו על אחרים ולא קנ

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 

מתפללים על אחרים, כי אולי הם גורמים 

הקנאה לאחרים, והתורה אמרה )ויקרא יט 

יד(: "ולפני עור לא תתן מכשול". לכן מידה 

בה באדם שלא ילבש בגדים נאים טו

ומשובחים יותר מדי, לא הוא ולא אשתו 

, ענייניםולא בניו, וכן לענין המאכל ושאר 

 . "כדי שלא יקנאו בו אחרים

ורואים מדבריו שבקנאה אין היתר 

להכשיל, וצ"ע מאי שנא מהכשלה בכעס 

 שמותר.

 

יש ליישב החילוק, שכשהתיר האורחות 

 נה לכעסצדיקים הכשלה בכעס, הכוו

 המוצדק

ג רבי אברהם "ושמעתי מידידי הרה ח(

א, שיש ליישב את דברי "הרציג שליט

האורחות צדיקים שבאמת יש איסור 

להכשיל במידות, ולכן בקנאה, שאין שום 

היתר לקנאות בחבירו, נמצא שמכשילו, 

אבל כשמכעיס בכוונה את חבירו, מותר 

לחבר לכעוס עליו, וכדברי השלמת חיים 

לכן לא עובר המכשיל בלפני , ועילשהובא ל

  עיור.

וכן מצינו שכתב הרמב"ם )הלכות דעות 

לא יהא בעל חמה נוח "פרק א הלכה ד( 

לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני, 

לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס 

עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם 

 ."אחרת

 

בלחם משנה כתב, דאין לכעוס אלא על 

ב חילוק הארחות "ז צ"ול ה', ולפיחיל

 צדיקים

, כתב: )שם( ואמנם בלחם משנה ט(

אדם שהוא כועס תמיד  ,דת כעסי...במ"

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 

 ,על דבר שראוי לכעוסשלא יכעוס אפילו 

כגון  ,אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו

חילול שמים. וזה כיון הרב במ"ש כאן 'גדול' 

ובפרק שלאחר זה לא כתב 'גדול' אלא על 

 . "דבר שראוי לכעוס...
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שצריך להרחיק מאוד גם ממה  וכוונתו,

שראוי לכעוס, ואין לכעוס אלא רק בכגון 

 יןרור שאז לכאורה ב"ולפי. חילול שמים

לכעוס על חבר שמכעיסו, ודלא כהשלמת 

חיים, וא"כ חוזרת הסתירה באורחות 

צדיקים, שבהכעסת חבירו הריהו מכשילו 

 באיסור ואעפ"כ מותר ודלא כגרימת קנאה.

  

יש מי שיישב את דברי הארחות צדיקים, 

שיש חילוק בין כעס שאינו המכשיל 

לחבירו אלא רק מגלה פנימיותו, לבין 

 וצר אצל חבירוקנאה שי

ומצאתי בספר 'להעיר להורות ולהשכיל'  י(

 עמודא, ")לרבי יונתן שרגא דומב שליט

, שמידת כתב לתרץ(, ש6רסד בהערה 

הכעס נמצאת היא אצלו, ולא בא חבירו 

ליצור אצלו מידה זו, אלא להסיר הכיסוי 

י "ולגלות מה שמסתתר מתחתיו, וכדפרש

ה מאס באליאב "בפסחים )סו:(, שהקב

לעשותו למלך, כי נמצא בו מידת הכעס, מ

אף שעדיין לא נראתה לאנשים... אבל 

בקנאה, גורם בהתנהגותו לא רק לגלות את 

הקנאה, אלא ליצור אותה. לכן גרימת קנאה 

הוי ממש לפני עיור משא"כ גרימה לביטוי 

 כעס.

 

לכאורה יש להביא ראיה שאין לפני עיור 

במידות, מכך שרבא פירסם מחלתו, ולא 

 חשש למכשול שונאיו שישמחו בכך

ג רבי אברהם "ושמעתי מידידי הרה יא(

ש דבילצקי "א בשם הגר"עמאר שליט

ח, "א )והובא בספר 'זה השולחן', או"שליט

ע "קנו( להביא ראיה שאין לפנ סימןב "ח

רבא, כי הוה " (נה:)ברכות גמ' מ ,בנדון דידן

יומא קמא לא מגלי, מכאן ואילך  -חליש 

עיה, פוק אכריז: רבא חלש. אמר ליה לשמ

לבעי עלי רחמי, ומאן דסני  -מאן דרחים לי 

לחדי לי, וכתיב בנפל אויבך אל תשמח  -לי 

ובכשלו אל יגל לבך פן יראה ה' ורע בעיניו 

. ואיך הכשיל רבא את "והשיב מעליו אפו

ע "? אלא מוכח שאין לפנהשונאים שלו

 בזה.

 

אבל יש לדחות, שכיון שעשה את הדבר 

ן, לפרסם מחלתו כדי שיתפללו עליו, הנכו

 אין לחוש לפושעים שישמחו

ואמנם יש לדחות שכשאדם עושה את  יב(

הדבר הנכון והרגיל, אין לחשוש ללפני עיור, 

וגם כאן הדרך היא שחולה מפרסם את 

שמו כדי שיתפללו עליו, ומי שיכשל ישא 

 עוונו.

דוגמא לדבר בדברי הגמ' בבבא בתרא ו

עושין את המחק צדו אחד ת"ר: אין ")פט:( 

עב וצדו אחד קצר, לא ימחוק בבת אחת, 

רע למוכר ויפה  -שהמוחק בבת אחת 

ללוקח, ולא ימחוק מעט מעט, שרע ללוקח 

ויפה למוכר, על כולן אמר רבן יוחנן בן 

זכאי: אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר, 

שמא ילמדו הרמאין, ואם לא  -אם אומר 



326 

 

  

מאין: אין תלמידי שמא יאמרו הר -אומר 

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

 

יש ליישב את דברי המתירים לשבח חבירו, 

כיון שהכבוד נתפס כחיזוק לנפשו, וכמו 

להאכיל חבירו כשיש חשש שאין איסור 

 שיחטא מכח אכילתו

ג רבי אברהם "וכתב לי ידידי הרה יג(

ונמצינו למדים שבקנאה "הרציג שליט"א, 

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

צורך האדם הוא לבניין נפשו, ורק אחרי 

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 

וד אינו חפצא דאיסורא אלא כאן הכב

קבלו, ודומה למה שמבחירת האדם אחר 

שלא מצינו בשום מקום שאסור להאכיל 

 אדם כשבכוח אכילתו יעבור עבירה.

 

ע בהכעסה, "וכמו כן, הסוברים שאין לפ

מ, שהם רק בגדר "מפרשים את דברי הלח

, אבל אין איסור לכעוס "אינו ראוי"

 כשמכעיסים אותו

א"ח בכעס, יש ליישב ומה שהתיר הב יד(

ע"פ דברי הגרי"ח זוננפלד, שכעס על דבר 

הראוי לכעוס אינו איסור, ואע"פ שכתב 

הלח"מ שאין ראוי לכעוס אלא על דברים 

 'איסור'לחוד ו 'ראוי'שהם כבוד שמים, 

 לחוד. 

ואין לאסור מצד עצה שאינה הוגנת, דבידו 

הבחירה שלא לכעוס, ושאני ממי שמבקש 

לקיים דבריו. רק מחבירו עצה ע"מ 

שבאיסור גמור גם להכשילו אסור, אבל 

כאן שרק אינו ראוי ולא מועיל לו לכעוס, 

אין קפידא. כן נראה ליישב את דברי 

דברי  וממילא נתיישבו גם ,המתירים

לחלק בין כעס לקנאה,  האורחות צדיקים

 ח.". ודפח"כיון שקנאה אסורה לגמרי.

 

ס: שרק ברוב "וכן משמע לשון הגרי

ידות אין לפני עיור, אבל בקנאה המ

 וכדומה, יש לאסור

ונראה להביא ראיה שבאמת אין כלל  טו(

לכל המידות, אלא יש חילוק בין מידה 

 למידה. 

 סעיףשער ב, פרק א, בדהנה הלשון שהובא 

, , אות ב(ל סימן)מהספר אור ישראל  ,ל

מידות  שרובכלל גדול במידות, "הוא: 

 דות רעות[]דהיינו המניעה ממי הטובות



327 

 

  

]ולא  המה רק במה שנוגע להאדם בעצמו

לפני 'כ מדויק שאין ", וא"בנוגע לחבירו[

, אבל "רוב המידות"רק ב 'עיור במידות

בכגון כבוד  ורקבמקצתן יש, וכגון בקנאה, 

   , וכמו שביארנו.ופרישות אין לפני עיור

 (המוסר דרך על) ח סימןמ העולים דינים

 ז"עי גורם שאולי לחשוש אין חבירו או רבו כיבוד כגון מצוה בגלל השני את לכבד כשצריכים .א

 השני ייכשל שלא מועילה המצוה שסגולת שמים לשם מתכוין אם ובפרט ,(א ק"ס) לשני גאווה

 .(ב ק"ס) בדבר

 הברכי לדעת - בחמתו כלים שישבר עד יכעיסו מאוד לו שיאמר שהדיבור יודע אם אולם .ב

 עליו שכתוב עד כ"כ לכעוס ברור איסור שהוא כיון' וריע לפני' איסור מטעם בזה ליזהר יש יוסף

 למה סיבה לו יש אם ובפרט( ד ק"ס) בה לן לית קצת יכעס אם אבל, ז"ע עובד כאילו שהוא

 ו"ח שמים שם חילול יש אם אלא כלל לכעוס לא המובחר מן מצוה כ"ואעפ ,(ה ק"ס) לכעוס

 של איסור אין גם בחמתו כלים שישבור יודע אם ואפיל' לשמה תורה'ה לדעת אולם ,(ט ק"ס)

 (.ג ק"ס) וריע לפני

 .(ד ק"ס) שמים ידי לצאת רק חייב אינו דין פ"שע בדבר השני את להכשיל מותר .ג

 משום אולם, גאווה לידי להגיע שיכול באופן חבירו את לשבח ליזהר יש יועץ הפלא לדעת .ד

 סוגיא הוא וכך ,(ו ק"ס) לזה לחשוש כיםצרי שלא ץ"היעב דעת אולם, מותר שלום דרכי

 .שבחו מקצת ורק בפניו שבחו כל לו אומרים לא מדינא פ"ועכ, דעלמא

 באיסור מכשילו שנמצא, בו יקנא שהשני עד לבלוט לא ליזהר צריכים המוסר דרך מצד .ה

 .(ז ק"ס) קנאה

( ג ק"ס) הוא ןקפד האם ולדעת להכעיסו לנסות מותר, טיבו מה לדעת אדם לנסות כשרוצים .ו

 .(ז ק"ס) כעסו בשעת האמת לו יודה האם או

 ז"ועי צרתו על ישמחו שאויביו כדי גם שמתכוין פ"אע לאחרים צרתו לפרסם מותר לכאורה .ז

  .(יב-יא ק"ס) וריע לפני משום בזה ואין ינצל

ו של מת רשע קבורתניוולו ו - ט סימן
 (יא בפרק ב סעיףב 148שייך להערה ) 
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עם הארץ "ל "הוידע פירש, שמאמר חזהבן י

, הכוונה לעם הארץ "מותר לקורעו מגבו

שמת, ורוצים לנתחו לדעת סיבת מותו 

 לצורך רפואה

בענין שימוש  הנה מצאנו דבר חידוש א(

בן איש ה'בעל , בדברי רפואי באברי מתים

פסחים  מסכתבן יהוידע ל ובספר', חי

)מט:(, על מה דאיתא בגמ' שם: "אמר רבי 

עם הארץ  :ואל בר נחמני אמר רבי יוחנןשמ

מותר לקורעו כדג, אמר רבי שמואל בר 

כי אחד  ,וז"ל: "ודע, כתב. שיצחק ומגבו"

אפיקורוס שהתריס במאמרים אלו, נחה 

דעתו במ"ש על מאמר מותר להרגו, שהוא 

ראוי להיות לו כך אם היה  ,ר"ל ,לשון גוזמא

ע ושאמר לקר נמותר לנו, אך בדברי רשב"

לא נחה  ,ובדברי רשב"י שאמר ומגבו ,כדג

 דעתו. 

נ דרשב" ,ואמרתי בס"ד פשט נכון בזה

מיירי בחולה שמת בחליו, ודרך הרופאים 

לקרוע בטן החולה אחר שמת כדי לידע 

סיבת מחלתו ומה ענינו, על כן ודאי במת 

ישראל לא ניתן להם רשות בכך משום ניוול 

דעם הארץ  נ,ובזיון, ועל זה אמר רשב"

 ,מותר לקרעו כדג מראשו ועד רגלו שמת

ולא  ,כדי להתלמד בו דבר בחכמת הרפואה

חיישינן לבזיון דידיה, דיהיה לו כפרה בכך. 

אף  ,שרי לקרעו מגבו ,והוסיף רשב"י לומר

 על גב דהוי ניוול טפי כשקורעו מגבו. 

ודברים אלו היו נמצאים בדורות 

 ,דמצינו בגמ' )בכורות מה.( ,הראשונים

 ,רבי ישמעאל שלקו זונה אחתדתלמידי 

גם בזמן שנמצא  .ומצאו בה רנ"ב אברים

 ,היו עוסקים בחכמת הניתוח ,התנאים

ברים הפנימיים, ולא רצו ילדעת ולראות בא

לעשות ניוול אלא רק לזונה. כי באמת 

חכמת הניתוח וחכמת הרפואה היתה 

נמצאת אצל ישראל ג"כ מזמן קדמון, וא"א 

ין אא"כ יעשו להשיג חכמות אלו על בורי

קריעה בגוף האדם שכבר מת, ובהכי איירי 

נה מן והכא, ולא נפלאת ולא רחוקה כו

ובכך הודה אותו אפיקורוס  ,המאמר הזה

 . הבן יהוידע עכ"ל ,ונסתם פיו"

 

יש לטעון על דברי הבן יהוידע, שחידוש 

ה, ומה שמבואר "הוא להתיר ניוול מת ע

בבכורות שהחכמים ניתחו זונה, יש 

 יד בזונה גוייה שאין בה איסור הנאהלהעמ

א, שלכאורה "והעיר הרב ליברמן שליט) ב

שהרי  –יש להקשות על דברי הבן יהוידע 

 זונה ששלקו מבואר, בגמ' שם בבכורות

למלך. והרי מבואר  שריפה שנתחייבה אחת

 סעיף שמ סימן דעה )יורה ערוך בשולחן

, כוכבים עובד בידי שנהרג שמומר א""וי ה(:

 ט(: ק"עליו". וכתב שם הש"ך )ס יןמתאבל

 והוא זה, על לחלוק שאי אפשר נ""ולפעד

 נגמר פרק ס"מש כן להם שיצאה ל,"שנ

 בידי שנהרג דמומר ,'[וב א"ע ז"מ דף] הדין

 ליה הוי כדין מיקטל דלא כיון כוכבים, עובד

עליו". וא"כ הרי  ומתאבלים כפרה מיתתו

הזונה שנתחייבה שריפה למלך, נהרגה 

דין, וא"כ היתה לה כפרה, ואסור שלא כ
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לנוולה. ולכאורה הנכון כמו שכתב החתם 

סופר )יו"ד סימן שלו(, שהיתה שפחה גויה, 

 שאין בגויים איסור הנאה, עיי"ש.

 ל שראייתו מחזקיה שביזה את אחז"וי

ולכאורה יש ליישב, שכמו שמצינו  ג(

)בפסחים נו.(, שביזה חזקיה את אחז אחר 

כפרה, הוא הדין שמותר  מותו כדי שיהיה לו

ה לצורך רפואה כדי שתהיה לו "לנתח ע

 כפרה.

הערת הרב ליברמן: שלכאורה כיון שמת 

ע"י גוים כבר יש לו כפרה, ובוודאי שאסור 

לנוול יהודי כשר בישראל, וגם אצל אחז לא 

ביזוהו לגמרי רק שלא כיבד אותו כמו מלך 

אלא נהג עמו כמו אדם פשוט, וכמו שביאר 

 "גירר ב עמוד י דף ברכות כתמס י"רש

 ולא, בזהו - רשע שהיה לפי - אביו עצמות

 כהוגן להוציאו בקבורתו כבוד בו נהג

וכסף", וממילא אין ראיה  זהב במטות

 שמותר לנוול אותו ממש.

הציץ אליעזר הסתפק, האם הבן יהוידע 

 התכוון לפרש זאת להלכה ולמעשה

(, לד סימן טז חלק) אליעזר ציץ ת"בשוו ד(

 מעינו קרום הרופא לפני שיש מצב לגבי דן

 השתלה לבצע לו מותר האם, יהודי מת של

 להלןו. ]לעינו עוורון סכנת שיש לחולה

. [ד"בס הזה הנושא בעצם נרחיב נא סימן

ל, כתב: "ולאחר שהביא דברי הבן יהוידע הנ

"והפירוש הוא אמנם עד להפליא, אך 

ן הגרי"ח והשאלה הנשאלת היא אם אכן כיו

להתיר במת  ,ל להורות כן גם למעשהז"

(, לנתחו עליו כמובן ע"ה שחז"ל כוונווע"ה )

ולהתלמד עליו  ,כדי לידע סיבת מחלתו

לחולים אחרים שחולים בזאת המחלה, 

והגם שאינם עוד לפנינו, ולא לחוש עליו 

משום ניוול ובזיון, וממילא גם לא ליתר 

חששות, או דילמא שכתב זאת רק בדרך 

 .א"ל הצי", עכבל שכר"של דרוש וק

יש מקום לקבל להלכה את דברי הבן 

א, שהפורש "יהוידע, על פי דברי החזו

מדרכי ציבור מותר לנוולו, וראיית הרופא 

 את הגוף בשעת הניתוח לא חשיבא הנאה

ה( וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן 

א: לכאורה כל הנידון הוא רק "שליט

ע, לסוברים שאין חייבים לקבור אדם רש

אבל לפי מה שהוכרע המנהג למעשה 

שחייבים לקבור גם אדם רשע וכמו 

שיתבאר לקמן באריכות, ממילא פשוט 

שאסור לנתח מתים כיון שהוא פעולה 

בידים של בזיון. ועוד, הרי מבואר בחת"ס 

)יו"ד סימן שלו(, שאיסור ניתוח מתים הוא 

איסור דאורייתא של איסורי הנאה, שאסור 

כ גם ממת רשע אסור ליהנות ממת, וא"

 ליהנות.

שוב ראיתי שכתב החזון איש )אבילות יו"ד 

 תבשכמה  ,איבראסימן רח אות ז(, וז"ל: "

 יסור הנאה,"ס דיש בזה ג"כ משום אתהח

וא"כ אף בפורש מדרכי ציבור שאין אנו 

מוזהרין על ניוולו אסור, צ"ע, דאפשר דכיון 

זו  הואין ראי ,בעלמא הדאין כאן רק ראי

ולמש"כ  .לא מקרי הנאה ,בשכרנמכרת 
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אסור  םשמ"ט דמת עכו" סימןבשו"ע 

דשלקו  ,בכורות מ"ה א'ממוכח כן  ,בהנאה

ומיהו כבר  .אבריםהזונה ללמוד את מנין 

דמת עכו"ם מותר  ,הכריע הגר"א שם

בהנאה, ומיהו כיון שלא הביא הגר"א הא 

משמע דס"ל דלא חשיבא  ,דבכורות

 .", עכ"להנאה

החזו"א כמה הלכתא  הרי מבואר מדברי

א( שבפורש מדרכי ציבור כמו  –גבורתא 

שלא נזהרים על ניוולו כך גם מותר לבזותו 

בידים ולנתחו. ב( שראיה מתוך ניתוח המת 

לא נחשב כהנאה. ועפי"ז אפשר להבין 

 בפשיטות שיטת ה'בן יהוידע'.

 

מצינו בירושלמי, שהיה טבח רשע שהאכיל 

תיר ר' י נפילה מגג, וה"טריפות, ומת ע

 חנינא להימנע מקבורתו ולהאכילו לכלבים

עוד בעניין זה שאין לדאוג לכבוד המת  (ו

של אדם רשע, מצינו בירושלמי )תרומות 

פרק ח הל' ג, עבודה זרה פרק ב הל' ג(: 

"מעשה בטבח אחד בציפורין שהיה מאכיל 

ישראל נבילות וטריפות, פעם אחת שתה 

היו ו ,יין בערב שבת ועלה לגג ונפל ומת

כלבים מלקקים בדמו, אתון שאלו לר' 

 ,אמר לון ,חנינא מהו מירמיתי מן קמיהון

ובשר בשדה טריפה  :כתיב )שמות כב, ל(

וזה היה  ,לא תאכלו לכלב תשליכון אותו

גוזל את הכלבים ומאכיל את ישראל, אמר 

 דמדידהון אינון אכלין".  ,לון ארפונון

ופירש בפני משה )בעבודה זרה, שם(: 

חו אותן שמשלהן הן אוכלין", כלומר "הני

שהרי משלהם הם  ,עזובו את הכלבים

פות יאוכלים, כי מנע מהם כל הימים הטר

 שהגיע להם.

מירושלמי זה הוכיח המנחת יצחק, דרשע 

שמת שלא כדרך הארץ, אין לו כפרה, ורק 

 אם גויים המיתוהו מתכפר לו

חלק לגבי מה שסוברים  נביא, דרך אגבו] ז(

נהרג על ידי גויים הוי השרשע  ,מהפוסקים

דווקא האם  שהסתפקו,יש . שלו כפרה

י גויים, או אף במת שלא כדרך "כשמת ע

ומירושלמי זה הכריע בעל מנחת  הארץ.

יצחק את הספק, וכך הוא כותב )חלק ו 

סימן קלז, ס"ק ה(: "...שוב התבוננתי 

דמדברי הירושלמי ומד"ר הנ"ל, דעלה 

ה אמר ארפינן לראש הגג ונפל ומת, ואפי"

דמדידהון אינון אכלין, ש"מ בהדיא דאף 

דנהרג ולא מת כדרך כל הארץ, מ"מ לא 

דדוקא  ,וע"כ צ"ל .אמרינן דהוי ליה כפרה

אם נהרג ע"י עכו"ם פליגו הפוסקים ביו"ד 

ה(, ומשום דכיון שלא  סעיףש"מ  סימן)

וכמבואר בש"ך  ,כדין מיקטל ה"ל כפרה

ין מעלתו . ובאריכות בעניי("-)שם ס"ק ט

 [. י גוי, עיין לקמן בסימן מו"של הנהרג ע

האור זרוע הוכיח מירושלמי זה, שכל אדם 

שידוע כבעל עבירה, אסור להתעסק 

 בקבורתו

 -על פי זה פסק באור זרוע )חלק ב  (ח

הלכות אבילות סימן תכב, אות ג(: "ואדם 
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ידוע שהוא בעל עבירות, לא מיבעיא שאין 

א שאסור מצוה להתעסק בקבורתו, אל

 להתעסק בקבורתו". 

כל  ,והוכיח עוד: "ותניא באבל רבתי

אין מתעסקין  ,הפורשין מדרכי ציבור

 עמהם לכל דבר, משמע אפילו לקבורה". 

בסנהדרין  מהגמ'והביא עוד ראיה לכך 

 ,עין יעקבעל הועיי"ש ברי"ף  ,)מו:(

מבזיונם של לא איכפת לן 'כ "כמוש

 משפחת הרשעים.

 ,זרוע: "הלכך אומר לי לביוהוסיף עוד האור 

שאסור להתעסק  ,אני יצחק המחבר

בקבורת אדם שידוע שהוא רשע ולא עשה 

תשובה. אבל אדם בינוני שידוע שאינו 

 מצוה להתעסק בו ואסור להלינו".  ,רשע

סוף סימן )וכן כתב האור זרוע גם בחלק א 

 סימןשחיטה  בהלכות, וכן כתב שם (תמח

 ,ו ונשמתושעא, והוסיף שם: "תיפח רוח

מפני שמאכיל נבלות לישראל... ואסרו 

 לעסוק בקבורתם".

 דינו של האור זרוע נפסק בדרישה

)אסיפת דינים  ,וכן כתב בשדי חמד ט(

מערכת אבילות אות קכח( והביא שפסק 

, וז"ל: (שסא סימןיו"ד סוף )כך בדרישה 

"אסור להתעסק בקבורת אדם שידוע 

שהוא רשע ולא עשה תשובה. אבל אדם 

מצוה לעסוק  ,שאין ידוע שהוא רשע ,בינוני

בקבורתו. סימני אור זרוע )ח"ב הל' אבלות 

תכב(. מורי ורבי". וכתב שם המגיה:  סימן

דעכשיו בכל  ,"וכתב ב"י בשם הריטב"א

מתורה  אדם מישראל מבטלין מן הסתם

ות ושכולם מלאים מצ ]לכבדו בקבורתו[,

ואין לך אחד מישראל שאינו או  ,כרימון

)עיין דרישה סוף סימן  רא או במשנהבמק

 שכח(".

 

אין להביא ראיה מדין האור זרוע, להתיר 

לנוול רשע ולנתחו לאחר המוות, דיש 

לחלק בין שלא לכבדו בקבורה, לבין 

 לבזותו בידים

לכאורה י"ל  ,לפי שיטת האור זרוע הנ"ל (י

דכמו שאין צריך לקוברו, כך גם נוכל לנוולו 

 לצורך ניתוחי מתים. 

שהסיבה שאין לקוברו,  ,ואמנם יש לחלק

מכיון שאין מצוה לעשות איתו חסד, אבל 

בכ"ז אסור לבזותו, שהרי נברא בצלם, 

כבוד אב ואם,  כותוכעין שמצינו בהל

שפסק הרמ"א )סימן רמ סעיף יח(: "וי"א 

דאינו מחוייב לכבד אביו רשע, אא"כ עשה 

תשובה", ובכל זאת כתב הש"ך )ס"ק כ(: 

ל פי שאינו מחויב לכבדו אסור "מיהו אף ע

. (ה-ד סעיף)כדלקמן סימן רמ"א  ,לצערו

 (,ס"ק כטרמ,  סימן)וכ"כ בביאור הגר"א 

 בשם הג"מ וטור.

א נראה, דאין חילוק, "א והחזו"אבל מהגר

 וגם הבזיון מותר

רמא סוף  סימןא ב"יא( אמנם בביאור הגר

א שאין חילוק, "ק ו, נראה שדעת הגר"ס

ר את אביו הרשע, ואכן מותר גם לצע
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ז שוב אין לחלק, ויהיה מותר לנוול את "ולפי

 המת.

והעיר הרב ליברמן, שמדברי החזו"א לעיל 

באות ה' משמע, שאם לא חייבים לקברו, 

 מותר גם לנוולו בידים עיי"ש. 

 

ח הקשה על האור זרוע, שהרי מצאנו "הב

שקוברים רשע, רק לא ליד צדיק?! ותירץ, 

ן מתעסקין לקוברו דקוברים אותו, רק שאי

 בתכריכין

, הב"ח )יורה דעה סוף סימן שסב( (יב

דהא  ,: "ותימהל", וזהקשה על האור זרוע

מהך דאין קוברין רשע אצל צדיק מוכח 

אלא  ,להדיא דמתעסקין בקבורתו של רשע

דאין קוברין אותו אצל צדיק, ומהך דאין 

שמעינן  ,קוברין רשע חמור אצל רשע קל

ואין  ע חמור?!דמתעסקים אפילו ברש

ד קוברים אותם "לחלק שדווקא בהרוגי בי

ל בחיוב "כיון שהתוודו, שהרי לא חילקו חז

הקבורה בין התוודו ללא התוודו, ומשמע 

דבכל גוונא קברינן להו, כמו שכתב הדברי 

 .ק מא"שהובא לקמן בסמלכיאל 

 

ואפשר לחלק בין קבורה גרידא 

להתעסקות קבורה. דודאי קוברין אותו, 

אין להתעסק בקבורתו להמציא לו  אבל

תכריכין וצרכי קבורה של שאר מתים, אלא 

מניחין אותו בקבר כמו שנמצא, בלא 

תכריכין, והכי נקטינן. מיהו אין כהן מיטמא 

להם אפילו הוא מת מצוה, כדלקמן ריש 

 .ח"ל הב", עכסימן שע"ד"

וא"כ הב"ח דחק דרק אסור להמציא לו 

ותו )בלא תכריכין, אבל בכ"ז קוברין א

 תכריכין(.

ח, דשם איירי "ז דוחה ראיית הב"הרב

ברשע שעובר עבירות לפרקים לתיאבון, 

אבל עבריין תמידי או שעושה להכעיס, 

 ז דאין קוברים אותו כלל"בזה אמר האו

הרב בצלאל זאב )לבשו"ת הרב"ז והנה  (יג

חלק א, אורח חיים, יורה דעה, סוף  ,שפרן

: ל", וזח"הב קושיית את דחה סימן קלא(

"לא קשה מידי קושית הב"ח על האו"ז 

הנ"ל, דהא שאמרו דאין קוברין רשע אצל 

דמוכח מזה דמתעסקין בקבורתו של  ,צדיק

רשע, ע"כ איירי ברשע כזה, שעושה 

לפעמים עבירה לתיאבון, שאיננו נקרא 

פורש מדרכי ציבור, ולהכי מותר להתעסק 

בקבורתו. משא"כ ברגיל לעשות עבירות, 

שה עבירה להכעיס, דנקרא פורש או עו

מדרכי הצבור, כמו מומר וכיוצא בו, שפיר 

כתב האו"ז לשיטתו, דאסור להתעסק 

 בקבורתו ודו"ק".

 

ד "ע על דבריו, שהרי הרוגי בי"לכאורה צ

שהתירו עצמם למיתה, חשיבי מומרים 

 ז קוברים אותם"להכעיס, ובכ

יד( וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן 

רה קשה עליו שהרי מבואר א, לכאו"שליט

 עליו וקבל בו התרו מא.( בגמ' )חולין
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 עצמו התיר: ליה אמר? מאי, התראה

 מזה. גדול מומר לך אין? קאמרת למיתה

 ק"ס שמ סימן דעה )יורה א"הגר ובביאור

 שם בסנהדרין ד"ב בהרוגי כתב: "וכן י(,

 עצמו שהתיר כיון להכעיס כמו דהוי

שהורגים  ל. הרי מבואר שמי"למיתה", עכ

  אותו נחשב למומר, ואעפ"כ קוברים אותו.

 

ז, שרק "שיטת השרידי אש כדעת הרב

 רשע לתיאבון קוברים 

בשו"ת שרידי אש )חלק ב  רץוכן תי טו(

סימן צח עמוד תריד(, והוסיף: "ועיין בטור 

 ,ש"מ בשם מהר"ם מרוטנבורג סימןיו"ד 

לבין עושה  ,לחלק בין עובר עבירה להכעיס

ירה לתיאבון, או שמניח לפעמים עב

 מלעשות המצוה בשביל טורח".

ד "וקשה גם על דבריו, שהרי בהרוגי בי

מבואר, שלמרות שאין מתאבלים עליהם, 

קוברים אותם, ועל רשע לתיאבון 

 מתאבלים, חזינן דקוברים גם מומרים

טז( והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן 

א, שלכאורה קשה על דבריו, שהרי "שליט

ט( איתא: "הל א פרק אבל לכותה) ם"רמבב

 מתאבלין אין דין בית הרוגי כל אבל"

, ואותם קוברים, חזינן דגם רשע "עליהן

כ "שאין מתאבלים עליו, קוברים אותו, וא

איך אפשר להעמיד חיוב הקבורה ברשעים, 

ברשע לתיאבון, הרי אותו לא רק שקוברים, 

אלא עליו גם מתאבלים, וכמו שמבואר 

 ה( סעיף שמ סימן דעה רה)יו ערוך בשולחן

 של נשמה יציאת בשעת וז"ל: "העומד

לקרוע.  חייב, מישראל אשה או, איש

, לתיאבון עבירה עשה לפעמים אם ואפילו

 .טורח, ע"כ בשביל מצוה לעשות שמניח או

אלא על כרחך, שלמרות שחייבי מיתות 

חייבי מיתת בית דין נחשבים ד "בי

איה ז קוברים אותם, וזה ר"כמומרים, בכ

 לכל מומר. 

 

א, "להלכה פסקו הפוסקים כשיטת הרשב

שכל הדין שאין מתעסקים עם הרשעים, 

הוא רק לענין קבורה והספד, אבל קוברים 

 אותם

מחלוקתם עם הב"ח  נראה דיסוד אמנם (יז

אבל כתב  .הוא רק בפשט דברי האור זרוע

"ובאמת כפי : בשו"ת שרידי אש )שם(

שלא הנראה לא ראה הב"ח את האו"ז )

נדפס בימיו( במקורו, אלא ראה דבריו 

ריש )שהובאו בקיצור נמרץ בהגהת אשר"י 

. ובאמת גם שם מבואר (פרק גיד הנשה

שאסור לעסוק בקבורתו, אלא ששם מיירי 

שחטא והחטיא והכשיל רבים באכילת 

 .ל השרידי אש", עכטריפות"

שצריך הפוסקים להלכה מסכימים ו

 בותבתשו: ")שם( לקוברו, שכן כתב הרב"ז

וז"ל: ואף  ,תשס"ג כתב סימןהרשב"א ח"א 

כשאמרו בכל מקום, אין מתעסקין עמהם 

בכל דבר, לא לענין קבורה ותכריכין אמרו, 

אלא שאין קורעין ולא חולצין ולא מספידין 

הרשב"א אלו,  בתעליו עכ"ל. ודברי תשו
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שלד )סוף ס"ק  סימןמובאין גם בב"י יו"ד 

ובד"מ שם  שמ"ה בבדק הבית, סימןד(, וב

ובלח"מ על  ,אות א', ובש"ך שם סק"א

אבל הלכה י"א  מהלכותהרמב"ם בפ"א 

 .ז"ל הרב", עכעש"ה"

 ,וכן מצינו עוד בשו"ת הרשב"א )חלק ה

סימן רלו(, שכתב: "ואף כשאמרו בכל 

מקום, אין מתעסקים לכל דבר; לא לענין 

קבורה ותכריכים אמרו, אלא שאין קורעין 

מספידין עליו. וכמו  ולא חולצין עליהם, ולא

שאמרו במאבד עצמו לדעת, וכדתניא: 

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, 

ן מתעסקים והנפלים, ובן ט' מת, שאי

עמהם לכל דבר, התם מי לא קברינן להו, או 

, מניחים אותם עד שיגררם חולדה וברדלס"

 .א"ל הרשב"עכ

י הלוי, שיש "ג בשם הר"כתב בשיירי כנה

ד להחמיר על המשומדים ועל "רשות לבי

 עוברי עבירה להכעיס

וכתב בשיירי כנסת הגדולה )הגהות  (יח

 טור יורה דעה סימן שמה(: "לא לענין

קבורה ותכריכי המת אמרו אלא שאין 

סימן  בהקורעין עליהם כו'. הרשב"א בתשו

תשס"ג, הביאה הרב ב"י בטור זה סימן 

של"ד. וכתב הר"י הלוי בסימן מ"ט, דאם 

ראו ב"ד להחמיר עליו שלא לקברו הרשות 

הרשד"ם חי"ד סימן  בתבידם, ועיין בתשו

קי"א. והיינו דוקא במשומד עובד ע"ז או 

אחת ממצות ה' להכעיס, אבל  עובר על

לתיאבון או בשביל טורח מתאבלין עליהם 

וקורעין עליהם, ולכן האנוסים 

שבפראניקאה קורעין עליהם וגם מתאבלין 

 עליהם. הר"ש הלוי חלק י"ד סימן כ"ט".

  

נהוג עלמא לקבור הרשעים בתכריכין, 

 מפני דרכי שלום

 ז ]רבי חנוך שפרן["בנו של הרב כתבו (יט

"למסקנא )שם(:  בשו"ת הרב"זשבהערה 

דמילתא, נראה להורות דצריך קבורה... 

ונהוג עלמא לקבור את הפורש מדרכי 

ציבור עם תכריכין ג"כ, מפני דרכי שלום, 

 דלא גרע ממתי עכו"ם דמתעסקין עמהן

ע "]א.ה אמנם בבית הלל בהגהות על השו

שסז, א, חזינן שרשע יהודי גרע  סימןד "יו

שס"ז. ואין לך רשע  ימןס, וכמבואר במגוי[

מאבד עצמו לדעת, אפילו הכי מי שגמור מ

 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, מ"מ יש להחמיר להרחיקו יותר, 

שלא יקרב מקומו של הרשע למקום 

תו של הצדיק. כאשר כן החמיר תפיס

על רש"א מההגאון ר"ש איגר ז"ל )בגליון 

( להלומדים ג סעיףשסב  סימןד "ע יו"השו

 . ל ההערה שם", עכאצל המסיתים יע"ש"



335 

 

  

עצם קבורת הרשעים הוא מעיקר הדין, 

ולכן אין להתיר לנתחם אף אם לא יהא בכך 

 פגיעה בדרכי שלום

ר הוא ואין לומר שלפי דבריו שכל ההית כ(

א"כ נוכל להתיר ורק מצד דרכי שלום, 

לעשות בהם ניתוחי מתים, דבזה אין משום 

מה שאמר דדרכי שלום, זה אינו, מכיון 

"דרכי שלום", הוא רק לגבי היתר לקבור גם 

עם תכריכין, אבל עצם חיוב הקבורה הוא 

מעיקר הדין כפסקו של הרשב"א הנ"ל, 

 וממילא גם אין לנתחם ולנוולם.

 

טריפות דינו חמור ביותר, ויש  המאכיל

 סמך מהתורה לאיסור קבורתו

דין זה דהמאכיל טריפות אסור  (כא

יו"ד )להתעסק בקבורתו הובא גם בב"י 

, ובדרכי משה (שם), ובדעת תורה (כה סימן

 . (סד אות י"ד סימןיו"ד )

כה  סימן"ע יו"ד ובגליון הש)ובבאר הגולה 

 :א(שפ דין  סימן, כתב בשם הרוקח )(אות ג

"תיפח רוחו ונשמתו, מפני שמאכיל 

 טריפות לישראל, ואסור לעסוק בקבורתו". 

כה  סימןועיין בשו"ע הגר"ז )הל' שחיטה 

ט(, שהוסיף: "וסמך לזה מן התורה,  סעיף

לכלב תשליכון אותו. פירוש את האוכל 

וכן פירש את הפסוק "לכלב . ואת המאכיל"

)פרשת תשליכון אותו" בש"ך עה"ת 

 .(משפטים

 

דעת המתנות כהונה: ממעשה הטבח יש 

י "ללמוד, שהיתר טלטול המת בשבת ע

 כיכר או תינוק לא נוהג ברשע מפורסם

המעשה עם הטבח הנ"ל הובא גם  (כב

במדרש ויקרא רבה )פרשת ויקרא פרשה ה 

המתנות כהונה:  רושאות ו(, וכתב שם בפי

"ומוכח דברשע לא חיישינן על בזיון שלו. 

הלכה מפי מדרש, אבל  ואף דאין למידין

היכי דהוי מעשה ממש ואין מוכח בש"ס 

למדין. לכן היה נראה דכן הדין  ,להיפוך

דברשע מפורסם אין לחלל שבת מפני 

בזיונו, רק גבי דליקה וכדו', שיש חשש 

שאדם בהול על מתו ויכול לבא לחילול 

שבת דאורייתא, בזה אין לחלק בין רשע או 

א לידי לא, אבל היכא דליכא חשש שיב

מלאכה דאורייתא, נראה דאין לחלל שבת 

 לטלטל המת ע"י ככר ותינוק". 

 

הפוסקים העתיקו, דאף ביום חול אין 

 לקבור רשע

 ,ואף שמדבריו של המתנו"כ משמע (כג

חול מתעסקין בקבורתו, אבל בכל יום שב

דברי האור זרוע הובאו כפשוטם  ,זאת

בהגהות אשרי על פסקי הרא"ש )חולין פ"ז 

ט"ז(, וכ"כ החכמת שלמה בגיליון  סימן

 ע בספר "עהשו"ע או"ח )סימן שיא ס"א(, ו

, שז( סימןשו"ת האלף לך שלמה )יו"ד 

"הנה ממדרש פ' ויקרא פ"ה יש  שכתב:

ללמוד דבר חידוש, דמי שמאכיל לישראל 

נבלות וטרפות נמי אין מחויבין להתעסק 
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עמו בכל דבר, ומותר להניחו שיאכלוהו 

כ משמע דאין "ל, וא", עככלבים עיין שם"

 .חילוק בין שבת ליום חול

 דהמעיד, השאילתות דעת לפרש יתכן

 לקברו אין שקר עדות

ובשאילתות )פרשת יתרו, תחילת  כד(

שאילתא נה( משמע שגם כל המעיד עדות 

 שקר אין צריכים לקברו.

וז"ל השאילתות: "וכל מאן דמסהיד 

קרא בחבריה, לא חזייה יסהדותא דש

אלא מיפל קמי  ,מיחת בקבורהנבילתיה ל

כלבי, דאמר רב ששת משום רבי אלעזר בן 

 ,וכל המקבלו ,כל המספר לשון הרע ,עזריה

ראוי  ,וכל המעיד עדות שקר בחבירו

להשליכו לכלבים". ]אמנם יתכן שכוונת 

רק להוקיע את הרשע, המעיד השאילתות 

עדות שקר, ומספר ומקבל לשון הרע, 

, אבל לא כלביםשאכן היה ראוי להשליכו ל

 שלמעשה לא יקברוהו[.

 

המאירי פירש, שהטעם שאין קוברים 

רשעים מסויימים, הוא מפני שאין להם 

 מעלת אדם

בסיבת הדבר שאין לקבור רשע, עיין ו (כה

במאירי )מכות כג.(, שכתב: "כל המספר 

לשון הרע והמקבלו וכל המעיד עדות שקר 

ראוי להשליכו אחר מיתתו לכלבים, שכל 

א בזה אינו בצורת האדם העצמית כיוצ

ואינו ראוי להקרא אדם אחר המות נמשל 

 כבהמות נדמה". 

 

ס, שפסק "האחרונים נקטו כדעת החת

 א שקוברים אפילו מומר"כהרשב

אמנם עיין בתשובת חת"ס ח"ב )יור"ד  (כו

שמה  סימןסימן שמא, והובא בפ"ת ביו"ד 

 דמומר לן לימא מאן...: ", שכתבס"ק ג(

 הרוגי שהרי לקברו מחוייבים שאין שמת

 ואנשי שבת ומחללי ז"עע בהם שיש ד"ב

 מתאבלים הקרובים ואין הנדחת עיר

 רשעו מתוך שמת כמי אותם ודנים עליהם

 מ"ומ.( ז"מ) סנהדרין מסכתב כמבואר

 קבורה של ע"מ עיקור שהרי בקבורה' חייבי

 ואף 'תקברנו קבור כי' דכתיב' אתי מנייהו

 מתעסקין אין צבורה מדרכי דהפורש גב על

 אבילות עסק היינו ל"י דבר לכל עמו

 וכן... רנה רשעים דבאבוד אבילות ותנחומי

 ד"בי י"ב שהביא א"רשב' בתשו להדיא הוא

 ש"ע' וכו בקונדריסין וכתב ה"ד ד"של סימן

' דאמרי מוכרע הוא דממקומו ל"ונ. היטב

 אבותיו פירשו יכול א"ע ז"מ הדין נגמר פרק

 שעושה מי בעמיו ל"ת איטמ הצבור מדרכי

 בעי דלא ד"ס אי והשתא עמיו מעשה

 כהן אין הא קרא לי למה הא כ"א קבורה

' חזקי והרי... קבורה לצורך אלא מטמא

 במטה אביו עצמות שגרר פ"אע יהודה מלך

 לשוןב ועיין מיהת קברוהו מ"מ חבלים של

 ל"נ לכן (ה"ס ה"שמ סימן ד"יו) א"רמה

 שהשתדלו עשו שיפה מאוד פשוט

 . ס"ל החת", עכ"בקבורתו
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ואף שבספר עמודי אש )לרבי ישראל 

 סימןאייזנשטיין בקונטרס דיני אבילות, ב

יט, אות יא(, השיב על ראיותיו של החת"ס, 

)והוסיף שאפילו ברגיל בעבירה אחת ג"כ 

אין הכהן רשאי להטמא לו, ושכן מוכח 

ה(, בכ"ז בשו"ת  סעיףשמ  סימןמהרמ"א ב

ש קלוגר )חיו"ד טוב טעם ודעת להגר"

ר"ב(, וכן בספר ערוגת  סימןמהדו"ג ח"ב 

הבשם מחוסט )יו"ד ח"ב סימן רמ"ז( 

 הוכיחו כדברי החת"ס.

 

 

דעת היד שאול: איסור הקבורה הוא רק 

במאכיל טריפות ולא בשאר רשעים, דהא 

 קברו את איזבל

ר' יוסף גאון ב"הגהות יד שאול" )ל (כז

מ"ה ש סימןשאול נאטאנזאהן(, על יו"ד )

ה'(, וכן בספרו דברי שאול יוסף דעת  סעיף

 'ציון ירושלים')בדף רסט(, וכן בהגהותיו 

כתב:  (,לירושלמי ע"ז פ"ב הל' ג דף יב)

דוקא מי שהאכיל  ,"ומיהו כפי הנראה

 ,נבילות וטריפות ולא רשע אחר. ותדע

'פקדו ב, ט, לד( -)מלכים :שהרי יהוא צוה

 ,היא'כי בת מלך  וקברוה את הארורה הזאת

אף שהיתה רשעה גמורה. ואולי כיון 

שנבראה בצלם אלקים, ובת מלך מלכי 

 המלכים היא".

הציץ אליעזר דחה ראיה זו, דהא איזבל גויה 

היתה, וקברוה משום הנימוס כיון שהיתה 

 בת מלך

אמנם בשו"ת ציץ אליעזר )חלק י  כח(

סימן מא פרק ב(, דחה ראייתו, וכתב: 

חיוב קבורת "תמוה לענ"ד מאד ראיתו ל

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 מלך היא, משמע 

דוקא מפני כבוד אביה המלך הוא שציוה כן, 

 הא לא"ה אסור לקבור רשע כזה. 

ושנית הרי איזבל לא היתה בכלל ישראלית, 

רש במלכים א' )טז, לא( שאחאב לקח כמפו

אשה את איזבל בת אתבעל מלך צדנים 

וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו, והיא לא 

"ש ברד"ק וברלב"ג, ומה ענין יינתגיירה, ע

ללמוד מזה ענין חיוב קבורת אדם רשע, 

מרשעת  -ומה מקום עוד לפרש על גויה 

כזאת שהכונה של 'כי בת מלך היא' הוא בת 

 לכים היא? מלכי המ

גם הרי עצם הקבורה של מתי עכו"ם הוא 

 .(רק מפני דרכי שלום כמבואר בגיטין )סא

וברמב"ם )בפי"ד מה' אבל הי"ב( ושו"ע 

א'(, ואיך אפשר  סעיףשס"ז  סימןיו"ד )

לומר שטעם הקבורה מפני שבת מלך מלכי 

 המלכים היא? אין זה אלא תימא. 

ובע"כ שזה שציוה יהוא לקוברה הוא רק 

שום דרכי נימוסין וכמו"ש הרד"ק שם מ

ב ט, לד(, דאף על פי שהיתה -)במלכים

ממלכי אומות העולם צריך לנהוג כבוד בכל 

 נכבד באומתו מדרך המוסר".
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אבל למעשה מסכים הציץ אליעזר, 

ל, "א הנ"דקוברים את כל הרשעים כהרשב

ומעשה הטבח היה הוראת שעה, וממילא 

 בשבת גם אין לחלק ברשע לענין טלטול

, שם)אמנם הציץ אליעזר הוסיף  (כט

 ברור ז"האו שדברי שהוכחנו אף" :(בס"ק ו

 הקבורה בעצם אף להתעסק שאסור ,מללו

 צדקו למעשה להלכה אבל, ידוע רשע של

 שבודאי בפסקם שאול והדברי ח"הב

 ת"בשו נמצא לזה אב ובית, אותו קוברים

 לנו שהגדיר( ג"תשס סימן א"ח) ,א"הרשב

 ובמי, לדעת עצמו מאבד יןד על בדברו

 המינין כגון צבור מדרכי שפירש

 דכשאמרו ,והאפיקורוסים והמשומדים

 ,דבר לכל עמהם מתעסקין אין מקום בכל

 שאין אלא ,אמרו ותכריכין קבורה לענין לא

 עיין עליו מספידין ולא חולצין ולא קורעין

 סימןב י"בב גם זו תשובה והובאה. שם

 עוד א"הרשב לנו הקיל ובזה, שם עיין ד"של

 בתכריכין דאף דכתב ח"מהב יותר

 .מתעסקין אין זה לענין דלא עמו מתעסקין

 דברי לכל יסוד המה אלו א"רשב ודברי

ל ", עכ"בזה שהקילו שמצינו הפוסקים

  א."הצי

הביא להוכיח שקוברים אותו  (,ס"ק זשם )ו

, שהבאנו מ"ט( סימןמהמהר"י הלוי )כלל ה' 

 . לעיל סעיף יב

סק כן בחלק יא )סימן לה(: "להלכה ושוב פ

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. 

והפוסקים כבר האריכו בתשובותיהם 

לבסס את הדבר עפ"י ההלכה וכדעתו 

מפורשת של הרשב"א בתשובותיו, יעוין ה

שמ"א(  סימןבשו"ת חתם סופר )חיו"ד 

ובעמודי ירושלים )תנינא בירושלמי 

תרומות שם( וגם לרבות להגרש"ק ז"ל 

בעצמו בספרו שו"ת טוטו"ד )מהדו"ג ח"ב 

 .ר"ב( עיין שם סימן

 בירושלמי שהמדובר לעיקר שתפסו מפניו

 רההקבו חיוב בעצם( אשרי והגהת ז"כהאו)

 עובדא דההיא ופירשו סברוו, כזה איש של

 בלבד שעה הוראת ,ובמדרש שבירושלמי

 סיבובים סיבב ש"ית הסיבות ובעל ,היתה

 דמן ארפינון אמר ח"ור, זה של קלונו לגלות

 כמה עד מילתא לפרסומי כדי ,אכלין דידהו

 מכאן להזהר שידעו וכדי ,עונשו קשה

 ". ואילך

משמעות ועוד סיים שם: "נראה לפסוק כ

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 

א בחלק "ל הצי", עכלרבות רשע מפורסם"

 .יא

מדברי פוסקים נוספים  ,להלןעוד  וראה]

שכך פשוט המנהג להקל בקבורת כל 

 שעים[.הר
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התורה תמימה ביאר דברי הירושלמי, דאין 

כוונתו למנוע את קבורת הטבח לגמרי, 

אלא רק לא לטלטלו בשבת למנוע 

 מהכלבים ללקק את דמו

 ,בתורה תמימה שמות )פרק כב, פס' ל (ל

הערה רמד(, כתב: "עיין בהגהות אשר"י 

ט"ז בסוף הדיבור(  סימןבחולין, )פרק גה"נ 

ריפות בחזקת והמוכר ט :כתב וז"לש

כשרות ומת קודם שעשה תשובה, אסור 

להתעסק בקבורתו, ואפילו כלבים אוכלים 

את בשרו ולוקקים את דמו אסור להבריח 

 מעליו, עכ"ל. 

ומבואר שרמז למעשה זה שבירושלמי. 

ונת וואמנם לדעתי מסופקני אם כ

הירושלמי להניחו בלא קבורה, יען כי 

המת הקבורה מצוה מן התורה היא, והלנת 

היא בל"ת כנודע בפ' תצא, ולא מצינו 

 לקה התורה בין צדיק לרשע. ישח

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 

 שהמיתוהו ברשעתו.  ,רשע הוא

ן לקברו, וגם ראיה שגם רשע גמור חייבי

שהרי מצינו בחזקיהו המלך שגרר עצמות 

אביו על מטה של חבלים כדי שתהיה לו 

, הרי שעכ"פ לא נו.(פסחים )כפרה בבזיונו 

הניחו בלתי קבור אלא קברו בדרך בזיון 

 וכפירש"י שם. 

ויותר מזה נראה דברשע יש יותר סברא 

למהר לקברו מקבורת הצדיק, מפני שבו 

איסור ההלנה כי שייך יותר טעם התורה ב

 .(מו)קללת אלהים תלוי, וכמ"ש בסנהדרין 

מפני מה זה תלוי מפני שברך את השם 

ונמצא שם שמים מתחלל, משא"כ בצדיק, 

דון דידן יאמרו מפני מה לא ניתן זה יוא"כ בנ

לקבורה מפני שהאכיל את ישראל נבלות 

 וטרפות והרי זה חלול המקום וישראל. 

י כאן הניחו ומה שאמר ר' חנינא בירושלמ

ענין אחר הוא, כי מעשה זה  -להן וכו' 

כמבואר בירושלמי היה בשבת, שבלא"ה 

היו צריכין להמתין בקבורתו עד מוצאי 

שבת, ושאלוהו כמפורש בלשון השאלה 

מהו להעבירו מלפניהם, כלומר שיטלטלוהו 

בשבת למקום שמור מפני הכלבים שלא 

ילקקו את דמו, והשיב שלא יטלטלוהו, ואי 

שום שהכלבים מלקקים את דמו מדידהו מ

קאכלי, כמבואר, אבל אין זה כל ענין לגוף 

הקבורה אלא דבודאי צריך לקברו בלא 

 איחור וכמבואר". 

 

ת אפרקסתא דעניא תמה על בעל "בשו

תורה תמימה, איך חלק על הראשונים 

 בהבנת הירושלמי

עיין בשו"ת אפרקסתא דעניא )חלק ו (לא

ז(, שכתב על דברי יורה דעה סימן קט -ב 

התורה תמימה: "הנה התחיל ב"מסופקני" 

וסיים ב"ודאי" צריך לקברו בלי איחור 

ותמיהני לפי מה דסביר הוא , וכמבואר
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שהוא בעל הרעיון הראשון בזה, איך נשא 

לבו אותו לחלוק על האור זרוע והג"א. 

והאור זרוע שם העתיק דברי הירושלמי 

וכלים הנ"ל, ומסיים "הא למדת שאפילו א

את בשרו אין להבריחן מעליו כ"ש שאין 

חו של הבעל ווכי מה כ, להתעסק בקבורתו"

תורה תמימה גדול לחלוק על הראשונים 

ז"ל מכח קושיותיו, הלא כל קושיא יש לה 

תירוץ, ואפילו אין אתנו יודע לתרץ, הלא 

חכמת מה לנו לעומת הראשונים ז"ל דכל 

לכל  רז לא אניס להו, מכ"ש סוגיות בנגלות

וכעין שכתב התרומת  בר בי רב דחד יומא.

ואל תשיג 'ס"י כתב ז"ל, והדשן בפסקיו ס

טה בגמ', כי כבר יעלי מדקדוקי התוס' והש

כתבינן דהרמב"ם אינו כותב פסקיו אלא מן 

הפשט, דאם יקשה עליו דקדוק מן 

התלמוד הוא מיישבם ועשה חילוקים 

וכבר כתב הרא"ש מו"ק פ"ג  כ,"' עכרצונו

ע"ה דאין לבנות יסוד לדינא מכח  סימן

עין  בספרקושיא, וכן מכח סברא כמ"ש 

דרכי  בספר עייןט"ז. ו סימןזוכר מערכה א' 

 אפרקסתאה עכ"ל, כ"ו" סימןשלום מע"א 

 .דעניא

ת בשמים ראש גם כתב שדברי "בשו

הירושלמי אינם להלכה, אלא הוראת שעה 

 למיגדר מילתא

 :', )שם(דעניא אפרקסתאממשיך ב' לב(

"אמנם באמת הבעל תורה תמימה איננו 

הראשון אדם יולד בדרך הזה, מכת 

הקודמין הוא זה, הלא הוא ממש מ"ש 

ע"ש  ,ס"ד סימןבשו"ת בשמים ראש 

ולא  ,הירושלמי הנ"לל דברי שכתב ע

להלכה אמרו אלא שא"ל דרך צחות. ואי 

תימא הלכה, הוראת שעה היתה לגדר כו' 

, שיראו ויראו רבים וייראו מעונש שמים

שישלם מדה כנגד מדה, אבל לא נמסר 

 לב"ד לענוש אחר מיתה. 

ולעיקר  ,בכסא דהרסנא שם שכתב עייןו

מ"ט  סימןר"י לבית לוי  בתתשו יןהדין עי

שדבריו עולין בקנה א' עם דברי רבינו, 

ד"ת בשב  םגדר מלתא ודאי עוקריידלמ

 הוא לאו יע"ש...".  לוואפי ,ואל תעשה לכ"ע

 

רקסתא דעניא: מהאור זרוע עוד כתב באפ

משמע דאין לקבור רשעים להלכה 

 ולמעשה

דחה האפרקסתא דעניא את  עודו (לג

דבריהם, וכתב: "...ס"ל להאור זרוע 

לא הוי בדרך צחות )מה  רבי חנינאדהוראת 

דבלא"ה קשה להולמו(, ולא בדרך הוראת 

שעה לחוד, כי אם הוראה גמורה דאין 

ילות להתעסק בקבורתו של המאכיל נב

 וטריפות לישראל. 

ולא זו בלבד במאכיל נבילות וטריפות, אלא 

גם בשאר עוברי עבירה ס"ל להאור זרוע 

דאין להתעסק בקבורתם, דכ"כ להדיא 

תכ"ב השני או"ק  סימן)אבילות לכות בה

 ."(ג

)שהובא לעיל ועל דברי החת"ס הנ"ל 

כתב האפרקסתא דעניא:  ,ט(בסעיף י
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"ל בהאי לחת"ס ז ה"ומשמע דאשתמיטתי

שעתא דברי האור זרוע הנ"ל. וצע"ג 

לשיטת האור זרוע איך נפרנס הך מימרא 

לשיטתו, וגם איך  הדהביא החת"ס ז"ל ראי

יפרנס החת"ס הא דהביא האור זרוע 

 לשיטתו". 

 

ואת המקורות שקוברים רשעים מיישב 

באפרקסתא דעניא, שמדובר דווקא בבניו 

 י גויים, אבל אין המנהג כדבריו"או ע

וסיים שם באפרקסתא דעניא: "ואולי  (לד

י"ל דאין כונת האור זרוע שלא לקברו כלל, 

אלא דאחרים לא יתעסקו בקבורתו, ובניו 

, ואם אין לו היקברוהו כמו שעשה חזקי

בנים או אפשר אפילו י"ל בנים, ישכרו 

 נכרים לקברו. 

וממילא ל"ק מהא דיכול פירשו אבותיו כו', 

שוב כבוד לו, דבבנו דשרי לקברו דלא ח

דמפני כבוד עצמו עושה, צריך קרא דכהן 

אסור. ולכאורה יש הכרח לומר כן דעכ"פ 

אתי לידי קבורה, דאל"ה איך שייך דינא 

 הדאין קוברין רשע אצל צדיק, דמייתי לי

 אור זרוע שם מיד בתר הכי...

סוף הדבר הענין צריך תלמוד אצלי, ואין 

ל ", עכהזמן מספיק לי לעיין היטב"

 . דעניא פרקסתאאה

א"כ נטיית האפרקסתא דעניא להחמיר 

מאד למעשה בקבורת רשעים, אלא שכבר 

שלא נהגו כן, וראה עוד  הבאנו לעיל

 בסמוך.

 

א, "גם החשוקי חמד הביא בשם הגריש

שדברי הירושלמי הם הוראת שעה, 

ח זוננפלד אמר להשתדל בקבורת "והגרי

 רשע מפורסם

, שכתב עיין בחשוקי חמד )שבת מג:( (לה

על המעשה בטבח הנ"ל: "...אולי הוראת 

שעה 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 

ואעפ"י שבחייו יש להלחם בו,  .יתויבהלו

 קולו ויש להתעסק בו".כעת הפסיק קל

משו"ת דברי מלכיאל דרכים  להלן וראה גם

 נוספות ביישוב הירושלמי.

ש "דעת הדברי מלכיאל וכן פסק הגר

וואזנר, דמי ששרפו את גופתו, אין באפר 

 מצוות קבורה

ואמנם מי שמסר את גופו לשריפה,  לו(

אם יקיימו את דבריו וישרפו את גופו, פסק 

שאין להתאבל  הגרש"ז אויערבאך זצ"ל,

עליו )הליכות שלמה עמוד רכו(. ובדברי 

מובא )מלכיאל פסק שאין לקבור את אפרו 

 .(להלן

עיין עוד בשו"ת ושב ורפא )סימן בענין זה, ו

 שבישראל, ס'( בשם הגר"ש הלוי וואזנר

 פשיטא ,לשורפו אלא לקוברו שלא המצוה

 כופר הוא הלא כי ,עבירה עובר שנקרא

 דקבור עשה מצות ומבטל ,המתים בתחיית
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 בשלחן וכדנפסק ,לו שומעין ואין ,תקברנו

 וכתב '...ג סעיף ח"שמ סימן דעה יורה ערוך

 ששרפו דאותם (,ו אות ד"ס סימן) שם ודע

 מצד בין ,הבנים רשעות מצד בין ,אותם

 אין ,אותו שישרפו שציוה עצמו רשעת

 ל.ישרא בקברות האפר את לקבור להניח

', ופרק טז סימן ובגשר החיים )פרק ה ,ש"ע

ט'(, ובפתחי תשובה )סימן שסג סק"ה(, 

ובשו"ת אגרות משה )יורה דעה חלק ג, 

 חושב מעשה ת"שווב ,סימן קמז, אות ב(

 .(ה"כ סימן, ד")ח

 אםש (,ד"של סימן ד"יו) ס"חת ת"שו יןעיו

. קבורה מצוות כבר בזה אין גופו את שרפו

 אפר לקבור אין אף ,פוסקים הרבה ולדעת

, גופתו את שישרפו בחייו ביקשש מי של

 חיי לספר בהסכמה הדורות גדולי כתבו כך

 שם יןועי. אלטונא ד"אב לרנר להרב עולם

 שרצה דהו מאן בשם שהביא (,א סימן)

 וציין אפרו. את שיקברו ענין שיש ,לומר

 (,ז"י סימן החדשות) אריה שאגת ת"לשו

 יש ,מתים בהם שפינו שארונות שכתב

 חלק עצמו הוא ולםא ולקוברם. ורפםלש

 רק כן כתב אריה שהשאגת וביאר ,עליו

 שלא מה, בהם יכשלו שלא החשש מחמת

 את שורפים הגויים שהיום באופן שייך

 שאין להוכיח האריך זאת ומלבד. הגופות

 .באפר לתקלה חשש גם

שב , אם רשע גמורפשיטא, דאפילו 

 חייבין בכבודו ,בתשובה

 לקראת סיום הדיון בענין קבורת (לז

שכל הנידון הוא , רשעים, ראוי להדגיש

ברשע שלא חזר בתשובה, אבל אם זכה 

ושב בחייו מרשעתו, חייבין בכל אופן 

 בכבודו כצדיק גמור.

: "הא למדת (שם)וכן כתב האור זרוע 

]מעובדה דהירושלמי הנ"ל[ שאפילו כלבים 

אוכלים את בשרו אין להבריחן מעליו, 

 כש"כ שאין להתעסק בקבורתו. 

מילי שלא עשה תשובה, אבל עשה  והני

תשובה, אין לך דבר שעומד לפני בעל 

הרי  ,תשובה. כדאמר בירושלמי ספ"ק

אדם רשע גמור כל ימיו ובסוף עשה  השהי

מ"ט  ,הקדוש ברוך הוא מקבלו ,תשובה

 ,ולא עוד ,ובשוב רשע מרשעתו. א"ר יוחנן

 ,נחשבין לו כזכיות ,אלא כל עבירות שעשה

יעות כל בגדותיך, כל מ"ט מור ואהלות קצ

בגידות שבגדת בי הרי הם לך כמור 

 ,ואהלות. רובו זכיות ומיעוטו עבירות

 ,נפרעין ממנו מיעוט עבירות קלות בעוה"ז

בשביל ליתן לו שכר שלם בעולם הבא. רובו 

נותנין לו שכר מצות  ,עבירות ומיעוטו זכיות

בשביל ליפרע משלם  ,קלות שעשה בעוה"ז

 לעתיד לבוא... 

עשה  לואפי ,למדת דמי שעשה תשובההא 

בתורה ועשה תשובה  תהחמורו תכל עבירו

הקדוש ברוך הוא מקבלו ומכפר לו  ,שלימה

 על כל עונותיו כפרה גמורה".
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האם  ,ציוה לשרפועוד יש לדון בענין מי ש

 קוברין אפרו

מצינו בפוסקים עוד נושא שקשור  (לח

לכל הנידונים האמורים לעיל, בענין מי 

לשרוף את גופו, האם מותר וראוי  שציוה

 עניןלקבור את אפרו. ונגעו בדבריהם גם ב

רשע ששב בתשובה  ובעניןכבוד מת רשע, 

ולהשלמת הנושא נעתיק כאן מה  ועוד,

 שכתבו בזה.

ת דברי מלכיאל צידד בתחילת דבריו "בשו

לפסוק דיקברו האפר, דשמא עשו תשובה 

 ונתכפר להם, ועוד, דאפרם אסור

)חלק ה סימן  דברי מלכיאל בשו"ת לט(

לשונו מובא מכאן ועד סוף ] קמ(, כתב

: "על דבר שבעירם נמצאים אנשים [הסימן

 ,שפוקדים לשרוף גופם לאחר מותם

ובניהם רוצים שיקברו האפר בביה"ק. 

והאריך כת"ר בדברים נכונים לצדד שאין 

 וחפץ לדעת דעתי בזה.  ,לקברם בביה"ק

ק, דהא לכאורה נראה שיש לקברו בביה"

המת הוא מהנקברין שאפרן אסור כדתנן 

 שילהי תמורה... 

מ"מ כבר אמרו  ,ואף שהם מפושעי ישראל

מון. וגם כי אולי יות כרוחז"ל שמלאים מצ

עשו תשובה קודם מותם, ועוד דהא מיתה 

מכפרת הרבה, וגם דהא איתא בסנהדרין 

 ,"די)מז:( שעיכול בשר מכפר אף בהרוגי ב

י"ל שנתכפר  ,ופםוא"כ הכא שנשרף כל ג

 להם.

ואסור  ,הרי מכלל ישראל לא יצאו ,ועכ"פ

אפרם בהנאה. ואף דמת נכרי מותר בהנאה 

בב"ק )מ.(, מ"מ מתי פושעי  סכמ"ש התו

ישראל ודאי שאסורים בהנאה, וא"כ 

קטע זה הוא  צריכים קבורה כנ"ל... ]א.ה

 לקוברם "לכאורה", אבל מסקנתו לאסור

 [.כדלהלן

 

שאין לקבור האפר, כיון  כ הביא ראיה"ואח

 שאין מתעסקין עם הפורש מדרכי ציבור

דהא תניא בפ"ב  ,ועדיין יש לדון בזה (מ

דהפורש מדרכי ציבור אין , דשמחות

"צ ימתעסקין עמו לכל דבר. ומשמע שא

שמ"א, רק  סימן"ס תלקברו, וכן הבין הח

מדאצטריך קרא שכהן אינו  ,שהוכיח שם

ר, מטמא לקרובו שפירש מדרכי ציבו

משמע דעכ"פ טעון קבורה. וזה יש לדחות 

 "צ קבורה.ידהא גופא קמ"ל שא

אמנם כתב להוכיח שקוברים רשעים, 

 ד"מקבורת הרוגי בי

"ד טעונים קבורה, י"ל יואף דהרוגי ב מא(

א דהא אית ,דשם אפשר ששבו בתשובה

בסנהדרין )מג( שהיו מתודים קודם מיתתן. 

משא"כ הפורש מדרכי ציבור שאפילו על 

אמנם,  פתחו של גיהנם אינם חוזרים...

ד יש להביא ראיה "כ כתב, שמהרוגי בי"אח

 ל"הו ד"ב בהרוגי"כ "לקבורת רשעים, שאל

, "תשובה עשה ללא תשובה עשה בין לחלק

מ שבכל גוונא "ומכך שלא חילקו, ש

 קוברים.
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ומה שבמעשה הטבח הורה רבי חנינא שאין 

לקוברו, יישב הדברי מלכיאל, שהוא משום 

 שלא היה ראשו ורובו

עוד נלע"ד בישוב דברי הירושלמי  מב(

שנזכרה לעיל בעובדה דטבח  ]א.ה

רת מת ושמצות קב ,[, דהנה קיי"לבאריכות

ראשו ורובו, את מצוה הוי רק אם יש 

ש"ס  ייןוע ,כדאיתא בירושלמי רפ"ז דנזיר

 סימןוכן קיי"ל בטוש"ע  ,דילן נזיר )מג:(

בי ו את רשכששאל ,שס"ד ס"ג. ולפ"ז י"ל

כבר נאכל חצי הגוף או ראשו, ולזה  חנינא,

 ,הורה ר"ח דכיון שפטורים ממצות קבורה

אסור להם לסלקו מלפני הכלבים. ואף 

דבירושלמי איתא רק שהכלבים היו 

מ"מ י"ל שהירושלמי קיצר  ,מלקקים דמו

דאיך  ,בזה, וכן משמע שמכבר אכלו ממנו

אפשר שהכלבים ילוקו את הדם ולא יאכלו 

 הבשר כלל.  את

עוד יישב, שרבי חנינא נשאל רק על קבורת 

הדם, ורק בזה היקל כדאיתא בירושלמי, 

 אבל את גוף הרשעים צריך לקבור

עוד י"ל, שעל גופו לא שאלו כלל, כי  מג(

ידעו שצריך לקברו, רק שאלו אם צריך 

לאסוף את דמו ולקבור כדי שלא ילקקו 

שע"ד שקוברים  סימןהכלבים, וכדקיי"ל ב

גם את הדם, ולזה הורה, שכיון שקוברים 

גופו, אי"צ להחמיר לקבור גם דמו, כי 

מעיקר הדין אין מחוייב בקבורה על זה, 

 כדאיתא בירושלמי רפ"ז דנזיר...

עכ"פ נראה עיקר שצריך לקבור אף את 

הרשעים ואף את אוכלי טריפות, ופוק חזי 

 מאי עמא דבר שתפסו כן להלכה...

 

לכיאל, שאין לקבור כ מכריע הדברי מ"וא

אפר הרשעים, שכיון שאין גופם קיים אין 

ע מודים לאור זרוע "מצוות קבורה, וכו

שלמד ממעשה הטבח, שאין לקבור 

 ג"רשעים בכה

אבל באמת נראה שאסור לקברם  (מד

בביה"ק, דהא כיון שנשרפו אין בהם חיוב 

קבורה כלל, דהא חיוב קבורה הוי רק 

בירושלמי כשראשו ורובו קיים, כדאיתא 

שס"ד ס"ג,  סימןרפ"ז דנזיר, ובטוש"ע 

והכא אין כאן מאומה מן הגוף, ואין בו 

טומאה כלל, כדקיי"ל בפ"ב דאהלות מ"ב, 

ורק אם שלדו קיימת טמא כדאיתא בנדה 

פ"ט שברקב  סימן)כז:(, וכ"כ הנוב"ק חיו"ד 

 ואפר ליכא מצות קבורה. 

וא"כ אין כאן מצות קבורה כלל, ובכה"ג 

ו לדעת האו"ז וההג"א שאסור כ"ע מוד

לקברו, וכדמוכח מהירושלמי פ"ח 

דתרומות ופ"ב דע"ז, וכמש"ל דאיירי שם 

כשלא היה בו ראשו ורובו, או דאיירי רק 

לענין דמו שאין ע"ז חיוב קבורה. ולא 

נחלקו הפוסקים על האו"ז בזה רק משום 

דאיכא חיוב קבורה ואף ברשעים כדמוכח 

דקבור תקברנו. בסנהדרין )מו( וכן מקרא 

"ע מודו ואבל היכא שאין חיוב קבורה כ

 שאסור להתעסק בקבורתו...
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 שאסור ת"מעכ פסק שיפה מדברינו העולה

 אפר את ישראל של ק"בביה לקבור

, גופם את שרפו צוויים פ"שע הרשעים

 שמא בניהם בבית להחזיקם כ"ג ואסור

 ורק:(, סב) ז"בע כדאיתא תקלה לידי יבואו

 מגדל שאין במקום האפר לפזר צריך

 .מלכיאל דברי ת"משו כאן עד, "צמחים

 דינים העולים מסימן ט

 ה(.-א. יש אומרים שמותר לנתח מת רשע לצורך רפואה )ס"ק א(, אולם למעשה אין לעשות כן )ס"ק ד

ב. יש אומרים שמותר ליהנות ממת גוי ויש אומרים שאסור )ס"ק ה(, אבל פושע ישראל שמת בוודאי 

 ת )ס"ק א וס"ק לט(.אסור ליהנו

ג. יש אומרים שראיית ניתוח המת וללמוד ממנו דרכי רפואה נחשב הנאה ממת ואסור מן התורה, ויש 

 אומרים שאין הנאת ראייה נחשבת להנאה )ס"ק ה(.

ד. רשע שמת שלא כדרך כל הארץ לא אומרים שבמיתתו הויא ליה כפרה, אולם אם נהרג יש אומרים 

 ם עליו )ס"ק ב וס"ק ז(שהויא ליה כפרה ומתאבלי

 יא(-ה. מי שאביו רשע רח"ל אסור לצערו, ויש אומרים שמותר )ס"ק י

ט(, ויש אומרים שאין מתעסקים בתכריכיו אבל -ו. יש אומרים שאין מתעסקים בקבורת רשע )ס"ק ח

יט, -חייבים לקברו )ס"ק יב(. ולמעשה חייבים לקברו ולעסוק בתכריכיו, רק שאין קורעין עליו )ס"ק יז

 וס"ק כו וס"ק כט(, ואף בשבת מותר לטלטלו )באופן המותר( משום מניעת בזיון )ס"ק כט(.

ז. מי שלפעמים עובר עבירה לתיאבון או שמניח מלעשות מצוה בשביל טורח, קורעים עליו ומתאבלים 

 עליו )ס"ק טז(.

 ח. יש להחמיר להרחיק את מקום קבורת הרשע מן הצדיק שמונה אמות )ס"ק יט(.

. מי שציוה שישרפו את גופו רח"ל ועשו כן אין מתעסקים בקבורתו, ואין מתאבלים עליו, ואין קוברים ט

 אותו בקברות ישראל )ס"ק לו, וס"ק מד(. 

י. אפר של מת אסור בהנאה )ס"ק לט( ואין בזה מצות קבורה )ס"ק לו, וס"ק מד(.

 

 

 

 

 

 

 

 הלעיטהו לרשע וימות - י סימן
 46 הערהסעיף יב  ב, , שבשערשייך לפרק א
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: מכך "הלעיטהו לרשע וימות"מקור דין 

שאין מציינים כרם רבעי וערלה לגזלנים 

 הבאים לגנוב מהפירות

, ה ,שני מעשר מסכתאיתא במשנה ) (א

 של בקזוזות אותו מציינים רבעי כרם" א(

 ,קברות ושל .בחרסית ,ערלה ושל .אדמה

 בן שמעון רבן אמר. ושופך וממחה .בסיד

. "בשביעית אמורים דברים במה ,ליאלגמ

ובירושלמי הובאה משנה זו בתוספת ביאור 

 לרשע הלעיטהו שבוע שני בשאר אבל"

 בבא במסכת זו משנה והובאה". )וימות

 ..(סט דף קמא

 מלכיצדק בן יצחק לרבי) ץ"הריבמ ופירש 

 כל נינהו דהפקר בשביעית(: "מסימפונט

 וולהרחיק ציור לעשות אתה וצריך, השדות

 בשאר אבל, ובערלה ברבעי יכשלו שלא

 אלא, לציון זקוק אתה אי שבוע שני

 ולגזול לילך לו דמה, וימות לרשע הלעיטהו

 פירושב הוא וכן". אחרות משדות ולגנוב

 ובהיתר הפקר שהוא - בשביעית: "ש"הר

 שהן שבוע שני שאר אבל, לאכול באים הם

 האסור דבר ויאכלו יניחום לגזול באים

 חיוב שאין ואף". )וימות לרשע והלעיטהו

 עבירה כל ז"בכ, וערלה רבעי כרם על מיתה

 "(.וימות"-ל נחשבת

 

ז קשה, מדוע יש מצוות תוכחה "לפי

 לרשעים שחוטאים במזיד

 חבירו להפריש שיש מצינו ,ואמנם (ב

 עיין ,ולדוגמא, במזיד שעושה אף מאיסור

( א סעיף שג סימן דעה יורה) ערוך בשולחן

 אפילו, חבירו על תורה של םכלאי הרואה"

 וקורעו לו קופץ היה, בשוק מהלך היה

 ". רבו היה ואפילו, מיד מעליו

 תרח סימן הכפורים יום הלכות) א"ברמ וכן

 עד להוכיחו חייב ביחיד אבל"... :(ב סעיף

 הלכה בביאור והוסיף". יקללנו או שיכנו

 החינוך בספר ראיתי" -' שיכנו עד' ה"ד

 מצוה שחיוב שאמרו מה ,ל"וז ט"רל במצוה

 להרבות המוכיח שחייב כלומר ,הכאה עד

 קרוב שיהא עד החוטא אל תוכחותיו

 ובמשנה". המוכיח את להכות החוטא

 שהוא כשיודעין אבל: "...ה ק"ס ברורה

 אף להוכיחם צריך ,במזיד ועוברין אסור

 שאינו דמי ונהי, יקבלום שלא לו כשברור

 שברור כיון חטאם עבור נענש אינו מוכיח

 "להוכיחם מצוה מ"מ ,יקבלום שלא לו

)ועיי''ש בב''ה שגם שיש חולקים על 

הרמ''א, אבל אם יקבל ממנו את התוכחה, 

 לכו''ע צריך להוכיחו(.

 ולמה, הרשע את להוכיח צריך מדוע, וקשה

 '?וימות לרשע הלעיטהו' נאמר לא

ושמא י''ל שחיוב תוכחה הוא רק כשודאי 

וכגון הרואה יש איסור שנעשה בפנינו, 

תרח  סימןכלאים על חבירו, וכן בנידון של 

הנ''ל, אבל שיש ספק אם יש איסור, אין 

חיוב להוכיח, כדמוכח בריש סוכה שחכמים 

לא אמרו כלום להילני המלכה, כלומר שלא 

העירו לה על מה שאולי חוטאת בברכה 

לבטלה, דכיוון שאין לפנינו איסור בודאי, כי 
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ל הסוכה ההיא, אולי באמת לא מברכת ע

 לכן אין חיוב תוכחה.

 

א, שדין "ל על פי דעת הגליון מהרש"וי

הלעיטהו לרשע נאמר בגוונא שגם אם 

נצילו מחטא זה ימשיך לחטוא בחטא אחר, 

אבל אם אפשר להצילו מחטא לגמרי, 

 חייבים לעשות כן

 א"מהרש בגליון שכתב מה פ"ע ל"יעוד ו (ג

 דין בילג(, ו ק"ס ך"הש על קנא סימן ד"יו)

 התם שאני ,ל"י': "...וימות לרשע הלעיטהו'

 דבר ובאותו, גזל איסור על עובר כך דבין

 שלא מצווים אנו אין פ"עכ רשעות שעשה

 משמע זה וגם. עוד אחר באיסור יעשנו

 ,דמעשר ה"פ המשנה פירושב ם"ברמב

 מאיסור חמור גזל דאיסור ,מחמת דדוקא

 ". שנפרישו רבעי כרם

, לגמרי שנפרישו שרשאפ שבדבר ,ומשמע

ורק , יחטא שלא כדי הכל לעשות חייבים

 ענין אין, בגניבה ה"בלא יחטא הוא אם

 לרשע והלעיטהו, אחר מאיסור להפרישו

 מהמאירי מוכח שכך לקמן ועיין. )וימות

 (.סיריליאו ש"ומהר

 

תמיהת ההר צבי על הגליון מהרש''א, 

 וישובו של הגר''י פרידמן שליט''א

, פרנק פסח צבי לרבי) יצב בהר אמנם (ד

: ל"וז, דבריו על תמה(, קכה סימן ד"יו

 בההיא דהא, תמוהים דבריו ולכאורה"

 שלא אותם מונע היה זה ציון נמי ג"דרשב

 כרם או ערלה שפירותיו זה מכרם יאכלו

 בשום כלל נכשלים היו דלא וממילא, רבעי

 א"מהרש בגליון אומר כיצד כ"וא, איסור

 באיסור עובר כך יןוב כך דבין הכא דשאני

 ''....גזילה

ומו''ר הגאון רבי יואל פרידמן שליט''א, 

יישב את דברי הגליון מהרש''א, דכיוון 

שבסה''כ בפרדס זה, יעבור בגזל, א''כ לא 

שגזילה היא  אפילומחלקים בין פרי לפרי, ו

על כל חפצא וחפצא של כל פרוטה, סו''ס 

הגזלן הזה יגזול בפרדס זה, ולא נצליח 

וע את הגזל, גם אם נסמן פרי מסוים למנ

שהוא ערלה, ומוכח כשיטת הגליון 

מהרש''א, מכיוון שהרי על עצם הערלה לא 

עובר באיסור גזל, שהרי אינו שווה כלום, 

ובהכרח שהתייחס הגליון מהרש''א לכל 

הפרדס, דכיון דגוזל פירות אחרים, אין 

 להפריש אותו משאר פירות הערלה.

ג יחיאל שלזנגר שליט''א ]והעיר ידידי הרה''

דעניין זה אם יש איסור גזל על פירות ערלה 

של חבירו,  תלוי אם איסור הנאה זה 'אינו 

שלו', ואז אכן אין איסור גזל, לבין אם הגדר 

 הוא 'שאינו ברשותו' ואז יש בזה איסור גזל[

 

ההר צבי יישב, דמה שאין לציין כרם רבעי 

ג "בשאר שני שבוע, הוא בגלל שדעת רשב

שאיסור גזל חמור מערלה ורבעי, ובהם אין 

גזל כי אינם ממון בעלים, ואם נציינם יאכלו 

הגזלנים מממון בעלים, ונמצא שהציון 

 מכשילם
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ועיין בהר צבי )שם( שיישב את  ה(

 לאחר אולם"קושייתו על הגליון מהרש''א: 

. מוצדקים א"מהרש הגליון דברי העיון

ניות, המש פירושב) ם"הרמב לשון ונקדים

 ואומר' :שם שכתב( ש"דמעש ה"פ ריש

 לציין אדם לבני נצריך שלא ,ג"רשב

 יאכלו שלא ערלה ושל רבעי כרם ולרשום

 שצריך השמיטה בשנת אלא ,אדם בני מהם

 לשלוח אדם לבני רשות שאין לפי, לרשום

 עבר ואם, שלהם שאינו מה ולאכול ידם

 תקנה לעשות ואין, גזלן זה הרי ואכל אדם

 וןושע לפי, מכשול לידי יבואו אשל לגזלן

 על ישתומם העובר וכל, 'גדול יותר הגזלנות

 לא חמור יותר עון שהוא דבשביל, זה טעם

 אם אדרבה ולכאורה. להפרישם הוזהרו

 דין אינו ,זוטא מאיסורא לאפרושי חייבנוהו

 מאיסורא חבירו את להפרישו מחויב שהוא

 . רבה

 אשהו דבשביל ,ם"הרמב בכוונת ל"י וקצת

 פ"דממנ, לציונים צריך אין ביותר חמור עון

 מיגו, הוא גזלן ואם, הגזל על חשוד דאינו או

 ערלה איסור על נמי חשוד אממונא דחשוד

 .הקל על חשוד החמור על דהחשוד, ורבעי

 ונהי ,ליה חמירי איסורין דתרי ,לדון יש מ"מ

 אפשר, איסורא חד לגבי עצמו את דהפקיר

 דלשון ועוד !ליה חמירו איסורי דתרי

 ל"הו כ"דא, זה פירוש סובל אינו ם"הרמב

 לא זה דבציון משום ,לציין צריך דאין לומר

 לעשות שאין זה לשונו אבל. כלום יועיל

 משמע ,מכשול לידי יבוא שלא לגזלן תיקון

 הציון י"ע להפרישו בידו יש אם דאף להדיא

 .פלא וזה, לציין צריך אין נמי

 ,דמסתפקנא מה ,אקדים ז"כ ליישב כדיו

 דין בו יש אם ,גבוה ממון שני מעשר ד"למ

 דרעך ,גזילה דיני ליכא בהקדש דהרי. גזל

 זכאים הבעלים דרק כיון ,ש"מע אבל. כתיב

 בהם דיש לדון יש, בירושלים לאוכלם

 ,שאני גזילה חיובי דילמא או, גזל משום

, דמיא כהקדש הוא גבוה דממון דכיון

 ,ש"מע תבעיס חלה חיוב דלענין וכדמצינו

 כזית כדי בו לצאת ולענין ,אתרוג ולענין

 כדאיתא, הקדש דין ש"למע יש ,מצה

 גזילה חיובי לענין ה"ה(, .לה) סוכה בגמרא

 נוהגים דאין השבה וחיוב ושבועה וכפל

 במתניתין כדאיתא ,רעהו בממון אלא

 שני במעשר ה"דה ל"י(, ב:מ שבועות)

 כרם ה"דה וממילא, הוא גבוה ממון ד"למ

 ממעשר קדש קדש ש"גז ילפינן דהא ירבע

 בלי ליטלם דאסור אף כ"וא(, ד:נ קידושין)

 ליכא תגזול דלא ת"ל מ"מ, בעלים רשות

 דסתמא ל"די ,עוד ואקדים. גבוה בממון

 שהיו ערלה ושל רבעי דכרם דמילתא

 בין העומד רבעי בכרם בודאי ,אותם מציינין

 ושל ערלה של באילן או ,כרמים שארי

, עסקינן אילנות שארי בין העומד רבעי

 אילני אצל מניחין שהיו זה דציון ונמצא

 אכילתן לגמרי מעכבים היו לא ורבעי ערלה

 שלא נתן להורות אלא, דרכים עוברי של

 אלא, ורבעי ערלה שהוא זה מאילן נאכל

 ...הזה בציון מצוין שאינו אחר מאילן יאכל

. היטב הדק מבוארים ם"הרמב דברי ומעתה
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 שלא לגזלן תקנה לעשות אין ג"דלרשב

 משאר חמור איסור הוא דגזל, יאכל

, קלקולו הוא זה ציון של ותקנתו ,איסורין

 מרבעי יאכל שלא הקל מן מבריחו זה דהרי

 חיובי וכל תגזול דלא ת"ל בהם שאין וערלה

 איסור אין כברבעי" גבוה ממון"ב כי) גזילה

 ולכן, גזל איסור שהוא לחמור ומכניסו(, גזל

 אין שבוע שני דבשאר ג"בלרש ל"ס

 .מציינין

 ל"הנ א"מהרש גליון דברי מאד ומדוקדקים

, ך"הש של לדינו ג"דרשב הך בין שמחלק

 רבעי כרם גבי דהתם, קאמר שפיר דהשתא

 יעשה שלא לגמרי להפרישו אפשר דאי

 זה מאילן יאכל לא אם דהרי, איסור שום

, גזל באיסור ויכשל אחר באילן עיניו נותן

 כ"משא, להפרישו צ"דאי ג"שבר אומר לכן

 לגמרי להפרישו דנין דאנו ך"הש של בנידונו

 דשפיר לדון יש, איסור שום יעשה שלא

 ...מאיסורא להפרישו מחויב

 דבכרם דלעיל לדברינו נתכוין דהוא ל"י

 מרבעי יפרישו ואם ,גזל איסור ליכא רבעי

 נמצא הרי, חמור היותר גזל באיסור יפול

, כלל מאיסורא שיאפרו שום ליכא דבציון

 אין לכן ,מכשול לו מוסיף אדרבה אלא

 יכול בשאינו אף בעלמא אבל. לציין צריך

 למעט עליו מוטל מ"מ, וכל מכל להפרישו

 .באיסורין

ודעת רבנן שצריך לציין הערלה ורבעי 

 תמיד, כי סוברים שאיסורם חמור מגזל

 האמור דלפי אלא]ממשיך ההר צבי:[  ו(

 ג"רשב על ליגידפ דרבנן ט"מ, לי קשה

 שני בשאר גם רבעי כרם לציין ומצריכין

 דמוטב ג"כרשב נאמר לא ואמאי, שבוע

, גזל ולא - ורבעי ערלה - הקל הקל שיאכל

 חמירי איסורין דשארי ל"ס דלרבנן ל"וי

 ...מאיסורא לאפרושי דין לענין מגזל

 דמפורש.( סט ק"ב) הגמרא לשון אך

 בשאר לציין צ"אי דלהכי ,ג"דרשב טעמא

, וימות לרשע הלעיטהו משום שבוע שני

 צ"דאי ,ג"דרשב טעמא דעיקר, משמע

 לעיל כ"כמש ולא ,האיסור מן להצילו

 מאיסור מצילו הציון שליליות דאדרבה

 אינו וימות הלעיטהו דלשון ל"ונ. חמור

 דמותר ולומר הענין חומר להורות מכוון

 גם להכשילו הנופל אחר אבן לדחות

 מהדרין אנו הצילול כדי, דאדרבה. בחמור

 שאנו לומר ורצונו, הקל הקל להאכילו

 יאכל זה ואת ורבעי ערלה לאכול לו מניחים

 ...גזל מאיסור יותר לו טוב זה כי, שימות עד

ש ורבעי ממון הדיוט, ויש גם "ד שמע"ולמ

ג "נ שצריך לומר  לרשב"בהם גזל, אה

צ להפריש רשע מאיסורים, אבל "שאי

 ביארנול שממון גבוה הם וכד"קיי

 דמה ל"י אך]וממשיך ההר צבי:[  ז(

 אינו זה ם"הרמב דברי בביאור שאמרנו

, גבוה ממון ש"מע ל"מדקיי מ"לפי אלא

 כלל ש"ל הדיוט ממון ש"מע ד"למ אבל

 אית תרווייהו דהא רבעי שיאכל דמוטב

 ל"ס ג"דרשב, כפשוטו ל"צ כ"ע ולדידו, ביה
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 להפרישו חיוב אין ה"בלא רשע שהוא דכיון

 ל ההר צבי.", עכ..."עליו ולהקל

אסור על גנב את ל שאסור התומים דעת

רשותו בקונם, דחשוד לעבור על איסור זה 

 ונמצא מכשילו

 לגבי שדן( א ק"ס ד סימן) בתומים ועיין (ח

: וכתב ,ברשות שלא חבירו לחצר שנכנס מי

, בקונם עליו רשותו יאסור, להכותו למה"...

 איסור על לעבור נחשד דלא יצא כורחו ועל

 ...תורה

 אתי גנבא בעבד דמיירי אוקימתא להך וכן

 כיון מרשותו להדירו צורך דאין כ"ג שפיר

 חשש בכלל רגע וכל גלויה קפידא כאן דיש

 דיעבור נחשד דהא להדירו אין וגם, פסידא

, לגנוב ברשותו ויכנס גניבתו חימוד בשביל

 שיעבור תורה באיסור להכשילו אסור כ"וא

 עיור לפני בכלל זה והרי קונמות איסור על

, לא אדם כל בשאר אבל ...מכשול תתן לא

 על דיעברו נחשדו ולא ,ידירו ,ימאן ואם

 . , עכ''ל התומים..."קונם איסור

 בקונם לאסור רשאי ב"בעה איןד, כלומר

 משום, ביתו לתוך יכנס שלא הגזלן על

 על גם לעבור שחשוד רשע הוא שגזלן

 לפני על עובר הבית שבעל ונמצא, הקונם

 .קונם כשעושה, עיור

ולכאורה יש להקשות מדוע שיהיה אכפת 

לנו שהגזלן יכשל גם בקונם, והרי קיימ''ל 

 כרשב''ג ש''הלעיטהו לרשע וימות''?

ושמא י''ל שכל דין ''הלעיטהו...'', הוא 

דווקא באופן שלא עשה מעשה להכשילו 

בידיים, וכגון שאינו מציין שהפירות ערלה, 

קונם נחשב הדבר שמכשיל אבל כשעושה 

 בסברא זו( וע''ע לקמןאת הגנב בידיים )

 

ועל התומים הקשה ההר צבי: הרי בכרם 

רבעי רואים שאם נציין את איסור הערלה 

הגנבים יפרשו, ואיך אומר התומים 

שהחשוד על הגניבה לא איכפת לו משאר 

 איסורים

, התומים לע תמה(, שם) צבי הר ובספר (ט

 מההיא זה על לתמוה יש דלכאורה'' וז''ל:

 דהציון דמשמע, ש"דמעש ה"פ דריש

 מועיל היה רבעי כרם שהוא וההודעה

 י"אעפ מהכרם יאכלו שלא דרכים לעוברי

 ולא, תגזול בלא לעבור חשודים שהם

 על דחשיד דמגו התומים כסברת אמרינן

 ואף. השני האיסור על נמי יעבור תגזול לא

 צ"א דבאמת ג"כרשב להלכה ל"מדקיי

 הוא דחשוד ומשום שבוע שני בשאר צייןל

, יועיל לא דהציון משום לא זהו, הגזילה על

 דכשידעו החכמים על פליג לא ג"דרשב

 אלא, יאכלו ולא יפרשו ערלה או רבעי שזה

 להצילם לגזלנים אחראים אנו דאין ל"דס

 יקשה הלא התומים לדברי אבל, מכשלון

 ולמה, מוריד ולא מעלה לא זה דציון דנימא

 שבוע שני בשאר גם לציין רבנן ייבוהוח

 .  ''הגזילה על הוא דחשוד מאחר

ותירץ ההר צבי, דדווקא בכרם שיכול 

לאכול מאילן אחר, אם נציין לא ירשיע 

לאכול דווקא מהערלה, אבל בגנב שאם 
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נאסור עליו בקונם לא יוכל לגנוב, שפיר 

 ז"כותב התומים שחשוד לעבור ע

בהר צבי )שם(, ויישב את דברי התומים,  י(

 יעכבנו לא לגזול שרוצה דמי ל"יוז''ל: ''

 דהציון אמרינן מ"ומ, הנוסף קונם איסור

 ולא שיפרוש לו יועיל רבעי כרם שהוא

 לפניו יש לעומתו דהרי, זה מאילן יאכל

, וערלה רבעי כרם איסור בו שאין אחר אילן

 וכבר, ושנה עבר כבר זה הרי גזל משום ואי

 שבעיניו מה) היתרא שביק ולא, לו הותרה

 שלא וערלה דרבעי איסורא ואכיל( כהיתר

 גבי( ד:) בחולין וכדאמרינן, אצלו הופקר

 מפני, מיד מותר עבירה עוברי של צןיחמ

 שאינו עבריין דאפילו אלמא, מחליפין שהן

 מאכיל הוא מ"מ העבירה מן לגמרי פורש

 י"רש כ"וכמוש, תחלה הקל הקל עצמו

 הוי איסור נמי דהשתא גב על ואף'( שם)

 למיעבד דמצי מה כל ה"אפ' וכו לגביה

 כלל קשה לא כ"וא ',עביד פורתא בהיתרא

 רבה איסורא שביק דבודאי ,התומים על

 איסורא ושקיל ]א.ה כלומר של ערלה[,

, ]א.ה כלומר של גזל[ דעתו שלפי זוטא

 ידו שימשוך התומים של בנדונו כ"משא

 לא זה נוסף איסור בו שיש בשביל לגמרי

'', עכ''ל הא עביד הא דעביד דמתוך ,אמרינן

כלומר שצדק התומים שאין  .ההר צבי

לעשות קונם כנגד הגזלן, דכיון שאין לגזלן 

אפשרות אחרת, וכמו בפירות שיש לו 

אפשרות אחרת לקחת מפירות שאינם 

ערלה, יעבור הגזלן גם על הקונם וגם על 

הגזל. ולענ''ד היה אפשר לומר שגם גזלן 

על בית זה יש קונם, יעדיף ללכת שיידע ש

ולגזול מבית של מישהו אחר, וא''כ עצת 

הקונם צריכה להיות טובה גם נגד גזלן, 

 וצ''ע. 

ע תמיד נאמר הלעיטהו, "יתכן שבגוי לכו

כיון שאין בו מצוות תוכחה, ומתיישבת 

 מסירות נפשם של חנניה מישאל ועזריה

כל זה, נחזור לקושיית המהריל''ד  לפיו (יא

, שהרי שחנניה בשער ב, פרק אהובא ש

מישאל ועזריה לא היו מחוייבים למסור 

נפשם שלא להשתחוות לצלם נבוכדנצר, 

ז, "כיון שהיה רק אנדרטה לכבודו ולא ע

וא''כ איך הכשילו את הגוי שהוציאם להורג 

)שם( רצינו לתרץ  ובסעיף יבברצח? 

שמותרים בכך מדין 'הלעיטהו לרשע 

 להפרישו שיכולים כיוןמוימות', ויש לדחות 

לעיל ]עיין בגליון מהרש''א  מהחטא לגמרי

, לאנדרטה ישתחוו אם שהרי, [ג סעיףב

 . אחר חטא בשום ולא, ברצח יחטא לא הגוי

 הפרשה שדיןומר ל יש עדיין ,אמנם

 כלשון, לגוי ולא, לישראל רק נאמר מאיסור

 ויקרא" )עמיתך את תוכיח הוכח" וקהפס

מצווה  "עמיתך" את  דווקא כ"וא(, יז, יט

, תרח[ סימןלהוכיח ]כדכתב בסוף הב''ה ב

', וימות לרשע הלעיטהו' דין ישאר בגוי ולכן

 ולא להחמיר ע"חמו זה פ"ע ויוכלו

 .לאנדרטה להשתחוות

ונראה שהסיבה שהמהריל''ד לא תירץ 

זאת, מכיוון שאכן מצוות תוכחה היא רק 
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ל''עמיתך'', ונהי דיש על הגוי המוציא 

דין 'הלעיטהו...', אבל סו''ס מצד להורג 

 איסור 'לפני עיור', אסור להכשיל אותו. 

 

ע "ל, כיון שחמו"ועדיין יש לפקפק בנ

הכשילו את ההורגם בקום ועשה, ודין 

'הלעיטהו' נאמר לכאורה רק בשב ואל 

 תעשה 

 , שאף מצד דין 'הלעיטהו...'לדון ויש (יב

להכשיל את  ע"לחמו היתר אין עדיין

וללכת בכוונה כדי  ,ום ועשהבק הרוצח

 מכיוון למסור נפשם להריגה,

 .תעשה ואל בשב רק הותר...", הלעיטהו"ש

 בבא) חמד בחשוקי בזה שחקר ומצאתי

 האם להסתפק יש - שאלה.( "סט דף קמא

 היינו', וימות לרשע הלעיטהו' דאמרינן הא

 דאמרינן דומיא, תעשה ואל בשב דוקא

 או, דההש את לסמן צריך שאין קמא בבבא

 ולהכשילו מעשה לעשות אף מותר שמא

 ?בידיים

 

מוכח מלשון 'הלעיטהו' שמותר להכשיל 

 בידיים ממש

 מהלשון להוכיח יש לכאורה - תשובה (יג

 בשב דוקא שלאו', וימות לרשע הלעיטהו'

, כמשמעו' הלעיטהו' אלא, תעשה ואל

  ."ממש בידיים

א והחזו''א אם מותר "מחלוקת הגר

דלגר''א אסור, וצ''ל דכיון  להעליטו בידיים,

שהליכת חמו''ע היתה לקדש את ה', לא 

 חשיבי נותנים מכשול

והסיק שם, שנחלקו בזה הגר''א  יד(

 'הלעיטהו'ב הכוונה א"הגר שלפי והחזו''א,

, להלעיטו אסור דבידיים, דוקא ולא הוא

 והביא, ט אות ח סימן דמאי) א"החזו ולפי

 ומלקחת מנוע הוא אם(, א"הגר את שם

 בידיים להלעיטו מותר, אחד איסור בגלל

 יכול שבקל אף ע"ולכו. אחר באיסור אף

, באיסור שנוטלו כל, מאיסור להפרישו

 מקרי לא, והמכשיל לא עשה שום מעשה

  .להפרישו צריך ואין, שמכשילו

א יש לומר, שלא חשיב שחמו''ע "ולהגר

הכשילו בידיים, כיון שהלכו לקדש את 

. וכעין נידונו של השם ולא להכשיל ברצח

הח''ח שדן בסוגיית 'אפשר וקא מכוון' 

)בפסחים כה:(, אם מי שהולך לשמוע 

 לשה''ר אם נחשב למעשה.

 

:  מותר א"הגר לדעת הלעיטהו הלשון ישוב

לפתות גנב רשע, כדי שיבוא לידי נסיון, 

 ויכשל וימות

, לשאול ויש: "עוד חמד בחשוקי וכתב (טו

 לישנא ג"שבר נקט למה ,א"הגר דברי לפי

 לרשע הניחהו' אמר לא ולמה, 'הלעיטהו'ד

 '. וימות

 לכעין הכוונה" הלעיטהו" הלשון ואולי

 וכמבואר .לעשו שעשה יעקב של מעשיו

 נראים ,(לב, כה בראשית) שכתב יקר בכלי

 יעקב הזיד במקרה ולא שבכוונה ,הדברים
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 והיה, השדה מן עשו שיבא ידע כי, נזיד

 הרי עליו ולטעון, ההבכור ממנו לקנות רצונו

, חיות גדודי במקום יום בכל הולך אתה

 כי, בכורה לך זה ולמה, מנגד לך תלויין וחייך

, לדבריו עשו והודה, כמת חשוב אתה בעיני

 למה כן אם, למות הולך אנכי הנה לו ואמר

 .ש"יעו בכורה לי זה

, לרשע הלעיטהו ג"רשב אמר לזה ואולי

, ידייםב להלעיטו לנו שמותר בדוקא שלאו

 כמו, ימות שהרשע לסבב לנו מותר אולם

 יאמר שעשו שסיבב, יעקב שעשה

: לדוגמא. ומת הבכורה את ויבז, הלעיטני

, פלוני בדרך שילך הרשע את לפתות מותר

 יגנבם הסתם ומן, ערלה של שדה יש ושם

 ".וימות ויאכל

 

ס משמע, שמוטב שהגנבים "מהמאירי ורש

ריבים ירשיעו וימותו, כיון שהגנבים מח

 העולם

 יש: "(שם) חמד בחשוקי כתב עוד (טז

 להלעיטו שמותר נאמר אם אף להסתפק

, ימות שהרשע כדי לסבב ומותר, בידיים

 מצוה יש אבל, רשות אלא זה אין אולי

 ?מהר הרשע שימות ולמנוע, מכך להמנע

: ל"וז.(, סט ק"ב) במאירי נאמר: תשובה

]א.ה  אסורה ונגיעתם הואיל שנים בשאר'

 אין תו שנוגע בפירות ע''מ לגוזלם[,כוונ

 ,מוטב יגעו אם אלא ,עברה לעוברי מתקנין

 וכגון !האסור דבר ויאכלו בחטא וישתרשו

 והובא) ד"עכ', וימות לרשע הלעיטהו זה

 שמוטב שכתב הרי(. שם ק"בשטמ

, האסור דבר ויאכלו בחטא שישתרשו

 . כך לעשות שטוב דהיינו

 ג"פ דמאי ירושלמי) סיריליאו ש"הר גם

 בהן לגעת רשות דאין כיון" כתב( ה"ה

 לרשע והלעיטהו, הן גזלנין, ]בפירות[

 עדיף, טפי איסורי דאיכא היכא וכל, וימות

 שאין הרי. ל"עכ, מהרה שימות כדי טפי

 שימות עדיף ואדרבה, מכך להמנע צריך

, ו"ח להמיתו אין בידיים אמנם לכן, מהר

 .מהר שימות למצב להביאו מותר אבל

, עולם מחריבי בגנבים שהמדובר הוכנרא

 שימותו כדי בחטא להלעיטם שמצוה

 מהלכות ה"פ) בירושלמי ןיויעוי, מהרה

 מועדים בגנבים דמיירי( א"ה שני מעשר

 דור של לגנבים אותם שם והשוו]א.ה 

, נחשוש לא למה ב,"צ ואמנם, המבול

 שאינו פשוט גנב יבוא הפעם שבדיוק

 והנגנב אחרמ ,ובעניננו, ["?עולם ממחריבי"

 אין, מלהצילו נמנע אלא כלום עשה לא

 שימות מעשה מלעשות להמנע צריך

 רואה, עולם ממחריבי הוא הגנב כי, מהרה

 לו מציק ברשעו והוא, אונים חסר שחבירו

]א.ה עיין בריש דבריו שנידונו הוא  תומו עד

 שמי כדי, כריך בתוך רעל להשיםלגבי 

קמן וכדל, ימות הכריכים את לגנוב שרגיל

 מסר שמעון' ר בן אלעזר' ר והרי. [כ סעיף

 מ"ב במסכת כמבואר לתליה הגנבים את

 .''הכרם מן מכלה אני קוצים ואמר:( פג)
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ז מיושבת תמיהת החוות יאיר על דין "ולפי

הלעיטהו: למה לא נפריש מאיסור ערלה 

את הגנבים? אלא שכיון שלא יפרשו מגזל 

 ומחריבים עולם, מוטב שיכשלו וימותו

 יש בזהו"ממשיך החשוקי חמד[: ו] (זי

( קמב סימן) יאיר החוות תמיהת את לתרץ

 ןרב התיר איך ,קמא בבבא הגמרא על

 סימנים להניח שלא גמליאל בן שמעון

 כל למנוע מוזהרים אנו והרי, ערלה עץ איזה

 ולמה, במזיד מחטא גם ישראל איש

 הוא שאמנם ועוד, שימות לרשע נלעיטהו

 חשוד לא הרי, גזל סוראי על לעבור חשוד

 וגם גזל דהיינו, איסורים שני על לעבור

 שהפירות נציין לא למה כן ואם, ערלה

 משני יפרוש שמא זה ידי ועל ערלה

 שיעלה ומי: 'יאיר החוות וסיים. האיסורים

  'יקרא אומן רופא למכתי ארוכה

 לא סיריליאו ש"והר המאירי פי שעל ונראה

 והוא, כך ןבי יעבור גזל ועל שמאחר, קשה

 אם, ל"הנ בירושלמי כמבואר, עליה מומר

 וימות בחטא שישתרש מוטב אדרבה כן

 רק הוא לרשעים דואגים שאנו ומה. מהר

, מהחטא לגמרי להפרישם שנצליח באופן

 עוברים כך בין הם גזל שעל כזה באופן ולא

'', עכ''ל גזל של בחטא מושרשים שהרי

 .החשוקי חמד

קכז(,  עמודמד ועיין בפעמי יעקב )חלק  

שהחוות יאיר כתב )שם( לחוש להשאיר 

בבית אוכל אסור שמא אחד מהאורחים 

שבעה''ב הזמינם יגנבהו ויאכל אותו, ואין 

אומרים 'הלעיטהו' דכיוון שנכנס ושוהה 

בהיתר ברשות בעל הבית יש להזהר שלא 

יכשל במאכל האסור, משא''כ שהגנב חודר 

חריות לרשות הנגנב ללא כל רשות אין כל א

 .כלפיו

, א חלק העזר אבן) יצחק עין ת"בשו ע"וע

 לא מדוע שהקשה, (ט-ח ק"ס, א סימן

 מדין, איסורים לעבור מהגזלן למנוע מחויב

? לזה זה ערבים ישראל כל והרי, ערבות

 ובעל", הנגלות" על רק יש שערבות רץ,ותי

עליו  אין ולכן, הגנב מי יודע אינו הכרם

 .להפרישו מצוה

 

ז, "וקי חמד ראיה מהרדבומביא החש

שפעמים שיש רשע שאין צריכים לדאוג 

 להפרישו מאיסור, אלא יכשל וימות

 כעיןעוד כתב החשוקי חמד )שם(: '' (חי

 ד"ח) ז"הרדב מדברי ראיה להביא יש זה

 שאנשי ראובן אשת על שנשאל ,(רפו סימן

 ראובן הלך, שמעון עם שנאפה רננו העיר

 נשאת שלא מנת על" , והתנהוגירשה

 שמעון ועמד", הוציאה שמחמתו לשמעון

 ללכת רוצה ועתה, בערכאותיהם ונשאה

 על אותה וישא אותו מכירים שאין למקום

 בטל שהגט ונמצא, וקידושין חופה ידי

, ממזרים ובניה איש אשת איסור על ויעבור

 לראובן נאמר האם ז"הרדב נשאל

 ?תנאי בלא מחדש שיגרשנה

 אסור אשהה על שהנטען ידוע דבר והשיב

 שמעון על היא אסורה הילכך, אותה לישא



355 

 

  

 שלא כדי, הקל איסור אנחנו לו נתיר ולא

 הלעיטהו ואדרבא. חמור איסור על יעבור

 . ד"עכ, וימות לרשע

 זה מתנאי למגרש לו יש מה ביאור וצריך

 אנו והרי, התנאי את יבטל אם יפסיד ומה

 את לבטל אלא, כלום לו להתיר צריכים אין

 שאין היא ז"הרדב דעת שגם נראהו. התנאי

 - ואדרבה הרשע את להציל ענין שום

 ."וימות לרשע הלעיטהו

 

ז, "וכן מביא ראיה לכך מהיתר הרדב

להשביע חשוד על השבועה, ולא לחשוש 

 למכשולו

 כתב עוד]ממשיך החשוקי חמד:[ '' (טי

 להפסיד יניח שלא( קנב סימן ד"ח) ז"הרדב

 ,רלשק השני ישבע שלא כדי, ממונו

, שוטה חסיד אצלי נקרא כן והעושה

' וגו רעהו אל איש יתן כי אמרה שהתורה

 אלא, לשבועה שניהם דבר יבא האלהים עד

, וימות לרשע והלעיטהו ,יחוש ולא ישביעהו

 . ד"עכ

 ואף, בזה להמנע ענין שאין ז"ברדב מבואר

, כך עקב במהרה ימות לשקר ישבע שאם

 לוותר ךצרי שאין הרי.(, לה) בגיטין כמבואר

 העושה חבירו את להציל כדי ממונו על

 חשוקיהמ כאן עד". ]בעצמו איסור מעשה

 [. חמד

 א בפרקבשער ב,  שכתבתי במה ע"וע

 . ולקמן סימן סח, 57 הערה טו סעיף

 את מניחין והצנועין" של הדין אם ולכאורה

 על מחולל מזה הנלקט כל ואומרים, המעות

 מליאלג בן שמעון רבן דברי", הללו המעות

וקאי גם אשאר שני שבוע ]עיין  ,הם

', והצנועין. ד''ה 'סטבב''ק  תוספותב

 רבעי בכרם נוהג שביעית אישכתבו: ''

 לומר צריך קאי ק"דת דאמילתיה כדמשמע

 כן אם ...''[,קיימי שבוע שני אשאר דצנועין

 הרשעים ידי את אף מסלקים שהיו משמע

 להמנע ענין שיש ודאי כ"וא, העבירה מן

 .ל"הנ סיריליאו ש"והר המאיריכ ודלא, מכך

סברו  סיריליאו ש"והר המאיריוצ''ל ש

 ונטע שני מעשר הלכות) ם"רמבכדעת ה

 והצנועין(, שכתב: ''...ז הלכה ט פרק רבעי

 שמטה בשנת המעות את מניחין היו

...'', כלומר דמדברי הנלקט כל ואומרין

הרמב''ם שהעמיד את הצנועין על שנת 

ירה לדבריהם שבשאר השמיטה, אין סת

השנים הלעיטהו לרשע, והיינו אף 

 לכתחילה כדי שימות.

ובדעת התוס' יש לעיין מה יסבור רשב''ג, 

שהרי תוס' העמיד דברי הצנועין על ת''ק, 

ולא נתבאר האם בשאר השנים רשב''ג 

אומר 'הלעיטהו' אף לצנועין )ובדעת תוס' 

צ''ל שערלה הצנועין לא סימנו, כי זה יכול 

ות לעזר לגנבים, שיעודד אותם לגנוב להי

מהצנועין שהרי בשדה שיהיה מסומן 

ערלה, יוכלו לגנוב משאר העצים שלא 

מסומנים בשדה זו, בלי שום חשש 

 כשרות(.

 



356 

 

  

ק הרחיב את דין הלעיטהו גם "הגרח

למיתה בידי אדם, ולכן התיר להניח רעל 

 בכריך, כדי שהגנב שיגנבנו ימות 

 האם שדן ,חמד בחשוקי שם עוד ועיין (כ

 דוקא הוא, וימות לרשע הלעיטהו דין

 לאדם מותר שגם או, שמים בידי כשימות

 שאםכדי , שלו כריךה בתוך רעל להניח

 וכן. הרעל מחמת הגנב ימות, ממנו יגנבוהו

 רפויים חבלים להניח מותר האם יש לדון,

 . וימות יפול עליהם, יטפס גנב שאםכדי 

 שםב כתב( שעא עמוד) שיחה ובדרך

 לשים שמותר ,א"שליט קניבסקי ח"הגר

. החבלים את להחלישו, הכריך בתוך רעל

 עמודואמנם בקובץ 'פעמי יעקב' )חלק מד 

קכא(, חילק הגר''י זילברשטיין בין הרעל 

שמותר, לבין להחליש את החבלים שאסור 

שהרי נחשב כגונב לתיאבון, ואילו גונב 

הכריך, נחשב כגונב להכעיס, וכן בשעה 

ה על החבלים עדיין לא גנב ושמא שנתל

ישוב בתשובה לפני שיגנוב וכעין שמצינו 

צו(, וכן הדין  סימןבתשובת רעק''א )ח''א 

בהנחת סוכריות רעילות על פתח חדר 

קכז הוסיף: ''ואולי  עמודהכספות, וב

להטמין בחדר הכספת סוכריה מורעלת 

אסור, דיש לרחם עליו כיון שעדיין לא עשה 

ו לא כתבנו שמותר להטמין חטא. וגם אנחנ

סוכריה, אלא שאינו נחשב כממית, ולא 

 גרם ממית''.

וע''ע במה שכתב הרב ג''א רבינוביץ, בנד''ד 

קא(, -צה עמודב'אור ישראל' )חלק כב 

שהרי הגנב שיאכל את הכריך המורעל 

יאכל אותו רק אחרי שנגמר מעשה הגניבה, 

  והאריך לבאר אם חזר החיוב להציל אותו. 

וקי חמד הוכיח זאת, ממה שלא גינו החש

 ל את תמר, על שסיכנה את אמנון"חז

והוכיח כך החשוקי חמד )שם(, ממה  כא(

 מעשהה על( כא.) סנהדרין במסכת נאמרש

 ,רב אמר יהודה רב ואמר, "ואמנון תמר של

 ועתה' שנאמר, היתה תואר יפת בת תמר

 ואי' ממך ימנעני לא כי המלך אל נא דבר

 מי אחתיה הואי נישואין בת דעתך סלקא

 יפת בת מינה שמע אלא, ליה שריא הוה

 גדולה שנאה אמנון וישנאה..., 'היתה תואר

 לו קשרה יצחק רבי אמר טעמא מאי', מאד

 זה על וכתב. שפכה כרות ועשאתו נימא

 בו למשוח סם מין להם היה, יהוידע הבן

 וקשים חדים יהיו זה ידי שעל שערות

 הנוגע האדם לבשר קוצים כמו ועוקצים

 קשרה ,ממנו להנקם כדי היא אך ,בהם

 כוחן ויהיה, בזו זו לחזק כדי בנימא נימא

. ל"עכ, שפכה כרות נעשה זה ומחמת חזק

 כרות של כזה עונש לאמנון הגיע לא והנה

 סיכנו כאלה דקירות לכך ובנוסף, שפכה

 מצינו לא זאת ובכל, אמנון של חייו את

 למרות ,מעשיה על אותה שגינו ברבותינו

 לומר ויש. לו שמגיע ממה יותר לו שגמלה

 איסור כל ואין, עצמו את המית אמנוןש

, ממש במחטים עצמה את למרוח לתמר

 עושה לא והיא מאחר, לנקום במטרה גם

 עצמו על שהביא זה הוא אמנון רק זאת
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 למרוח מותר בעניננו הוא וכן, המות מכת

 זאת עשה הנגנב לא כי, ברעל הכריך את

ובקובץ 'פעמי יעקב' )חלק מד,  .נבהג אלא

קיט(, הביא הגר''י זילברשטיין  עמוד

שליט''א שהקשו עליו דנהי דמותר לשים 

את הרעל אבל וכי זה רצון ה' שימיתוהו? 

קכ(: ''באבוד רשעים  עמודוהשיב )שם, 

רינה )משלי יא, ט(, ויעויין ב'ישועות מלכו' 

פר' בשלח בד''ה 'מעשה ידי טובעים בים' 

: 'ביעור הרע מן העולם הוא דבר שכתב

נחוץ ומביא רפואה לעולם', אמנם אסור 

להורגו בידיים, אבל להניח רעל בכריך 

שהוא ימית עצמו, אין כל עוולה מוסרית, כי 

אם רינה'', ועיי''ש עוד שלכן חכמים ביומא 

)פג:( סיבבו שאשתו של כידור תמות, 

קכא  עמודבשביל להציל את כספם. וב

שמצינו )ב''מ פג:(, שרבי הוסיף שכשם 

אלעזר מסר גנבים ישראליים למלכות 

 להריגה, כך גם יש לשים רעל לגנב.

קכד(, שהיה מי שגנב  עמודעוד הביא )שם, 

מכיס מעילו של החזו''א כספים, והורה 

החזו''א למרוח כיסי מעילו בדיו, וכשראו 

כולם את קלונו של הגנב שנמצא עם יד 

שה מלולכת בדיו, מסתבר שנתק

בשידוכים, ובושתו היתה כ''כ גדולה עד 

שהוצרך לנדוד מהעיר, וא''כ חזינן שאין 

להקשות שלגנב לא מגיע עונש כל כך 

 חמור, מכיוון שהוא הביא כל זאת על עצמו. 

עוד הוכחה לכך הביא החשוקי חמד, 

מנטילת רבי יהושע את הסולם מתחת 

 פ שיכול למות"הגנב, אע

 ארץ דרך כתממס לנ''ל ראיהוהביא  (כב

, דאיתא (ג הלכה, ג פרק עזאי בן פרקי)

 בעיניך אדם בני כל יהיו לעולם: "שם

 מעשה. גמליאל כרבן מכבדן והוי, כליסטים

 נתן, אחד אדם אצלו שהכניס יהושע ברבי

 את ונטל, לגג והעלהו, ושתייה אכילה לו

, האיש אותו עשה מה, מתחתיו הסולם

 כרכןו, הכלים כל ונטל, הלילה בחצי עמד

, הגג מן נפל, לירד שבקש וכיון, בטליתו

' ר בא לשחרית, הימנו מפרקתו ונשברה

 בני עושין כך, ריקה, לו אמר, ומצאו יהושע

 יודע הייתי לא לו אמר, כמותך אדם

, לו אמר, מתחתיי הסולם את שנטלת

 זהירין היינו שמאמש יודע אתה אי, ריקה

 כל יהיו לעולם, יהושע רבי אמר מכאן. בך

 כרבן מכבדן והוי, כליסטים בעיניך אדם יבנ

 ". גמליאל

 אדם בידי שגם מכאן רואים לכאורה כ"וא

 .הגנב את" הורגים"

ולכאורה היה מקום לדחות את הראיה, 

מכיוון שבנטילת הסולם מונע את הגניבה, 

משא''כ בנתינת רעל בכריך, לא בא למנוע 

את הגניבה הזאת, שהרי אינו צריך את 

והגניבה תעשה בכל אופן,  הכריך המורעל,

אלא שמענישו שימות, ורק רוצה למנוע 

 את הגניבה של מחר שעדיין ''לא בעולם''.

, ג – ב תניינא) שלמה מנחת ת"בשו ואכן

 רק שמעינן: "כתב (,א ק"ס, קלג סימן

 ממונו על לשמור אדם כל צריך או שמותר

 אבל, מליסטים כמו מכשרים גם ולהזהר
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, אותם לבייש גם שמותר משם נשמע לא

 כל בהול היה לא גנב אותו שאם נראה וגם

 בזיון לידי כלל בא היה לא גניבתו לבצע כך

 רואה היה כי, חבלה של לנזק ש"וכ

 ב"מבעה מבקש והיה איננו שהסולם

 שהסילוק זכות לכף אותו דן והיה, להביאו

 ומה, מזה נעלב להיות ולא צורך לאיזה היה

 ברו מחמת רק היה מפרקתו שנשברה

 כלל שמעינן לא וממילא, שלו הבהילות

 לגנב חבלה לגרום שמותר עובדא מהך

 מפרקתו בשבירת חיים לסכן שלא ש"וכ

 ל."עכ". מחיים שמטמא כמת דחשיב

 (,קה סימן ריש ג"ח) שלמה במנחת ע"וע

 לרבי) 'שלמה איומל'ה מדברי שהביא

 אין לומרש, רעב עמוד( ץלורנ שלמה

, רתבמחת בא דיןמ הסולם את לקחש

דין ש (:עב ריןבסנהד) י"מרש מוכח שהרי

 .ש"עיי, במחתרת כשחותר דווקאזה נאמר 

קט(, -קח עמודובפעמי יעקב )חלק מד 

'דמות ראיה' לדברי  אפילוכתב שאין משם 

הגר''י זילברשטיין, דאם כוונת רבי יהושוע 

היתה לומר לגנב מדוע גנבת, מה תשובה 

'', עונה לו ''לא הייתי יודע שנטלת הסולם

אלא ודאי שרק שאלהו מדוע לא נזהרת 

לבדוק שהסולם במקומו, וענה לו שלא 

העלה בדעתו אפשרות שתקח את הסולם, 

ועל זה ענה לו רבי יהושוע: ''אי אתה יודע 

שמאמש היינו זהירין בך'', והיה עליך להבין 

שחושדין בך. וא''כ מבואר שר' יהושוע היה 

רום בטוח שלא יפול, ולא היתה כוונתו לג

הריגתו. והוסיף דממה שהגנב יכל לדבר 

איתו, לא משמע שהיה כ''כ פצוע, ומסתבר 

שהגג לא היה כ''כ גבוה, ולא היה בנטילת 

 הסולם משום סכנת מיתה.

קכח(, הביא מה  עמודובפעמי יעקב )שם, 

שתירץ על זה הגר''י זילברשטיין. והוסיף 

קושיא על חידושו לשים רעל בכריך, 

 מסכת אגדות חידושי) א"מהרשמדברי ה

 רע כלב יגדל שלא מנין''ק טו:(, שכתב: ''ב

 הוסיף'. וכו רעוע סולם יעמיד ושלא' וכו

 המעקה על הכתוב הזהיר שכבר אף בזה

 הגג מן יפלו שלא ביתו בני דרי מפני הוא

 ההיזק יגיע לא דודאי רע כלב לגדל אבל

 אבל עמהם הרע כלב שהורגל ביתו לבני

 וכן בלילה הגנבים מן לשמירתו מגדלו הוא

 כ"ואעפ ביתו בני בו ידעו רעוע בסולם

'', עכ''ל המהרש''א. תשים לא קאמר

והשיב )שם(: ''אין כוונת המהרש''א לאסור 

גידול כלב מפני הגנבים שלא יוזקו. אלא 

שמא הכלב השומר מגנבים יזיק עניים או 

אנשים כשרים הבאים לבית בהיתר. ועוד 

פועל אנו חייבים י''ל שכל עוד שלא גנב ב

להצילו שמא יחזור בתשובה, וכדכתבנו 

 לעיל''.

צז(, הביא עוד  עמודובפעמי יעקב )חלק מג 

שמעשה הממית נעשה ע''י הגנב והו''ל 

שלא יאכל כמבואר בב''ק )מז:(, שהנותן 

סם המוות לפני בהמת חבירו פטור מדיני 

אדם, כי היה לה שלא תאכל. ולא דמי 

י לרצוח בגרמא למעשה שעושה הרוצח כד

שבזה אכן חייב מיתה לשמים כדכתב 

 הרמב''ם )הל' רוצח פ''ב הל' ב(.
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כלומר שהרמב''ם בחיובי דיני שמים ברוצח 

בגרמא לא הביא דוגמא שהניח סם המוות 

לפני חבירו, והלא דבר הוא, שהיה לו 

לרמב''ם לחדש שאף בזה שחבירו לקח 

בעצמו את האוכל, והיה לו שלא יקח זאת, 

נותן הרעל בדיני שמים, ולמה הביא  חייב

הרמב''ם רק דוגמאות שעשה מעשה כגון 

ששכר שליח שילך וירצח, או שכפת חבירו 

והניחו לפני הארי, אלא דמזה מוכח כדעת 

הגר''י זילברשטיין, שהמניח רעל בכריך, 

 אפילו בדיני שמים לא חייב. 

קח( הקשה  עמודובפעמי יעקב )חלק מד 

בין גרמא לגרמא, וכשם על זה, היאך הבדיל 

שאומרים בבהמה שיש חיוב בדיני שמים 

על מניח הסם אף שהיה לה שלא תאכל, כן 

צריך להיות הדין במניח סם בפני גנב, 

כלומר שאף שהיה לו לא לאכול, בכ''ז 

 המניח חייב בדיני שמים.

 שבמניח שמה ולענ''ד יש לתרץ קושייתו,

 חייבים כן חבירו בהמת לפני המוות סם

 בטבעה נמשכת שבהמה ל''י, שמים יניבד

, אדם לבן שיש כמו בחירה לה ואין, לאכול

 מועילה'' תאכל שלא לה היה'' סברת ולכן

 אבל, אדם מדיני, המניח את לפטור רק

, לגנוב מחליט ובחירה דעה בעל כשגנב

 את פוטר'', יאכל שלא לו היה'' סברת

 .שמים בדיני אף המניח

(, הקשה עוד קיא עמוד)שם,  יעקב ובפעמי

על היתרו של הגר''י זילברשטיין, שהרי דין 

הצלה ממיתה הוא גם להציל ישראל בעל 

עבירות כדכתב הרמב''ם )הל' רוצח פ''ד 

ה(.  סעיףתכה  סימןהל' יב(, ובשו''ע )חו''מ 

ורועה בהמה דקה חמיר טפי ואסור להצילו 

)כבסמ''ע ס''ק כא(, כי עושה עבירה ''מידי 

 סעיףום'', והוסיף בלבוש )יום ביום וכל הי

ה( ''שעושין משום הנאתן תמיד'', ובשו''ת 

סז( הוסיף שרועי בהמה  סימןחת''ס )ח''ו 

דקה מושרשים בחטא מאוד. וא''כ בסתם 

גנב אינו גרוע מאוכל נבילות לתיאבון ]ועיין 

קנח ס''ק ג(, שברועי  סימןבש''ך יו''ד )

בהמה דקה החמירו יותר מאשר בגזלנים 

 יתא[. מדאורי

קיג(, דגם אם  עמודוהוסיף בפעמי יעקב )

נימא כגר''י זילברשטיין, בכל אופן אין זו 

 משנת חסידים לשים רעל בכריך. 

 

ת תורה לשמה, אם מותר "הסתפק בשו

לאדם להעמיד את משרתו או בנו בנסיון 

 גניבה או ערווה

(, תז סימן) לשמה תורה ת"שועיין ב (כג

 בית בן רתמש לו שיש אחד": שאלהשדן ב

 ,הנאמנות בענין לנסותו ורוצה בביתו

 באופן מחדריו אחד בחדר מעות שישליך

 כי בכוונה שם הונחו שלא למוצאם שנראה

 הוא ואז ,נהוכו בלא ב"מבעה נפלו אם

 חדר לאותו ההוא המשרת את שולח

 יגנבם שאם ,יראה ובזה ,חפץ לו שיביא

 ואם ,גנב שהוא ידע אז ,לעצמו ויקחם

 ידע אז ,כלום מהם יקח לא או אליו יביאם

 ,אחרת המצאה יעשה או .נאמן הוא כי

 ימסור והוא ,לחברו זוזים מאה עמו שישלח
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 תוליך בפיו לו ויאמר ,ועשרה מאה בידו

 שיחזור הווויצו ,לפלוני אלו זוזים מאה

 ,שלמים מאה הם אם ויראה אותם וימנה

 וימצאם אותם שימנה אחר זה אם ,ואז

 שהוא ידע אז ,לרבו המותר יחזיר יתרים

 המאה ויתן לעצמו המותר יקח ואם .נאמן

 המצאות עוד לו יש וכן .גנב ז"ה ,להמקבל

 אם ונסתפקנו .בהם אותו לנסות כאלו

 ,בהם לנסותו כאלו המצאות לעשות מותר

 על' עובר המנסהו ונמצא ,יגנוב זה אולי כי

 וכן '.מכשול תתן לא וריע לפני לאו

 או משרתו תא לנסות שרי אם נסתפקנו

 יצרו יתקפהו אם לדעת ה,ערו בדבר בנו את

 גם לו שיעשה המצאה י"ע ,איסור לעשות

 ,בזה לנסות דאסור דילמא או ,לנסיון כן

 ."יחטא דדילמא וריע לפני משום

התורה לשמה פשט לאיסור, והביא ראיה 

מהאיסור להכות בנו גדול, שמא יכשל 

 בכבודו

 ,ותלעש אסור כאלה נסיונות :תשובה כד(

 עובר זה ונמצא ,ויחטא יעבור זה שמא כי

 הביאו הוא כי ,מכשול תתן לא עור לפני על

 וראיה .לו שעשה המצאות י"ע מכשול לידי

 בית של שפחה :ק"דמ בגמרא ש"מ ,לזה

 יהיבנדו ראש קלות חכמים נהגו לא רבי

 ,ואמר ,היא מאי בגמרא ושאל .שנים שלש

 הדהו גברא לההוא חזיתיה רבי דבי דאמתא

 גברא ההוא להוי ,ליה אמרה ,גדול לבנו מחי

 תתן לא וריע לפני' משום דקעבר ,בשמתא

 ,מכשול תתן לא וריע לפני' ,דתניא ',מכשול

 י"ופירש '.מדבר הכתוב גדול לבנו במכה

 באביו מבעט שמא ,הוא דגדול דכיון' ,ל"ז

 על אף ,נמצא .ש"ייע 'מכשילו איהו ל"והו

 כיון מ"מ ,ולא או יבעוט אם נודע דלא גב

 .מתחייב ז"ה ,מעשיו י"ע שיבעוט דאפשר

 המצאות לו לעשות דאסור כאן ה"ה כ"וא

 כ"ג עובר זה ונמצא ,בם יכשל פן ,לנסותו

 .מכשול תתן לא עור לפני לאו על

עוד הביא ראיה לאיסור, מהאיסור להלוות 

ללא עדים, שמא יכשל הלווה בכפירת 

 ההלוואה

 אמרינןד מהא ראיה להביא יש ועוד כה(

 לו שיש מי כל רב אמר:(, ה"ע) במציעא

 עובר בעדים שלא אותם ומלוה מעות

 י"ופירש מכשול תתן לא וריע לפני משום

 ש"ע לכפור לוה של רוחו על שעולה ל"ז

 שלא לו שמלוה דבעת גב על אף נמצא

 יכפור לא ושמא שיכפור נודע לא בעדים

 .  הכא ה"וה עובר ז"עכ

רור שמותר אבל, כותב התורה לשמה, ב

לאדם להתנהג כדרך הארץ ולהיעזר 

במשרתים, ולסמוך על חזקת כשרותם. 

 אבל להעמיד בנסיון ללא צורך, אסור

 בענין לחקור יש לכאורה דהנה ,איברא כו(

 לאדם מותר יהיה לא ,כ"א ,האמור לפי זה

 דאיכא ,ופירותיו כרמו לשמור אדם להביא

 !מכשילו דזה ונמצא ,ממנו יגנוב פן למיחש

 פן ,וביתו בחנותו משרת יניח לא ,נמי וכן

 משקלם נודע לא אשר מדברים לגנוב יבא

 ,אחרים דברים הן מאכל מיני הן ,ומניינם
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 לכל חיי שבקת דלא באופן ,הדרך זה על וכן

 אחרי ,ברם ?!כן לומר אפשר ואיך ,בריה

 אדם בסתם דודאי .אינו דזה נראה ,הישוב

 ישראל שהוא חזקתו על סומכים אנחנו

 ורק ,להועו יעשו לא ישראל וחזקת ,כשר

 .כלום בידו למסור דאסור נ"אה החשוד

 ,אחזקה לכתחלה דסמכינן טעמא והיינו

 אחזקה תסמוך לא דאי ,אפשר דלא משום

 אבל .בריה לכל חיי שבקת לא כ"א ,ותחוש

 הא כגון ,לתקוני דאפשר היכא ,נ"אה

 ,בעדים שילוהו דאפשר ,חברו את דמלוה

 שלא תוולהלו כשרות חזקת על יסמוך לא

 יניח שלא כדי ,בעדים הווילו אלא ,בעדים

 גונא וכהאי .בו להתגרות ר"ליצה מקום

 ,ל"א :ל"וז ח.(,כ) דגטין בגמרא מתרצינן

 ,אפשר תרומה ?!רמית קא אגטין תרומה

 ,תרומה :ל"ז י"רש ועיין .אפשר לא גט

 אפשר לא ,גט ,בחולין ניזונית להיות אפשר

 שולח לך אין ,חיישת איד ,למיתה למיחש

 גם ולכן .ש"ייע ,עגונות והן לאשתו גט

 סמכינן לא לתקן דאפשר היכא ,זה בענין

 ,בעדים להלוות צריך ולהכי ,חזקתו על

 בידיים המצאות עושה שהוא היכא ש"וכ

 בודאי בו להתגרות ר"ליצה מקום שנותן

 . נסיון בשביל כן לעשות אסור

צדקי ובאמת כתב שם, שצריך לעשות כל ט

למניעת מכשול, כגון למנות מעות 

 שמפקיד, כדי שיתיירא השומר לשקר

 ,האמור מכל ולומד דן אני כן ועל כז(

 שאר או מעות אחד אצל להפקיד דאסור

 וידע ,תחילה אותם שימנה בלתי ,דברים

 שיודע ,הנפקד שידע וצריך ,הם כמה

 דאפשר כיון יען ,ומשקלם מנינם המפקיד

 יהיה שלא כדי ,עשותל צריך ,ולידע למנות

 . ר"היצה בו שיתגרה למכשול ז"ד לנפקד

עוד כתב התורה לשמה, דאין להתיר לנסות 

י הקנאת הכסף למנוסה, דכיון "בגניבה ע

שהוא לא יודע שהקנו לו, אם יכשל, חשיב 

 מכשול בגלל כוונתו

 לנידון תקנה לעשות אין כי ,ודע כח(

 מנסהו שהוא הממון את לו שיקנה ,השאלה

 אחר י"ע לו אותו ויזכה ,שינסהו קודם בו

 ,בפניו שלא לאדם שזכין ,בידיעתו שלא

 ,נוטל הוא שלו את ,כ"אח גנב אם ונמצא

 דלא כיון ,ה"דאפ ,אינו דזה !גניבה כאן ואין

 לוקח אלא ,הוא שלו הממון שזה זה ידע

 ,איסורא עביד ז"ה ,גניבה בתורת אותו

 ונמצא ,מכוין קא לאיסורא דאיהו משום

 .מכשילו זה כ"ג

'התורה לשמה' הביא ראיה לזה, מקידושין 

דף פא, שמבואר שם, שכוונה לעבירה 

 מצריכה כפרה

 דקידושין בגמרא ש"ממ ,לזה וראיה כט(

 ,אמר הוה' וכו אשי בר חייא רבי )פא:(,

 ,חד יומא .ר"מיצה יצילנו הרחמן

 קשטה' וכו ,אמרה דביתהו שמעתינהו

' וכו .תבעה' וכו .קמיה ותנייה חלפה ,נפשה

 דביתהו שגרא קא הוה ,לביתיה אתא כי

 מאי ,ל"א .בגויה יתיב וקא סליק .תנורא

 אמרה .מעשה הוה והכי הכי ,לה אמר ?האי
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 מיהא אנא ,לה אמר' וכו !הואי אנא ,ליה

 צדיק אותו של ימיו כל !איכווני לאיסורא

 ,מיתה באותה שמת עד ,מתענה היה

 הבמ ,לה יסלח' וה הפרם אישה :דתניא

 ושמע ,בנזיר שנדרה באשה ,מדבר הכתוב

 לה שהפר ידעה לא והיא ,לה והפר בעלה

' ר .למתים ומטמאה יין שותה והיתה ,בעלה

 :אמר ,בכי פסוקא להאי מטי הוה כי עקיבה

 בידו ועלה חזיר לאכול שנתכוון מי ומה

 כפרה צריכה תורה אמרה ,טלה בשר

 איתא וכך .ש"ע' וכו שנתכוון מי ,וסליחה

 עייןו .ש"ע ג"כ דף בנזיר ברייתא להאי

 ,ח"הי ב"פי נדרים בהלכות ל"ז ם"הרמב

 מרדות מכת אותו ומכין ממלקות דפטור

 כיון ,עבד דהתירא גב על אף נמצא .ש"ייע

 ,וסליחה כפרה צריך ז"ה ,לאיסורא דאכוון

 . בזה יכשילנו ואיך

עוד הביא ראיה  לזה מתוס' בקידושין לב, 

ו צריך להודיעו, דאב שמוחל לבנו על כבוד

 כ, כוונת הבן לעבירה חשיבא מכשול"דאל

 גבי .(לב) דקדושין בגמרא מצינו נמי וכך ל(

 ,בריה רבה באנפיה שיראי דקרע ,הונא רב

 !רתח לא אי רתח אי אחזי איזול ,אמר

 וקעבר ,רתח ודילמא ,בגמרא ומקשה

 דמחיל ,ומשני !מכשול תתן לא עור אלפני

 ל"וצ ,ל"ז תהתוספו וכתבו .ליקריה ליה

 נתכוון כמו יהא שלא ,קודם שהודיעו

 טלה בשר בידו ועלה חזיר בשר לאכול

 ל התורה לשמה.". עכש"ייע

 

ז )יח:( דלפעמים מותר להעמיד "משמע מע

 צדיק בנסיון

ולגבי העמדת אדם צדיק בנסיון, יש  לא(

להביא ראיה דפעמים שהדבר מותר, כמו 

 :(, שכתב:יח) זרה עבודה י"ששמצינו בר

 - דברוריא מעשה משום דאמרי ואיכא"

 חכמים שאמרו על ליגלגה אחת שפעם

 ,עלייהו הן קלות דעתן נשים( :פ קדושין)

 .לדבריהם להודות סופך חייך ,לה ואמר

 לדבר לנסותה מתלמידיו לאחד וצוה

 עד רבים ימים בה והפציר ,עבירה

 וערק .עצמה חנקה לה וכשנודע .שנתרצית

 ".כסופא מחמת מאיר רבי

ואמנם יש לדחות שאין משם ראיה לנד''ד, 

שהרי שם לא יהיה שום עבירה, שהרי 

תלמידו של רבי מאיר ודאי לא התכוון 

לחטוא איתה, אלא להראות לה שהיא 

מסכימה להתרצות לעבירה. ועצם הרצון 

לחטוא זה פחות מהתכוון לאכול בשר חזיר 

וכו'..., שהרי שם סוף סוף עשה מעשה 

ל אם אדם רק התכוון ואכל את הטלה, אב

לעשות עבירה ובסוף לא עשה כלום, אין 

סליחה וכפרה, שהרי כוונה  אפילוצריך 

רעה הקב''ה לא מצרפה למעשה, ולכן אין 

 חשש לפני עיור על זה.

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שמצאנו 

כמה פעמים שצריך לשוב גם על הרהור 

רעה וכמו"ש "מידי הרהור לא יצאנו" )שבת 

ס"ד(, ולכן עדיין צ"ע. אולם י"ל כיון דף 

שכל הענין היה תועלת להראות שצדקו 
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דברי חכמים לכן אולי לא נקרא מכשול 

אלא תיקון וצ"ע. וגם קשה ללמוד הלכה מן 

 אגדות שלא כתובים בתלמוד.

 גם השרידי אש כתב כדעת התורה לשמה

 א חלק) אש שרידי ת"בשו עוד ועיין לב(

 לבעל מותר אם ילגב( קסז עמוד נז סימן

 איש הוא אם עוזרו את לנסות עסקים

: וכתב, בעדים שלא מעות ולהלוות, נאמן

 שרוצה עסקים בעל לענין שחקר מה"

 נאמן איש הוא אם מעוזריו אחד את לנסות

 בחצר כסף סכום איזה להשליך רוצה ולכן

 יכריז או לעצמו יקח העוזר אם ולראות

 ". ז"ע

ה:(, מ )ע"והביא הראיות לאיסור מב

ומקידושין )לב.(, שהביא התורה לשמה. 

 אסור ,דידן בנידון גם ,ז"ולפי"ומסיים: 

 שמא, כסף השלכת י"ע עוזרו את לנסות

 בלפני ב"בעה ויעבור לעצמו הכסף את יקח

 אם ואפילו. גניבה באיסור להכשילו עיור

 להכשילו שלא כדי הכסף את יפקיר

 של מעבירה פוטרו זה אין, גניבה באיסור

ז את הראיה מתוס' "והביא ע", עיור ילפנ

 , בקידושין לב שהביא התורה לשמה

 אפשר אי דידן ובנדון"ומסיים השרידי אש: 

 יוכל יודיעו שאם, לכן קודם לעוזרו להודיע

 ,גמור בהיתר לעצמו הכסף את לקבל העוזר

 ".לנאמנותו העוזר של בחינתו ובטלה

מ חידש, שכשלאדם יש מכשול "האג

מציינו, אינו עובר בלפני ברשותו ואינו 

ע אם "עיור, כיון שלא נתן המכשול, וצ

יסכים עם התורה לשמה והשרידי אש, 

 שאסרו להניח ברשותו כסף לנסות משרתו

, (צ סימן ג"ח ד"יו) מ"באג עיין אמנם לג(

 לפני של נידון אין' הלעיטהו' של דבסוגייא

 אני ואין, ברשותי מונח דהדבר דכיון, עיור

ותוך  .ע"לפנ איסור אין, שולהמכ את מגיש

 שיש שמי הדעת על יעלה דבריו כתב "וכי

 עבר ממנו וגנבו כהוגן שמרם ולא מעות לו

 שהוא שיגנבו מצוי כשהוא ואף ע"לפנ על

 על שיעבור שייך לא נמי ממש פשיעה

 עדים בלא מעות להמלוה ד"ול, ע"לפנ

 אף ב"ע ה"ע דף מ"בב ע"לפנ על שעובר

 אינו שודאי דושהפסי מה על הוא כ"שג

 שנגרם מה על ולא בידים נתן דהתם רוצה

 שלא שייך לא שבזה לעצמו בהפסד איסור

זה,  בשביל שנאסור בהאיסור לו איכפת

 בעיה אין מ"האג לפי אם לדון ויש   עכ"ל.

 זה שעדיין מכיון בחצרו כסף להניח

 מ"דהאג או, אש כהשרידי ודלא, ברשותו

 נמצאים שפירותיו באופן רק מתיר

 בחצר כסף השלכת אבל, הרגיל מקומםב

  .מכשול הנחת בגדר הוי

 הלעיטהונידונים נוספים לגבי דין של 

, ט) הלוי שבט ת"בשו, עיין וימות לרשע

 יהודי אינו עם שחיה יהודיה(, לגבי ד"רנ

 טהרת כותהל לשמור זאת בכל ורוצה

 הרב על האם, במקוה ולטבול המשפחה

 תףלש לא או ,זאת לאפשרו זאת לעודד

 קירבה בכל נדה איסור יש, שהרי פעולה

, ד ע"אה מ"אג ת"בשו עיין) נכרי של ואפילו
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 ב"אס ם"הרמב את הסביר שכך ד"מ

, ג) והנהגות תשובות ת"בשוע "וע (.ב:ב"י

 מ"ומ ל"ר נכרית נשוי איש(, לגבי ז"שכ

 ולתלות לשלם שמוכן ואמר מזוזה לו הציעו

 סימן ד"יו ס"כת ת"שו ע"וע .בביתו מזוזה

 .ח"קס

 דינים העולים מסימן י:

א. אם יש לו מאכל איסור אינו צריך לסמן שזה של איסור כדי שלא יכשלו בו גנבים )ס"ק א( אולם אם 

 הזמין אורחים צריך לדאוג שלא יהיה שם שום דבר איסור כיון שהכניסם לתוך רשותו )ס"ק יז(

 קים )ס"ק ב(ב. צריך להוכיח את חבירו אע"פ שיודע שלא יקבלנו ויש חול

 ג. יש מחלוקת האם 'הלעטהו לרשע וימות' הוא גם לגרום בידים שייכשל )ס"ק יד(

 כב(-רעל בתוך כריך כדי שימות הגנב )ס"ק כ יתןד. יש מחלוקת הפוסקים האם מותר ל

ה.אסור לנסות פועל לראות אם הוא נאמן על ידי להעמיד אותו בנסיון, שהרי יכול להיות שייכשל )ס"ק 

 "ק לב(כד, וס

 ו. מי שמוחזק לגנב אסור להעמידו למכור בחנות וכדומה שהרי מוחזק הוא שיגנוב )ס"ק כו(

 ז. לפני שמפקיד מעות אצל אחר ימנה אותה תחילה ולהודיע לנפקד כמה יש שם )ס"ק כז(

 ח. אסור להכשיל את חבירו שיעשה מעשה שחושב שזה איסור אע"פ שבאמת אינו אסור )ס"ק כט(

 רה על נדרה ולא ידעה שבעלה הפר לה מכין אותה מכות מרדות )ס"ק כט(ט. אשה שעב

י. מותר לאדם לזלזל בשמירת חפציו אע"פ שיכול להיות שיגנבו ע"י ישראלים ואין כאן חשש לפני עיור 

 )ס"ק לג(

 

 כדי לא לעבור על לאו להתייסר - יא סימן
 24פרק א הערה שער ב, שייך ל

 

 כדיבלפ"ע לעבור  מותרדעת האג"מ ש

, וזאת הסיבה שהותר מיסורין נצלילה

לרחב''ת להכשיל את הגוי בקירוב מיתתו, 

אע''פ שעבר בכך על לפ''ע, כי רצה למעט 

 יסוריו

, , הובא24בשער ב, פרק א, הערה  א(

( ב אות, עד סימן ב חלק) מ"חו מ"אגשה

' עיור לפני' של לאו על לעבור שמותר ,כתב

יכל להגיד ת "ולכן רחב ,היסורין משום

האגרות  ל"וז לקלצטנורי להגביר את האש.

 ,שכר גם לו להבטיח רשאי והיה: "...משה

 טובה המיתה ממהירות לו שהיה מאחר

 עיור דלפני הלאו מצד לו מותר והיה ,גדולה

 היסורין שבשביל ,לאו רק להישראל שהוא

  ."במעשה יעבור לא והוא ,מזה שינצל
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, ת"רחבל אסור היה פיו את לפתוח ז"ובכ)

 עצמו איבוד של אז היה עובר באיסור כי

 גם לעבור היתר אין זה איסור ועל, לדעת

 יבימחו" תרצח לא" על שהרי, תייסרמכש

 לסבול בימחוי כ"וא, לעבור ולא ליהרג גם

 (.עצמו של" רציחה" על לעבור ולא יסורין

הוכחת האג"מ: מכך שאדם לא צריך 

לחתוך אברו כדי שלא יעבור על לאו של 

 לא תעמוד

 קעד סימן ב"ח) ד"ביו לשיטתו מ"והאג ב(

 לסבול יבימחו אדם שאין(, ד ענף בתחילת

 לאו על לעבור לאש כדי, קשים יסורין

 אם ובדבר: "האגרות משה שם ל"וז .בתורה

 הצלת בשביל אברו לחתוך לאחד חיוב יש

 בזה רבוותא שפליגי כיון, רויחב של נפש

חלק על נ שהובא לקמן]א.ה כלומר הרדב"ז 

 ז"כהרדב, לחייב אין תע[, סימןהרקאנטי 

 ד"יו ש"בפת שהביא )אלף נב( בתשובה

 ...(טו ק"ס קנז סימן)

 על תעמוד דלא משום, הוא שהטעם ונראה

 להוציא שמחוייב ,הלאוין ככל הוא רעך דם

 כדאיתא ,לאו על לעבור שלא כדי ממונו כל

 ך"הש וכתב (.א סעיף קנז סימן) א"ברמ

 אי ע"צ אבר סכנת יש ואם (,ג ק"ס) שם

 דנראה ומסיק, לממון או לנפש דמי

 מצינו שלא מאחר, ז"הרדב וסובר ...לקולא

 יהיה רעך דם על תעמוד דלא לאו שעל

 גם מחוייב שיהיה שבתורה לאוין מכל חמור

, מחוייב שאינו, חבירו להציל אברו לחתוך

 לנו אין ,לאוין משאר להחמירו ראיה דבלא

 לחתוך מחוייב אינו לכןו, כזה חידוש לומר

  ...".חבירו הצלת בשביל אבר

ומכך דייק האג"מ, שגם יסורין אין צריך 

 בהגהות מצינו וכן] לסבול בשביל לאו

 ח"המהר ת"לשו בפתיחה יפה ם"המהר

 . [רמד סימן ז"או

יתכן שבזמנינו אין הוצאת שן נחשבת 

להתיר בשבילה איסור לאו, כיון שהיום 

בים מיוחדים, ואפשר אינו כרוך בסיכון וכא

 להשתיל שן במקום השן החסרה

ולא נתפרש מהו גדר אבר שאיבודו  ג(

מתיר לעבור באיסורי לאוין, וכן לא להציל 

את חיי חבירו, ולכאורה אפילו אם יאבד רק 

אצבע קטנה. ומצאתי שהסתפק בזה 

ק "פא ס סימןנ )בהוספות ל"במשנת פקו

 ג(. 

ואמנם נראה בעיני פלא מה שהסתפק, 

האם הוצאת שן תיחשב ככל הוצאת אבר, 

ח(  סימןוהביא ראיה מהספר נפש שלמה )

שהסתפק, אם ההיתר לומר לגוי לחלל 

כ "שבת ולהציל את אברו, יועיל גם לשן, וא

 ד. "ה לנד"ה

ולענ"ד קשה להביא ראיה מהספר הנ''ל, 

שנה, לזמנינו,  90-שהתחבר לפני יותר מ

ם שהוצאת שן אינה כרוכה בסיכון וכאבי

שו"ת ציץ אליעזר מיוחדים. וכשם שכתב ב

"ומעניין ה ואם כן(: ", דחלק כ סימן מז)

כי כל כך חששו בזמניהם מפני סכנת  ,לציין

הוצאת שן, עד שמצינו בספר מור וקציעה 

שמזהיר מפני  ,על או"ח להגאון יעב"ץ
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עד שיברר  ,הוצאת שן אפילו בימות החול

מתחילה היטב אם לא תזיק לו ההוצאה, 

אם אי אפשר להשקיט הכאב בדרך הו

 . אחרת"

, חלק ח סימן ע)שו"ת שבט הלוי ע ב"וע

"אבל מאד צריך לעיין אם ק ד(, שכתב: "ס

בזמן הזה לא נשתנו הטבעים, דישנם 

כאבים בשינים שאין ברירה רק הוצאת 

השן והוא בדוק ומנוסה, וגם לחשוש בזה"ז 

על הוצאת שן דהוא עצמו סכנת נפשות 

כללי הרפואה צ"ע  אם נעשה ככל

 למעשה".

ויש להוסיף, שבזמנינו נתחדשה אפשרות 

השתלת שיניים, וממילא אין לדמות את 

השיניים לאבר אחר שאין בו אפשרות 

 השתלה.

יש לצדד, שמותר לשרוף ביתו של חבירו 

כדי להינצל מאנס, שכיון שהוא רק לאו, 

וחבירו מחוייב ליתן לו ממונו להצילו, 

 כדי להציל עצמומותר לעבור ע''ז 

עוד כתב בהוספות למשנת פקו"נ )שם  ד(

ק ד(, שההיתר לעבור על לאו, כדי "ס

להציל את אברו, הוא גם באופן שגוי יאיים 

עליו שאם לא ישרוף את בית חבירו, יפגע 

באברו, שיהיה מותר לשרוף את בית חבירו, 

 . "אפילו שאין לו כסף לשלם על הנזק

ק "דנתבאר בב ע, דכיון"ולכאורה דין זה צ

)ס:(, דאף לתוס' שהתירו לאבד ממון 

חבירו כדי להציל את נפשו, הוא רק 

מהסיבה שגם חבירו היה חייב להוציא 

נג  סימןלקמן ממונו ולהציל חיי חבירו )עיין 

 ד"ח א"הרשב ת"בשו שיסד מה פ"ע, אות ז

, ובעצם הדין שצריך ליתן כל ממונו יז סימן

ב, פרק ג, לעיל בשער להצלת חבירו עיין 

שיש דעות שמחוייב להוציא רק  יא סעיף

חומש ממונו להצלת חבירו, אכן הכרעת 

כ צריך "ח שם שחייב בכל ממונו(, א"הח

לעיין אם אדם חייב ליתן כל ממונו להציל 

אברו של חבירו, כי אם נימא שאין צריך, אז 

כאמור גם לו יהיה אסור לאבד ממון חבירו 

 כדי להציל את אברו. 

ן להתיר לחתוך אבר חבירו כדי אבל אי

להציל עצמו מאנס, שכיון שאינו מחוייב 

ליתן את אברו להצלת חבירו, אינו בדין 

 שיטול ממנו

ש שפשיטא שאין כלל "ומהאי טעמא כ ה(

ק ה(, שיש "שאלה במה שכתב שם )בס

לעיין, באמר האנס לראובן לחתוך לאבר 

של שמעון, ואם לא יעשה זאת, האנס 

ל אין כלל "ראובן, שלפי הנ יחתוך אברו של

ספק, וכמו שאינו חייב ליתן אברו לטובת 

אברו של חבירו, כך גם אינו יכול לקחת 

בכח אבר חברו, כדי להציל את אברו. ועיין 

  מ וסימן נג. סימןלקמן בשער ג עוד בכל זה 

 

 ז"בכ, אבר להצלת שבת מחללין שאין אף

 מלאו נצלילה אברו למסור צריך אין

, גדולים יסורין לאדם שיש במקרה, כ"וא ו(

 להנצל כדי ממונו כל לתת מוכן שהיה
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 ליותר נחשב שהצער נמצא, והכאב מהצער

 .לאו איסור על לעבור ומותר, ממונו מכל

 ואף: "...שהוסיףבאגרות משה  ש"ועיי

 ,אסור אבר סכנת בשביל שבת שלחלל

 ה"וה, (יז סעיף) שכח סימן ח"באו כדאיתא

 לאוין איסורי בשאר להתרפא שאסור

 שציין ך"הש כוונת וזהו, אבר סכנת בשביל

 שהוא (יז סעיף) שכח סימן ח"באו לעיין

 ך"הש לזה חש לא מ"ומ, לאסור לראיה

 שהתם ,פשוט נראה .לקולא דנראה ומסיק

 לעשות לו אין, באבר יש כבר שהחולי

 את לרפאות כדי שבת ולחלל לאו איסור

 אנוס שהואכ להיפוך כשהוא אבל, אברו

 ינצל אבר בחתיכת אך ,לאו על לעבור

 לחתוך מחוייב אינו ,הלאו על מלעבור

ל ", עכ"הלאו יעבור שלא בשביל האבר

 מ."האג

וראיה לדברי האג''מ, מכך שהש''ך אסר 

בסימן קעט לרפאות אברו ע''י שאלה 

לקוסמים, ואיך יתיישב עם הש''ך בסימן 

קנז שהתיר לעבור בלאו משום סכנת אבר, 

שיש חילוק בין הבא ריפוי ועל כרחך, 

 שאסור, לאונס שמותר

ואפשר להביא ראיה לזה, שהרי גם  ז(

קעט(  סימןד "ך עצמו אסר )ביו"הש

י שישאל בקוסמים. "לרפאות את אברו ע

מ, אין החילוק בין לאו של חילול "ולפי האג

שבת, לבין שאר לאוין, אלא החילוק הוא, 

 אם הוא אנוס, או שמרצונו בא להתרפאות.

 

לפמ''ג היה קשה על הש''ך שמיקל לדחות 

לאו משום סכנת אבר, מסימן שכח שאסור 

לחלל על כך שבת, ולא חילק בין ריפוי 

לאונס, אלא בין שבת לשאר לאוין. ומשמע 

דסובר, שבשבת גם אונס אסור, ובשאר 

לאוין גם ריפוי מותר. א''כ קשה עליו 

 מסימן קעט

במשבצ"ז בסימן ג )"וזה דלא כפמ ח(

)ביו''ד  כתב על דברי הש"ךש (ח ס"ק זשכ"

דמותר לעבור בלאו משום  קנז(, סימן

הוא בשאר איסורי  הדכל ז ,סכנת אבר

. ומשמע אבל לא בשבת דחמיר טפי ,תורה

שעל חילול שבת, אסור לעבור כדי להציל 

אברו, בין אם הוא אנוס ובין אם בא 

להתרפאות, ואילו בשאר לאוין מותר 

ם אנוס ובין אם בא משום סכנת אבר בין א

ג מדברי "ע על הפמ"להתרפאות. )ואכן צ

 קעט(.  סימןד "ל ביו"ך הנ"הש

לפמ''ג, צום יוה''כ נדחה מחשש פגיעה 

בראייתו, ולאג''מ רק מטעם אונס מותר, 

וכן פסקו האחרונים, אא''כ יש חשש 

 פיקו''נ

מ היא, במי שע''י זה שיצום "והנפק ט(

אופן שאין בזה כ יתעוור ח''ו,  )ומיירי ב"ביו

כ חשיב כשאר "חשש פיקו''נ(, שכיון שיו

כ יהיה תלוי דין זה "לאוין, ואין כאן אונס, א

בספר ג. והנה "מ והפמ"במחלוקת האג

( הביא בשם מרן סימן ו)שבת שבתון 

א ומרן הקהילות יעקב שאסרו "הגריש

מערכת )שדי חמד לאכול כדרכו, ואף ה
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ה כתב דמותר לחולש (יוה"כ בסוף סימן ג

כתב כן  ור,ילאכול מחשש שאם יצום יהא ע

שיש בזה סכנת נפשות דעורון  רק בגלל

 העינים יכול להזיק ללב. 

אבל דעת הגרח''ק, שיתכן שיוה''כ כשבת, 

 וגם לפמ''ג אינו נדחה בגלל סכנת אבר

ג "פ דעת הפמ"ע מדוע לא הקילו ע"וצ י(

ל שמותר להתרפאות בסכנת אבר בכל "הנ

ור מלאכה בשבת האיסורים חוץ מאיס

נ "דחמורה טפי. ומצאתי במשנת פקו

רבנו ס ג( שהביא תירוצו של "פא ס סימן)

הגר"ח קניבסקי שליט"א דיתכן דלענין 

יוה"כ חמור כשבת דהא תנן  ,סכנת אבר

, דיוה"כ הוה כשבת לכל מילי :(ז)במגילה 

 ג יודה לאיסור."ולכן גם הפמ

לדעת הגרח''ב ליברמן, במסקנת דבריו 

מ''ג להקל לדחות את יוה''כ אם מתיר הפ

 אנס מאיים לסמא עיניו

והעיר הגאון רבי חיים ברכיה ליברמן  יא(

שליט"א, שאמנם הפרי מגדים סבר 

בתחילה שרק שבת שאני דחמיר, אולם 

לבסוף אחרי שהביא תשובת הרדב"ז 

שמיקל בסכנת אבר אפילו בשבת, כתב: 

 אבר לחתכו רוצים דאם ללמוד, יש "ומשם

 להקל שיש, תעשה לא על יעבור[ לא] אם

 ספק מטעם גוונא כהאי שבת בחילול ואף

 ודווקא פחד. או דם, רוב שיצא, נפשות

 מתירין אין אבר סכנת בחולה ועשה בקום

 שכן מכל, גוונא כהאי לא, תורה איסור

לגופה ]שעושה רק  צריכה שאינה במלאכה

 רחמנא ואונס, כדי להינצל מהעכו''ם[

, תעשה לא בשאר שכן ומכל, שריא

וכדאמרן", עכ"ל. הרי מבואר מדבריו, שיש 

חילוק בין להתרפאות ע"י איסור תורה 

]כגון חילול שבת ואכילת יוה"כ[ כשהסכנה 

כבר התחילה ואסור לעשות מעשה של 

קום ועשה בחילול על צד רחוק, אבל 

כשהסכנה תתחיל רק אחרי זה ומונע את 

הסכנה מותר. וא"כ יש לדון שגם מי שיהיה 

יהיה תלוי מה  –יור אם לא יאכל ביוה"כ ע

זה בגלל שגוי  הסיבה שיהיה עיור, שאם

יסמא את עיניו מותר לאכול, אבל אם זה 

בגלל שהמחלה תתגבר עליו ותסמא את 

רק  –כיון שהסכנה כבר התחילה  –עיניו 

שאפשר לצאת מן הסכנה ע"י שיאכל לכן 

 אסור. 

לצורך השתלת אבר לכו''ע אסור לעבור על 

 ולא

ק "ועוד הביא שם במשנת פקו"נ )ס יב(

 ,נשאל (יו"ד סימן רל)"ובאגרות משה ד(: 

בכהן שצריך שישתילו בו אבר או עצם מן 

שהרי בשעת  ,האם מותר לעשות כן ,המת

ההשתלה האבר מטמאו, ומסיק לבסוף 

עוד פרטים  דהוה טומאה בלועה, עיי"ש

"מ וואזיל בזה האגר שצריכים ליזהר בזה.

הא דהתיר הש"ך לעבור בלאו ד ,לשיטתיה

היינו כשהעכו"ם אונסו  ,משום סכנת אבר

דאז חשיבא אונס, אבל כדי  ,לעבור בלאו

לרפאות אבר אסור לעבור בלאו, וא"כ 

כמו"כ אסור לכהן לעבור בלאו דטומאה 
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 ,אולם לשיטת הפמ"ג .כדי להשתיל לו אבר

דלא חילק בין אונסו עכו"ם לבין 

לכהן  להתרפאות, לכאורה יהא מותר

. ]עיין להטמאות כדי להשתיל לו אבר"

בהמשך דבריו שרצה לומר שבזה גם 

ג יודה שאסור, כי לא בא לרפאות "הפמ

אבר חולה, אלא רוצה לקבל אבר חדש, 

 ולזה אין שום היתר[.

אולם ע"פ הערת הרב ליברמן הנ"ל הרי לפי 

מסקנת הפרי מגדים גם הפרי מגדים 

 מסכים שאסור.
לדחות שבת בשביל לפמ''ג שמחמיר לא 

אבר גם באונס, יתכן שחייל שאונסים אותו 

להתגייס ולחלל שבת, חייב לחתוך לעצמו 

אבר כדי להיפטר מגיוס, אא''כ המלך 

ירגיש שאצל היהודים יש הרבה בעלי מום, 

 והדבר יגרום לפיקו''נ

ל "ק ו( בשם מרן הגראי"ע שם )ס"וע יג(

שטיינמן, שדן האם אדם מחוייב לחתוך 

את היד או הרגל, כדי להפטר מגיוס  לעצמו

לצבא, שהרי שם יוכרח לחלל שבת, ולעבור 

ג שאיסורי שבת "איסורים, והרי לפי הפמ

חמורים, וגם בנאנס אין היתר, חייב 

להפסיד אברו, אבל השאלה היא האם חייב 

לחתוך לעצמו, עיי''ש. ובסוף הסימן הביא: 

שאם היו היהודים קוטעים  ,"אמנם נראה

כדי להשמט מהצבא, היו הגויים לידיהם 

מרגישים בכך היאך לפתע אצל היהודים 

, והיו מבינים מיםיש כ"כ הרבה בעלי מו

שזה כדי להפטר מהצבא, והיה בכך סכנה 

 כ ממה שלא נהגו כך". ואלכל היהודים"

"ליכא ראיה שאין אדם חייב לחתוך אבר 

 .לעצמו כדי שלא לעבור בלאו"

י "ל עפ"מ הנ"תוספת הסבר לחילוק האג

ז, שאין אדם חייב למסור אבר כדי "הרדב

להינצל מאונס גוי, ורק על ממון כותב 

 הריב''ש, שחייב למסור כדי להינצל

 מ,"ונראה להביא ראיה לחילוק האג יד(

 הצלת על שבת לחלל אסור אחד שמצד

 של לאו על לעבור מותר שני ומצד, אבר

 לאבד לא בשביל' רעך דם על תעמוד לא'

 סימן ג חלק) ז"רדב ת"שומדברי , אברו את

 אבר לסכנת מה: "..., שכתב(נב אלף, תרכז

 אין ולפיכך. משמיא דאתי אונס שכן דשבת

 הוא שיביא אבל, שבת דוחה אבר סכנת

 ". שמענו לא חבירו מפני עליו האונס

 האדם את הענישו משמים שאם כלומר

 היתר ואין, בו תלוי לא הדבר, יחלה שאברו

 בהם וחי' שנאמר ,נ"קויבפ רק שבת לחלל

 אותו כשאונסים אבל .'בהם שימות ולא

 אונס'ש היתר יש הרי, עבירה לעבור

  .'פטריה רחמנא

, האונס את לבטל אפשרות שכשיש ואף

 ת"בשו שכתב כמו, כאנוס נחשב לא

 לבטל שבידו שכל(: "...שפז סימן) ש"הריב

 אלא אנוס אינו, מבטל ואינו, בנקל אנסו

 יכול היה לא אפילו אאל, עוד ולא. מזיד

 שיצטער, הרבה ממון י"ע אלא אנסו לבטל

 יעבור ולא לתת שחייב לנו נראה, בנתינתו

 בשום מצינו שלא. תעשה לא מצות על
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, תעשה לא מצות על לעבור היתר, מקום

 ...". ממון הפסד מחמת

 שדווקא ,מדבריו דייק ל"הנ ך"השאלא ש

 חייב ממון י"ע האונס את לבטל כשיכול

 האונס את לבטל כשיכול אבל, כן לעשות

חשב נ לא, עצמו של אבר שיחתוך י"ע

 ההיתר נשאר כ"וע, האונס את לבטל שיכול

 שהוא נחשב למעשה כי, הלאו על לעבור

 .אנוס

ח דייק מהגמ' בברכות כדברי "הצל

ש, שצריך ליתן ממונו מעצמו שלא "הריב

 יכפוהו לעבור על לאו

כדי  ממונו לתת שצריך ש"הריב כדברי טו(

 ח"הצלדייק , לאועל  מלעבור נצלילה

 בכל: "שכתב (,.נד) בברכותמדברי הגמ' 

 ובכל, נפשך את נוטל הוא אפילו נפשך

, בלשונם ל"חז דייקו. ממונך בכל מאודך

 נוטל הוא אפילו אמרו לא ''מאודך בכל''ד

 כל ליתן מחויב מעצמו שהאדם, ממונך את

 ".בתורה ת"ל על שיעבור קודם ,הונו

ז: צריך שמשפטי תורתינו "רדבכתב ה

יסכימו עם השכל, ויש רק מידת חסידות 

לאבד אברו בשביל חבירו, אבל דווקא 

 נ"כשאין אפילו ספק פיקו

 דמה ותו: "ל"הנ ז"הרדב שם חילק עוד טז(

 את לשמור חייבין ואבריו הוא שכן לשבת

 ולא 'בהם וחי' קרא דאמר לאו ואי ,השבת

 חולי לע אפילו אמינא הוה בהם שימות

, השבת את מחללין אין סכנה בו שיש

 עצמו למסור מחוייב שאינו בחבירו תאמר

, בממונו להצילו דחייב גב על אף, הצלתו על

 ...איבריו בסכנת לא אבל

 וצריך 'נועם דרכי דרכיה' דכתיב ותו

 השכל אל מסכימים יהיו תורתינו שמשפטי

 אדם שיניח דעתנו על יעלה ואיך, והסברא

 רגלו או ידו את לחתוך או ועינ את לסמא

 רואה איני הלכך, חבירו את ימיתו שלא כדי

 ואשרי, חסידות מדת אלא, זה לדין טעם

 ספק יש ואם .בזה לעמוד שיוכל מי חלקו

 דספיקא שוטה חסיד זה הרי נפשות סכנת

 ד"לע והנראה. דחבריה מוודאי עדיף דידיה

ת "ע בשו"וע), עכ''ל הרדב''ז "כתבתי

 פב(. ז אלף תק"הרדב

 החת''ס פיקפק בדברי הרדב''ז

 תמהש )סא:( כתובות סופר בחתםעיין  יז(

 דבן ,ע"ור פטורא דבן מפלוגתא על הרדב''ז

 ע"ר ואף, וימותו שניהם ישתו ל"ס פטורא

 אחד באבר חבירו בהצלת פליג דלא אפשר

והאריך בקושיות על דברי הרדב''ז. , שלו

 בכל רב לי לעשות אני צריך" ס:"החת וסיים

, האם אסור, עוד לקמן סימן כה עייןו ."ל"הנ

או מותר, או אף חייב להכניס עצמו בספק 

  סכנה כדי להציל חבירו ממיתה.

ז הם על משפטי התורה ולא "דברי הרדב

 על חוקי התורה שאין בהם טעם 

ז "הרדב שכתב שמה פשוט נראהו יח(

 יהיו תורתינו שמשפטי צריך"ל ש"הנ

 תוכוונ ,"והסברא השכל אל מסכימים

 לא' מצות על שדיבר בדוגמא כגון דווקא

 ממשפטי שהיא' רעך דם על תעמוד



371 

 

  

, התורה חוקי גם שיש ברור אבל, התורה

 השכל כשאין גם ה"הקב גזר שגזרה

 שאין, כאן האמור וכגון, מבינים והסברא

 שנצטווינו וכן, אבר להצלת שבת לחלל

לא ו קטן שיהיה אף עמלקי תינוק להרוג

ס "מוטבע בו טבע רע, סומזיק )דאף ש

להרוג תינוק, וכן קשיש וחולה עמלקי, אין 

 .זה אלא מחוקי התורה(

דעת הגריש''א, שאין לאדם להתחסד 

ולתרום כליה, כשהדבר יבוא על חשבון 

מצות עונה, אבל דעת בעל  משנת פיקו''נ, 

שכיון שגם היא חייבת בהצלת נפשות, יש 

 לכופה ע''ז בכך שיתרום

ז, שיש מדת "שכתב הרדב ובענין מה יט(

חסידות לתת אברו עבור חבירו, עיין בספר 

 עמודקמג )ב סימןשיעורי תורה לרופאים 

א שאין להתחסד "(, בשם הגריש539

ולתרום כליה לחבירו, אם בא על חשבון 

 חיובי עונה לאשתו. 

ק יט( כתב, אין "ק ס סימןנ )"ובמשנת פקו

הבעל צריך להתחשב באשתו, שהרי חייבת 

 היא במצות הצלת נפשות. גם 

ויש להוסיף עוד סברא להתיר, דכתב 

החת''ס, שסתם אשה כשנישאת, לוקחת 

בחשבון שבעלה יתחסד, ואינה יכולה 

 למחות בזה

ונראה שיש להוסיף בזה את מה שהביא   כ(

 ק"ס, קפח סימן דעה יורה) תשובה פתחיה

 ט"קמ סימן ס"תח בתבתשו יןעי" :ל"וז, (ב

 בעד שמצאה חבר באשת ,שנסתפק

 לחכם ושאלה ,אדמדם מראה כעין הבדיקה

 דלא ,ע"ע להחמיר לבעלה שרי אי ,וטיהר

וף ס לעיל) חכם בה שהורה מבהמה גרע

 כמיניה כל לאו דילמא או ,(ז"קט סימן

 בזה והאריך. לאשתו שעבודו להפקיע

 ל. ", עכ"להחמיר רשאי דודאי ומסיק

 יורה ,ב חלק) ל"הנ סופר חתםה ת"שו ל"וז 

 ,מהני לא צווחת אפילו..." (:קמט סימן הדע

 דבשעת ,דאתרעת הוא השתא נן,דאמרי

 בנות כשאר כשרה היתה מסתמא שואיןינ

 ולא ,ח"ת בעלה שיהיה ורוצה ,ישראל

 יעשה שלא ג"בכה מעולם לה נשתעבד

 וכן ...עתה שלה צווחה מהני לא כ"וא ,ח"ת

 ישראל בנות דסתם ,באגדה מצינו

 גב על אף ,ח"ת בעליהן שיהיה משתוקקת

 דכן ,בעונתם וימעט יותר מהם שושיפר

 הנשים שאמרו ,ומידד אלדד בנבואת מצינו

 ובלי !לכך שזכו אלו של נשותיהם אשרי

 ,חכמים משארי יותר פרוש שהנביא ,ספק

 גב על אף .נשותיהם בחויש ה"ואפ

 דמיום ,לנשותיהם אוי ,השיבה דציפורה

 ,ממני פירש בעלי עם בוריהד שנתייחד

 מבקשת והאשה ,וכל מכל שפרש יינוה

 .מקפדת אינה ,עונתה למעט אבל ,תפקידה

 דנטרה ?זכיין במאי נשים ,ל"חז אמרו וכן

 ומעתה .... י רבנןמב דאתי עד הולגבריי

 של דרכן שכן כיון ,נמי דידן לנידון נבוא

 שהורה מדבר זהרילה שבישראל פרושים

 מתנהג היה לא הנישואין דבעת נהי ,חכם בו

 מצי לא ,ח"ת כשארי רק בפרישות יןעדי

 חסיד שתהיה עלאי קבלית לא ,טעןילמ
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 ,לבחור שנישאת כיון ,אמרינן אלא ,ופרוש

 ,וחסיד פרוש להיות שעתיד זה הוא רגיל

 ,שאמרו וכשם ,'וכו שמזקינין ז"כ ח"ת וזקני

 שזכו ומידד אלדד של לנשותיהן אשרי

 עבודת מעלת מדרגת כל ה"הו ,לנבואה

 וכשצווחת ,לאשתו היא שמחה ,השם

 לא ומעולם ,דאתרעי הוא השתא נןאמרי

 . ס"ל החת", עכ"ד"הנלע זה לה נשתעבד

אמנם, כתב השבט הלוי, שבדבר שפשוט 

התירו, אין רשאי האדם להחמיר ולהפקיע 

 עונת אשתו

 ד חלק) הלוי שבט ת"שוב ,ואמנם כא(

 שגם ,בעיני פשוט הנה..."( כתב: קיא סימן

 בה שהורה בדבר רק תב כן,כ לא ס"תהח

 כאשר ,המראה בעיקר ספק הדהי ,חכם

 כעין מראה הדהי ,שם השאלה בלשון נזכר

 ,ע"לכו היתרו שפשוט דבר אבל .אדמדם

 התירו ל"דחז ,מכגריס פחות כתם כגון

 ,השיעורים לכל מגריס פחות והוא ,אותה

 עצמו על להחמיר הכמיני כל דלאו יראה

 .עוד ש"ועיי ל,", עכ"אשתו עונת ולהפקיע

בעל להורות נתן למד מדברי החת''ס, שאין 

אשה רשאית להשתמש באמצעים למניעת 

הריון, כיון שמשועבדת לתת לבעלה 

אפשרות לקיים מצוות ''לערב אל תנח 

ידיך'', אא''כ יש לה צער גדול לפי ראות 

 עיני המורה

 להורות ת"בשו בזה שכתב במה ועיין כב(

 אשה יןלענ ,(ס''ק ז צ סימן ב חלק) נתן

 למניעת הגורמים כדוריםיטול ל הרוצה

, שאם החת''ס כתב, שחייבת לקבל הריון

את מה שרוצה הבעל לקיים חומרות 

ופרישות, כ''ש שמשועבדת לבעלה להוליד 

לו ילדים, אפילו כשכבר קיים מצוות פו''ר, 

דהרי חיוב מפורש הוא מדברי סופרים, 

 .הנלמד מהפסוק 'ולערב אל תנח ידך'

בהמשך תשובתו שהביא סתירה  ועיי''ש

בחת''ס בזה, ולכן פסק למעשה )בסוף ס''ק 

 אינו וגם ,לגרשה רוצה אינו הבעל אםיב(: ''

 אינה ,עיקרין כוס לשתות רשות נותן

 ,שיעבודה מפני עצמה לצער מחוייבת

 .המורה עין ראות לפי גדול צער כשיש

 ל"ז ס"החת של דעתו היא דכך נמצא

 צריך אין דולג צער דבמקום ,באחרונה

 איכא רברבתא והלכתא, הבעל רשות

 .''מיניה למשמע

הוא הדין, באשה שרוצה להחמיר על עצמה 

במראה נידה מסופק, או לתרום כליה, 

שאין בעלה יכול לעכב בעדה, כיון שגם 

הוא התחתן על דעת שיתכן שאשתו 

 תתעלה בחסידות

ובענין הנ''ל יש לעיין, באופן שהאשה  כג(

ליה, או להחמיר במראה רוצה לתרום כ

אדמדם, האם בעלה יכול להתנגד, או שגם 

היא יכולה להחמיר יותר ממה שהיתה 

בשעת החתונה. ואמר לי מו''ר הגאון רבי 

יואל פרידמן שליט''א, שאין הבדל, ואכן גם 

אשה יכולה 'להתעלות' בדרגה רוחנית יותר 

ממה שנהגה בשעת החתונה, ואין הבעל 

מצאתי שדן בזה יכול למחות על זה. ו
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 היא אםסט.(, וכתב: '' יומא) חמד חשוקיב

, מתנגד ובעלה נפש להצלת לתרום רוצה

 אתנגד לא אני לו לומר שרשאית מסתבר

 אשה ולשאת אותי לגרש ובידך לגירושין

 לעכב רשאי שאינך מסתבר אך. אחרת

 ובפרט כליה לתרום ממני ולמנוע בעדי

 נגד לתרום רוצה האשה אם אך. לאחיה

 שני להתגרש מסרבת וגם בעלה ןרצו

 .'', עכ''לבידה יעלו לא הדברים

מי שרוצה לתרום כליה, אין צריך להימנע 

מכך אם הוריו יצטערו, כיון שגם הם 

 חייבים בהצלת נפשות

ק "נ )בס"והוסיף לדון המשנת פקו כד(

כא(, אם כשיתחסד לתרום כליה, יגרום 

צער להוריו המתנגדים בתוקף שיתרום, 

שמ  סימןלדברי הספר חסידים  האם דמי

ע ")והובא בהגהות בית לחם יהודה על השו

ק טו(, שלא יתענה משום "רמ ס סימןד "יו

חסידות אם יגרום צער להוריו. אבל מסיק 

שכאן שאני, כיון שגם הוריו מצווים במצות 

 הצלת נפשות.

יש לדון, האם מותר לחלל שבת כדי למנוע 

 יסורין קשים

 כדי שבת חללל שאין שאף ודע כה(

, פטור וחילל עבר אם ז"בכ, מיסורין להנצל

:(: לג) בכתובות חמד בחשוקי כדכתב

 לבית בשבת שהגיע באדם מעשה :שאלה"

 לאחר. מכאבים מתפתל כשהוא החולים

 אותו שתקף נתברר רפואיות בדיקות

 גורם שכידוע' זוסטר הרפיס' מסוג חיידק

, החיים את מסכן אינו אולם, קשים ןליסורי

 ?לרפאותו כדי שבת לחלל מותר אםה

 

ב מהמשנה בשבת, שאם כיבה "הוכחת הנצי

 מתוך פחד נחשב לאנוס

, דבר הרחב) ב"הנצי כתב :תשובה כו(

:(: כט דף) שבת במסכת שנינו(: ג, ד שמות

 מפני מתיירא שהוא מפני הנר את המכבה

 ואם, רעה רוח מפני, ליסטים מפני, ם"עכו

 ירשהופ. פטור שיישן החולה בשביל

 הוא במשנה המוזכר' חולה'שה הגמרא

 מותר לכתחילה ואף, סכנה בו שיש חולה

 שאר שגם ,י"רש וכתב. שיישן כדי לכבות

, ם"עכו דהיינו במשנה המוזכרים המקרים

 בהם כשיש נאמרו, רעה ורוח ליסטים

 את לכבות לכתחילה מותר בהם וגם, סכנה

 . הנר

 כתב( המשניות בפירוש) ם"הרמב אולם

 לכבות מותר, שיישן חולה שעבור

 או ם"העכו מיראת המכבה אולם, לכתחילה

 מקרבן אמנם פטור, רעה ורוח הליסטים

. לכבות לו אסור לכתחילה אולם, וממיתה

 בהם יש אם נפשך שממה פלא והדברים

 ואם, לכתחילה מותר בויישהכ ודאי סכנה

 ?פטור המכבה למה סכנה בהם אין

 ליסטים ,ם"עכו: שהמקרים ב"הנצי והסביר

 באופן נאמרו, במשנה המוזכרים רעה ורוח

 שמתוך אלא, נפשות סכנת היתה שלא

 ורוח הליסטים או ם"מהעכו פתאום פחד

 מקרבן הוא ופטור, הנר את כיבה הרעה
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 אסור לכתחילה ולכן", אנוס" שהיה משום

 ,נפש פיקוח בזה שאין משום, לכבות היה

 .פטור בהיכ אם אולם

 ל"ח מהמשנה הנכן הוכיח גם הצפנת פענ

 פענח צפנת ת"בשו כתב זה וכעין כז(

 כאשר בשבת שנסע לאחד( לט סימן)

 המקום שאנשי ואף, לעיר נכנסו אויבים

 מתוך ברח האיש אולם, סכנה שאין העריכו

 שאל זמן ולאחר. השבת את וחילל, פחד

. בידו שבת חילול עוון אם ובר'הרוגאצ את

 פחד מתוך ונסע שמאחר היתה ותשובתו

 ל"הנ ם"הרמב וכדברי, אנוס הוא יהר

  ...."ופטור

 יתכן זה לפי: "חמד בחשוקי שם סיים ולכן

 להינצל כדי, שבת חילל עצמו החולה שאם

 שהיה משום מעונש יפטר, קשים ןמיסורי

ולכאורה י''ל, שהסיבה שכתב  ...".אנוס

''יתכן'', כי אכן יש לחלק, שכל המקרים 

נת דלעיל, מיירי כשהיה לו פחד של סכ

פיקו''נ )אף שהיה באמת חשש לא 

מוצדק(, ורצה להנצל ממוות לחיים, אבל 

בנידון של החשוקי חמד, מיירי רק באופן 

שרוצה להנצל מייסורין, ושמא בזה אין 

 פטור.

גם חולה הרוצה להבריא, וסבר בטעות 

 שיש כאן פיקו''נ, נחשב אנוס 

 צריך לעיל באנושה מה לפי ואמנם כח(

 ,ל"הנ ובר'והרוגאצ ב"הנצי דברי שכל ,לומר

, שנאנס בריא אדם שהיה באופן דווקא הם

, 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

 מהפחד והאדם, לצמיתות ידו את יאבד

 על חייב יהיה, בשבת חולים לבית נסע

אמנם מו''ר הגאון רבי יואל  .השבת חילול

פרידמן שליט''א אמר לי, שאם אכן יש 

פטור של אדם שבטעותו חושש לפיקו''נ 

ם בכה''ג לא מוצדק, אין שום הבדל, וג

 שהחולה באמת מפחד שימות, יהיה פטור.

הגר''ש שקופ מיישב את סתירת דברי 

הרמב''ם, בענין עונש העובר על ג' עבירות 

באונס, על פי חילוק בין אנוס לחולה הבא 

 להתרפאות

ועל פי הסברא הנ''ל, לחלק בין חולה  כט(

 הסתירה את רבותינו מיישביםלאנוס, 

 ם"הרמב סקפדברי הרמב'''ם, דהנה, ב

 וכל(: "ד הלכה ה פרק התורה יסודי הלכות)

 ולא ועבר יעבור ואל יהרג בו שנאמר מי

 כ"ואעפ ...השם את מחלל זה הרי נהרג

 ואין אותו מלקין אין באונס שעבר מפני

 דין בית אותו ממיתין שאין לומר צריך

 וממיתין מלקין שאין, באונס הרג אפילו

  ...."ברצונו לעובר אלא

, שם) ם"הרמב כתבדבריו  שך אבל בהמ

 אמרו כך באונסין שאמרו כענין(: "ו הלכה

 ,למות ונטה שחלה מי ,כיצד, בחלאים
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 פלוני בדבר שרפואתו הרופאים ואמרו

 בכל ומתרפאין, עושין ,שבתורה מאיסורין

 חוץ סכנה במקום שבתורה איסורין

 ושפיכת עריות וגילוי כוכבים מעבודת

 מתרפאין ןאי סכנה במקום שאפילו דמים

 דין בית אותו עונשין ונתרפא עבר ואם, בהן

 ". לו הראוי עונש

 – כתובות) שקופ שמעון' ר בחידושי רץותי

 להידמתח" , וזה לשונו:(טו ה הערה סימן

 פחד מפני לעבור אותו דמכריחין ,מיירי

 חשוב שפיר נהרג ולא עבר ואם ,מיתה

 כ"משא .אותו עונשין ואין אונס מעשה

 נצלילה תחבולהה מוצא הוא ,ברפואה

 קורת ומוצא ,העבירה מעשה י"ע ממיתה

 ". אתו עונשין שפיר זו במעשה רוח

 העזר אבן חלק) נזר אבני ת"בשו רץתי וכן

 א"הגרי רץתי וכן(, יט ק"ס, טו סימן

 עין ת"שו בספרו, ובנהמק ל"ז ספקטור

 .(ג"ל סימן ב"ח ע"חאה) יצחק

 וכעין זה כתב האור שמח

 ודאי הא: "(שם)שמח  רהאו כתב וכן ל(

 דבמקום' ד בהלכה שפסק למה דמי דלא

 עבר אם יעבור ואל דיהרג במידי אף אונס

 .פטריה רחמנא דאונס, אותו עונשין אין

 אותו אונסין אם דוקאד, הוא דסברא

 באופן, )עריות לגלות או, פלוני את שיהרוג

, מרצונו עושה דאינו( מכבר מקושה שהוא

 את שיהרוג שרוצה, אחרים ברצון רק

 הורג שאינו דבר על יהרג לאו ואם, פלוני

 אם הריגתו באה מי מסיבת כ"א, פלוני

 להרוג רוצה שאינו מסיבת, המאנסו יהרגנו

 בלא הוא אליו הבאה החולי ,כאן אבל .פלוני

 עצמו את להציל יכול רק, דבר שום סיבת

 מיקרי זה כ"א, פלונית ז"בע או פלוני בדם

 רוצח שכל וכמו, ובחיי מרצונו גמור חפץ

 כאן ולכן, נקם לראות חמתו לשפוך רוצה

  .ד"יב עונשי בכל נתרפא באם חייב

 סימן מ"בחו להפוסקים תמצא ב"וכיו

 אנסוהו דאם, ב"כ ק"ס ך"בש ח"שפ

 שאם היינו, ממון באונס חבירו של להראות

 והיינו, פטור, ממונו ממנו יטלו יראה לא

 בממון עצמו דמציל דכאן, ל"הנ מטעם

 ממון על אותו באונסין אבל, חייב חבירו

 באה מה מסיבת הלא, ממונו באונס, פלוני

 רק, בממונו האנס חפץ אין הלא, האונס

 רוצה חבירו ממון לו יראה שלא בשביל

  ."ק"ודו פטור לכן, לגוזלו

 מנחת ת"בשו דבריו על שהוסיף מה ועיין)

 (.ה ק"ס, יח סימן א חלק שלמה

ור שמח, מקורות נוספים כיסוד הא

 ותוספת ביאור בדבריו

בקונטרס  גם מצינו שמח האור כדברי לא(

פרשת דרכים )על המשנה למלך( לבעל 

)הובא  דרך האתרים, דרוש שני ,הפמ"ג

 לקמן סימן ל(. 

 שהוסיף (,יג סימן סוף) ט"יו בעונג וכן מצינו

 ותליוה לדין דומה ם"ברמב זה שחילוק

 אמר( :מז) ב"בב דאמרינן מה: "ל"וז, וזבין

 כל ,ט"מ ,זבינא הזביני וזבין ותליוה ,ה"ר

 ,מזבין הוה לא דאניס לאו אי ,איניש דמזבין
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 אונס שאני ודלמא ,ופריך. זבינא הוי ה"ואפ

 טעמא ומסיק ?!דאחריני מאונס הדנפשי

. ומקני גמר האונסי דאגב משום ,אחרינא

 אונס הוי דלא ,(רה סימןב) וכן כתב הטור

 הדנפשי אונס בלא ,דאחרינא במודעא אלא

 אנסוהו דאפילו ,שם עוד תבוכ. אונס ה"ל

 זה ומחמת ,מעות שיתן מיתה באונס

 אונס מיקרי נמי ,שדהו למכור הוצרך

  ."אונס הוי ולא הדנפשי

 יוסף לרבי) ביהוסף עדות ת"שווכעי"ז ב

 עבודתוכן בספר '(, יג ענף ה סימן, רוזין

 מנחם רבי)ל ם"הרמב על 'המלך

: והוסיף (,ו' הל שם ,קראקאווסקי

 מחמת להורגו בא ם"העכו אם ,ז"ולפי"...

 יוכל ם"לעכו המרתו י"וע, אחר דבר איזה

 מה ש"עיי ,..."כלל אונס זה אין ,מזה להנצל

  .בזה שהאריך

 מה ש"ועיי) רצו מצוה ת חינוךמנח עייןו

 נח בן האם דרכים הפרשת עם שנחלק

  .(זה לגבי לישראל שווה

מחמת אונס,  ולכן המוסר ממון חבירו

 נפטר רק אם נאנס למסור ממון זה

 ע"מהשו שמח האור שהביא מההנה ו לב(

 אנסכשש, לומר כוונתו ,שפח סימן מ"בחו

 וראובן, ראובן של ממונו את לקחת רוצה

, בעייתו את לפתור ורוצה, בבעיה נמצא

 של ממונו את שיקח האנס את מוליך ולכן

 לא האנס כי, חייב ראובן בזה, שמעון

, שמעון של ממונו את להראות אותו יחהכר

, מצבו לשפר רוצה, מיוזמתו ראובן אלא

 ולכן, חבירו ממון מסירת של איסור ועבר

 שיראה מראובן דורש כשהאנס אבל. חייב

, לו ישמע לא ואם, שמעון של ממונו את

 כל את לראובן שיקח בזה אותו יעניש

", מצבו לשפר" רוצה לא ראובן כ"א, כספו

 וכיון, לגוזלו שרוציםכיון  נוסא נחשב אלא

 לכן, המסירה עבירת על כאנוס שנחשב

]ולכאורה בכל 'עד מדינה' שרוצה  פטור

להציל את עצמו, ע''י שיעיד נגד חברו, 

ברור שאסור כי נחשב שרוצה לפתור את 

בעייתו ע''י שיסבך את חבירו. אבל יש 

מקרים שכל רצונם של השילטונות היא 

שחשוב להם  לתפוש אדם מסוים אחר,

''להפילו'', ולצורך זה מחפשים בכח בעיות 

באותו 'עד מדינה'. ויש לדון האם בעדותו 

נגד חברו נחשב שמשפר מצבו שאסור, או 

ככל אנוס שרוצה להציל את עצמו, דיש 

לומר שאף שרוצים להשיג את האדם 

המסוים האחר, אבל אחרי שכבר התחילו 

לחפש בעיות בעד המדינה, עכשיו כבר 

צים אותו בפני עצמו, כלומר גם אם רו

חבירו ימות בכ''ז כבר ימשיכו את הבעיות 

שמצאו בו בעד מדינה, משא''כ בנידון 

האור שמח, אם ישרף לחבירו כל ממונו, 

הגויים יעזבו את ה'קרבן' שתפשו, כי 

באמת כל מטרתם זה אך ורק לתפוש את 

 . חבירו[

 גוי שאם, עליו מאיים מי הבדל יש כ"וא

 נוייסר או שיהרגנו בריא אדם על מאיים

 אף) .סולאנ נחשב, קשים ביסורין

' ג-ב לעבור ולא ליהרג צריך שלכתחילה



377 

 

  

 פתרון שום שאין מודה מ"האג גםו ,עבירות

. (הלאו על לעבור ולא יסורין לסבול וחייב

 על מאיים" המוות שמלאך" באופן אבל

 יקח' וכו ז"בע יתרפא לא שאם, "חולה אדם

 נחשב אלא, לאונס נחשב אל", נשמתו את

, מצבו את לשפר שרוצה החליט שמרצונו

 וכיון, בריא של למצב חולה של ממצב

 לא, ומיוזמתו החופשי מרצונו זאת שעשה

 . אדם בדיני גם ויענש, כאנוס נחשב

פ "כ ע"ועוד עיין בהפלאה בכתובות יט. שג

אנוס לחתום שקר יסוד חילוק זה חילק בין 

נפשו ע"י שיחתום דשרי, לבין הבא להציל 

 . שקר

 סימןא "ובזה מיושבת קושיית הבנין ציון )ח

ק )ס:( "י בב"קסז, קסט(, שהקשה על רש

שסבר שאסור להציל עצמו בממון חבירו, 

דמותר לעדים ל "מהגמ' בכתובות הנ

קו"נ לחתום שקר בשטר חוב יבמקום פ

י ", כיון שרשהגם שעי"ז מפסידים ללוה

, אלא רוצה עוסק באופן שלא אונסים אותו

י איבוד ממון חבירו, אבל "לשפר מצבו ע

ל שמיירי שהאנס כופה אותו "בכתובות צ

 י יודה שמותר. "לחתום שקר, ובזה רש

ק )קיז:(, בשם "ק בב"וכן איתא בשטמ

 .ד"הראב

לפי''ז יש לתמוה על פסק החשוקי חמד 

שפטר את החולה שחילל שבת כדי להציל 

 עצמו מיסורים

 מה עלל יש לעיין ולפי האמור לעי לג(

 של נידונם את ל"הנ חמד החשוקי שהשווה

 אנסהנ שפטור ,ובר'והרוגאצ ב"הנצי

 ,חמד החשוקי של שאלתו לנידון, אויביםמ

 אף שעל, מכאבים שמתפתל חולה שישכ

, כדי להיפטר מיסורין שבת לחללשרוצה 

 אם חייב יהיהלכאורה ו, כאנוס נחשב זה אין

 .בשביל זה  שבת יחלל

ב את דבריו על פי דעת הפרי חדש, יש לייש

וכדבריו כתב בציץ אליעזר, שבאמת גם 

אונס מחמת מחלה חשיב אונס, ונפטר 

מעונש התורה, ורק בי''ד עונשין בזה בג' 

 עבירות, לפי ראות עיניהם למיגדר מילתא

, א"שליט הרציג אברהם ג"ההר ידידיו לד(

 חמד החשוקי שסבר לומר יתכןש ,תירץ

 ם"הרמב דברי הסברב שמח כאור דלא

 בהגהות עיין ,אחרים כמפרשים אלא ,ל"הנ

 רוקח אלעזר לרבי) ם"הרמב על אבן טורי

 ח"בפר מצאתי: "שכתב(, ו' הל שם

 דברי שמפרש נראה ומדבריו. בזה שהרגיש

 ',לו הראוי עונש ד"יב אותו עונשין' :רבינו

. כלומר, שגם "מלקות ולא מיתה לא היינו

שאם ביוזמתו  בהלכה ו' שכתב הרמב''ם,

 עונשיןג' עבירות ''-הלך וריפא עצמו ב

, אין כוונת "לו הראוי עונש דין בית אותו

הרמב''ם שמענישים אותו ככל עבריין 

במזיד, אלא באמת הוא פטור, ודינו כדכתב 

: סיים הטורי אבן ואמנם) בהלכה ד'.

 עונש משמע', לו הראוי' פירוש ד"ולענ"

  .(הדין פ"ע לו שראוי מה גמור

 ד"בי אותו מענישים'ש, ח"הפר דעת כ"'וא

 מיתות' ד-ל הכוונה אין' לו הראוי עונש
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, ד"לבי הנראה מעשיו חומר לפי אלא ,ד"בי

 ז"מע להתרפאות כשרוצה שגם ומטעם

 וינבנידונ הדין הוא וממילא, אונס חשיב

 צלילות לפי הכל כי ,מעונש שפטור יתכן

 . העבירה שעבר בשעה דעתו

 ציץ ת"בשו גם מצינו, ם"ברמב זה וכישוב

: שכתב(, ה ק"ס, ס סימן יא חלק) אליעזר

לכה בה ם"דהרמב ,לתרץ יש וכשלעצמי"...

 מיתה בעונש אותו עונשין דאין רק מפיק 'ד

 ם"הרמב מדבר לא 'ולכה ובה, מלקות או

 ,מלקות או מיתה של כזה עונש מהענשת

 לפי ,לו הראוי בעונש מהענשתו רק אלא

 ולפי המקרה לפי הדין בית עיני ראות

 יתכן וזה, מילתא למגדר בכדי ,הצורך

 ". להאריך ויש. ד"שבה בגוונא גם שעושין

 ובספר: "ם"הרמב על נוסף תירוץ והביא

, מחעלמא שלמה לרבי) המשנה מרכבת

 דשאני לתרץ שכותב ראיתי(, ו' הל שם

 ,בודאי נפש פיקוח כאן דאין ו דהלכה ההיא

 ".ירפאך והוא יהבך' ה על דהשלך

 ם"ל ברמב"דברי היד המלך על הסתירה הנ

ועיין עוד במה שכתב בספר יד המלך  לה(

, שכתב: ')לרבי אלעזר לנדא( שם בהלכה ו

"...וגם מצד הסברא אין לנו שום מקום 

לחלק בין אונס הריגה לאונס חולי שיש בו 

סכנה, דשניהם סכנת חיים הם, ומאין היה 

י שני לו לרבינו לחלק חילוק גדול כזה בין הנ

סוגי אונס, דבאונס הריגה פטרו רבינו 

משום עונש באם עבר ולא נהרג, ובאונס 

חלאים 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 

"ד עונש הראוי לו היה כל ין אותו הבעונשי

כך פשוט בעיניהם עד שלא 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 

ו נושאי כליו וביותר מרן הכ"מ וציינ ,רבינו

ז"ל את ההלכות האלה, למען דעת כי 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 

"ד עונשין יהללו דהבונתרפא בג' עבירות 

אותו עונש הראוי לו" )ועיי"ש מה שיישב 

 בסוף דבריו את הרמב"ם(.

מ לעיל יהא מותר לכתחילה "לפי פסק האג

לחלל שבת כדי להינצל מיסורים של אנס, 

 כיון שאינו מג' עבירות

 מ"האג שלפי ,עוד לומר צריך לכאורהו לו(

 יהיה ובר'והרוגאצ ב"הנצי של בנידונם ,ל"הנ

 ירא אם, שבת לחלללכתחילה  מותר

' ג-מ אינו שבת חילול שהרי, קשין יסוריןמ
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 לאוין בשאר לעבור שמותר וכשם, עבירות

 יהיה גם כך, קשים מיסורין נצלילה כדי

, קשים מיסורין להנצל שבת לחלל מותר

, אסור, ברויא להציל שבת שלחלל ואף

 .ל"וכנ ,מהאויבים שמאויים הכא שאני

, איך במעשה מ"תמיהה על פסק האג

ת  הותר לו לעבור בלפ''ע כדי "דרחב

להינצל מיסורין, הרי דומה לחולה שרוצה 

 לרפאות עצמו בעבירה

 מובן שאמנם ,מ"האג על לעיין יש עוד לז(

 להוכיח, ל"הנ ד"ביו בתשובתו שכתב מה

 לאו על לעבור שמותר ך"והש ז"מהרדב

 מובן לא אבל, קשים מיסורין כשמאויים

 שרבי ,ל"הנ מ"בחו ובתשובת שכתב מה

 לפני' איסור על לעבור יכל תרדיון בן חנניא

, השרפה של מיסורין להנצל כדי' עיור

 שרוצה לחולה דומה זה הרילכאורה ש

, אברו את להציל כדי שבת לחלל מיוזמתו

 אף כי, שאסור, ד"ביו ל"הנ מ"באג שהסביר

 רוצה מיוזמתו והוא, עליו מאיים לא אחד

 כ"וא, אסור שזה ולהתרפאות מצבו לשפר

 כי, שאסור לומר היה צריך ת"רחב אצל גם

 את לעשות אותו מכריח לא אחד אף

 מיוזמתו הוא אלא' עיור לפני' של האיסור

, מהיסורין להנצל כדי איסור לעבור רוצה

 על ע"וצ, שאסור להיות צריך ל"נהל כ"וא

 .מ"האג

יש ליישב שבידו של הגוי היה להגביר 

ולכן נחשב לאונס ולהפחית האש לייסרו, 

 חיצוני, שלכו''ע נחשב אנוס

 שרם יוסף ג"ההר מידידי ושמעתי לח(

 סוף ת"רחב שאצל ,ליישב שיש ,א"שליט

 בשבת לחולה דמי ולא, אדם י"ע נאנס סוף

 בלבד הוא אלא, שמייסרו אדם שום שאין

 אבל, מיסוריו נצלילה כדי שבת לחלל בוחר

 לעבור אותו אונס לא שהגוי אף ת"רחב

 כרגע ת"רחב ז"בכ, עיור לפני של סורבאי

 לעבור לויכ ולכן, הגוי י"ע להורג מוצא

, הגוי של המעשה את להפסיק כדי איסור

 כרוכה היתה להורג שהוצאתו יתכןש וןכי

 את להבעיר המשיך הזמן כל שהגוי בזה

, הרשעה ממלכות נצטוה כך שהרי, המדורה

 שהרי, לזה וראיה, נמוכה האש על לשמור

 בידו שהיה משמע, השלהבת ההרב כ"אח

 וברצונו, בשלהבת ההתעסקות הזמן כל

 שכרגע נחשב כ"וא, מגביר וברצונו פחיתמ

 של נידונם וכעין, אותו' מפחיד'ש גוייש 

 שלשיטתם ואף) ל"הנ ובר'והרוגאצ ב"הנצי

 דעת, אסור לכתחילה אבל' פטור' רק

 אף מותר מיסורים מאוייםהש מ"האג

  .(ל"וכנ, לכתחילה

אג''מ, היה מותר לרחב''ת ליטול לפי ה

חומר המונע יסורין, גם אם הוא ממאכל 

אסור, והו''ה שיכל לבקש מהגוי שיהרגנו 

 בזריקת חץ כדי להינצל מהיסורין

, מציאות היתה שאם ,יתכן ז"ולפי לט(

 פתוישר כדי תוך לבלוע יכל ת"רחבש

 ירגיש שלא, לגוף הרדמה הגורמת תרופה

 עשויה יתהה זו ותרופה, היסורין את
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 לקחת מותר מ"האג לדברי, אסור ממאכל

  .התרופה את

 ריונילקלצט לומר מותר שהיה כמו כן וכמו

 לומר מותר היה גם כך, בשלהבת להרבות

, אחרת דרך בכל או חץ בזריקת שיהרגנו לו

 כי ,השלהבת הגברת של באופן דווקא ולאו

 מ"האג של להיתר נחשב הכל סוף סוף

  .מיסורין להנצל כדי עיור בלפני לעבור

 ,א פרק שבסוף 116 בהערהבשער ב  ועיין)

 כמעשה נחשבת אינה, האש שהגברת שאף

, חדש כאיסור יחשב חץ זריקת ז"בכ, חדש

 מותר כי, מותר יהיה ל"הנ מ"לאג ז"ובכ

 זריקת של איסור במעשה להדיא להכשילו

 .(שסבל מהיסורין להנצל כדי, החץ

במחלה ולפי זה, יהיה מותר לחולה החולה 

מתקדמת, לעבור איסור כדי להינצל 

מהיסורין הצפויים. אבל כשהיסורין 

 קבועים, אין היתר

ואם כנים אנו בדברינו שיש חילוק בין  מ(

הרוצה לשפר מצבו למפחד מיסורין 

חולה ש ,גדול חידוש אפשר שי''ל חדשים,

 אלאהחולה במחלה, ומצבו אינו יציב, 

 ומפחד ,בגופו ונוגסת הולכתהמחלה 

 איסור לעבור יוכל, להבא שיבואו מהיסורין

 לו שם הגוי אם אבל .זו ממחלה להנצל כדי

 יהיה, מאוד לו שלוחצים, כואבים אזיקים

  .מצבו לשפר ורוצה, סטטי המצב כי, אסור

 שמכבידה משקולת עליו הניח הגוי ואם

 שאף ל"י, מאוד לו ומכאיבה, עליו

, המשיכה כח י"ע" פועלת" שהמשקולת

 גם שהרי) ואסור, סטטי כמצב שבנח ז"בכ

 במסכת המזיקים סוגי של הסוגיות לגבי

 ככח, המשיכה כח אל מתיחסים לא, ק"ב

 כמצב יחשב לדידן וממילא, בו מעורב אחר

  .(סטטי

 וכרגע, באברו חמורה דלקת לו שיש ובאופן

 להציל יצליח, בשבת יסע ואם, שלם האבר

 יהיה לכאורה, שבו מהמחלה האבר את

 שהולכין מיסורין שמפחד נחשב יכ ,מותר

 עליו ומאיימת הולכת הדלקת כי, להגיע

 נחשב לא כ"וא", האבר בהריגת" שתתקדם

 .ע"וצ, מצבו לשפר רק שרוצה

קושיא על ראיית האג"מ מקטיעת אבר 

לשאר יסורין, מדברי רבינו יהונתן, שמחלק 

בין צער קטיעת אבר שהוא צער גדול 

 מאוד, לשאר צער

 שכשאונסים מ"האגית ראי בענין מא(

 באיום שאם לא יעבור, ,לאו על לעבור אותו

 לעבור ג"בכה שמותר, קשים יסורין יקבל

מכך שמותר לעבור על לאו של לא , לאו על

תעמוד וא''צ לקטוע אברו להציל חבירו, 

 ו"הי כרמון כפיר הרב מידידי שמעתי

 בין גדול חילוק יש שהרי, כך על להקשות

 .אחר צער כל יןלב אבר קטיעת של צער

 צער בתשלומי המזיק חיוב לגבי ,שהרי

, ח"פ) קמא בבבא משנהיתא בא לניזק

 רוצה בזה כיוצא אדם כמה אומדין(: "א"מ

.(: פה' )ובגמ", כך מצטער להיות ליטול

 ליטול רוצה בזה כיוצא אדם כמה אומדין"

, נזק במקום שהוא צערודנה הגמ',  '. וכו
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, היד את לו ושילם ידו את לו שקטע, כגון

 הנמכר כעבד ערכו שנפחת מה פי על

 את[ משערים כיצד] שיימינן היכי, בשוק

 אבוה[ פירש] אמר !?עצמו בפני הצער

 רוצה אדם ממון כמה אומדין: דשמואל

 .ידו את לו לקטוע שיסכים בכדי ליטול

, ידו לו לקטוע הוא מתרצה אם: ומתמהינן

 כולהו דהא, הוא[ בלבד] לחודיה צער לא

 יכול אינך כן אם, איכא דברים חמשה

 וכי, ועוד !?עצמו בפני הצער את לאמוד

 את לקטוע יסכים ומי, עסקינן בשופטני

 אומדין, אלא: ומסקינן !?הון כל בעד, ידו

 ידו לו לקטוע, ליתן רוצה אדם כמה

 אדם. ]לסם סייף בין למלכות המוכתב

 כמה, בסייף ידו את לקטוע גזר שהמלך

 כדי המלך לשליח לשלם מוכן הוא ממון

 במקום כאב בלא בסם ידו את שיקטע

 [.בסייף

באופן  צעראבל במשנה כתוב, ששמים 

 על ואפילו ,במסמר או בשפוד כואו'' הבא:

 אומדין ,חבורה עושה שאינו מקום צפורנו

 להיות ליטול רוצה בזה כיוצא אדם כמה

''. ולכאורה כתוב, שכן שמים כך מצטער

ל כדי לפי הסכום שאדם רוצה ליטו

 להצטער. וביאר רבינו יהונתן, )הובאו דבריו

, (בשפוד כוואו ה"ד ב פג" מקובצת שיטה"ב

שיש לחלק, שהמשנה דיברה בקטיעת 

אבר, שהוא צער גדול, ואף אדם לא מוכן 

בעד כל הון להצטער צער כזה, ולכן שמים 

במוכתב למלכות. משא''כ המשנה דיברה 

וכזה  בצער בלי נזק, שאין בו ביטול מלאכה,

צער יש אנשים שמוכנים להצטער בעד 

כסף, ולכן שמים את שווי הצער לפי כמה 

צריך לשלם לאדם שיסכים להצטער צער 

 ,מיירי קא בצער: "כזה. וז''ל רבינו יהונתן

 ביה שייך ולא מלאכה ביטול משום בו ואין

 ,צערו שיעור לשלם מתחייב הכי אפילו ,נזק

 יטולל רוצה בזה כיוצא אדם כמה אומדין

 דלאו משמע דבגמרא גב על ואף'. וכו

 צער שום לסבול שירצה עסקינן בשופטני

 בחתיכת מילי הני ,שבעולם ממון בשום רב

 מועט בצער אבל גדול חסרון שהוא ורגל יד

 נזק במקום ובצער. שיסבול אפשר כזה

 שאי רגלו שנקטעה אלא צפרניו על שאינו

 בשופטני דלאו כזו אומדנא לעשות אפשר

 ליתן רוצה אדם כמה אומדין נןעסקי

' וכו למלכות המוכתבת ידו לפדות

 ". בגמרא כדאמרינן

הרי לנו מפורש, שיש לחלק בין צער של 

קטיעת אבר לשאר צער, וצער קטיעת 

אבר הוא הרבה יותר גדול, וא''כ קשה, איך 

הוכיח האג''מ מכך שא''צ לקטוע אבר כדי 

שלא לעבור על לאו של לא תעמוד, שא''צ 

 בול כל צער בשביל לאו?!לס

ועוד מצינו חילוק בין קטיעת אבר לשאר 

יסורין, לגבי האומר לחבירו להכותו ע''מ 

שיהא פטור, שדעת השו''ע, שאם מדובר 

בקטיעת אבר, לא נפטר, דסבור שלא 

 ישמע לו, אבל בשאר הכאה פטור

 נזקים שארועוד מצינו חילוק בין  מב(

 שפטמ חושן) ערוך שולחןב ,אבר לקטיעת
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(, יב סעיף תכא סימן בחבירו חובל הלכות

: או, ידי את קטע: לחבירו האומרוז''ל: 

 הרי, פטור שאתה מנת על ,עיני את סמא

 שאין ידוע שהדבר, דברים בחמשה חייב זה

 תכא סימן) ע"סמוביאר ה. בכך רוצה אדם

 ,דחייב קאמר דוקא בהני: "וז''ל (כא ק"ס

 אדם ואין, ידועים אברים ראשי דהן כיון

 שחבירו וסבור ,הללו איברים בחסרון רוצה

 מ"ע ל"דא גב על אף ויסמאהו יקטעו לא

 מ"ע פצעני הכני ל"א אם אבל, לפטור

 ראשי חסרון בלא בו פצע והוא, לפטור

 את שבור ל"בא כמו ,פטור הוא, איברים

 והמחבר הטור ש"וכמ, כלים ושאר כדי

 ."ש"ייע פ"ש סימן ריש לעיל

א האג''מ ראיה מכך א''כ קשה, איך הבי

שא''צ לקטוע אבר בשביל לאו, שגם 

 בשאר יסורין א''צ להתייסר

 שכל ש לחלקי ון דידןבנד גם כ"וא מג(

, לאו על לעבור ך"והש ז"הרדב של ההיתר

 יעבור לא אם אבר שיאבד באופן רק הוא

 בשאר יתייסר רק אם אבל, הלאו על

, לאו על לעבור להתיר מקור לנו אין, יסורין

 לעבור להתיר שלמד מ"האג על ע"צ כ"וא

 . קשים יסורין משאר להנצל כדי בלאו

אמנם, דעת האג''מ, שאחרי שמצינו שאין 

אדם חייב למסור אברו, שוב משמע שדברי 

הפוסקים שצריך לתת כל ממונו הם דווקא, 

 ומה שיותר מכך א''צ 

אמנם, מלשון האג''מ משמע, שסבר  מד(

מ''א שילפינן מהש''ך, שמה שכותב הר

שעל לאו צריך לתת כל ממונו, הוא עד כאן 

ולא יותר, וחתיכת אבר היא רק דוגמא לכך, 

ובאמת הגדר הוא, שכל מה שהוא יותר 

מכל ממונו אין חייב כדי לא לעבור על לאו. 

 ב חלק דעה יורהב שהרי זה לשון האג''מ

 שלא וכיון, ששם מקור חידושו: ''קעד סימן

 אין ,ממונו כל להוציא שצריך אלא מצינו

, ממונו מכל יותר שהוא בדבר לחייב לנו

 חתיכת כמו טובא שמצטערין אצל והוא

 שלא ומסתבר. חייב שאינו מעצמו אבר

 י"ע לאוין כל מעבירת להנצל מחוייב יהיה

 המצטערין באלו ולבזותו לחתכו מתו שיתן

 ,ממונו כל הוצאת אלא נאמר דלא ,טובא

 בחתיכת שמיקל ך"להש ,מזה ביותר ולא

ומה שכתב ''והוא אצל  .''עצמו ושל אבר

המצטערים טובא כמו חתיכת אבר 

מעצמו'', אין כוונתו שאצל המצטערים 

טובא מביזוי מתם, יסורין אלו הם בעוצמה 

פיזית כמו חיתוך אבר, שזה דוחק שיגיעו 

יסוריהם לדרגה זו, אלא כוונתו, שאחרי 

שהם מצטערים טובא והיו מסכימים לתת 

שלא יבזו את מתם, מבחינה  כל ממונם כדי

הלכתית יש לזה דין של חיתוך אבר, שאין 

 חייבים בזה.

אבל צ''ע, מנין לאג''מ לחדש כן, שמא 

דווקא אבר א''צ למסור כדי להינצל מלאו, 

וכמו שקיי''ל, שאסור לעבור איסור 

דאורייתא כדי להציל מתו, ודוחק להעמיד 

דין זה רק במי שאין מוכן להוציא כל ממונו 

 ע''ז
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אכן, כמובן שיש לדון, מה מקורו של  מה(

האג''מ לחדש כן, שהרי יתכן לומר, שרק 

חיתוך אבר פסק הש''ך שא''צ, אבל יסורין 

הפחותין מזה, חייב להתייסר כדי שלא 

 לעבור על לאו.

ויש להביא ראיה נגד חידושו של האג''מ, 

שהרי קיי''ל בסימן שיא, שאסור לעבור 

להציל מת מבזיון,  איסורים דאורייתא כדי

ולפי האג''מ, נצטרך להעמיד, שכל זה הוא 

רק במי שלא היה נותן כל ממונו כדי להציל 

 את מתו, והוא חידוש גדול.

משום  לאו על לעבור היתראף להאג"מ אין 

 מניעת עונג

 במשנת כתב, ל"הנ מ"האג דברי על מו(

 של שחידושו, (ג ק"ס, נז סימן) נ"פקו

 כשיש, ממשי בצער רק נאמר מ"האג

 שהיה תאוה בעל יש אם אבל, יסורין לאדם

 פשוט, להתענג כדי ממונו כל להוציא מוכן

 .בזה מתחשבים שאין

במשנת  פיקו''נ כתב, שלאג''מ מותר  

לעבור על לאו כדי שלא יחבול בו הגוי 

באופן שיהא מכוער כל ימיו, כיון שגם צער 

 נפשי פעמים שהוא יותר מכל ממונו

 גוי אם להסתפק יש" שםעוד כתב ו מז(

 לו ישמע לא ואם, בלאו לעבור אותו כופה

 ימיו כל יהיה ז"ועי, בפניו חבלה לו יעשה

 ממונו כל להוציא מוכן היה זה ואדם, מכוער

 ". מכוער יהיה ושלא

, מדברי (ד ק"ס שם) נ"פקו במשנת ודייק

האג''מ שהובאו בס''ק לו, שא''צ להינצל 

, לאלו מלאוין ע''י נתינת מתו לחתכו

 רק דלא הרי"...המצטערים מזה צער גדול, 

  ''.נפשי צער גם אלא שרינן גופני סבל

עוד דן בעל משנת פיקו''נ, האם מותר 

לעבור על לאו כדי שלא ישרוף הגוי 

 חידושי תורתו שעמל עליהם עשרות שנים

 יש ז"ולפי"]וממשיך המשנת פקו''נ:[  מח(

 לא ואם, בלאו לעבור כופהו ם"עכו אם לדון

 תורתו חידושי כל את לו ישרוף כן יעשה

 היה זה ואדם, בשנים עשרות עליהם שעמל

 שלא כדי ממונו כל את להוציא מעדיף

 לסבול גם מוכן והיה) ,חידושיו את לאבד

 את להציל כדי בגופו גדולים יסורין

 לחלל לו מותר שיהא נימא האם(, חידושיו

 ואי, שתמוה וכמדומה, זה לצורך שבת

 ...."כזאת שלחד אפשר

ומסיק, שהכל תלוי בדרך העולם, שאם 

דרך העולם לתת כל ממונו כדי להימנע 

מצער זה, א''כ הוא יותר מכל ממון אדם 

 רגיל, ואין חייבים בזה להימנע מלאו

 תלוי לא שהדבר (ה ק"בסכתב עוד )ו מט(

 למה רק ההיתר אלא, פרטי אדם בכל

 נצלילה ממונו כל להוציא העולם שדרך

, ''להציל לכתביו, אמנם למי ולכן, הז מצער

שעמל בתורה שהיא היא כל חייו, וודאי 

שמוכן לוותר על כל ממונו כדי שלא יאבדו, 

אולם כיון שמידה זאת היא מידת ת''ח, 

ורוב העולם לא שייכא להרגשה זאת, שוב 

 אין מתחשבים בכך כדי לעבור על לאו''.
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וא''כ, גם לגבי כיעור, או לגבי איום 

בבית האסורים, הכל תלוי אם  בחבישה

מדובר במצב כזה, שדרך העולם להחשיב 

 זאת כיותר מכל ממונו

וממשיך בעל משנת פקו''נ: ''ומעתה, גם  נ(

מה שחקרנו לעיל, אם מותר לעבור בלאו 

כדי שלא יעשו העכו''ם חבלה בפניו ויהא 

מכוער, הדבר תלוי, שאם הוא כיעור גדול 

ולא להיות שדרך העולם להוציא כל הממון 

כ''כ מכוער, שריא, אבל אם הוא קצת 

כיעור, ורק איסטניס ויחידי סגולה היו 

מוכנים להוציא כל ממונם, אין היתר בהכי 

 לעבור לאו לשום אדם.

 לא ואם, בלאו לעבור אנס כופהו אםוכיו''ב, 

 הוא דאם, האסורים בבית יתנהו לו ישמע

 ממונו כל להוציא העולם שדרך באופן

 אבל, בלאו לעבור מותר יהא, כימה ולהפטר

ודרך העולם שלא , קצר לזמן העונש אם

 היתר אין שובלהוציא ממון עבור זאת, א''כ 

 ניחא מסוים לאדם אם גם, בלאו לעבור

 ".ממונו כל זאת על להוציא

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א, 

שיתכן שיש לדייק מלשון האג''מ, ולחלק 

כ'לא תעמוד', ללאו בין לאו שאין בו מעשה 

שיש בו מעשה. שהאגרו"מ דיבר על לאו 

של 'לא תעמוד', שמבואר בגמ' )סנהדרין 

עג.( שלומדים מייתור הפסוק שחייבים גם 

להוציא כסף ולהצילו, ולכן אין ללמוד 

שחייב גם לתת דברים שהם יותר קשים 

מכסף, וכאן יש להתיר אפילו ביסורין 

אם  שאינם שוים בעצמתם לחתיכת אבר,

אכן הם יותר מכל ממונו. משא"כ לעבור על 

ל"ת בידיים לא שמענו, אא'''כ מדובר 

ביסורין הדומים לחיתוך אבר ]שבזה יש 

קנז(, שהובא  סימןלהתיר ע''פ הש''ך )יו''ד 

 לעיל[. 

 

ל הוא לא באופן שבהכי "אמנם, ההיתר הנ

 חייביה רחמנא

 כל שדרך שאף דברים יש ואמנם נא(

 מכל יותר ששווה צערכ להחשיבם העולם

 וכדכתב, לאו על לעבור אסור ז"בכ, הממון

, שנאנסה כהן ובאשת: "ז ק"ס בסוף שם

 הגם, דכא פצוע בנעשה וכן, לגרשה צריך

 טפי הוא להתגרש שצריכים צער דהאי

 שכן התם שאני, ממונו כל הפסד משאר

 אסור דכא שפצוע ,האזהרה עיקר הוא

 כ"וע, נאסרת שנאנסה כהן ואשת, בקהל

 . "צערא בהאי דרחמנא דחייביה

ל, אין אדם צריך להפסיד "ז הנ"לפי הרדב

 אשתו להצלת חבירו

וכיון שלהתגרש ולהפסיד את אשתו  נב(

ל עוד, "נחשב כיותר מכל ממונו, לכאורה י

שכשהאנס כופה את ראובן לבוא על אשת 

שמעון הכהן, ואם לא, יהרוג את ראובן, 

שאין והדין שיהרג ואל יעבור, שמסתבר 

חייב שמעון לגרש את אשתו, כדי להציל 

את ראובן שלא יהיה חייב למסור נפשו, כי 

ז שאין צריך "כמו שאת אברו כתב הרדב

ה שאין צריך לתת את אשתו, "לתת, ה
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בשביל להציל את חבירו )ואפשר להעמיד 

דין זה גם כששמעון הוא ישראל, במקום 

שיש חשש, שאם יגרש את אשתו, היא לא 

 .ור אליו(תרצה לחז

 שחייב וסוברים מ"על האג חולקים יש

 לאו על לעבור ולא יסורין לסבול

 (,ח ק"ס)נ "פקו משנתספר ב אמנם נג(

 דלא מפורשמכמה מקומות  שנראה הביא

 כל לסבול שחייב אלא, מ"האג של כחידושו

  .בלאו לעבור ולא, היסורין

 ישראל נדחי בספרו חיים החפץ כתב דכך

 היה אם אפילו הלאד: "ל"וז, (יט פרק)

 כל ,קשים ןביסורי ומיסרו אותו כופה הנכרי

]א.ה , ממש נ"קוילפ נוגע שאינו זמן

בפשטות, דבריו צ''ע, שהרי הש''ך הנ''ל 

 היה וגםהיקל במפורש גם בסכנת אבר[, 

 עצמו על לקבל מחויב, לו אשר כל לוקח

 עני ולהשאר לו אשר כל ליתן וגם ןהיסורי

 דמאכלות וראבאיס לעבור ולא ואביון

 ". אסורות

( ם"הרא) מזרחי אליהו רבי ת"בשו כתב וכן

 ידיד ידידי אהובי וששאלת :ל"וז, נט סימן

' ר הגדול הרב ,והמעולה היקר האח ,נפשי

 ,חלוצה ונשא שטעה הכהן על ,ו"יצ אברהם

 ,הדין לו שנודע ועכשיו ,בנים ממנה והוליד

 הנאה ידור זמן שאחר ,שבעילה רוצה הוא

 אפשר אי עתה כי ,עבירה נשי כלומ ממנה

 קרובי עליו שמגזמים מפני ,לגרשה לו

 זוממים עדים עליו להוציא ,אשתו

 .כדין שלא ממון לחייבו ,גוים של בערכאות

 במקום תורה בספר אולקר ,רשות ומבקש

 פי על אף ,מעתה כפיו את ולישא כהן

 אשתו קרובי שיבטחו כדי ,עמו שעודה

 ומשם ,מהעיר חוץ צעדיו להרחיב להניחו

 ,וכתובתה נדונייתה עם גטה לאשתו ישלח

 שהוא מאחר ,רשות לו לתת יוכלו אם

 נשי ומכל ממנה הנאה שידור מעתה נשבע

]כנראה כוונתו  קצוב זמן אחרי ,רהיעב

שקוצב זמן שבו יגרש את אשתו בגט, ואם 

 אי דילמא או לא יעמוד בזמן, יחול נדרו[,

 שהוא זמן כל זה על רשות לתת אפשר

ואחרי שמאריך להוכיח שאותו  .''בה מחזיק

כהן בא עליה, ועובר גם על נדר וגם על 

 ניתן דלא"...איסור חלוצה, מסיים הרא''ם: 

 נפשות אונס מחמת אלא לעבור רשות לו

 ,בהם שימות ולא בהם וחי דכתיב בלבד

 מחמת אפילו אונסים שאר מחמת אבל

 ". לא, טפי דחמירי יסורין צער

 שמואל לרבי) שמואל ןבזכרו כתב וכן

 מוכח(: "...ז ק"ס סה סימן, רוזובסקי

 כ"ג 'בהם וחי' קרא דגלי בתר גם דבאמת

 היא חיובם דמידת לאוין לשאר ז"מע ילפינן

 קאמר שפיר ולהכי, נפש במסירות אפילו

 בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם

 דחייב ילפינן נפשך מבכל דגם, מאודך

 לאו יא ,לאוין אשאר גם נפשו למסור

 גבי והרי, נפש דפיקוח הידחי דין משום

 דבישראל נראה זה לפי. נ"פיקו ליכא ממון

 הוא ,יהרג ואל יעבור כולה התורה דבכל הא

 ...."נ"דפיקו דין משום רק באמת
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שלפי  והעיר רבי ברכיה ליברמן שליט"א,

"מ לא דיבר מה שהדגשנו לעיל, שגם האגר

אלא בשב ואל תעשה, אולם בקום ועשה, 

היינו לעבור על לאו בידיים, כגון לאכול ד

נבילות וטריפות שלא יעשו לו יסורין, לא 

מצאנו שהתיר, אא''כ ביסורין הדומים 

לחיתוך אבר,  א"כ לא מוכרח שחולק עליו 

ה'נדחי ישראל', שהרי הוא דיבר שם 

שעושה מעשה בקום ועשה שאוכל נבילות 

וטריפות, ומתכוון לאסור כשלא מדובר 

דומים לחיתוך אבר. וכמו"כ אין ביסורין ה

ראיה מהרא"ם, ששם מדובר שאסור לכהן 

לדור עם אשתו חלוצה משום הפסד ממון, 

וע"ז כתב שאין להתיר אפילו משום יסורין, 

והכוונה לסוג היסורין הנ''ל שאינם כחיתוך 

אבר, אבל לעולם בלאו שאין בו מעשה, י"ל 

 שמתיר כל שהוא יותר מכל ממונו.

ון, מה הנקודה בנידונו של ואמנם יש לד

הרא''ם, שהרי סו''ס עיקר האיסור שעובר 

הכהן הוא בזה שלא מגרש אותה, והרי זה 

איסור בשב ואל תעשה. אבל יתכן שעיקר 

האיסור הוא במה שגר איתה כדרך איש 

ואשה ובא עליה, וזה נחשב שעובר בקום 

 ועשה. 

ל דחייב "ביאור דעת הזכרון שמואל דס

 לא לעבור על לאולסבול יסורין ו

 לקבל שנאנס זה שלכאורה ,והענין נד(

מצב  הוא, לאו על לעבור כדי לא יסורין

 שהותר ממה אחד שמצד ,כלומרביניים. 

 על למות צריך שאין משמע" בהם וחי"

 צריך שיסורין ומשמע, העבירות שאר

 מחייבת שני ומצד, עבירה לעבור ולא לקבל

 ףהכס שאת ומשמע", מאודך ובכל" התורה

 משמע, עבירה לעבור ולא לתת חייבים

 . צריך לא שיסורין

 בכל שבאמת שמואל בזכרון רשפי ולכן

 ,נפשו את למסור מצווה אדם העבירות

 ולא נפשו למסור חייב השמד בשעת ואכן)

 פטור שיש אלא(, עבירה שום על לעבור

 והתמעט, עבירות בשאר" בהם וחי" של

 שלא יסורין כ"וא, נפשו למסור מחויב שאין

, לעבור ולא לסבול מחויב יהיה, נתמעט

 שהרי, מיותר" מאודך בכל" נשאר זה ולפי

 להתייסר שחייב ש"כ להתייסר חייב אם

 נאמר אם' "הגמ ש שאלת"א ולכן, בעוני

 ".מאודך בכל נאמר למה נפשך בכל

בדעת הקובץ שיעורים, יש להסתפק אם 

 חייב להתייסר כדי שלא לעבור על לאו

בץ שיעורים פסחים )סימן וע''ע בקו נה(

קה(, שכתב, על מה שהקשה רבי אליעזר, 

אם נאמר בכל נפשך, למה נאמר בכל 

מאודך. שלכאורה קשה, הרי בכל נפשך 

אינו אלא בע''ז, ובכל מאודך הוא בכל ל''ת 

שבתורה, שצריך לבזבז כל ממונו כדי שלא 

יעבור על ל''ת, ובוודאי שיש חידוש 

רבי אליעזר?  בתוספת חיוב זה, ומה הקשה

ותירץ הקוב''ש, שלחייב להוציא כל ממונו 

א''צ ב''ובכל מאודך'', אלא אפשר ללמוד 

זאת, שממה שחידשה התורה בכל 

האיסורים את דין ''וחי בהם'', מכאן 

לומדים שלמות א''צ, אבל כל ממונו צריך 

לתת. וממילא קשה, למה נצרך ''בכל 

 מאודך''.
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מסירות  ולשון הקוב''ש הוא, ''משמע דעד

 להסתפק וישנפש חייב והיינו כל ממונו''. 

", נפש מסירות עד" שמהמילים, בלשונו

 ואילו, יסורין לקבל שחייב משמע

 שאין משמע", ממונו כל והיינו: "מהמילים

  .ע"וצ, יסורין לסבול צריך
ויותר נראה ממה שכתב ''והיינו'', שרק כל 

ממונו חייב, ואין ראיה לחייב ביסורין כאלה 

 הם יותר מכל ממונו.ש

 מ"ן להקל כהאג"דעת הרמב

על  ן"ברמב מצינו ,מ"האג כדעתו נו(

 עשה מה: "שכתב(, כא, לב שמות) התורה

 - גדולה חטאה עליו הבאת כי הזה העם לך

 תביא שלא עד שיסרוך סבלת יסורים כמה

 נכון ואיננו. י"רש לשון. זה חטא עליהם

 שיהרג החטאים מן הזה החטא כי, בעיני

 ". יעבור ולא יהםעל

 של בחטא שמדובר בגלל שדווקא משמע

 ולא יסורין ולקבל להמשיך צריך היה, ז"ע

 מותר שבתורה ןלאוי בשאר אבל, לעבור

 . רבים שהיסורים במקום לעבור

ובספר קובץ הערות סימן מח הקשה על ]

דברי הרמב''ן, הרי לכאורה אהרן רק 

הכשילם בע''ז, וא''כ חטא רק בלפ''ע, ועל 

פ''ע א''צ למסור הנפש? וכתב, שאין ל

לתרץ שמצד ערבות חייב למסור נפשו, 

]א.ה והוא חידוש גדול, דלא רק על ע''ז 

צריך למסור נפשו, אלא גם על ערבות של 

ע''ז[ כי מוכח מסוטה לז: שבזמן חטא 

העגל לא היה עדיין ערבות. ותירץ הקובץ 

, ע"דלפ ללאו ן"הרמב כוונת איןהערות, ש

 ,''לכם תעשו לא מסכה אלהי''ד ללאו אלא

, ז"דע מאביזרייהו וזהשזה עשה אהרן, 

 .[שצריך למסור ע''ז נפשו

ק להקל אפילו "ר אליעזר בשיטמ"חידוש ה

 ז, ביסורים שאין להם קיצבה"בע

: רב דאמר":( לג) כתובותאיתא בגמ' ב נז(

 פלחו, ועזריה מישאל לחנניה נגדוה אילמלי

 יטתש הביא)שם(  ק"בשטמ. ו"לצלמא

 שחייב ז"בע שאפילו]ממיץ[,  אליעזר הר"ר

 לסבול חייב לא ז"בכ, למיתה עצמו למסור

  .ממיתה שקשים( קצבה להם שאין) יסורים

 כתוב ובקונטריסין: "מקובצת השיטה ל"וז

 ,אליעזר ר"ה רשפי ',נגדוהו אלמלא' :ל"וז

 עצמן למסור אלא תורה חייבה דלא

 הוא אפילו ,נפשך בכל כדכתיב ,למיתה

 יותר עליהם להחמיר אבל ,נפשך את נוטל

 ומה רש.פי ויפה ,חייבים היו לא ממיתה

 וחבריו עקיבא' מר ,ל"ז ת"ר עליו שהקשה

 ולא ברזל של במסרקות בשרו את שסרקו

 הכאה דהתם ,מידי קשה דלא ל"נ. פלח

 את שסרקו דכיון ,הויא קצבה בה שיש

 גמורה במיתה שימות הוא ברור ,בשרו

. נפשך את נוטל כמו ויאה וההיא ,במהרה

 פירושו' כו נגדוהו אלמלי רב דאמר הא אבל

 שהניחום כגון ,קאמר מיתה בלא הכאה

 והויא ,יום בכל אותם ויכו ,שנתים או שנה

 יותר חמירא שהיא ,קצבה לה שאין הכאה

 תורה חייבתו לא ובהא ,ומיתה ממלקות

)וכן כתב "כ". ע הוא נפשך את נוטל דלאו

 (.ביעב"ץ שם בכתובות
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 כל הראשונים דחו דבריו

 ולא: "ק"בשטמ שם סיים אמנם נח(

 את נוטל הוא אפילו ק"ה דקרא ,נהירא

 שכתבו ומה ,היסורין הויא ובכלל נפשך

 נקטו הראשונים כל ואכן ."עיקר הוא' התוס

]ולכאורה  ל"הנ אליעזר הר"רכ דלא

י "ן ורש"מחלוקת זו תלויה במחלוקת הרמב

 .שהובא לעיל[

 ממדרש לשיטת ה"ר אליעזרראיה לכאורה 

' נגדוה אילמליה '"שם ד 'תוס הנהו נט(

 , כתבו,('השתחוו שלא' ה"ד .ג ז"בע )וכן 

 רק אלא, ממש ז"ע היה לא שהצלם

 דין שם היה ולא, נ"של נ לכבודו אנדרטה

ויש להקשות  .יעבור ואל יהרג של

 שהיה שמשמע, (ז' פר ש"שה) מהמדרש

 ברא יםיצר שני..."דאיתא שם: , ממש ז"ע

 עבודת יצר, בעולמו הוא ברוך הקדוש

 כבר כוכבים עבודת יצר, זנות ויצר כוכבים

 הקדוש אמר ,קיים הוא זנות ויצר, נעקר

 בזנות לעמוד יכול שהוא מי כל ,הוא ברוך

 רבי... בשתיהן עומד כאילו עליו אני מעלה

 אמרי ורבנן, ואסתר מרדכי אלו ,אמר בנייה

 ,רבנן דעת על ...ועזריה מישאל חנניה אלו

 ?כיצד. כוכבים עבודת ישראל עבדו

 עשרים והפריש ,צלם העמיד נבוכדנצר

 ושלשה ועשרים, ואומה אומה מכל ושלשה

 עבדו לא שמעון' ר דעת על .ישראל מכל

 נבוכדנצר, כיצד הא כוכבים עבודת ישראל

 ואומה אומה מכל והפריש צלם העמיד

 וחנניה, ישראל מכל ושלשה, שלשה שלשה

 מישראל השלשה שהיו ועזריה למישא

 עבודת עבדו ולא עצמן על ומיחו עמדו

ל "כ כיוון דחזינן בגמ' הנ". וא"...כוכבים

שהיו משתחויים לצלם אם היו מענים 

 אליעזר רבי לשיטת ראיה הדבראותם, 

 ק."המובאת בשטמ

ד "ר אליעזר בש"יש להסתפק מה דעת ה

 ע"ובג

 האם לעיין יש, אליעזר הר"ר ובשיטת ס(

 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 וןוכג

 יותר האם, קשים יסורין יקבל, שמעון את

 אין ג"בכה שהרי ?שמעון את להרוג לראובן

 כאן שהרי", חזית מאי" של הסברא את

 יותר" ראובן של" הדם" שהרי" חזית"

 .ממוות שקשין מיסורין חושש כי", אדום

 יחטא לא שאם עליו אייםמשיש לדון כ וכן

  .קשים יסורין יקבל עריות יבגילו

 שכל, דמים שפיכות לגבי נראה ולכאורה

 אפשרות לו שאין באופן היא השאלה

 לו יש שאם מכיון, עצמו את לאבד

, חבירו את ולא עצמו את להרוג אפשרות

 נצלילה כדי עצמו את להרוג בימחוי יהיה

 לפי עשה ששאול וכמו) ,קשים מיסורין
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(, ב קפר בתחילתלעיל  הראשון ההסבר

 הסברא תחזור שוב שהרי ,חבירו את ולא

  ."חזית מאי" של

את הסברא  כאן שאין כיון שמא או

 י"בפרש עיין) נעשית עבירה ה"שבלא

 דידך דדמא חזית מאי' ה"בד: כה בפסחים

 באתה כלום: כלומר: "שכתב', סומק

 שאין יודע שאתה מפני אלא כך על לישאל

 תהא וסבור, נפש פיקוח בפני עומדת מצוה

 זו אין, נפשך פיקוח מפני תדחה זו שאף

 כאן יש מקום דמכל, עבירות לשאר דומה

 את לדחות התירה לא והתורה, נפש אבוד

, ישראל של נפשו חיבת מפני אלא המצוה

 יאמר מי, אבודה ונפש, נעשית עבירה וכאן

, זה משל יותר המקום לפני חביבה שנפשך

 ונמצא, עליו טפי חביבה זה של דילמא

 יוכל כ"א ,"(אבודה ונפש נעשית העביר

 כבר כי, עצמו את ולא חבירו את להרוג שוב

 עבירת, יעשה עבירה איזה ההבדל מה

 ,עצמו הריגת עבירת או, חבירו הריגת

ונימא מאי חזית להרוג את עצמו, ועוד 

 ע"וצ שחייך קודמין, וע''כ יהרוג את חבירו

 .ל"הנ ר אליעזר"ה בדעת

ט"א לקולא פשיטת הגר"ש גוטפריד שלי

 גם בש"ד וג"ע

 שלמה רבי הגאון ר"מו לי ואמר סא(

 ,אליעזר לשיטת הר"רש ,א"שליט גוטפריד

 מותר יהיה וכן, חבירו את להרוג מותר יהיה

 ייסורין לקבל ולא עריות גילוי על לעבור

, ז"שבע כמו כי, קצבה להם שאין קשים

 את מצווה לא ה"שהקב אליעזר הר"ר דעת

 דורש רק אלא, לוא יסורין לקבל האדם

 שהגויכ גם כך, בלבד נפשנו את שנמסור

 א''צ להתייסר. ,חבירו את שירצח מייסרו

 דם יודע אתה שאין אומרת הסבראאמנם ו

הרי קיי''ל, ו, יותר ה"הקב לפני חביב מי של

 את שיהרוג ראובן על מאיים שהגויכ אףש

 גם יהרוג הגוי, זאת יעשה לא ואם ,שמעון

 אסור, ראובן של לדיםהי את וגם ראובן את

 יודע אתה אין עדיין כי, שמעון את להרוגלו 

, יותר ה"הקב לפני חביב נפשות איבוד איזה

 חשוב יותר שמעון של" דמו" אולי כי

 סוף וסוף, משפחתו וכל ראובן של מדמיהם

 מול נפשות איבוד של ענין באותו הכל

 אחר ענין זה יסורין בכ''ז, ,נפשות איבוד

 זאת את כי, אליעזר ר"ה לדעת לגמרי

 שייך לא ולכן, מהאדם דורש לא ה"הקב

 את להרוג ויותר", חזית מאי" סברת כאן

  .חבירו

והסברא בזה, שלדעת ה''ר אליעזר, יסורין 

 קשים לא חייבתנו התורה לקבל כלל

ה "ך בפ")שחלק על הרמ מ"כסה ואף סב(

 שאומרים שסבר, הל' ה מיסודי התורה(

 שלא באופנים גם' חזית מאי' סברת את

, יסבול ולא שיהרוג כאן יודה, הסברא שייך

 מאי' סברת שיש שאחרי סובר מ"כסה כי

 שגם, עריות לגילוי הוקש כ"ואח ,'חזית

 בחזרה נלמד שוב, יעבור ואל יהרג ע"בג

)שבה ודאי האיסור רק מעצם  עריות מגילוי

 יעבור ואל שיהרג לרוצח חומרת העבירה(
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ע בא ללמוד "ג כ,", ואהסברא את כשאין גם

ונמצא מלמד, )כן כתב בחמדת שלמה 

ק כב, וכן כתב בהגהות בן אריה "לח ס סימן

סה  סימןם, וכן בזכרון שמואל "על הרמב

 ר"ה בדברי ל"הנ בנידון אבלק כט(. "ס

 לא חזית מאי של שהסברא, אליעזר

, קשין יסורין לקבל מצווה אין כי, מתחילה

 ואין, עריות לגילוי ממשיך לא גם ממילא

, הסברא את כשאין גם שיהרג ללמוד ממה

 ק"בשטמ שהובא אליעזר רבי לדעת ולכן

, דמים ושפיכות, ע"ג, ז"ע על יעבור, ל"הנ

 .קשים יסורין יסבול ואל

סברת מ הוא מ"האג של לחידושו המקור

 ל עד כמה חיוב ההתאמצות"וקבלת חז

: ט ק"ס נ"פקו במשנתעוד  הוסיף סג(

 לעבור דמותר ,משה באגרות האמור והנה"

 לאדם שיש במקום שבתורה לאוין כל על

]שדומה לחתיכת אבר, או בשב  ,גדול צער

ואל תעשה שבזה סגי שיהיה יותר מכל 

 צריך הילכתא האי יסוד ממונו, כדביארנו[,

 שיש, ל"דחז וקבלה מסברא שהוא לומר

 להתאמץ רחמנא חייביה כמה עד עוריש

 עד עוריהש עשה ובמצות, תורה בחיובי

 עוריהש טפי דחמירי ת"ל ובמצות, חומש

  .כאונס הוה מיניה וטפי, ממונו כל הוא

 דוחה נ"קוידפ מקראי למילף דבעינן והא

 מסוכן חולי לו שיש במקום היינו שבת

 הוי לא דזה, שבת בחלול להתרפאות ורוצה

 שאם לאדם אומר ם"עכו אם אבל, כאונס

 בעינן לא בזה, יהרגהו שבת יחלל לא

, כאונס חשיבא אלא בהם ידוח להיתרא

 לחלל שרי אבר בסכנת דגם ך"בש וכדחזינן

 ".לזאת האנס כשכופהו

מ, משיטת רבי אליעזר "ראיה לשיטת האג

 ז"דבכל נפשך היינו יסורין, וקאי רק אע

 ונראה" :י ק"בס הוסיף נ"פקו במשנת סד(

.( כה) בפסחים ןידיעוי, לדבר סמך להוסיף

 מרינןא ז"דבע דהא ס"בש מקומות ובעוד

... ואהבת"ד מקרא הוא יעבור ואל יהרג

 וקאי, נפשך את נוטל אפילו" נפשך ובכל

 דכתיב וזה ,ז"ע לעבוד שלא קרא האי

 שם יעוין והנה .אלוקיך' ה את ואהבת

 ובכל נאמר אם אומר אליעזר' ר" בברייתא

 נאמר ואם מאדך ובכל נאמר למה נפשך

 יש אלא, נפשך ובכל נאמר למה מאדך בכל

 לכן מגופו עליו חביב שממונו אדם לך

  ."מאודך ובכל נאמר

 בסוף במשנה א"להגר אליהו ובשנות

 הקשה(, ה משנה, ט פרק) ברכות מסכת

 חביב אדם של שממונו לומר יתכן היאך

 גם ממילא נפשו מוסר אם והרי, מגופו עליו

 ]שהרי לא נהנה ממנו[?! ,בכלל ממונו

 היינו נפשך ובכל אליעזר' דלר ,ופירש

 שממונו אדם בזה שייכא ושפיר, ריםיסו

 בתיקוני מצינו זה וכעין) .מגופו עליו חביב

 בתקונא א עמוד קמא דף, נספח זוהר

  .(ח"ל ליום רביעאה

 אפילו נפשך ובכל ע"דלר דכשם ,ל"י ז"ולפ

 לרבי הוא נ"ה, ז"בע רק קאי נפשך את נוטל

 רק קאי יסורים היינו נפשך דבכל ,אליעזר
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ו מקור להתיר לעבור וממילא מצינ ,ז"בע

  על שאר לאוין בגלל יסורין.

המהר''י וויל חידש, שכל הפסוק  

''ואהבת'', שמלמד שצריך למסור נפש 

 וממון, קאי רק אע''ז, ולא על שאר לאוין 

]המשך דברי המשנת פקו"נ[: ואגב  סה(

דאיירינן בהאי קרא, נביא מה שיש לכאורה 

להקשות בפשט הכתוב. דהנה מה שאמרה 

ז, ואילו מה "ה ובכל נפשך קאי רק אעתור

שאמרה ובכל מאודך דהיינו בכל ממונך 

קאי אכל הלאוין, דהא על כל הלאוין צריך 

 ליתן כל ממונו כדי לא לעבור על לאו.

ואמנם לשיטת הגר"א, לא קשה קושיא זו, 

עיין בביאורו ביור"ד סימן קנ"ז אות ה' 

שהביא למהרי"ו שבאמת בכל לאוין 

ריך להוציא כל ממונו כדי שבתורה אין צ

שלא לעבור, שהרי רק בע"ז כתבה רחמנא 

וממילא אתי שפיר, דכל  דך,וובכל מא

  ז."הפסוק קאי רק אע

י וויל דאין צריך להוציא "גוף דברי המהר

 כל ממונו כדי שלא יעבור על לאו

ועיין בדבריו של המהר"י ווייל אלו  סו(

כל שיש  נו)בסימן קנז(: "אהא דאמרו רבותי

שאלת איך  וכו', בידו למחות ואינו מוחה

 ?םאנו יוצאים ידי חובותינו שאין אנו מוחי

צי עמינו המלעיגין יכיון שרבו פר ל"וי

 םואינם שומעי ,ומלעיבין בתורה ובלומדיה

אם היינו מוחים בידם איכא  ם,למוכיחי

עלינו על  םשהיו עומדי ,למיחש לסכנה

בידו גופינו ועל מאודינו. והא דאמר מי שיש 

היינו היכא דליכא  ,למחות ואינו מוחה כו'

 ,סכנה. וכה"ג אמרינן פרק עשרה יוחסים

 ,עד לסכנה] על יוחסי משפחות [ ובדקו 

 ופירשו. 

ומה שכתבת אם חייב אדם להוציא ממון 

מדאמרינן  ,וראיה .נראה דאינו חייב ,על זה

לא תעמוד על דם 'דילפינן מ ,פרק בן סורר

ומקשה תלמודא  ,ירודחייב להציל חב 'רעך

אבידת  !מהתם נפקא ?האי מהכא נפקא

 !תלמוד לומר והשבותו לו ?גופו מניין

אבל  ,ה"א ה"מ בנפשיה ,אי מהתם ,ומשני

קמ"ל. אלמא אי ליכא  ,למיטרח ואגורי לא

לא הוה אמרינן שמחוייב  אקרא יתיר

להוציא ממון אפילו להציל נפש חבירו. 

יב וכ"ש הכא גבי עשה דתוכיח דאין חי

 להוציא ממון.

ועוד מדאיצטריך קרא לכתוב בכל מאודך 

שחייב אדם למסור כל ממונו בשביל קידוש 

ואם היה חייב להוציא ממון להציל  ,השם

ואם  ,אם כן כ"ש עצמו ,חבירו מן העבירה

? ]בע''ז[ כן מאי איצטריך בכל מאודך

ודוחק לומר דהתם איירי דחייב למסור כל 

תוכיח אינו אבל הכא גבי עשה ד ,ממונו

דא"כ מה  ,חייב למסור כל ממונו רק מקצת

שיעור יש בדבר? דבשלמא גבי הכאה עד 

  .אין צריך להוכיחו יותר" ,שיכנו כל דהו

וכתב על דבריו בביאור הגר"א הנ"ל:  

ל"ת אינו צוות "משמע שם מדבריו דאכל מ

דהוכיח מדכתבה  ,מחוייב להוציא ממונו

 .תורה בכל מאדך בע"ז"

 י וויל וכן הלכה"ק דלא כמהרא פוס"הרמ
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: שם וז''לואף שהרמ"א פסק דעה זו,  סז(

"ובמקום שאמרו: כל מי שיש בידו למחות 

ואינו מוחה הוא נתפס באותו עון, מכל 

מקום בדבר שיש חשש סכנה אין צריך 

ושוב פסק זאת  .להוציא ממונו על זה"

הרמ"א בסוף סימן שלד ביורה דעה, 

ם למחות שכתב: "אף על פי שחייב אד

בעוברי 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 עומדין על גופנו ומאודנו"

סימן תרנו: או''ח פסק הרמ"א ב ל זאתבכו

יתן כל אבל לא תעשה  ,"ודוקא מצות עשה

  .ממונו קודם שיעבור"

צריך לומר שהרמ"א פסק את ע"כ וא"כ 

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 סכנה שיהרגום, 

. פירשו מהבדיקה, ולא הוסיפו לבדוק עוד

א שמחאה היא מצוות עשה "וסובר הרמ

בלבד, ורק לכן אין צריך למסור על זה כל 

ממונו. וגם בדיקת משפחות היא חובת 

מחאה בלבד. אבל בלא תעשה צריך ליתן 

כל ממונו כדי לא לעבור, ד''בכל מאודך'' 

 קאי גם על שאר לאוין.

נ"ל, והמשנ"ב כהגר"א הובאמת הלכה דלא 

 .כלל לא הביאו

ישוב הקושיא בפשט הכתוב לדידן, באופן 

 אחר

וא"כ לדידן חוזרת השאלה למה  סח(

 'בכל נפשך'את  וקהתורה כתבה באותו פס

שמדבר בכל  'בכל מאודך'שמדבר על ע"ז, ו

 ?הלאוין

וצריך לומר שהתורה כותבת עד כמה צריך 

ת ולתת לו, וקיבלו "האדם לאהוב את השי

ז שהיא יסוד הקשר בין יהודי "דבע ל,"חז

לבוראו, צריך לתת את חייו, ובשאר 

 עבירות, רק את ממונו.

למהר''י וויל, שובל מאדך קאי רק אע''ז, 

א''כ קשה למה לא נלמד בק''ו מהצורך 

למסור את הנפש? וי''ל שנצרך כדי לחיייב 

 בכל מצב להודות לה'

א "דפליג אר ע"דר אליבא ,והנה סט(

 אפילו היינו נפשך דובכל, שהובא לעיל

, אם נפרש את הפסוק נפשך את נוטל

י וויל, שגם בכל מאודך קאי רק "כמהר

א''כ למה נצרך ובכל מאודך, הרי ק''ו  ז,"אע

הוא, שאם את נפשו צריך למסור, ק''ו את 

ממונו, והרי לשיטת מהר''י וויל, אין לתרץ 

 דובכל מאודך קאי אשאר עבירות!?

 מאודך ובכל פרשינןמ ע"ר דלדברי ונראה

 וכדתנן לך מודד' שה ומידה מידה בכל היינו

 ס"הש במסורת ויעוין ,.(נד) בברכות

 דריש שכן בילקוט דאיתא:( סא) בברכות

]הוי מודה  ומידה מידה בכל מאדך בכל ע"ר
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 שמעוני בילקוט]וכן הוא לפנינו  לה'[.

 עקיבא רבי: "...תתלז רמז ואתחנן פרשת

, מאדך בכל ו"ק ךנפש בכל נאמר אם אומר

 בין לך מודד שהוא ומדה מדה בכל אלא

  [."הפורענות במדת בין הטוב במדת

 לקבל גם שחייב בזה דנכלל לומר ויש

, ממיתה קשים שיסורין ופעמים, יסורין

 נגדוהו אלמלא:( לג) בכתובות וכדאמרינן

ז, "והכל קאי אע', וכו ועזריה מישאל לחנניה

 דכל ל"י הומעתקבלת מיתה וקבלת יסורין. 

 לענין רק הוה ויסורין דמיתה רבויי הנהו

 . שבתורה לאוין בשאר לא אבל ,ז"ע

 יסודי מהלכות ה"בפ עזרי באבי ועיין)

 א"ור ע"דר בפלוגתא בזה כ"מש התורה

 בסוף ושם, מאדך ובכל נפשך דבכל בקראי

 מבכל לדרוש צריך ע"לר שאכן כתב ז' הל

 .(לך שמודד, ומדה מדה בכל - מאודך

 י. ק"כאן ממשנת פקו"נ סעד 

ועוד אפשר ליישב, שבכל מאודך נצרך, 

למי שהממון חביב עליו יותר מגופו, ואפ''ה 

 צריך למוסרו על קידוש ה'

 בהוספותבספר משנת פקו"נ ) ואמנם ע(

 שפירשו שיש ,הביא, (יא ק"ס נז סימןל

שבכל מאודך קאי אממונו, ואין  כפשוטו

פו, להקשות דאם נצטווה האדם למסור גו

 יש שבאמת פשיטא דחייב למסור ממונו,

 ,מגופו יותר ממונו עליו שחביב אדם לך

והוצרך הכתוב לחדש שגם אדם זה חייב 

  למסור ממונו.

 סוף, כב בראשית) הלוי מהבית הוכיח וכן

 בחוש רואים אנחנו והנה: "...שכתב(, ה' פס

 מביאים הבנים ואהבת הפרנסה דוחק אשר

 בודאי מ"ומ. מכשולים לכמה האדם את

 התורה חוקי על העוברים האנשים אלו דגם

 מניח דהיה, וכדומה הבנים אהבת למען

 ומוכרח. השם קידוש על נהרג להיות עצמו

 ולהאבד נהרג להיות הנסיון בנקל דיותר

 חושיו בכל בעולם נשאר מלהיות וכל מכל

  ."אצלו מהאהוב אחד פרט לו יחסר ורק

 מוכח שכן שם נ"פקו במשנת הוסיף ועוד

 ואתחנן בפרשת יפות הפנים מדברי

 . וירא ובפרשת

 אדם שיש, כפשוטו ממש להסביר ואפשר

, עוני של במצב להיות אותו מצער כך שכל

 אליהו ובשנות .לחיות רצון לו שאין עד

 לשון מפשט כי, כך לפרש רצה לא, דלעיל

 עליו חביב שממונו אדם לך יש" ל"חז

 דריןסנה., פב יומא:, סא ברכות" )מגופו

, ממונו עם נשאר זה שאדם משמע.(, עד

, גופו עם מאשר ממונו עם להשאר ומעדיף

 .ל"כנ הקשה ולכן

שיטת המג''א, ללמוד ממעשה דבר קמצא, 

 לעבור שגם משום שלום מלכות, מותר

יסוריהם, אמנם הפמ''ג מ להנצל כדי ,בלאו

 דחה ששם היה חשש פיקו''נ

 יש אם (יב ק"ס) נ"פקו במשנת ע"ע עא(

של עבירה על לאו  ,ל"הנ לנידון הוכיחל

 תרנו סימן) אברהם מהמגן בגלל יסורין,

.( נו) בגיטין קצת משמע: "שכתב (ח ק"ס
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 לא על לעבור שמותר קמצא דבר במעשה

  ."ש"ע המלכות אימת מפני תעשה

 בעובדא: "השקל במחצית כוונתו והסביר

 קמצא בר ידי על קרבן שלח דקיסר

 קמצא בר שהוע, המקדש בבית להקריבו

 ישראל דלגבי מום והיינו, ההוא בקרבן מום

 נחשב אינו גוי וגבי, לקרבן ופסול מום הוי

 על להעליל מקום שימצא כדי, לדעתם מום

 להקריב רצונם ואין בו שמרדו ישראל

 גב על אף, להקריבו חכמים ורצו. קרבנו

 מקום מכל, להקרבה ופסול מום בעל דהוי

, להקריבו רוצים היו מלכות שלום משום

 שלא מיחה אבקולס בן זכריה שרבי אלא

 על קרבין מומין בעלי יאמרו שלא, להקריבו

 מפני היה שהטעם ידעו שלא, מזבח גבי

 היו, גזרה האי לולא משמע. מלכות שלום

 על מום בעל להקריב תעשה לא על עוברים

 ". מלכות שלום משום מזבח גבי

 (ח ק"ס שם אברהם אשל) מגדים ובפרי

 ."הוה נפש פיקוח ספק לומר ויש: "כתב

 במשנת שם ביארו? החידוש מה כ"אצ"ב ו

 כספק הוי דלא בזה והחידוש: "נ"פקו

 ".נ"קויפ חשיבא דלא רחוקות דעתידות

: כתב( ט ק"ס) ברורה במשנה ואמנם

:( נו) בגיטין קצת משמע א"גהמ כתב"...

 על לעבור מותר שהיה קמצא דבר במעשה

, ם"דעכו המלכות אימת מפני תעשה לא

 פיקוח דהתם ז"ע מפקפקים והאחרונים

 ."היה נפש

 גם, בלאו לעבור התיר א"שהמג ומשמע

 שיהיה מצער רק אלא, נ"קויפ בלי

 .מהמלכות

ת משיב "א וכדיוקו, כתב בשו"כשיטת המג

 דבר בדעת הרמב''ם

, נו סימן ב"ח) דבר משיב ת"בשו כ"וכ עב(

 ,דבאמת הנראה: "...ל"וז(, נח עמוד

 שיש במקום ם"הרמב מיירי אל ברישאד

 לעשות המלכים הטילו רק ,נפשות סכנת

 את ימלא שלא ומי ,לחיילותיהם מזונות

 ופסק .הקצוב קוכח יענש ענוש פקודתו

 רק נפשות סכנת זה שאין דאף ,ם"הרמב

 אונס הך משום ,שלטון מלך דבר משום

 .ת"מה שהיה בעת אף לזרוע התירו לבד

 ח"אוב א"המג שפסק כמו ,ל"י והטעם

 מפני ת"ל על לעבור שמותר( ו"תרנ סימן)

 ל"חז דרצו מהא ,ראיה והביא ,מלכות שלום

 קמצא בר הביא אשר הקרבן את להקריב

 מיחה אבקולס בן ז"שר אלא ,מום בו ועשה

 ג"ע קרבים מומים בעלי יאמרו שלא

 משום היה שהטעם ידעו שלא ,המזבח

 היו גזרה האי לולא משמע ,מלכות שלום

 המזבח ג"ע מ"בע להקריב ת"ל על עוברים

 ם"הרמב פסק כ"וע, מלכות שלום משום

 ...". שמותר נמי הכא

דברי הגר"י ב עוד עיין א"המג בדעתו

 עמוד) כד עונש ג"ח ג"לרס מ"בסה פערלא

 (. סא
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 יא סימן הלכות קיצור

 (.ק א"ס) ןמיסורי להינצל כדי עיור לפני של לאו על לעבור מותר משה האגרות לדעת. א

 (.א ק"ס) יןמיסור להינצל כדי לדעת עצמו לאבד אסור. ב

 ז"הרדב ולדעת. ותוממ חבירו את להציל כדי ואבר לוותר על אדם מחוייב הרקאנטי לדעת. ג

 על לעבור לא כדי אבר לאבד חיוב דאין כיון ,להקל יש דלמעשה ,מ"האג וכתב. אינו מחוייב בזה

 (.ב ק"ס) בכלל רעך דם על תעמוד דלא ולאו, לאו

  כך לשם אבר להפסיד חייב אין אבל, לאו על לעבור לא כדי ממונו כל למסור אדם חייב .ד

  (.ה ק"ס)

ה. מי שיפסיד אבר )שאין בו סכנת נפשות( אם יצום ביוה"כ חייב לצום )ס"ק ט(, אולם אם גוי 

 מאיים עליו שיחתוך ממנו אבר אם יצום פטור מלצום )ס"ק ו וס"ק יא(

 נראה היה ומסברא. ממוות חבירו את להציל כדי שן מלאבד פטור םהא מסתפקים יש. ו

 .)ס"ק ג( לחייב ראוי( וכאבים סיכון בזה שאין) שבזמנינו

 (.ג ק"ס) שן להציל כדי שבת לחלל לגוי לומר מותר האם מסתפק שלמה נפש בספר. ז

 דרך אין אם היטב לברר יש בחול ואף, סכנה היא שן שהוצאת כתב וקציעה מור בספר. ח

 השתנה בזמנינו דכנראה ,העירו אליעזר וציץ הלוי ובשבט. בזהירות צריך להתנהגו אחרת

 (.ג ק"ס) מיוחדת סכנה כל בכך ואין ,הזה המצב

 נ"פיקו משנת התיר בספר, אבר לו יחתוך חבירו בית את ישרוף לא שאם עליו מאיים גויאם . ט

 (.ד ק"ס. )ע"צ ודבריו(. לשלם מהיכן לו אין אם ואף) דישרוף

 נסתפק, לראובן אבר הגוי יחתוך שמעון של אברו את יחתוך לא שאם לראובן הגוי אמר. י

. דאסור נראה ומסברא. לשמעון אבר לחתוך לראובן מותר באמת שאולי ,נ"פיקו משנת בספר

 (.ד ק"ס)

 (.ז ק"ס) בקוסמים שישאל י"ע אברו לרפאות אסור. אי

הורה בו חכם ואין אשתו יכולה למחות בו )ס"ק כ(, יב. מותר לבעל להחמיר על עצמו בדבר ש

וגם האשה מותרת להחמיר )ס"ק כג( אע"פ שבשעת חתונתם לא החמירו על עצמם,  אולם כל 

 זה רק אם יש מראה כעין אדמדם שצריך להגיע להוראת החכם )ס"ק כא(.

ת לשתות, יג. אשה שרוצה לשתות כוס עיקרין והבעל אינו מסכים, אם יש לה צער גדול מותר

 ואם לאו אסורה )ס"ק כב(

 יד. מי שהוריו מתנגדים לתרומת כליה אין צריך לשמוע בקולן )ס"ק כד(

כז(, אולם אם עשה מרצונו רפואה בשבת -טו. מי שחילל שבת משום פחד פטור מחטאת )כה

בחולה שאין בו סכנה עונשים אותו עונש הראוי לו )ס"ק כט(, ויש אומרים שלא מענישים אותו 

 מי שעשה את העבירה בלי אונס, אלא לפי ראות עיני הדיין )ס"ק לד(.כ



396 

 

  

טז. אין קרובו של מת חייב להסכים שינתחו את מתו בשביל להציל יהודי אחר, אם לא משום 

 מדת חסידות )ס"ק מז(

 נב(-יז. חייב לגרש אשתו האסורה אע"פ שיש צער גדול )ס"ק נא

, אלא אם יש חשש של 'פיקוח נפש' )ס"ק נג(, ויש יח. אין לעבור על איסור לאו משום יסורין

מתירין אם רוב בני אדם היו נותנים כל ממונם כדי להיפטר מיסורין אלו, אם לא באופן שבהכי 

 ב וס"ק נ וס"ק נג(.-חייביה רחמנא, ובאופן שעובר בשב ואל תעשה נראה להקל יותר )ס"ק א

 כל אולם, זרה עבודה על עבורל מותר יסורין של שבמקום שסובר מהראשונים יט. יש

 (נח-נז ק"ס) עליו חלקו הראשונים

 אולם תעשה, לא על לעבור שלא כדי ממונו כל להפסיד צריך שלא שסוברת שיטה כ. יש

 (סז-סו ק"ס) ממונו כל למסור שצריך נפסק להלכה

 .(סז ק"ס) בממון הן בגוף הן של נזק חשש שיש במקום עבירה בעוברי למחות צריכים כא. לא

 ק"ס) בזה מפקפקים והאחרונים, מלכות שלום משום לאו על לעבור שמותר אומרים כב. יש

 .(עב-עא
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י ענגיל: במצוות שבין אדם "דעת הגר

למקום, האנוס פטור מהמצוה, אבל 

כיון שחבירו  במצוות שבין אדם לחבירו,

לא קיבל את המגיע לו, נפטר האנוס רק 

 מעונש

עיין במה שחקר הגר"י ענגיל )באתוון  א(

יג(, האם האנוס מלקיים  סימןדאורייתא 

מצות עשה נחשב כמי שפטור מהמצוה, או 

אלא דפטריה  ,דלמא חשיב מחוייב בדבר

מ "ש את הנפק"עיירחמנא מעונש. )ו

אם  ,נפק"מל "שהביא. ולכאורה עוד י

התאמץ ועשה את המצוה, האם יצא יד"ח, 

גם שיסתלק האונס, נפטר כבר  ,וא"כ

 (,יג.)מהמצוה(. והוכיח מתוס' בב"ב 

. והוסיף, שהאנוס פטור מהמצוה לגמרי

שכל זה רק במצוות שבין אדם למקום, 

אבל במצוות שבין אדם לחבירו, לא נחשב 

ס חבירו לא קיבל את "כאילו קיים, שהרי סו

 ,ועוד האריכו בזה ריך לקבל.מה שהיה צ

ד, עמק יהושע  סימןבהמאיר לעולם ח"א 

מח סעי' יד,  סימןב, קובץ הערות  סימן

 י.  סימןקה"י בב"ב 

כג, שדן לגבי  סימן)וע"ע קה"י מנחות 

נפסקו לו חוטי אדם שההיתר של המרדכי ב

שכיון שאינו יכול לקשור הציצית בשבת, 

ציצית, נחשב אנוס ולא נחשב שמבטל 

שהרי על הלבישה אינו אנוס, ויכול עשה, 

 לא ללבוש לגמרי(.ש

יש לדון, האם מי שאונס את חבירו לעשות 

עבירה, עובר בלפ''ע, או שמא כיון 

 שהנכשל עבר באונס, לא נחשב למכשול

וגם לגבי עבירות יש לדון, האם יש  ב(

איסור להכשיל את השני כשהוא לא יודע 

ונס גמור, כלל שעובר, או שמא כיון שהוא א

ע "אין בזה איסור. )ואם נימא שיש לפנ

כשהנכשל אנוס, יש לדון במה עדיף 

נ, כשיש שתי "להכשיל, כשנצרך לכך לפיקו

אפשרויות, בהתאם לדין 'הקל הקל 

תחילה': האם להכשיל את חבירו בשוגג או 

במזיד באיסור קל, או שיכשיל את חבירו 

 באונס באיסור חמור כגון חייבי כריתות(.

יה לאיסור, מכך שאסור למכור לגוי רא

ביצת נבילה, שמא ימכרנה הגוי לישראל 

ויכשילו, ואע''פ שהנכשל יכול לסמוך על 

כך שרוב הביצים כשרות, ונמצא שאנוס 

 הוא, אעפ''כ עובר בלפ''ע

 והנה, מצאנו בשו"ע )יו"ד  פ"ו, י'(, "אין ג(

 שמא, לגוי וטריפה נבילה ביצת מוכרין

ראל". למדנו מזה, ליש וימכרם יחזור

שאע"פ שהיהודי שיקנה מהגוי אנוס הוא, 

שהרי אינו צריך לחשוש שהביצה הזאת 

היא ביצה אסורה, כיון שהולכים אחרי 

הרוב, אעפ"כ, כיון שסוף סוף מכשיל יהודי 

אחר, אסור הדבר משום לפני עיור, כיון 

שמכשיל את חבירו. ויותר מזה מוכח מדין 

שלדעת  זה, שאפילו באיסור דרבנן,

הנתיבות )בסימן רל"ד( אינו צריך כפרה אם 

אכלו בשוגג, אעפ"כ אסור למכרו לגוי 
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שמא ימכרנו לישראל, שהרי ביצת נבילה 

אסורה רק מדרבנן, ואעפ"כ אסור. וכך דייק 

הפרי מגדים )באו"ח סימן ת"מ א"א סק"א( 

מהשו"ע הנ"ל, וכך מבואר במג"א )שם 

כן סק"א(, ובמשנה ברורה )שם סק"ה(, ו

הוא במג"א )בסימן תס"ז סק"ב(. וכן 

מפורש באור שמח )גירושין א, י"ז(, 

שבוודאי אסור להכשיל את חבירו אפילו 

כשאינו יודע, ואפילו באיסור דרבנן. וכן 

 הוא בשו"ת אחיעזר )יו"ד סימן נ(. 

ועוד יש להוכיח כיסוד זה, ממשמעות 

הגמרא, שאם ציפור מצורע המשולחת 

ילוחה נחשב מכשול, היתה אסורה, היה ש

למרות שאפשר לסמוך על כך שרוב 

 הציפורים מותרות

ד( וכן מבואר בגמ' )יומא סז:, קידושין נז:, 

חולין קטו. וקמ.(, שמוכיחה שציפור 

המצורע שנצטוינו לשלוח על פני השדה, 

מותרת בהנאה, כיון שלא יתכן שהתורה 

תצווה לשלוח את הציפור, ותגרום תקלה 

לכאורה קשה, מה למי שימצאנה. ו

ההוכחה? הרי יתכן שהציפור אסורה, אלא 

שאין כאן כישלון כיון שרוב הציפורים 

מותרות, ואפשר לסמוך על הרוב! אלא על 

כרחך, שאפילו אם אפשר לסמוך על הרוב, 

אם יכשל נחשב למכשול. )אלא ששם יש 

קושיא אחרת, הרי האיסור התבטל ברוב, 

יכו וא"כ אין זה תקלה כלל. וכבר האר

 הפוסקים בזה ואכמ"ל.(

וכן יש להוכיח, מהאיסור למכור לגוי חיטי 

חמץ ובגד שאבד בו כלאים, שמא ימכרנו 

 לישראל

ה( וכן מבואר בהדיא בש"ס )פסחים מ:(, 

שאסור למכור חיטים שנתחמצו לגוי, שמא 

 ימכרנו לישראל. ובגמ' )ע"ז ס"ה:( איתא,

שאסור למכור חיטים שנפל עליהם יין נסך 

י בפני ישראל, שמא יראה הישראל לגו

שמקור החיטים מישראל, ויחשוב שהם 

כשרים ויכשל בהם. וכהנה רבות בש"ס. וכן 

לגבי כלאים איתא בגמ' בפסחים שם, 

 ח(, סעיף שא ונפסק בשו"ע יו"ד )סימן

 ,ניכר מקומו ואין כלאים בו שאבד שבגד

 יחזור שמא, כוכבים לעובד למוכרו אסור

א"כ, בוודאי שיש איסור לישראל. ו וימכרנו

דאורייתא למכור בגד של כלאים, 

כשהלוקח סומך עליו שהוא בגד כשר, וק"ו 

שהמאנס את חבירו לעבור על איסור, 

בוודאי עובר על  'לפני עיור', אע"פ שהלה 

אנוס וחייב לעבור מצד מצות וחי בהם, או 

שאין לו דרך להימלט מן החטא, וכמו 

ל"ו סק"ב(:  שכתב החזו"א )אבן העזר סימן

"שמי שתוחב חלב בתוך גרונו של חבירו 

לאונסו, הרי התוחב חייב משום לפני עיור, 

 ושאר לאוין ועשין שבין אדם לחבירו".

הגמרא אומרת שאם המצוות ינהגו לע''ל, 

אסור להלביש מת בתכריכי כלאים, ויש 

אפשרות לבאר שהוא מצד לפ''ע בתחיית 

שר המתים, אף שיהיה אז אנוס. אבל אפ

לבאר שהוא מצד כבוד הבריות, שלא 

 יצטרך לפשוט את בגדיו
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בקובץ הערות )סימן עה  וכן מבואר ו(

כתובות אות ), וכן בקובץ שעורים (סעיף א

"...ואף דלענין גדול בשוגג, ודאי  ל:", וזיב(

, ואפילו ני עיוראסור להאכילו משום לפ

 :(,סא)באונס איכא לפ"ע, כדמוכח בנדה 

אין בהם משום כלאים,  גבי תכריכי המת

דקאמר זאת אומרת מצות בטילות לע"ל, 

אסור להלביש  ,אבל למ"ד אין בטילות

 נההמת כלאים, משום דברגע הראשו

אף דאז ו .כשיחיה יהיה מלובש בכלאים

יהיה אנוס, ומשום דגם אנוס הוא מכשול, 

 .אלא שאינו נענש, דרחמנא פטריה מעונש

 היא הקפידא דהתם, אמר אחד וחכם

 את להפשיט שיצטרך ,הבריות כבוד שוםמ

 בגדים לו יהיו לא שעדיין אף תיכף עצמו

 דאין :(ט"י ברכות)' בגמ כמבואר, אחרים

, ג"בכה ליכא ע"לפ איסור אבל ,'וגו חכמה

 נעשית כאילו חשיבא באונס דמעשה כיון

)והבאנו את דבריו של הקובץ  "מאליה

 (.(בשער ג, סימן ד, אות חשיעורים לעיל 

ן גם ברש"י )בבא מציעא דף פ"ה:(, ועיי

שריש לקיש היה מציין מערתא דרבנן, 

שלא יכשלו כהנים לעבור עליהן ולהאהיל, 

 שלא תארע תקלה ע"י צדיקים. 

 שהגורם, ל דרשו מונשא את עוונה"חז

תקלה לחבירו וחבירו אינו יודע, הוא נכנס 

תחתיו לכל עונשים, ומפורש שאף 

 כשולשהנכשל אינו יודע, יש כאן מ

ן ריש פרשת מטות, על "וכתב הרמב ז(

 מוכנס "הוא – עונה את הפסוק ונשא

 הוא לחבירו תקלה שהגורם למדנו, תחתיה.

 מספרי י"רש לשון, עונשין לכל תחתיו נכנס

 או שוגגת הזאת שהאשה ונראה,(. ל מטות)

 ואין ששמע בבעל מדבר, הכתוב כי, מוטעה

 לה ואמר הפר, זמן ואחר, בו יודעת האשה

 שני הכתוב ולימדנו. שמעו יום שהוא

 הוא כאלו עון נושא דברים: ]א.[ שהבעל

 עליה אין פטורה ושהיא דברו. ]ב[ ויחל נדר

 האשה אם אבל,. כלל השגגות מעונש

 בדין ובקיאה שמעו, ביום הפר שלא יודעת

 גורם אינו הבעל וגם, חייבת היא הנה, הזה

 ולא למחות שיכול במי עונשו אבל התקלה,

 עכ"ל הרמב"ן.. חהמי

ואם חבירו יודע שהוא איסור, עובר 

 המכשיל רק משום לפני עיור

ל,  "הרי לנו דברים ברורים בדברי חז ח(

שהמכשיל את חבירו הריהו נכנס תחתיו 

לעונשים. אולם הני מילי אם עושה העבירה 

הוא שוגג או אונס, אבל אם הוא מזיד 

עוברים שניהם, זה משום העבירה בעצמה 

משום לפנ"ע, וכמו שכתב הרמב"ם וזה 

 את י, הלכה לא(: "המלביש פרק )כלאים

 הלובש מזיד, הלובש היה אם כלאים, חבירו

 לא עיור ולפני משום עובר והמלביש לוקה,

 מכשול". תתן

ונמצא שמי שעובר אלאו של לפני עיור 

מקבל שני סוגי עונשין, שאם רק מביא כוס 

יקבל עונש  יין לנזיר והנזיר יודע שהוא נזיר,

רק על מה שעבר אלפני עיור, אבל אם 

מכשיל את חבירו בלא ידיעתו יקבל שני 
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עונשים אחד על לאו של לפני עיור, והשני 

 את הלאו של אותו אדם שנכשל רח"ל.

ישהנ דעה בפוסקים, שאשה שזינתה 

ובעלה אינו יודע מכך, אינה צריכה לומר 

לו. אבל סברת דעה זאת היא, משום 

ודע אין איסור, ולכן לא שייך שכשאינו י

 ד"לנידו

והנה, אשה שזינתה אסורה לבעלה,  ט(

אבל מבואר במשנה בנדרים )דף צ:( שאינה 

 ערוך שולחןה וכפי שפוסק נאמנת על כך.

, שזינתה עדים אין"(: ו ,קטו  העזר אבן)

 חוששין אין, שזינתה אומרת שהיא אלא

 נתנה עיניה דשמא, לאוסרה זה לדבר

מן הפוסקים שסוברים, שאף  ויש ".באחר

שמותרת לבעלה, מ"מ כיון שהיא בעצמה 

יודעת שהיא אסורה, ממילא היא צריכה 

לפרוש ממנו, עיין חידושי ר' שמעון שקופ 

בכתובות סימן י', ושו"ת מנחת שלמה 

קל"א(, וכן שמעתי –)תנינא, סימן ק"ל

ר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג "ממו

. אולם א, שפוסק כך להלכה"שליט

כמדומני שסוגיא דעלמא הוא, שאינה 

צריכה לספר לו, כיון שסומכים על 

הפוסקים, שכל זמן שאינו יודע אין איסור, 

עיין אריכות גדולה ביביע אומר חלק ט' אבן 

העזר סימן י', שאפשר להקל במקום כבוד 

הבריות, וכ"ה להלכה בשבט הלוי ח"ח סימן 

נו, רפ"ז. וא"כ ק"ו שלא צריכה לפרוש ממ

, ועיין לקמן סימן מגשיש בזה בזיון גדול. )

שהבאתי הסבר נוסף מדוע מותרת 

להמשיך לחיות עם בעלה, ואכמ"ל(. ויש 

להדגיש, שלפי השיטות שחייבת לפרוש, 

אין זה רק משום לפנ"ע, אלא יש כאן 

איסור יותר חמור, משום שהאיסור  

 כשזינתה הוא גם עליה.

גד יש להסתפק, האם כשנתן לחבירו ב

ע על כל לבישה, ומלשון "שעטנז, עובר בלפ

 ע"א, וצ"הפסוק משמע דהעבירה היא רק פ

ויש להסתפק מה דינו של מי שמכר בגד  י(

שעטנז לחבירו, האם נחשב שבכל לבישה 

ולבישה עובר המוכר בלפני עיור, או 

שהמוכר עבר רק בשעת המכירה בלפני 

עיור, ועל שאר הלבישות שנכשל הקונה יש 

מ, האם "כר רק מצוות תוכחה. ונפקעל המו

המוכר צריך לתת את כל ממונו כדי לקנות 

את הבגד מהחוטא, לשיטות שעל לאו 

צריך להוציא כל ממונו גם כשעובר בשב 

הקל הקל "מ, בדין "ואל תעשה. וכן נפק

, שכשנאנס לבחור בין הכשלה "תחילה

במידי דאכילה להכשלה בשעטנז, חייב 

ילה, כיון דהוי לבחור בהכשלה במידי דאכ

איסור יותר קל, שיש קיצבה לחטא של 

כ בשעטנז דחמיר טפי "לפני עיור, משא

ל שעובר על כל לבישה "לפי הצד הנ

ולבישה. וכמו שכתב הר"ן, )הובא בבית 

יוסף סימן שכ"ח סעיף י"ד, ובמשנ"ב שם(, 

שיותר קל שחיטת בהמה בשביל חולה 

בשבת, מכך שהחולה יאכל נבילות, אע"פ 

יותר חמורה מאיסור נבילה, אך כיון  ששבת

ששחיטת בהמה היא איסור אחד, ואילו 
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אכילת נבילה הוא איסור על כל כזית וכזית, 

 ד."ה בנידו"צריך לעבור באיסור שבת, והו

אולם מסתבר שהאיסור הוא רק פעם 

אחת, וכמו שמדוייק מלשון הפסוק 'לפני 

מכשול', שהאיסור רק על  תתןעיור לא 

 ע."ל. וצנתינת המכשו

לאשה שהפילה לפני הנישואין מותר 

להסתיר זאת מבעלה מפני שלום בית, 

למרות שיחטא בברכה לבטלה על פדיון 

הבן, שכיון שנדחה איסור דרבנן מפני כבוד 

 הבריות, שוב אין מכשול

יש לדון: אשה שהפילה לפני הנישואין  יא(

והסתירה זאת, ונולד לה בן מבעלה, והבעל 

פדיון הבן', ונמצא שבאונס מתכונן לעשות '

יברך ברכה לבטלה על פדיון שאינו מצווה 

בו, וחוששת לספר לו את האמת, שמא 

יפגע הדבר בשלום הבית שלהם. ויש לדון, 

האם בזה שמגישה את התינוק לפדיון, 

 עוברת על לפני עיור?

תשובה: בשו"ת יביע אומר חלק ח' יו"ד 

סימן ל"ב יש תשובה ארוכה להיתר, כיון 

ל שברכה לבטלה היא "רוב הפוסקים סש

רק איסור דרבנן, וגדול כבוד הבריות 

שדוחה לא תעשה שבתורה, וכמבואר  

"גדול כבוד הבריות שדוחה :, ברכות יטב

]את[ לא תעשה שבתורה. ואמאי? לימא: 

 -אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה'! 

בלאו  ,תרגמה רב בר שבא קמיה דרב כהנא

בואר בסוכה דף נ"ג, שכדי ומדלא תסור". 

לעשות שלום בין איש לאשתו ימחה שמי 

על המים. וממילא כמובן שאין בזה לפני 

עיור, כיון שהאיסור נדחה. ועיין עוד בשו"ת 

הרמ"א סימן י"א, שלמען השלום התירו 

אפילו להוציא שם רע, והוא חידוש גדול. 

ועיין בשו"ת הרמ"א סימן ק', שההיתר של 

רך שלום הוא מטעם מחיקת השם לצו

שאין זה נחשב כמחיקה כיון שהוא לצורך 

שלום, והוי כמוחק ע"מ לתקן שמותר. 

ולכאורה ה"ה לגבי ברכה שאינה נחשבת 

 לבטלה, ויש לפלפל עוד בזה, ואכמ"ל.

צ להודיע "ל, מכך שא"קושיא על היסוד הנ

 לאשתו שהיא אבילה ויכול לשמש עימה

ה דעה עיין בשולחן ערוך )יור ,ואמנם (יב

הלכות אבילות סימן תב סעיף יב(, שכתב: 

"מי שמת לו מת ולא נודע לו, אינו חובה 

שיאמרו לו, ואפילו באביו ואמו, ועל זה 

בה הוא כסיל )משלי י, יח(. ינאמר: מוציא ד

ומותר להזמינו לסעודת אירוסין ונישואין 

וכל שמחה, כיון שאינו יודע". ובגליון 

הלוי יו"ד מהרש"א שם כתב )בשם מהר"ש 

כז(: "ואם לאשתו מת לה מת ואינה  סימן

ואינו  ,רשאי הבעל לשמש עמה ,יודעת

ומשמע שכשהעובר  .עובר על לפני עיור"

ולכאורה  אנוס אין איסור של לפני עיור.

תמוה, שהרי כבר ביארנו, שאיסור גמור 

להכשיל את חבירו, אפילו שהנכשל חוטא 

 באונס גמור?
דכיון שלא היה ת בית יהודה תירץ, "ובשו

לה לדעת אין מכשול. אבל דבריו תמוהים, 

 ג"ע הוא גם בכה"שהרי נתבאר דאיסור לפ
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בשו"ת בית יהודה )חלק יורה  ומצאנו יג(

וז"ל: "...ואמאי? והא ( שכתב דעה סימן יז

אפילו באיסורין דרבנן איכא משום ולפני 

עיור, ובפרט אם היה יום מיתה וקבורה דהוי 

דלאו דלפני עיור ליתיה דאורייתא. דאע"ג 

אלא במושיט או במסייע, ולא בשותק 

ורואה חבירו שעושה איסור, דאין החיוב 

אלא מטעם אפרושי מאיסורא דכל ישראל 

ערבין זה לזה, מ"מ בתשמיש מיהא שעל 

ידו נגמר האיסור עדיף ממושיט כוס יין 

 לנזיר. 

ואפשר לומר דהכא איכא תרתי לטיבותא. '

אם מודיע לאבל הא חדא, משום האומר, ד

"ל אין משיבין על ימעביד איסורא, דקי

ובכתובות  .(,עז)הקלקלה, כדאיתא ביומא 

בעובדא דר' חנינא בר  :(,י) ובע"ז .(,קד)

"ש, וכיון דכן לא ליעבוד איסורא ייחמא ע

בשביל להציל חבירו מאיסור אחר, והוי 

כעין הא דאמרינן בעלמא אין אומרים 

רך. ולא דמי לאדם חטא כדי שיזכה חבי

דניחא ליה לחבר  :(,לב)רובין ילהא דע

דליעבד איסורא זוטא ולא ליעביד ע"ה 

כמו שמחלקין שם התוספות,  ,איסורא רבא

ועוד,  ."שיידהתם החבר גורם לו לעבור ע

דמאן לימא לן דאיסור אבילות הוא חמור 

מאיסור השבת הקלקלה? תרוייהו איסור 

אם דרבנן. ועוד טעם אחר, דבעלמא בין 

היה העובר יודע או שוגג שלא ידע 

מהאיסור, מ"מ אי לא מפרשינן ליה עביד 

איסורא, איכא עונש עילויה, דאפילו שוגג 

צריך כפרה, דאיבעי ליה לעיוני, אבל בזה 

שמת לו מת מהיכן היה עולה על דעתו 

שמת לו מת שיזהר מהאיסור, הא ודאי 

אנוס הוא, ובאנוס קי"ל דאי"צ כפרה דלא 

 ,ום, כדמוכח בשבועות דף י"ז וי"חעביד כל

במשמש עם אשתו שלא בשעת וסתה 

שלא היה לו  ,דפטור מהקרבן ,דהיה נסופיר

לעלות בדעתו יע"ש, א"כ אף על פי שהוא 

כיון  ,חייב באבילות ואסור בתשמיש המטה

שלא ידע אין לו שום איסור בזה כלל, 

ובכה"ג לא שייך אפרושי מאיסורא, כנלע"ד 

יאיר עיננו בתורתו כי"ר.  לפי השעה, וה'

 סימןועיין בספר שער אפרים חלק י"ד 

 . ל הבית יהודה", עכ.".צ"ז.

ולכאורה כל זה צ"ע מהנתבאר למעלה, 

שלהכשיל לאדם בידיים אסור אע"פ שהוא 

אונס, והרי כאן כשמשמש הריהו מכשילו 

 בידיים?

ובספר דברי סופרים תירץ, שאין חלה 

כאן מכשול  האבילות עד שיודע, ושוב אין

 כלל, והכל אתי שפיר

 בהלכותבספר דברי סופרים )אולם  יד(

תב סעי' יב בבירור הלכה ד"ה  סימןאבילות 

בשם  כתב 'אינו חובה שיאמרו לו'(

שהסיבה שלא מודיעים לאבל  ,האחרונים

על אבילותו, כי חלות האבלות תליא 

. ועפי"ז אתי ודלא כבית יהודה ,בידיעה

 .למעלה שפיר הכל וכמו שנתבאר
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ע גם "ל, שיש לפ"מ פוסק כיסוד הנ"האג

כשהנכשל אנוס, דהמכשול הוא עצם 

 האיסור ולא גרימת העונש לחבירו

 וככל הדברים הנ"ל, מבואר בשו"ת (טו

אגרות משה )יורה דעה חלק א סימן ג(, 

.שאסור ליתן לגדול שאין חושש .שכתב: ".

באיסורין, דהא זה שאסור ליתן לגדול אינו 

דהא אף באופן שלא  ,יענש מצד שלא

יענש, כגון שיהיה שוגג ואנוס, נמי אסור 

אלא שהוא מצד שעכ"פ  .ליתן לו להכשילו

נעשה מעשה איסור, כמפורש ברש"י 

פסוק 'ואם הפר העל  ,בחומש פרשת מטות

אחרי שמעו', שהוא אחרי שקיים לה, ונשא 

אף  ,עונה, שהוא נכנס תחתיה לעונשין

ואינה הפרה.  שהיא לא ידעה שכבר קיים

וגם מפורש בגמ' ריש חולין ובכמה 

שבאופן כזה שלא ידע העובר, נמי  ,מקומות

עובר בלפני עיור, דעל הכותים שחשידי 

לות וטבל וחמץ בפסח ילהאכיל אחרים נב

דחשידי אלפני עיור, משום  ,אמר

שמפרשים רק כפשוטו לתת מכשול ולא 

על איסורין, והא איירי שם דהעובר לא ידע 

לה וטבל וחמץ, ומ"מ אליבא ינב שהוא

דאמת איכא לאו דלפני עיור אף שליכא 

עונש. וגם פשוט שאם אחד יאנוס את 

באופן שיהיה פיקוח  ,חבירו לעבור איסור

שהעובר לא יעשה איסור, דאונס  ,נפש

רחמנא פטריה, וגם מותר לכתחילה לעבור 

ולא ליהרג, נמי יעבור המאנס באיסור 

ה הוא לא הכשיל דלפני עיור, אף שלכאור

את חבירו באיסור, משום דעכ"פ נעשה על 

ידו איסור והוא אינו אנוס...". ומפורש 

חבירו לאיסור, עובר  אונסשגם כש ,בדבריו

בנוסף לחידוש שנכנס  ,בלפני עיוראונס ה

 תחתיה לעונשין. 

מדוע שימשה שלא בשעת  ,קושיית הנוב"י

וסתה וראתה דם נחשבת אנוסה, וניסת 

 חייבת חטאת עפ"י עדים

ועיין עוד בשו"ת נודע ביהודה  (טז

יורה דעה סימן צו(:  -)מהדורא תניינא 

"...הנה צריכין אנו לשום לב, דאנן קיי"ל 

חייב חטאת,  ,דיחיד שעשה בהוראת בי"ד

וכמפורש במס' הוריות דף ג' ע"א, אמר ר"נ 

אמר שמואל זו דברי ר"מ, אבל חכמים 

ייב, אומרים יחיד שעשה בהוראת בי"ד ח

וכן קיי"ל, וכמבואר ברמב"ם )פ"ג משגגות 

למה יתחייב היחיד  ,הל' א(. ולכאורה יפלא

בזה, ואף שהבי"ד פטורים אם לא עשו רוב 

הקהל, מ"מ יחיד זה מה פשעו ומה חטאו, 

ואין לך אונס גדול מזה שעשה ע"פ הוראת 

ב"ד, והתורה אמרה ע"פ התורה אשר וגו', 

נשמע שאפילו אומרים על ימין שמאל 

להוראתם, וא"כ לא היה רשאי היחיד 

להרהר אחריהם, ולמה יחשב זה לשוגג ולא 

 לאונס... 

 הנוב"י בין מצב של היתר אמיתי ומחלק 

 י עדי שקר"עפ טעותל כגון חזקת טהרתה,

 ,והנלע"ד לחלק י:["]ממשיך הנוב (יז

אף שמותרת  ,דשאני ניסת ע"פ עדים

 מ"מ אונס זה ע"פ טעות ,להנשא על פיהם
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הוא, שהרי באמת העדים העידו בשקר 

והעדים הטעו אותה בשקר, לכן מיחשב 

משא"כ  .ולא אונס ,הדבר טעות ושגגה

שהיא מותרת  ,שימשה שלא בשעת וסתה

לשמש ואין כאן טעות, רק ע"פ דין תורה 

היא מותרת לשמש אפילו פירסה נדה 

שהרי  ,באמצע הביאה, אנוס הוא אכניסה

שה שנתייבמה וכן א. אין כאן שום טעות

אפילו נמצאת אח"כ  ,אחר ג' חדשים

מעוברת, הרי ע"פ דין היה מותר לייבמה, 

שרוב נשים עוברן ניכר לשליש ימים, והרי 

התורה אמרה אחרי רבים להטות, ומן 

התורה אזלינן בתר רובא, נמצא שהאונס 

של הייבום הזה לא היה ע"פ טעות. ובזה 

 ניחא ג"כ שיחיד שעשה בהוראת ב"ד חייב

קרבן אף שהוא אנוס, שהרי כתיב ע"פ 

התורה אשר יורוך, מ"מ אונס זה ע"פ טעות 

בא, שהבי"ד טעו בהוראה, לכך מיחשב 

שגגה, אלא שאם עשו כל ישראל על פיהם, 

העושים פטורים מן הקרבן לא מטעם 

אונס, אלא כיון שהבי"ד חייבים קרבן לכך 

העושים פטורים, משא"כ כשעשה היחיד 

אין הבי"ד חייבים קרבן חייב על פיהם, שאז 

י, והובא בקצרה "'ל הנוב"עכ היחיד קרבן"

  .לעיל בשער ג, סימן ד, אות ג

ז ברור שהמטעה ומכשיל את חבירו "ולפי

ז, "ע, דהא הנכשל חייב חטאת ע"עובר בלפ

 כ יש כאן מכשול"וא

וע"פ דבריו יוצא, שכשאחד מכשיל  יח(

את חבירו ע"י שמטעהו לומר שזה מותר, 

הנכשל נחשב כשוגג ולא כאונס, וא"כ  הרי

בוודאי שמובן מה שעובר המכשיל על לפני 

  עיור, שהרי חייב הנכשל חטאת על זה.
מחלוקת הרמב"ם והרא"ש האם חייבים 

להפריש חבירו מאיסורים שעובר בשוגג 

ם מחמיר "במקום כבוד הבריות, שהרמב

 ש מיקל"בזה, והרא

"ל: שג( וז סימן דעה )יורה כתב הטור (יט

 על תורה של כלאים הרואה ם,"הרמב "כתב

 מעליו, קורעו בשוק, הוא אפילו חבירו,

 א"וא חכמה. שלימדו רבו הוא אפילו

 שהמוצא פי על אף כתב, ל"ז ש"הרא

 הוא אם אפילו פושטו דאורייתא כלאים

 שהוא בעצמו מוצאו שהלבוש דוקא בשוק,

 חבירו, על כלאים הרואה אבל מזיד,

 עד בשוק, לו לומר צ"אי ,יודע אינו והלבוש

 ישתוק הבריות כבוד דמשום לביתו, שיגיע

 משוגג" יפרשנו ואל

ש, שכבוד "ח מבאר את דעת הרא"הב

הבריות של הנכשל דוחה את חיוב 

 ההפרשה מדרבנן של הרואה

 וכתב הב"ח שם בביאור דברי הרא"ש: כ(

 ,דכיון דאין חיוב אמירה זו אלא מדרבנן"

 ,תתן מכשול דאסמכוה אולפני עיור לא

)ויקרא יט יד(, גדול כבוד הבריות שדוחה 

לא תעשה שבתורה, ואין צריך לומר לו 

  בשוק עד שיגיע לביתו..".

 ש"ם מודה לרא"ל שגם הרמב"ח ס"הב

והנה דעת הב"ח היא, שגם הרמב"ם  כא(

סובר, שאם הוא שוגג אינו חייב להפרישו 
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ודלא כדעת הטור והשו"ע שם, שדעת 

 הפרישו גם בשוגג. הרמב"ם שחייב ל

פ משמע שלולי כבוד הבריות חייב "עכ

להפריש, ואין לומר שאם אינו יודע אינו 

 ל"מכשול, וכיסוד הנ

אולם משמע שלכו"ע אסור להכשיל  כב(

בידים אפילו כשחבירו שוגג,וככל הראיות 

שהבאנו למעלה, וכל המחלוקת היא האם 

חייבים להפריש את השני בשוגג במקום 

  .כבוד הבריות

ם, "בביאור דעת הרמבדעת המשנה למלך 

"לפני עובר ב ,מעבירה מפריש נואימי שש

 עיור"

וחידוש גדול מצאנו במשנה למלך,  (כג

שסובר שאפילו אם אינו עושה מעשה 

כתב שעל מה ש עובר על לפני עיור.

"ואסור  :)כלאים פרק א, הלכה ו( הרמב"ם

לישראל להניח לנכרי שירכיב לו אילנות 

"אף בלא  כתב המשנה למלך: –כלאים" 

אמירה אסור להניח, וטעמא דמילתא, כיון 

דנכרי מוזהר, אם יניחנו עובר משום ולפני 

עיור", וא"כ נחשב כלפני עיור מדאורייתא. 

)והסברו הוא דלא ככסף משנה שם, 

שהרמב"ם פסק לחומרא בספק של 

הגמרא בב"מ צ:, שיש איסור אמירה לנכרי 

יתפרש הרמב"ם  בכל התורה, וא"כ גם כאן

שמדובר שאומר לו. ואמנם, דוחק להכניס 

זאת בדברי הרמב"ם "להניח לנכרי", ועוד 

קשה, למה דווקא בהלכה זו לימדנו 

הרמב"ם שיש איסור אמירה לנכרי, והרי 

נו שאסור לומר יבכל דין ודין יכל ללמד

נה למלך, הפמ"ג שלנכרי?(. וכן דייק מהמ

ס"ק )אורח חיים אשל אברהם סימן תמג 

ה(, שכתב אחר שהביא את דבריו: 

"...משמע אף בלא אמירה ומעשה, כל שיש 

 בידו למנוע אם אין מונע עובר לפני עיור...

והוא הדין אם מומר לוקח של ישראל 

בשבת ועושה בו מלאכה לעצמו, אם יוכל 

הישראל למחות שלא יקח עובר לפני עיור, 

 וצ"ע".

ם, שצריך להפריש "ז, דעת הרמב"ולפי

יסור גם במקום כבוד הבריות של מא

כ יעבור הרואה באיסור "הנכשל, דאל

 ח"דאורייתא, ודלא כב

ומשמע מזה דלא כב"ח שסובר גם  כד(

בדעת הרמב"ם, שאינו צריך להפשיט את 

בגדו של חבירו, כיון שאין כאן אלא הפרשה 

מאיסור דרבנן. ואילו לדעת המשנה למלך, 

 ר.יש כאן איסור דאורייתא של לפני עיו

אף בחפץ מ היא "ג הבין ששיטת המל"הפמ

 פ", וכגון חמץ חבירו בעשאינו שלו

שהב"ח דיבר על חפץ של  ,ואין לחלק (כה

הבגד שעטנז של חבירו, כשכגון  ,חבירו

, ואילו הוא רק מדרבנן להפרישו שאז החיוב

הרכבת שאיסור המשנה למלך דיבר 

יעשה בחפץ שלו, שאז יאילנות הכלאים 

שהרי הפמ"ג  .אורייתאהפרשתו היא מד

על אופן  ,הנ"ל הביא את המשנה למלך

שהנפקד מחזיק בחמץ של חבירו, ולא הגיע 

המפקיד עד שעה שישית בערב פסח, 
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תמג סעי' ב(, שצריך  סימןשכתב השו"ע )

הנפקד לשרוף את החמץ, אף שהחמץ לא 

שלו, ואף שכתב המג"א )ס"ק ה( שהנפקד 

 לא עובר על חמץ זה בשום איסור )כי

מדובר שאינו חייב באחריותו(, בכ"ז ישרוף 

כדי להציל את המפקיד מעבירה. ועד כדי 

כך צריך להפריש חבירו מעבירה, שאפילו 

אפשרות שהמפקיד מכר את  נהשיש

הוא החמץ, בכ"ז הוסיף שם המג"א )וכן 

"כיון שיש כאן ודאי וז''ל: במשנ"ב ס"ק יג(, 

חמץ, וספק מכרו בעליו לעכו"ם, אין ספק 

חזינן  וחייב לבערו". ,ציא מידי ודאימו

ששיטת המל"מ שיש לפני עיור דאורייתא 

]ועיין במשנ"ב ס"ק יד,  גם בחפץ חבירו.

רק לשיטת הב"ח והמג"א,  הוא שכל הנ"ל

שהנפקד לא עובר בשום איסור, ורק צריך 

לבער את החמץ כדי שלא יעבור עליו 

אבל  .כי כל ישראל ערבים זה בזה ,המפקיד

"א, יש על הנפקד חיוב מן לדעת הגר

התורה לבער אף שהחמץ אינו שלו, כיון 

שהחמץ בביתו והוא של ישראל, וכן דעת 

הצל"ח והבית מאיר, והוסיף בשער הציון 

"כדברי הגר"א מצאתי בהדיא  :)ס"ק כ(

בבעל הלכות גדולות ובהלכות רי"ץ גיאות, 

וין ווכלשון הש"ס בבא קמא צ"ח דהכל מצ

 בעמק הלכה סימן קכו"[. עליו לבערו. ועיין 

ש נחלקו "ם והרא"ז, דהרמב"ויוצא לפי

ם שתיקה על עבירה "בתרתי, דלהרמב

נחשבת כמכשול דאורייתא, ולכן כבוד 

ש, חיוב "הבריות לא דוחה זאת. ולהרא

ההפרשה מדרבנן ולכן נדחה מפני כבוד 

 הנכשל

שפסק  ש"ויש לידע, שגם הרא (כו

צריך  שכשרואה בגד שעטנז על חבירו, אינו

אינו  לפשוט ממנו כשהלובש אינו יודע, 

שאין 'לפני עיור' כשהנכשל לא ל "בגלל שס

אלא ודאי מודה  יודע שעובר איסור.

ש לכל מה שהוכחנו, שהנותן מכשול "הרא

לחבירו, גם אם חבירו אינו יודע מהאיסור, 

ש "ע. ורק דעת הרא"עובר המכשיל אלפ

ח, שכשרואה חבירו עובר "היא כדכתב הב

ע דאורייתא, "ירה ושותק, אין כאן לפעב

מ, "ם שביארה המל"ודלא כדעת הרמב

וכיון שחיוב ההפרשה הוא רק דרבנן, נדחה 

מפני כבוד הבריות של הנכשל. נמצא 

ש בשתי מחלוקות "ם והרא"שנחלקו הרמב

ם ששתיקה "התלויות זו בזו, שדעת הרמב

על עבירה נחשבת כהכשלה ואסורה 

ל ]לדעת הטור "מדאורייתא, ויתכן שלכן ס

ע[ שכבוד הבריות של הנכשל לא "והשו

דוחה את החיוב דאורייתא של הרואה 

ל חידוש זה, "ש לא ס"להפרישו. אבל הרא

אלא שתיקה על מכשול הוי רק ביטול 

ע כלשון "מצוות תוכחה, ורק אסמכוה אלפ

ח, ולכן שפיר דוחה כבוד הבריות של "הב

 ת"שו ע"ע) הנכשל את מצוות ההפרשה.  

 לענין ה"ל סימן ק"מ ח"או ביהודה דענו

 (.ש"והרא ם"הרמב מחלוקת
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, מדין ציון קברות ם"לדעת הרמבהוכחה 

ע, חזינן דשתיקה על "ל למדוהו מלפ"שחז

 עבירה גם היא בכלל זה

ולכאורה היה מקום להוכיח שיש  (כז

לפנ"ע גם בשב ואל תעשה כשאין מפריש 

ם "הרמב את חבירו מאיסור )כשיטת

קטן  ממה דאיתא במועד(, מ"לביאור המל

"מציינין את הקברות. אמר רבי  :)ה.(

שמעון בן פזי: רמז לציון קברות מן התורה 

מנין... אביי אמר מהכא: ולפני עיור לא תתן 

מכשול". וא"כ, כל אדם שרואה מכשול, אף 

שהוא לא עשה אותו, חייב להסיר את 

המכשול, ואם לא, נחשב שעבר בלפני 

כשהנכשל לא יודע  עיור. ולכאורה אף

 שעובר איסור.

 "רמז"ל "ם, דכשאמרו חז"אמנם דעת הרמב

לדבר מפסוק, הוי אסמכתא בעלמא, 

 ז אין ראיה"ולפי

מדברי , ואמנם יש לדחות הראיה (כח

בספר המצוות )שורש ג(,  עצמו הרמב"ם

שכתב: "ויש די ספוק באמרם רמז 

שכאן  כלומר, .ושפשטיה דקרא אינו כן"

ז" לציון קברות, אפשר שאמרו חז"ל "רמ

לומר, שמי שלא מציין קברים אינו עובר 

באיסור דאורייתא של לפני עיור, אלא רק 

 ,על איסור דרבנן שנלמד באסמכתא ורמז

 מהפסוק של "ולפני עיור".

 דאורייתא, "רמז", שיש רמב"ןדעת הל בלא

 יתכן שיש ראיה 

, חלק (שם)ואמנם בהשגות הרמב"ן  (כט

"מה שדקדק כי די לו על הרמב"ם, וכתב: 

באמרם רמז כסבור שהוא אסמכתא 

אבל כבר נאמר בלשון הזה רמז  בעלמא...

במקומות שבהם מן התורה... אמרו רמז 

והוא לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין, 

, כדאיתא מדרש גמור ודינו מדאורייתא

(. ובגמרא עבודה :רקא קמא דמכות )ביבפ

דאורייתא  ( אמרו יחוד דבת ישראל:זרה )לו

, ]א.ה ויש שפוסקים שאף יהרג ואל הוא

ת זרע אברהם "שו -יעבור על איסור יחוד 

טז(,  סימןת צור יעקב )"ה(, שו סימןד ")יו

ק ל(, ויש שסוברים "א ס"פסקי תשובה )ח

א "ת צי"שו -שאינו בכלל יהרג ואל יעבור 

ת שם "ק ט(, שו"מ פרק א ס סימןו ")ח

ר יוחנן רמז , דא"לג([ סימןע "אריה )אבה

ליחוד מן התורה מנין? ת"ל כי יסיתך אחיך 

בן אמך. אמרי, דאורייתא ייחוד אשת איש, 

וכן  ואתא דוד גזר אפילו ייחוד דפנויה...

, ., וש"נ, יומא עח:בהרבה מקומות )שבת קג

, זבחים :, סנהדרין מו., נדרים לט:יבמות נד

( אומרים רמז בדברים ., חולין מב:קלו

והוציאו תלמוד כל זה שעיקרם תורה, 

במלת רמז, כי הייתורים רמזים הם לא 

אמנם אין  יתבוננו אלא מדרך הקבלה...".

ראיה שגם בציון קברות הרמז הוא 

דאורייתא, ולכן למסקנה אין מכאן ראיה 

 ברורה למשנה למלך.
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א, דציון קברות "שיטת התוספות והריטב

א דהוא "הוא רק מדרבנן, וביאר המהרש

 ממכשול הוא רק דרבנןמשום דשמירה 

והעיר הגאון הרב חיים ברכיה ליברמן  ל(

שליט"א, שמבואר בהדיא בתוספות )בבא 

בתרא דף קמ"ז.(, שציון קברות הוא רק 

מדרבנן, וכן מפורש בריטב"א שם במועד 

קטן שהוא רק מדרבנן, ודחה ה'יש 

 הכי שפירשו' שהוא דאורייתא. וז"ל: אלא

 ושמירה הוא גדול ענין ודאי זה כי פירושא,

 בתורה, לזה רמז יהא שלא אפשר ואי רבה,

 בתורה רמיזא אינשי דאמרי מאי דאפילו

 התם כדאמרינן ארץ, דרך ממנו ללמוד

 א"זה". ועיין במהרש שכן וכל ,(ב"צ ק"ב)

שם שכתב, ששאר  אגדות בחידושי

אמוראי לא רצו ללמוד את החיוב מלפני 

 תתן לא עיור ולפני קרא עיור, כיון "שהאי

 אלא משמע דלא פירכא, ליה אית מכשול

 לשומרו אבל בידים, מכשול לו תעשה שלא

 משמע לא הקברות לציין המכשול מן

מיניה" ]ובפרט שכאן אין המכשול לפנינו, 

ע "ם אין כאן לפ"ויתכן דגם לדעת הרמב

דאורייתא, ובפרט לפי מה שכתבנו לקמן[. 

וא"כ מוכח שכל האמוראים חלקו ע"ז, 

אולם  בזה משום 'לפני עיור'.וסברו שאין 

עיין בערוך לנר שם שהקשה על תוספות 

 שסוברים שזה רק מדרבנן, ואכמ"ל.

ג, דרק "מ והפמ"יתכן לצמצם חידוש המל

ם באילנות, "כשהמכשול שלו כדברי הרמב

ג בחמץ, אז "או ברשותו כדברי הפמ

ז "שתיקה על עבירה נחשבת מכשול. ולפי

ם, "ח בדעת הרמב"יש ליישב דעת הב

 דכבוד הנכשל דוחה ההפרשה

ויתכן שגם הפרי מגדים לא סבירא כן  לא(

אלא כשהדבר מוטל עליו, וכגון שהוא 

הנפקד ואין מונע בעדו מלשרוף את החמץ, 

אבל כשיש מונע בעדו, דהיינו שאין האדם 

הפושע רוצה לשמוע בקולו, בין במזיד בין 

בשוגג, לכו"ע הוא רק מצד חיוב תוכחה 

וכן מפורש בשער הציון  והוא מדרבנן.

ל: "ונהי ")סימן שמ"ז סק"ח(, שכתב וז

דלאו דלפני עיור לא שייך בזה כיון שיכול 

העני ליטלו בעצמו, עכ"פ הלא מחוייב מן 

התורה למנעו מאיסורא )מטעם ערבות 

וחובת מחאה(". ועיי''ש בהמשך דבריו. 

ולכן הפרי מגדים מדגיש, שאם יכול למנוע 

, רק אז יהיה הדין את המומר לקחת משלו

של לפני עיור לפי המשנה למלך, שכיון 

שיש לו שליטה מלאה ע"ז הריהו כנותן 

ם "ז אין קשר בין שיטת הרמב"בידו. ולפי

ע, לשיטתו בהפרשה מכלאים בשוגג "בלפ

ח "במקום כבוד הבריות, ומיושבת דעת הב

ם מודה שכבוד הבריות דוחה "דגם הרמב

 ההפרשה. 

ל שבכל "יר בזה, סם מחמ"הסוברים דהרמב

גוונא צריך להפרישו מצד מצוות תוכחה , 

 א"כ השאג"וכ

ם מחמיר "ויתכן, שהסוברים שהרמב לב(

בזה, סוברים דבכל גוונא צריך להפריש 

חבירו מצד מצוות תוכחה, וציון קברות 
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כ "שאני כדלעיל, שאין המכשול ברור, וכ

 'ל:"בשאגת אריה להדיא )בסימן נח( וז

נו ראיה ברורה לנידון ומתוך מש"כ יש ל

דכל כה"ג דע"י שישתוק ולא יפריש  ,דידן

 ,חשיב ליה כקום ועשה ,את חברו מאיסור

 .ואינו נדחה מפני כבוד הבריות

 

השולח אדם לעשות  דעת הנימוקי יוסף:

אינו חייב גם כשהשליח לא ידע  ,עבירה

 מהאיסור

ל, "ליסוד הנונראה עוד להביא ראיה  (לג

, מהנימוקי ח שוגגע גם כשהשלי"שיש לפ

יוסף )בבא קמא דף כט. בדפי הרי"ף(, 

על גנב  לבאר את דין המשנה שם, שכתב

שהיה חייב כסף לכהן לפדיון בנו, ושיקר 

לכהן שבהמת חבירו היא שלו ושיגבה 

ואומרת  ממנה את החוב, ומתה הבהמה,

 :. וז"ל הנימוק''יחייב הגנבהמשנה ש

יב, ]של רש"י[ צ"ל גנב חי "...ולפי דבריו

משום דכהן הוא שלוחו. ואף על גב דקי"ל 

אין שליח לדבר עבירה? היינו  :(קדושין מב)

היכא דשליח ידע במילתא דאיסורא, 

דאיכא למימר דברי הרב ודברי התלמיד 

דברי מי שומעין, אבל הכא ליכא למימר 

 ,]כי הכהן לא ידע שהבהמה גנובה[, הכי

ו דאינ ,ומיחייב שולחו. וכתבו האחרונים ז"ל

גבי  נן,( אמריי:שנים אוחזין ) רקנכון, דבפ

חצר דלאו בת ידיעה היא, אי ס"ד חצר 

משום שליחות איתרבאי, א"כ מצינו שליח 

לדבר עבירה. ומאי קשיא? שאני חצר 

שהוא כמי שאינו יודע בדבר, ויש שליח! 

נמי אמר, דדוד לא )מג.( קדושין  כתובמס

נענש על שהרגו לאוריה, לפי שיואב הרגו 

אין שליח לדבר עבירה. ואף על פי שיואב ו

לא היה יודע בדבר והיה סובר כשראה 

הספר ששלח לו המלך שהיה חייב לו 

שאף  ששיטתו היא, מיתה...". ומבואר

בכ"ז אין שליח  ,שהשליח לא ידע מהאיסור

 והמשלח לא נענש . ,לדבר עבירה

בדיני שמים חייב המשלח ויתכן אבל 

ראיה שיש  וא"כ יש .שהוא משום לפנ"ע

 שוגגלפנ"ע במכשיל 

והנה הדין ש"אין שליח לדבר עבירה",  (לד

אבל שבדיני אדם המשלח פטור,  וא רקה

בדיני שמים המשלח חייב. )עיין באריכות 

 ,ויש לחקור .(יג סימןלקמן ב במה שהבאנו

שמים,  ניבדי שהמשלח חייבמה הסיבה 

האם בגלל שהשליחות מתייחסת אל 

המעשה מתייחס המשלח, או שאמנם כל 

בדיני שמים מענישים את ומה שלשליח, 

השליח )עיין הוא על הכשלת המשלח, 

קלח, שהובא בהערה  סימןבשו"ת חכם צבי 

שיש לפני עיור  , חזינןולפי צד זה .שם(

לשיטת הנימוקי יוסף הנ"ל, אף על פי 

 שוגג.שהשליח 

 ,לכל זה יש ראיה לפי הסוגיא בקידושין

 ןולא לפי סוגיא דסנהדרי

ואמנם, עיין בים של שלמה )מסכת  (לה

בבא קמא פרק ז סימן לג, ד"ה 'ויש פנים'(, 

..אבל כי דייקת שפיר בסוגיא, .שכתב: "
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יהיה היפך דבריו, דע"כ לפי סוגיא דהתם 

שיואב ג"כ היה חייב  ,מוכרח אתה לומר

בדבר. וקצת נוטה כן דעת המקרא, שכתב 

(, לו דוד המלך בכתב ע"י אוריה )שם יא, טו

הבו את אוריה אל מול פני המלחמה 

כה ומת. וכי לא יהחזקה, ושבתם מאחריו ונ

הרגיש יואב שלא היה נתחייב אוריה מיתת 

ב"ד בדין סנהדרין שהיה ראוי להמית עליו? 

מדהמציא עליו תחבולה להמיתו בחשאי 

ובהסתר. דאם אי אתה אומר כן, א"כ התנא 

האומר לשלוחו הרוג הנפש  ,קמא שסבר

שהוא חייב, והמשלחו פטור, ומסתמא כו', 

 פירוש:]א.ה. במעשה דוד ויואב איירי, 

שאע"פ שהעמונים הרגו את אוריה, יואב 

דהא פליגי בקרא.  [,חייב על גרם רציחה

א"כ למה חייב יואב, נהי דאין שליח לדבר 

עבירה, דלא חייב המשלחו, סוף סוף יואב 

דלא ידע למה חייב? הלא אונס פטר 

ועל כרחך, שהיה לו לדעת  ]א.ה.רחמנא 

. וכעין זה ממש איתא [שהוא שלא כדין

 ,בסוף פרק נגמר הדין )סנהדרין מט.(

שנענש יואב במה שלא דרש אכין ורקין, 

ושמע למלך דוד בהריגת אוריה מעל 

הספר. ואיך אפשר להענישו, מאחר שסבר 

שדוד כדין מצווה להמיתו. אלא ע"כ 

שיש וממילא אין ראיה ]א.ה.  רשתיכדפי

. ומ"מ לפי מסקנת [לפנ"ע כשהשליח אנוס

הסוגיא דקידושין, שמסיק טעמא דת"ק 

דדוד לא נענש כלל, משום שמרד אוריה 

וכן מסיק תלמודא בפרק במה , במלכות

בהמה )שבת נו.(, א"כ יכול להיות שיואב 

יש את הראיה  ]א.ה. ואזאונס גמור היה 

 , ודרשות חלוקות הן.[הנ"ל

 יב ןסיממ העולים דינים

א. הגר"י ענגיל חידש שכשנאנס ולא עשה מצוה, אם היא מהמצוות שבין אדם למקום, הרי 

נחשב כאילו עשה את המצוה. אבל אם היא מהמצוות שבין אדם לחבירו, לא יקבל עונש על מה 

 שלא קיים, אבל לא נחשב כאילו עשאו. ויש בזה כמה נפק"מ לדינא )ס"ק א(.

והוא אנוס גמור, ואפילו  האיסוראפילו כשהקונה לא יודע מ ב. אסור למכור דברים אסורים,

 (.ה-למכרם לגוי אסור, שמא ימכרנו לישראל )ס"ק ג

ג. האונס את חבירו לעבור על איסור, עובר על לפני עיור, וגם מקבל את העונש של חבירו )ס"ק 

 (ח-ז

בוד הבריות ד. אשה שזינתה ואסורה לבעלה, נקטו הרבה פוסקים להלכה למעשה, שבמקום כ

 (.טאינה צריכה לספר לו, אולם יש שנקטו שהיא חייבת לברוח ממנו. )ס"ק 

, ה. יש להסתפק, האם מי שמכר דבר איסור לחבירו, צריך להוציא כל ממונו להפרישו מזה

 (.י)ס"ק  ומסתבר שעיקר האיסור הוא רק פעם אחד
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בכבוד הבריות   יעהו. אשה שהפילה לפני החתונה ואם תספר על כך לבעלה, יש בכך פג

ובשלום הבית, אין היא חייבת לספר לבעלה על זה, אע"פ שעי"ז יברך ברכה לבטלה על פדיון 

 (.יאהבן )ס"ק 

ואין כאן  ,ז. אין חובה לספר לאדם שהוא חייב לנהוג אבילות, ומותר אפילו להזמינו לשמחה

 (.די-גחשש של לפני עיור )ס"ק י

 .(יח-טזר דבריו נחשבים אונסים אלא שוגגים )ס"ק ח. חכם שטעה בדין אין ההולכים אח

 .(טט. נחלקו הפוסקים, האם חייב להפריש חבירו כשעובר בשוגג במקום כבוד הבריות )ס"ק י

י. לרוב הפוסקים, אינו עובר בלפני עיור דאורייתא, כשרואה את חבירו עושה איסור ושותק. 

 ,דעת המשנה למלך בדעת הרמב"ם אולם יש חיוב להפרישו מצד חובת מחאה וערבות. אולם

או  בשליטתו שהדברוהפמ"ג, שעובר על איסור דאורייתא. ויש להסתפק אם כוונתם דווקא כ

מ"מ חייב להפרישו  ,אינו עובר על איסור דאורייתאש יתכןאע"פ ש ,אולם .שתמיד יש חיוב

 (.בל-שו"ע )ס"ק כהלדעת הרמב"ם ו

 

 

 

 

בדיני  ,עבירה שליח בתשלום לדברדינו של  - יג סימן

שמים ובדיני אדם
 50יד הערה  סעיףשייך לפרק א 

שהמשלח לעבירה  ,תוס' והרמ"אהדעת 

רק כששילם לשליח  ,חייב בדיני שמים

 לעשות עבירה

השוכר עדי ד איתא, נו.(-)נה: בב''ק א(

כדי להוציא כסף , שקר להעיד עדות

פטור מדיני  ,שלא כדיןמראובן לשמעון 

ד"ה  )שם,ים. ובתוס' אדם וחייב בדיני שמ

שאין לחבירו כשמדובר  ,אלא( כתבו

את הכסף שלא כדין מה לשלם, או קיבל ש

שהלך למדינת הים, או שאין בי"ד יודעים 

שהם עדי שקר, דאל"כ, ע"י שישלם מי 

נתקן  שקיבל את הממון שלא כדין לבעלים,

וכתבו  העוול ואין לחייבו בדיני שמים.

אבל אמר,  התוספות שם: "...ודוקא שוכר,

 .מדיני שמים, דסבור שלא ישמעו לו פטור

דאין נראה לומר דנקט שוכר לאשמועינן 

דאפילו שוכר פטור מדיני אדם, שאין זה 

שום חידוש, ולקמן לא עביד צריכותא אלא 

 מדיני שמים". 
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ראיית התוספות מכך שהשולח את 

 הבעירה פטור מדיני שמים

 ,"ועודומביא התוספות ראיה לשיטתו:  ב(

רה ידבפירקין תנן )נט:(, השולח את הבע

פטור מדיני אדם וחייב בדיני  ,ביד חש"ו

. הפיקח חייב ,שלח ביד פיקח .שמים

, משמע דשולח פטור אף מדיני שמים"

. וכן פסק הרמ"א )בחו"מ סי' ל התוס'"עכ

לב סעיף ב(, שכשפיתה אותן בדברים 

ולא שכר אותם בכסף, פטור  ,שיעידו שקר

 . אף מדיני שמים

שאין לפני עיור בלי  מוכח שדעתם היא,

 חפצא של עבירה

רמ"א את וה ולפי"ז לא פסקו התוספות ג(

, שעצם בסימן יב לעיל שכתבנוהסברא 

שליחות לעבירה נחשבת לפני עיור, אלא ה

שכיון שלא נותן לו חפץ של עבירה, אלא 

 רק מפתהו בדברים, אין כאן לפנ"ע.

דינו יתכן שגם בנותן טובת הנאה לשליח 

 כשילם לו

רק ש ואבי מורי ז''ל דייק מדברי התוס', ד(

אמר לחבירו, פטור, כי סבור שלא שמי 

שכשיש לעדים  ,יש לומרכ ". אישמע לו

 ,לו וטובת הנאה שמסתבר שבגללה ישמע

אף למ"ד טובת הנאה אינה ממון, ו)

פסחים מו:, נדרים פד:, קידושין נח:, ב"מ ב

(, יהיה ''ג, מ''מ מסתבר שישמעו לו בכהיא:

דין ה'אומר', כדין 'השוכר', שיש שליח 

 לדבר עבירה.

אמנם אם אין כאן טובת הנאה מסויימת 

 לא חשיב שוכר

מהתומים )סימן לב  אורהואמנם לכ ה(

ס"ק ב( לא משמע כך, שכתב: "...ונראה 

דדוקא בשוכר, אבל מי שיש לו משרת 

ונוטל פרס ממנו וארוחתו תמיד,  ,בשכר

שקר, אין זה בכלל שוכר, ומצוה לו שיעיד 

אף דהוא כשכיר יקווה פעולתו, מכל מקום 

רט לו שכר בזה, לא מקרי יהואיל ולא פ

שוכר. והראיה, הא דילפינן שמשלח חייב 

שציוה  ,מן דוד גבי אוריה ,בדיני שמים

אף  .ליואב לשום אותו בראש הלוחמים

 ,ונוטל פרס מהמלך ,דיואב היה על הצבא

שיך עליו חסד, ולחסד המלך יוחיל להמ

)משלי  'ובקצפו חמת המלך מלאכי מות'

יד(, אלא הואיל ולא קצב לו בשביל כך  ,טז

לכאורה ו]. פרס ושכר, אינו בגדר השוכר

ראייתו צ"ע, שהרי שם באמת חייב בדיני 

וכן התם  .ומנלן דלא הוי שוכר[ שמים,

 'דבר'על כל  ,( ילפינן מקרא.)קדושין מב

 .עבדו ושלוחו לחייב בשליחות יד על ,פשע

דילמא דוקא עבדו  ,שלוחו מנא לן ,וקשה

כמו שכתבתי".  ,אלא ?!שהוא בא בשכרו

אבל מהגאון רבי אדיר אוירבך שליט"א 

שכשמבטיח לשליח  שמעתי, שעדיין י"ל

עבור השליחות,  ימתימסוטובת הנאה 

אפשר שיחשב כשוכרו, ויהיה דין של שליח 

 ,לדבר עבירה. )וגם בדעת התומים י"ל

דובר כשעובד אצל בעל הבית בעבודה שמ

מסוימת, אבל כששכיר אצלו לכל דבר 
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שיעשה, שגם כשימצא מציאה תהיה 

שייכת לבעל הבית, נחשב כשוכר אותו 

 להעיד שקר, שהרי נשכר לכל דבר(.

גם אלא  ,התוספותכ דלאדעת הש"ך 

 חייבהאומר לעדים להעיד בלי ששכרן, 

בדיני שמים, ומה שכתוב בברייתא 

ח בעירה ביד פיקח רק הפיקח חייב שהשול

ולא המשלח, הוא בגלל שהפיקח משלם 

 את הנזק

ס"ק ג(, חלק על שם, ואמנם הש"ך ) ו(

 ,תוס' וכתב: "...אבל מ"מ נראה לי עיקר

דלעולם חייב בדיני שמים היכא דגורם היזק 

אפילו לא שכרן". ולגבי ראיותיו  ,לחבירו

של תוס', כתב: "והא דקתני השולח את 

ירה ביד הפיקח פיקח חייב, ולא קתני הבע

דהשולח חייב בדיני שמים, היינו כיון 

תו לא שייך חיובא דדיני  ,דפיקח משלם

שמים על המשלח. וכ"כ הריטב"א פרק 

שלח ' :האיש מקדש )קידושין מב:( וז"ל

והשולח  ,, פירוש'ביד פיקח פיקח חייב

כיון  ,פטור לגמרי ואפילו מדיני שמים

משא"כ  .ק מן הפיקחשכבר נשתלם הניז

שפטור מדיני אדם וחייב  ,בשוכר עדי שקר

כיון דלא אישתלים ניזק  ,בדיני שמים

וכן אתה אומר בכל אותם שבריש  .מניזקיה

, עכ"ל. והא דקתני השוכר, 'פרק הכונס

אורחא דמילתא נקט, דאם אינו שוכר 

דתרי לא עבידי  ,מסתמא אינן שומעין לו

. ך"ל הש"כ, עדחוטאים אם אין להם הנאה"

)ואף שהש"ך הביא מהריטב"א כשיטתו 

שגם האומר חייב בד"ש, אבל במשנה 

למלך הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב 

הלכה ב, כתב: "הריטב"א ז"ל בפרק האיש 

מקדש כתב, דדווקא שוכר דעביד מעשה 

חייב בדיני שמים, אבל בדיבורא לא 

שהבין את דעת ומפורש  מיחייב",

כשיטת  אלא ,דלא כהש"ךהריטב''א 

 תוס'(.ה

ישוב ראית התוס' ע"פ הכלל שאסור 

, וא''כ תשלום הפיקח להזיק על מנת לשלם

אינו סיבה לפטור את המשלח, ועל כרחך 

שרק כיון שלא שילם לפיקח נפטר 

 המשלח

וקשה, איך הביא התוס' ראיה משולח  ז(

את הבעירה ביד פיקח שפטור מדיני 

 שמים, והרי לכאורה שאני התם שהפיקח

 משלם?

אלא שבדעת התוס' י"ל כמו שכתב המקנה 

 ,)קידושין מג.(: "...אלא ע"כ דס"ל לתוס'

דאפ"ה היה לו להתחייב בדיני שמים 

דאסור להפסיד את חבירו אף על פי 

כמו  ,כלומר שרוצה לשלם לו הזיקו...".

שאסור להזיק אע"פ שמוכן לשלם את 

הנזק )כמו שמוכיח הקה"י בב"ק סי' א(, 

ר לשלוח שליח להזיק אע"פ כמו"כ אסו

שהשליח ישלם. ולכן מה שהשליח הפיקח 

משלם, זה עדיין לא סיבה לפטור את 

המשלח מחיוב בדיני שמים, ואם בכ"ז 

מצינו שהמשלח את הבעירה ביד פיקח 

פטור מדיני שמים, זה ראיה לכל אומר 
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לחבירו לעשות עבירה, וכגון להעיד שקר, 

 שפטור מדין שמים. 

חש הקדמוני יכל לטעון ראיה מכך שהנ

, שאין חיוב בדיני לשיטת תוס' ,"דברי הרב"

 שמים בלי תשלום

ואמנם בהג"ה בש"ך שם הביא ראיה  ח(

לתוס', שפטור האומר לחבירו לעשות 

עבירה, וז"ל: "הג"ה. ולע"ד לכאורה נראה 

ראיה לדברי התוספות, מהא דאמרינן 

מנין שאין טוענים  (,כ"ט.)בסנהדרין 

 ,דאמר ר' שמלאי .הקדמוני למסית, מנחש

הרבה טענות היה לו לנחש לטעון ולא טען, 

ומפני מה לא טען לו הקדוש ברוך הוא, לפי 

מאי הוה ליה למימר, דברי  .שלא טען הוא

הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, עכ"ל. 

וטעם דאמרינן אין שליח לדבר עבירה, הוא 

ואי  .נמי משום אותה טענה דדברי הרב כו'

מא דבדיני שמים חייב, הא התם דיני תי

שמים הוי, וא"כ לא הוי מועיל הטענה 

דדברי הרב נגד הקדוש ברוך הוא, משום 

דדיני שמים הוי. ואף על גב דאיתא במדרש 

ד(, שדנו אותו בסנהדרין  ,רבה )בראשית כ

אלא ודאי אין  !של ע"א, מ"מ דין שמים הוא

שליח לדבר עבירה אפילו בדיני שמים. ויש 

דחות בדוחק ודו"ק". כלומר ממה שכתוב ל

משמע שהטענה הזו  ,שהנחש יכל לטעון

כיון שהיה מועילה לפטור מדין שמים, ורק 

 זאת.מסית לא טענו לו טענה 

נחש שאני, שרק יעץ לחוה דחיית הראיה: 

 ולא שלחה

ואמנם סיים שם בהג"ה בש"ך, שיש  ט(

לדחות את הראיה מהנחש, ולא ביאר 

אמרי ברוך )בגיליון על  ובהגהות .כוונתו

 הראיהשיש לדחות את  ,הש"ך( כתב

מהנחש, שכל משלח לדבר עבירה פטור 

מדיני שמים, ששאני נחש שלא היה לו דין 

משלח, אלא היה רק יועץ בדבר, ולכן היה 

פטור אף מדיני שמים, אבל כשמשלח 

ממש יכול להיות שבאמת חייב, וא"כ אין 

בפני  ראיה לתוס'. ]וכעין דבריו מצאתי

יהושע )בבא קמא דף נו. ד"ה אח"ז עיינתי(, 

שכתב: "...במעשה דנחש נמי לא קשיא 

מידי, דלא שייך נמי כלל לומר ששלוחו של 

אדם כמותו, דחוה ודאי לא אכלה כדי 

אלא מנפשה היא  ,לקיים רצון הנחש

דקאכלה, והנחש לא עשה רק מעשה 

הסתה בעלמא, ועיקר המעשה מיוחד לחוה 

לא נהנה בגוף האכילה, לכך  בלבד, והנחש

היה מהראוי לפוטרו אי לאו משום חומרא 

 דמסית שאין טוענין לו..."[.

ששם נפטר עוד דחייה לראיה מהנחש: 

מדיני שמים כיון שהאשה נהנתה והמעשה 

 מתייחס אליה

ע"פ  ,ואפשר עוד לפרש את הדחייה י(

רוצח  בהלכותההג"ה על המשנה למלך 

מעתי בבית מדרשו פרק ב הל' ב: "...ואני ש

של שם, הוא הרב הכולל כמהור"ר חיים 

קמחי נר"ו, שהרב המחבר היה מיישב 

קושיא זו, בהא דאמרינן בפ' האיש מקדש 

דבאומר לשלוחו צא בעול את  ,(.)מג



415 

 

  

לכ"ע הוא חייב  ,הערוה ואכול את החלב

ושולחיו פטור, שלא מצינו זה נהנה וזה 

מתחייב, ה"נ דכוותה, ועיין מ"ש הרב 

מחבר בספר דרשותיו בדרך האתרים דף ה

ו' ב". כלומר, שאין להביא מהנחש ראיה 

לשיטת תוס', כי היה פשוט לגמ' שם, שגם 

לדעת שמאי הזקן שסבר שיש שליח לדבר 

עבירה, בכ"ז כשהשליח נהנה מעשיית 

ואף שהגמ' אמרה  .העבירה, המשלח פטור

זאת לגבי דעתו של שמאי הזקן לחייב את 

נ''מ גם לדידן, דם, בכ"ז המשלח בדיני א

אם נאמר שכששלח לעבירה חייב שגם 

כשהשליח נהנה, אבל המשלח בדיני שמים, 

כי כל  שמים, בדינילא חייב המשלח גם 

החיוב בעבירת הנאה נופל רק על הנהנה. 

וכן נפסק להלכה, שלמרות שבמעילה 

התחדש שיש שליח לדבר עבירה, אבל 

מן לסוך בשכשהשליח נהנה, כגון ששלחו 

, חייב השליח, עיין תוס' וראשונים הקדש

רק בגלל שחוה נהנתה מאכילת  ,שם. ולכן

האיסור, הנחש יכל לטעון שפטור, אבל 

שולח הכשהשליח לא נהנה מהעבירה, וכגון 

עדים לשקר, יכול להיות שבאמת המשלח 

חייב בדיני שמים גם בלי לשכור, ואין מכאן 

י ראיה לתוס' שפטר. )וכן כתב בהמשך דבר

הפנ"י הנ"ל, וכן הגרעק"א בגליון הש"ך שם, 

אהע"ז ח"א  בותוכן בחתם סופר בתשו

 ס"ס ק"נ(.

מיושבת עיקר טענת "דברי  ,עפ"י יסוד זה

 הרב" של הנחש

ולגבי מה שכתב המשנה למלך  יא(

בדרשותיו, עיי"ש שהקשה בפרשת דרכים 

)דרוש ב'(, דאיתא במדרש )בראשית רבה 

אדם דמו ישפך לד, יד(, 'שופך דם האדם ב

וגו', אמר רבי חנינא, כולם כהלכות בני נח, 

בעד אחד, בדיין אחד, בלא עדים ובלא 

ומבואר  .התראה, על ידי שליח וכו"

במדרש, דאף על גב דבדיני ישראל אין 

שליח לדבר עבירה, משום דדברי הרב 

ודברי התלמיד דברי מי שומעין, מכל מקום 

אומרים ואין  ,בבן נח יש שליח לדבר עבירה

איך היה  ,ולכאורה אם כן .דברי הרב וכו'

מועיל טענת הנחש דברי הרב וכו', הרי בבן 

נח אין אומרים כן? ותירץ על פי דברי 

הגמרא שלפנינו, שאם אומר לשליח צא 

ששליח  ,בעול את הערוה ואכול את החלב

חייב, שלא מצינו זה נהנה וזה מתחייב, 

 וכנ"ל.

שהיה צריך  ישוב ראיית התוספות מהנחש:

הנחש להתחייב על ששלחה לעבור 

כיון שהוא היה סבור ב"איסור" נגיעה, 

מכך שיכל לטעון דברי הרב, ושאסורה בו, 

ראיה שבלי תשלום אין חיוב על יש 

 המשלח

ואמנם במקנה )קידושין מג.( דחה את  יב(

דחייתו, וכתב: "...דהא האשה אמרה לנחש 

לא תאכלו ולא תגעו, , שאמר להם הקב"ה

וכיון דבנגיעה לא שייך 'זה נהנה', דאין 

הנאה בנגיעה, א"כ משעת הנגיעה כבר 

ד"ה שלא )תוס' הכמ"ש  .נתחייב הנחש
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הקשו על שם ש(, מצינו בכה"ת זה נהנה

איך אמרינן שאם נהנה  דברי הגמרא,

הרי התחדש  השליח, המשלח פטור,

במעילה שאם שלח שליח שימעול, כגון 

 ,שלח חייבששלחו לאכול לחם הקדש, המ

והרי גם במעילה נהנה השליח מלחם 

 ,ותירצו ?!ההקדש ששלחוהו לאכול

דמעילה לא מתחייב המשלח ע"י הנאת 

השליח אלא ע"י הגבהה דשליח, דמיד 

דאגבהיה שליח קנייה, וההיא שעתא חייב 

וה יאף דבאמת לא צהוא הדין כאן, משלח. ו

מ"מ לא שייך הא  ,הקדוש ברוך הוא הנגיעה

ה טענות היה לנחש לטעון ולא דקאמר הרב

טען, דדוחק לומר דהנחש ידע שלא נצטוה 

כלומר הנחש לא ידע  .על הנגיעה..."

שמותר לחוה לגעת בעץ הדעת, והוא 

התכוון להכשיל אותה בנגיעה בעץ, וא"כ 

עבר הנחש על "נתכוון לאכול בשר חזיר 

ועלה בידו בשר טלה", שצריך סליחה 

 וקמהפס (.כג)למד בנזיר נוכפרה, כפי ש

ת"ר: אישה הפרם וה' יסלח ]"וה' יסלח לה" 

באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה  -לה 

הכתוב מדבר, שהיא צריכה כפרה וסליחה. 

וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה היה 

זה, אין את התירוץ החטא ה, ועל [בוכה...

שחוה נהנתה מאכילת הפרי, ובכ"ז כתוב 

..", שהיה מועיל לו הטענה "דברי הרב.

ומוכח שהאומר לחבירו לחטוא פטור אף 

 מדיני שמים. 

כי דווקא שם יכל  לש"ך אין ראיה מהנחש:

 כי אדם וחוה נענשו להיפטר,

תירץ את שיטת הש''ך והריטב''א ו יג(

"מיהא לפמ"ש  )שם(, וז''ל: המקנה

בההוא דשולח את הבעירה  ,הריטב"א

משום  ,דפטור המשלח אפילו בדיני שמים

ממילא אין קושיא  ,הפיקחשכבר שילם 

כיון דקיבלו אדם וחוה שמההיא דנחש, 

חיוב עונשין, המשלח פטור אם טען דברי 

מסית לא כיון שהיה רק ש .הרב וכו' ודו"ק"

טעון זאת, אבל אם היה הנחש ו לנתנו ל

טוען זאת היה נפטר, כי אדם וחוה "שילמו" 

מה שאין כן בכל אומר לחבירו  .על העבירה

, חייב המשלח ילם השליחולא שלחטוא, 

 בדין שמים.

 

אבל צ''ע, מה הסברא לפטור את הנחש 

בגלל עונש אדם וחוה, הרי צריך להיענש 

 על מרידתו כלפי שמיא

יד( אבל צ''ע ההשוואה בין עונש בידי 

שמים לתשלום ממוני. שבנזק שריפה, 

שורש חיוב התשלום הוא מכך שהניזק 

 הפסיד, ושפיר יש לומר, שכיון שהפיקח

ששרף שילם לו, אין סיבה לחייב את 

המשלח. ]אא''כ נאמר כהקה''י וכמו 

שהקשינו לעיל[. משא''כ הנידון של 

הענשת הנחש הוא על חוצפתו כלפי 

שמיא, ובנידון זה לכאורה עונשם של אדם 

 וחוה לא מעלה ולא מוריד[.

לשיטת  ,נחש הקדמוני ו שלראיה מעונש

שהשולח לעבירה חייב גם בלי  הש"ך

 לםלש
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שאפשר להוכיח  ,ונראה לענ"ד (טו

מהנחש להיפך, שכל משלח חבירו לעשות 

  ,עבירה נחשב ל"מסית", גם בלי ששילם לו

שהרי ממה שסוף סוף הנחש נענש, מוכח 

שהאומר לחבירו לעשות עבירה חייב בדיני 

בשו"ת חוות  כ"כ מצאתי שכ"אחשמים. ו

: "...כי בדין שמים ל", וזיאיר )סימן קסו(

מסית על כל העבירות מקרא חייב ה

ומסברא, ועל כן נתקלל הנחש, ומשם 

למדנו ששאר עבירות דחייב בד"ש בגורם 

תקלה לחבירו ומכשילו...", ועיין בכל שאר 

ספר אריכות דבריו בעניין זה. וכן הבין ב

 ,נראה ועוד ה"ד טז, יב שמות)פנים יפות 

כן כתב ו שער ב, פרק א, סעיף יד(.שהובא ב

: ל"וז קנה )קידושין מג.(,גם בספרו במ

ומזה , הנחש שהרי באמת נענש ,.תדע.".

 . נלמד לכל דבר..."

יש שני מהלכים בתוס' חכמי אנגליה, האם 

 הנחש הסית לע''ז ממש

היאך  ,בתוס' חכמי אנגליה הקשהטז( והנה, 

נלמד מסית לע"ז מהנחש, והרי הנחש לא 

 ,שהנחש הסית לע"ז רץ,הסית לע"ז? ותי

הייתם כאלוקים", ונחשב שהרי אמר "ו

"מדחזינן  רץ:ועוד תי (.נו:)כסנהדרין  ,כע"ז

כ"ש  ,שנענש נחש שלא הסית לע"ז

  מסיתים לע"ז דחמירי".

יתכן שתוס' סברו, שהנחש היה מסית 

 לע''ז, ורק לכן נענש על הסתה בלי תשלום

יז( ויתכן שתוס' סברו כתירוץ א' של תוס' 

לכן חכמי אנגליה, שהנחש הסית לע''ז, ו

נענש בחומרא, אבל המכשילים בשאר 

 עבירות, אם לא שילמו אין להענישם.

גם האג''מ למד מחומרת עונשו של הנחש, 

שגם מסית לשאר עבירות מחמירים עליו 

 כמסית לע''ז

וע"פ זה כתב האג"מ )הובא בחשוקי  (יח

שאסור להזמין  ,(.חמד סנהדרין דף כט

כשידוע שיבוא ממרחק. וזה  ,מחלל שבת

האם  שאלה:ן החשוקי חמד שם: "לשו

מותר להזמין אנשים שעדיין אינם שומרי 

שבת, שיבואו לסעודת שבת אליו הביתה, 

כדי להתרשם מהסעודה, שיש סיכוי שעל 

ידי זה יתקרבו לתורה ומצוות, כאשר הם 

גרים רחוק, וברור לו שעל ידי הזמנתו הם 

שמעתי  תשובה:יבואו לסעודה עם רכב? 

שאסור  ,ש אלישיבממו"ח מרן הגרי"

להזמין אורח החפץ לטעום טעם שבת, 

כאשר ידוע מראש שהוא יחלל שבת, ועובר 

בזה על 'לפני עיור', ואין לעשות מסחר 

כדאי לי לעבור על 'לפני  ,בדיני תורה לומר

עיור', כדי לקרבו בעתיד לשבת. ובשו"ת 

 ,אגרות משה )או"ח ח"א סימן צט( כתב

אופן שאי שאם מזמין אדם הגר במרחק, ב

ודאי אסור,  ,אפשר שיבוא בלא חלול שבת

והוא עוד גרוע מאיסור 'לפני עיור', שהרי 

הוא עוד באיסור 'מסית'. ואף שאיסור 

מסית לחיוב סקילה, הוא רק מסית לעבוד 

עכו"ם, מ"מ לענין האיסור ועונש כלפי 

יש  ,בכל החומר שאין טוענין למסית ,שמיא

 (,כט.) בכל האיסורים, כמפורש בסנהדרין
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מנין שאין  ,שיליף ר"ש בר נחמן א"ר יונתן

אף שלא  ,מנחש הקדמוני ,טוענין למסית

היה שם חטא ע"ז, אלא איסור אכילה מעץ 

הדעת. חזינן שאיסור מסית יש לכל עבירה, 

אך שאין עונשין בדיני אדם רק על מסית 

לע"ז, אבל בדיני שמים יענש, ולא ילמדו 

 .חמד קיהחשול ", עכעליו סנגוריא..."

, שתמיד משלח לעבירה, גם אם לפי הש"ך 

 ,קשה לא שילם לשליח, נענש בדיני שמים,

מה הפסיד הנחש בכך שלא נשמעה 

 ?טענתו

מהי החומרא על הנחש  ,ואמנם קשה (יט

בגלל שהוא מסית? והרי בזה שלא נותנים 

לו לטעון, לא נגרע מצבו, שהרי לפי הש"ך 

ות והריטב"א, גם אם היו נותנים את זכ

הטענה לנחש, והיה טוען "דברי הרב...", 

ג"כ לא היתה מתקבלת טענתו, שהרי בדיני 

 שמים חייב המשלח?

אלא שאף שלא הורע עונשו, הבין כמה 

 שנאוי הוא

שהוא כ"כ  שמראים למסית ,ושמא י"ל (כ

כי  .שאפילו לא רוצים לשמוע אותו ,שנאוי

לטעון טענותיו, ומרגיש לו מי שנותנים 

הצד שלו, אף שאח"כ הקב"ה שהסביר את 

יחליט להעניש אותו, יקל עליו לקבל 

שיודע שהדיין עשה כיון בשמחה את הדין, 

אבל  .דין אמת, וגם העונש נועד להיטיבו

 היא  המסית שלא נותנים לו לדבר, הרגשתו

, שלא מחפשים את האמת עוולשנעשה לו 

כביכול, אלא רק מחפשים להרע לו. 

באמת אין שנאוי והאמת, שזהו עונשו, כי 

המקרה היחיד כמו שרואים, שיותר ממנו, 

שמטמינים עדים במיוחד כדי להרשיע, זה 

רק כל חוטא, שחוטא ון שרק למסית, כי

לעצמו, יקבל עונשו, אבל כשגם מסית 

אחרים לעבירה, שבזה אין שום הצטדקות 

זו בלבד שלא בכך שיצרו גבר עליו, נענש 

ו כמה מראים לכמו''כ שמקבל עונש, אלא 

הוא משוקץ, ולכן לא נותנים לו אפילו 

 כוונתאת הצטדקותו. וא"כ  להסבירלנסות 

דברי חז"ל "ומפני מה לא טען לו הקדוש 

. שלא רוצים לשמוע אותו היאברוך הוא", 

עפר תאכל ")וענין זה המשיך גם לעונשו ש

ה לא רוצה ", דהיינו, שהקב"כל ימי חייך

 לשמוע תפילתו(

אר ההבדל למה מקשים על פי יסוד זה מבו

 חז"ל על הנחש ולא על האשה

 רושםפיל, מ"לסייע לתירוץ הנ נראהו (כא

תוספות חכמי אנגליה )בד"ה ומפני(, של 

מאי  ,וקשה. וז"ל: "ומפני מה לא טען לנחש

ובשביל  ,והלא נמי לא טען לאשה ,קבעי

מנין שאין  ,הכי פירושו ,וי"ל !הנחש לטעון?

שיוכל לבוא  כדי ,מאריכין טענות למסית

מנחש הקדמוני, שלא  ,לידי זכות? ומשני

האריך המקום עמו טענות כמו שעשה 

למה זאת  ,לאדם וחוה, לאדם דכתיב

שאמר האשה  ,ומתוך כך מצא זכות ,עשית

אמר למה עשית  ,נתנה לי ואוכל, וכן לאשה

הנחש השיאני ואוכל, אבל  ,וענתה ,זאת

 . ל", עכמיד כשבא אליו קללו" ,לנחש
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סיבה שאין ות כהונה ביאר, שהמתנה

כדי שלא יהיה הוא בגן  ,טוענין למסית היא

 ותלמידו בגיהנום ,עדן

וכן מצינו במדרש בבראשית רבה  (כב

)וילנא פרשת בראשית פרשה כ סימן ב(: 

עם אדם  ,"ויאמר ה' אלהים אל הנחש וגו'

נשא ונתן, עם חוה נשא ונתן, ועם נחש לא 

וך הוא, אמר הקדוש בר ,נשא ונתן. אלא

נחש זה רשע בעל תשובות, ואם אומר אני 

אתה צווית אותם, , לו עכשיו, הוא אומר לי

ייך, וואני צויתי אותם, מפני מה הניחו צו

קפץ עליו  ,אלא ?!והלכו להם אחר צוויי

שם המתנות  רשופסק לו את דינו". ופי

מפני שאין מהפכין -כהונה: "ופסק את דינו

בגן עדן  שלא יהא הוא ,בזכות של מסית

אף אם  ,וא"כ .ותלמידו הניסת בגיהנום..."

 ,היה טוען הנחש טענותיו, לא היה עוזר לו

שהרי עדיין אין זה רצון ה' שהמסית יהיה 

בגן עדן והמוסת בגיהנום, ועל כרחך 

שלא נשמע מה שיש  ,מחמירים על המסית

 לו להגיד להגנתו.

 על פי הנ"ל מיושבת קושיית הראשונים

יונה,  בינור דושישכתב בחי ועיין במה (גכ

היכי שייך למימר הכא טוענין  ,וז"ל: "וק"ל

ואין טוענין, והרי אין זה טענה אלא דין, 

שהיה מן הדין לפוטרו, כיון דאיכא  ,כלומר

 .ועיי"ש שהניח בצ"ע !למימר דברי הרב..."

וכן הקשה בתוס' חכמי אנגליה, וז"ל: 

א"כ נחש  ,טענה האם מועיל אות ,"...וקשה

 ,וצ"ע". ולכאורה !היה לו לומר ?יאך נדוןה

לפי הנ"ל יש ליישב, שבאמת הדין לא 

כמו שדינו של הנחש לעונש,  ,שתנהה

רק הגמ' לימדה ששנאוי שכתב הש''ך, 

 ,המסית שלא נותנים לו אפשרות לטעון

 וכנ"ל.

, שבאמת לפי הש''ך, טענת דברי עוד י"ל

להיפטר  הרב של הנחש, לא היתה עוזרת לו

ו בידי שמים, שהוא ''ועפר תאכל'', מעונש

ועילה לו רק יתה מכל טענת הנחש האלא 

, שהוא עונש ''ואיבה אדם שבידי לענשו

 אשית''

 ,בהג"ה בש"ך תבועוד י"ל, שמה שכ (דכ

"ואף על גב דאיתא במדרש רבה )בראשית 

ד(, שדנו אותו בסנהדרין של ע"א, מ"מ  ,כ

דין שמים הוא", אמר זאת להסבר התוס', 

בר שמועילה טענת דברי הרב בדיני שס

אבל להסבר הש"ך  .שמים כשלא שילם

והריטב"א שתמיד חייב בדיני שמים, י"ל 

שבאמת נחשב שדנו את הנחש "בדיני 

לשון המדרש שם: "א"ר יהודה זה ) .אדם"

בר סימון בשם רבי הושעיא מתחלת הספר 

ועד כאן שבעים ואחד אזכרות מגיד שנידון 

וא"כ מיושבת הגמ'  .בסנהדרין שלימה"(

, שהנחש יכל לטעון "דברי (כט.)בסנהדרין 

הרב...", כי בדיני אדם באמת טיעון זה 

מועיל, ובכ"ז לנחש המסית לא נתנו לטעון 

ואף שבבי"ד של מטה ממש, טוען  .זאת

השוכר עדי שקר "דברי הרב...", ומקבלים 

טענתו ופוטרים אותו מתשלומים, בכ"ז 

נים, כלומר דנו אצל הנחש היה את שני הדי



420 

 

  

אותו בדין שמים, שיקבל עונש מיד ה', אבל 

כאן קיבל חוץ מהעונש של "עפר תאכל כל 

ימי חייך", גם עונש מבני אדם "איבה 

שמשמים דנו כעין  אשית...", כלומר,

"ישפוט ה' ביני ובינך" שאמרה שרה 

שבני  ,גזר עליו הקב"ה ,לאברהם, וגם כאן

יכל  אדם יענישו את הנחש, ולכן הנחש

לטעון, שבדין אדם הוא פטור מהעונש של 

"איבה אשית", ובכ"ז הקב"ה לא נתן לו 

לטעון זאת. ושמא זוהי כוונתו של הכסף 

הקדשים, שכתב על הש"ך הנ"ל: "מ"ש 

הש"ך שמשלח לדבר עבירה חייב בדיני 

שאין זה רק בהנוגע בינו  ,שמים, אולי י"ל

גם בדיני  ,אך בהנוגע בינו לאדם לשמים...

מה שאין כן גורם  .מים פטור בשליחש

דחייב בדיני שמים גם מצד שבינו  ,בעלמא

 לחבירו, ואולי הוא בכלל מש"ה לפני עיור...

מה שאין כן ע"י שליח, אין בכלל זה... וכן 

מ"ש שם בהג"ה ממסית, כי נחש הקדמוני 

כמש"ה ואיבה  ,נענש גם בסגנון דיני אדם

בחינת והיינו ב ,אשית בינך ובין האשה וכו'

דיני שמים גם מצד בינו לבריות, וצלע"ע 

 היטב".

דכדי  ,היד רמה מסוגיית הנחשדיוק 

 ,להיפטר בטענת "דברי הרב" צריך טענה

 ע''זוקושייתו 

שיש ללמוד מהגמ' בסהנדרין  ,ונראה (הכ

הלכה שטענת הנחש מעלה ומורידה, הנ"ל, 

שבדיני אדם, אף שקיימ"ל אין  .למעשה

משלח פטור, בכ"ז שליח לדבר עבירה, וה

בבי"ד, כי אם לא יטען,  זאתצריך שיטען 

יצא חייב גם בדיני אדם. ובאמת מצאתי 

שהסתפק בזה ביד רמ"ה )שם, ד"ה 

דמסית  ,ואמרינן(, שכתב: "...ושמעינן מינה

לא מיפטר  ,לבד מע"ז ,דכל התורה כולה

אלא היכא דטעין, אבל אי לא טעין, לא 

עלמא דאין דהא דקי"ל ב ,טענינן ליה. וש"מ

שליח לדבר עבירה, דוקא היכא דטעין 

דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי  ,משלח

מיחייב.  ,שומעין, אבל היכא דלא טעין

 ,דהא בכמה דוכתא דקא מקשי ,וקשיא לי

ולא קא  ,והא אין שליח לדבר עבירה ,אמאי

 ,הכא במאי עסקינן דלא טעין ,משני

לא  ,דאלמא לא שנא הכי ולא שנא הכי

 וצריך עיון". !ב משלחמיחיי

 שהמשלח יטען טענתצריך  הסבר הגמרא:

שיסודה הוא שסבור היה  ,דברי הרב

כדי לשלול מצב שהשליח לא ישמע לו, 

, שאז עבירהה את לעבור השליח שלחץ על

 אין לטענה זו מקום

ושמעתי מהגאון רבי אדיר אוירבך  (וכ

שליט"א, שגם אם נאמר שיש הבדל בדינו, 

הרב...", לבין אם לא יטען, אם יטען "דברי 

עד כמה חשב  ,הכוונה, שתלוי במציאות

באמת ע"פ הנסיבות שהשליח ישמע לו או 

לא, כי אם רק אמר לו ברפיון, ולא כ"כ 

ברצינות, באמת תתקבל טענתו שחשב 

שהשליח לא ישמע לו, אבל אם ממש 

משכנע אותו בכל כוחו ללכת לעשות 

ול עבירה, ולוחץ עליו, עד שכמעט לא יכ
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לסרב למשלח, לא יכול לטעון השליח 

שחשב שלא ישמע לו. כלומר, אין הנידון 

אם בפועל הוא יטען זאת, אלא האם 

 .המציאות מראה ששייך לטעון זאת

כי  ,וממילא באמת כשלא שייך לטעון זאת

לחץ עליו מאוד, לא יעיז פניו לטעון זאת, 

שהרי ברור שהלך לעבירה רק בגלל 

בצורך שיטען וזאת הכוונה המשלח. 

ומצאתי סמך להסברו בשיעורי ר' המשלח. 

שמואל )שם, אות רפט(, שכתב על דברי 

דס"ל  ,היד רמ"ה: "ונראה ביאור דבריו

כהסמ"ע בסי' קפ"ב, דהפטור באין שליח 

לדבר עבירה הוא משום דמצי אמר 

המשלח כסבור הייתי שלא ישמע לי, היינו 

דלא נתכוין באמת למנותו שליח, ולכך סבר 

הרמ"ה דבעינן שיטען כן המשלח". וממילא 

, לא באמתשכשמינה אותו כשליח  נרויח,

 יטען זאת.

רק לחלק בין מסית למשלח, שיש מקום 

צריך  ,במסית שחייב על מעשה ההסתה

שלא ישמע היה לטעון טענת אונס שסבור 

, אבל המשלח לעבירה תמיד פטור גם לו

אם אינו טוען, שכיון שלא היה צריך 

עשות כדבריו, אין המעשה השליח ל

 מתייחס למשלח

אבל בהמשך דבריו, כתב בשיעורי ר'  (זכ

שמואל: "אבל לולי דבריו יש לחלק, דלענין 

דבעינן לחייב המשלח על מעשה  ,שליחות

דכיון  ,השליח, גם היכא שאינו טוען, אמרינן

דלא הוי ליה לשליח לשמוע בקול המשלח, 

א הוי כעושה אדעתיה דנפשיה ולאו אדעת

דמשלח, ולכן אין המעשה מתייחס 

אין אנו באין לחייבו  ,למשלח. אבל במסית

על מה שעשה המוסת, אלא על מעשה 

שבא להסיתו לגרום שיעבוד  ,הסתה גופיה

ע"ז, אלא שיכול לטעון שהיה אנוס שחשב 

שלא ישמע לו, אבל כל כמה דלא טעין אנן 

המשלח לעבירה,  ,לא טענינן ליה". כלומר

עדי שקר, ולבסוף לא הלכו  שולחהוכגון 

אבל  .להעיד, אין המשלח מקבל עונש

במסית הרי הדין לא כך, כדכתב בספר 

החינוך )פרשת ראה, מצוה תסב(: "...ואף 

שלא עבדו  ,על פי שלא נעשה המעשה

העבודה זרה לא המסית ולא המוסת, אף 

מפני הדיבור  ,על פי כן דינו כדין מסית

מעשה  וא"כ במסית דנים על .לבד..."

ההסתה, ולכן עד שלא יוכח אונסו בטענתו, 

 חייב.

דעת הפנ''י, שכל דברי התוספות שצריך 

המשלח לשלם כדי להתחייב בדיני שמים, 

הוא רק בגוונא שהשליח היה עושה את 

העבירה בלא''ה, אבל באופן שעושה רק 

בגלל המשלח, חייב המשלח בדיני שמים 

 בכל אופן

מה )שתלוי וכעין ההסבר הנ"ל ביד ר (חכ

במציאות אם עשה בגללו(, מצאתי בפני 

שכתב:  יהושע )בבא קמא דף נו.(,

הא דאמרינן  ,"...ולענ"ד נראה ליישב

דושין דהשולח חייב בדיני שמים, היינו יבק

היכא שהשליח עשה המעשה בצווי של 
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המשלח, שעיקר המעשה מיוחד להמשלח 

שחפץ בזה הענין, ולולי ציווי המשלח לא 

רוצה לעשות זה המעשה,  היה השליח

ומדין שלוחו של אדם כמותו אתינן עליה, 

דנהי דבדיני אדם פטרינן ליה מטעמא 

דדברי הרב וכו', מ"מ יש לחייבו בדיני 

שמים, כיון שעיקר המעשה מיוחד אליו. 

בענין יואב בהריגת אוריה, שלא עשה  ,כגון

ווי דוד המלך, ועל כרחך ייואב אלא לקיים צ

 ,אב לדוד כמו שוכר הנ"ללא גרע מעשה יו

]ודלא כדברי  כי דבר המלך אליו נחוץ,

ובודאי  ,התומים שהובאו בתחילת הסימן[

היה רוצה דוד שיואב יעשה הדבר 

בשליחותו ולא יתעצל, לכך פשיטא ליה 

 ,וכן .לתלמודא דחייב דוד בדיני שמים

האומר לשלוחו הרוג את הנפש, שהמשלח 

שה זה עיקר בענין זה, ורוצה שהשליח יע

בשליחותו, ולולי שליחותו לא עלה על דעת 

השליח לעשותו, אלא לקיים ציווי המשלח 

עשה כן, לכך חייב בדיני שמים מדין שלוחו 

דון דידן, ישל אדם כמותו. משא"כ בנ

להוציא  ,באומר לחבירו להעיד עדות שקר

מראובן לשמעון, דלא שייך כאן כלל דין 

. ואשלוחו של אדם כמותו, דלאו שלוחו ה

לקיים רצון  םעושי םודאי אינ ,וכן העדים

 םהאומר בלבד, אלא בלא"ה נמי היו עושי

מעשה  ,לרצון הבעל דין, וזה האומר

סרסורי עבירה בעלמא הוא דעבד, ואיהו 

בעצמו נמי אינו שלוחו של הבעל דין, נמצא 

שעיקר מעשה אינו מיוחד אליו אלא 

להעדים עצמן, לכך כתבו תוספות 

ר פטור, ואפילו בשוכר בפשיטות דאומ

סד"א דפטור מהלין טעמי, קמ"ל דחייב 

 דבשוכר הוי כמו שליח". 

 ,התוספות כתב הקצוה''ח, שכל דברי

הוא  כשלא שילם, שהמשלח לעבירה פטור

ולא  ,דווקא מחיוב תשלומין בידי שמים

 , אלא שיתכן שבשוגג פטורמעונש שמים

ולגבי חידוש התוספות והרמ"א, שרק  (טכ

ייב בדיני שמים, כתב בקצות בשוכר ח

דכאן  ,החושן )סי' לב, ס"ק א(: "...ולי נראה

מיירי מחיוב תשלומין בדיני שמים, וכההיא 

דאמרינן כיוצא בו )ב"ק קיח, א(, איני יודע 

אם נתחייבתי, פטור מדיני אדם וחייב 

לשלם בדיני שמים, וה"נ בשוכרן חייב 

לשלם בדיני שמים. אבל עונש בדיני שמים, 

אי אית ליה אפילו אם אינו שוכרן, ומשום וד

דאף דאין שליח לדבר עבירה, ענוש הוא 

קצות החושן הבדיני שמים...". כלומר, דעת 

שגם לפי תוס' שפטר מדין שמים את היא, 

האומר לחבירו לעשות עבירה, זה דווקא 

מחיוב ממון מדין שמים, אבל חטא כלפי 

שמים, יש בכל מקרה, ולכן יענש האומר 

ירו לעשות עבירה. ]ואמנם הסתפק לחב

אם יקבל  ,בחשוקי חמד )סנהדרין דף כט.(

שגם  ,עונש כששגג המשלח, וז"ל: "...ויתכן

מה שכתב הקצוה"ח שכל משלח אף 

שפטור מתשלומין בדיני שמים, חייב 

בעונש, היינו דוקא במזיד, אבל אם המשלח 

 היה שוגג אולי פטור"[. 

 יהושעכדעת הקצוה"ח כתבו החכ"צ וספר 



423 

 

  

וכדעת הקצוה"ח, כתב בשו"ת חכם צבי  (ל

)סימן קלח( וז"ל: "...אבל עיקר ראייתו של 

 ,דאטו מי לא מודו התוס' ,הש"ך אינה כלום

 ,דאף שאינו מחויב לשלם לצאת ידי שמים

שהרי החזיק ידי עוברי  ,עבירה היא בידו

ומשום לפ"ע לא תתן מכשול נמי  ,עבירה

 ,שר חטאאיכא, ובודאי יש עליו עוון א

ועונש מחטיאי אדם בדבר, אלא שאינו 

כיון שלא  ,צריך לשלם אף לצאת ידי שמים

שכרן, ובתשובה בעלמא סגי...". כלומר, יש 

שלוש דרגות של עבירה, יש שחייבים בדיני 

אדם, ויש שחייבים בדיני שמים, ויש שגם 

בדיני שמים לא חייבים, ובכ"ז עברו איסור 

ל לתפוס ממונו וכן לא יועי .ויענשו משמים

של הניזק, כבשאר מקומות שחייב בדיני 

 שמים. 

וכן כתב בספר יהושע )לרבי יהושע העשיל 

באב"ד(, כתבים ופסקים סימן תכו, וז"ל: 

"ואנכי לא זכיתי להבין דברי הש"ך ופלפולו 

הנעים, דהלא התוספות שם בסנהדרין 

 ,דא"כ כל מסית יהא פטור ,במקומו הקשו

דבנחש לא היתה  ,ותירצו !דדברי הרב

מצוה שלא להסית, משא"כ אדם נצטוה 

 שלא להסית.

שלנחש עוזרת טענת דברי  ,ולפי"ז יתכן

, כי אינו מצווה במצוות הרב להיפטר

יענש  תוכחה, אבל יהודי המצווה בכך,

בדיני שמים על כך שלא רק שלא הוכיח 

 אלא גם הסית לעבירה

לפי"ז ממשיך בעל ספר יהושע: ''וו (לא

דאף דהנחש היה  ,ראיה מנחשאין שום 

פטור, מ"מ אדם חייב עכ"פ בדיני שמים, 

דהרי לא מיבעיא שאינו רשאי להסית, אלא 

אפילו מצוה להוכיח, שנאמר הוכח תוכיח 

 (,נד:)וכן אמרינן להדיא בשבת  ,וכו'

דנענשו הצדיקים בדין שמים מפני שלא 

הוכיחו, וכ"ש דאיכא עונשי שמים במסית, 

אף הסיתו נמי  ,ושלא רק שלא הוכיח

איך שייך לומר שאין  ,וא"כ !לעשות עבירה

כאן עונשי שמים, הרי בודאי הפסוקים 

 !מורים דיש על האדם עונשי שמים בזה

הפוסקים בזה אי חייב בדין  יומאי דפליג

היינו אי חייב בדיני שמים  ,שמים אי לא

וא"כ אין ראיה מנחש  .לשלם מה שהפסידו

החריף מ' איצק כלל. שוב הראו לי תלמידי 

שכבר עמד בזה הגאון ח"צ  ,מיכל מאניש

תי יבתשובותיו סי' קלח יע"ש. ונהנ

 . ''ונתי לדעתו הגדולהושכי

תמיהת ספר יהושע על דברי החכ"צ 

, הרי שהשולח לעבירה חייב מצד לפני עיור

לפ''ע הוא רק בתרי עברי דנהרא, וכאן 

 השליח יכל לחטוא לבד

 אך מ"ש''ומוסיף בעל ספר יהושע:  (לב

דעובר על לפני עיור  ,]כפי שהובא לעיל[

לא ידעתי מאי , ]כששולח לעבירה[ וכו'

לפני עיור שייך בפיתוי בלא שכרן, הלא 

במקום שיוכל לעשות בעצמו לא שייך לפני 

עיור, רק היכי דקיימא בתרי עברא דנהרא, 
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אבל לפמ"ש משום הוכח תוכיח ניחא 

 ודו"ק".

 הנ"ללפי החזו"א מיושבת התמיהה 

ואמנם לפי החזו"א )יו"ד סי' ס"ב ס"ק  (גל

 פרק א, סעיף י בשער ב, שהובא לעילי"ג( 

)וכן מוכח מהחפץ חיים והפרי חדש 

(, לא קשה על 41שהובאו שם בהערה 

החכם צבי, כי אף שיכלו העדים להעיד 

שקר גם מבלעדי המפתה, סוף סוף הוא זה 

שהכריע את רצונם להעיד שקר, ולכן עבר 

 י עיור מדאורייתא.על לפנ

בין  נ''לבספר עיון יעקב כתב כחילוק ה

 הנחש לכל שולח לעבירה

וע"ע בספר עיון יעקב )לרבי יעקב  (דל

ריישר, סנהדרין כט. ד"ה דברי(, שכתב: 

להכי הנחש היה פטור אף מדיני  ,"...א"כ י"ל

מה  .לו טען, כיון שלא נצטווהישמים א

שנצטוינו שלא להביא  ,שאין כן לדידן

ואדרבה חייבנו להוכיח את  ,תקלה ע"י אחר

לכן חייב בדיני שמים בשליח לדבר  ,חבירו

חייבה התורה  ,ובמסית לע"ז החמור .עבירה

 .אף בדיני אדם..."

דעת הגר"א כהבנת הש"ך בתוספות 

פטור מדיני  שולח לעבירה ע''י אמירה,שה

בדיני  נענש אם שלח לרצוחשמים, ורק 

 שהרי חייב להצילושמים, 

 ,ואמנם כהבנת הש"ך בתוס' (הל

שהמשלח לעבירה רק ע"י אמירה, פטור גם 

מעונש שמים, כן כתב גם בביאור הגר"א 

שכן מוכח  ,)חו"מ, סי' לב, ס"ק ב(. ועיין שם

מהרמב"ם )הלכות רוצח פרק ב הלכה ב(, 

שכתב: "השוכר הורג להרוג את חבירו, או 

 ,שופך דמים הוא ששלח עבדיו והרגוהו...

 .וחייב מיתה לשמים" ,ריגה בידון הוועו

ומשמע דווקא "השוכר", ולא "האומר", כי 

ק יאם רק אמר, פטור מדין שמים. וכן מדוי

שכתוב "האומר  (,מג.)בגמ' בקידושין 

הוא חייב,  -לשלוחו צא הרוג את הנפש 

ושולחיו פטור", כלומר לדעת ת"ק שם, 

 .פטור אף מדין שמים, כי רק אמר ולא שכר

בגמ' שם, שיש בכ"ז עונש קל ומה שכתוב 

)"דינא זוטא"( בידי שמים, למי שאמר 

לשליח ללכת להרוג, זה חומרא מיוחדת 

שיש דווקא במשלח לרצוח, מה שאין כן 

משלח )ע"י אמירה( לשאר עבירות, גם 

עונש קל לא יקבל. והסיבה שברציחה 

עונש קל אע"פ שרק ב להענישוהחמירו 

צילו חייב אמר, מכיוון "שאפילו אם יכול לה

ועובר משום לא תעמוד כו', כמ"ש בסי' 

 תכ"ו ואפילו לאגורי, כ"ש כשאומר להרגו".

 בבראשיתוכן נראה לדייק מלשון המדרש 

, (יג סעיף, לד פרשה נח פרשת וילנא) רבה

 אחרים את השוכר זה, אחיו איש מיד: "ל"וז

 ל."ם הנ", וכלשון הרמב"חבירו את להרוג

לעדים להעיד אבל קשה ע''ז, למה באמר 

שקר ולהפסיד ממון, פטור מדיני שמים, 

הרי חייב גם בהצלת ממון חבירו מדין 

 השבת אבידה

לו( והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן 

שליט"א, שלכאורה קשה, למה פטור 

האומר לעדי שקר להעיד ולהפסיד שלא 
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כדין, הרי חייב להציל גם את ממון חבירו 

ריבתה מדין השבת אבידה, וכל מה שהגמ' 

בסנהדרין דף עג. מלא תעמוד הוא שחייב 

 גם להוציא כסף ולהציל אותו עיי"ש.

הרמב''ם השמיט את החידוש שחייבים 

בדיני שמים על אמירה ברציחה, כיון 

 שסמך על איסור לא תעמוד

הרמב"ם  מדועאמנם קשה לי לפי"ז,  (זל

רציחה, לא כתב גם את הלכות הנ"ל ב

נענש קצת החידוש שאף שרק אומר עדיין 

בדיני שמים, שהרי לגבי רציחה התחדש 

בגמ' בקידושין, שיש עונש קל גם לאומר, 

! ושמא י"ל, חידוש זה והיה לרמב"ם להביא

שכיוון שאין נפק"מ להלכה למעשה, לכן 

]ויתכן שסמך על  לא הביא זאת הרמב"ם,

ומה שהביא  ,איסור לא תעמוד הידוע[

ששוכר רוצח חייב בדין שמים, כתב זאת 

הלכה היא שאף ששכר השנדע שכדי 

 .בכ"ז פטור מדיני אדם ,בכספו את הרוצח

ן ווכן מוכח מדבריו שם שהדגיש: "...ועו

ואין בהן  ,וחייב מיתה לשמים ,הריגה בידו

מיתת בית דין". ודו"ק. ואמנם כל זה דלא 

כ"אחד מן הגדולים אשר בארץ המופלגים" 

שהובא בשו"ת חוות יאיר סימן קסו, 

..כי שם בקידושין איירי נמי שכתב: ".

האומר לשלוחו ולא  ,והכי משמע ,בשכרו

 ,אמר לחבירו, דכיון דמוכן לעבודתו

נם, ובכה"ג היה יושליחותו בין בשכר בין בח

ובכה"ג לא  ,שליחות דוד המע"ה את יואב

כי  .שייך למימר סבור הייתי שלא יעשה"

באומר בלבד יכול לטעון שלא התכוון 

דבריו, שבגמ' בקידושין  לשלוח. ונמצא לפי

הנ"ל, שחייבו בעונש קל את השולח להרוג, 

זה רק את השוכר, ומשמע שאם רק יאמר 

לרוצח לרצוח, יהיה פטור גם מעונש קל, 

ועיין בחוות יאיר שם שכתב שלא נראין 

 דבריו.

דעת המאירי ותוספות הרא"ש לחלוק על 

ולחייב בדיני שמים השולח  ,תוספות

''כ לא גרם הפסד, , אאלעבירה באמירה

 כגון שהשליח שילם

וכדעת הש"ך והריטב"א שחלקו על  (חל

תוס', וסברו שאין הבדל בין שוכר לאומר, 

ואף אם רק אמר חייב בדיני שמים, כן כתב 

 ,במאירי )בב"ק נט:(, וז"ל: "שלח ביד פיקח

שאין  ,הפיקח חייב אף בשלהבת ועצים

ואפילו כשאמר לו לך . שליח לדבר עבירה

שהרי  .כמו שבארנו בראש המשנה ,קוהדל

דושין היו מחזירין בזה לחייב יבשני של ק

את המשלח מדין שלוחו של אדם כמותו, 

אלא שהפקיעוהו ממה שאין שליח לדבר 

עבירה כמו שביארנו, והמשלח פטור אף 

מדיני שמים. ואף על פי שבשוכר עדי שקר 

רו אמרו שבדיני שמים חייב, בזו הוא ילחב

כאן הרי הפיקח חייב לשלם  מפסידו, אבל

והוא הדין, שאם לא יהיה לו במה לשלם,  .לו

שהמשלח יש לו עליו עונש שמים". כלומר, 

שכתוב  ,נו. הגמ' בב''קאת הסתירה בין ש

שהשוכר עדי שקר חייב בדיני שמים, לבין 

בבא קמא נט: שמשלח שלהבת ביד הגמ' ב
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פיקח, פטור המשלח אף מדין שמים, לא 

כמו תוס', שיש חילוק בין המאירי תירץ 

נו.  בגמ' בדףשביאר, 'אומר' ל'שוכר', אלא 

גרם לחבירו הפסד, ולכן חייב בדיני שמים, 

בב"ק נט: אין לו הפסד, כי הפיקח בגמ' ו

רה ביד יישלם. אבל גם בשולח את הבע

פיקח, אם לא היה לפיקח ממה לשלם, חייב 

השולח בדיני שמים. ומשמע שחייב גם 

יני שמים )ולא רק שיענש לשלם לניזק מד

מדין שמים(. וכן נראה מדברי תוס' הרא"ש 

)קידושין מב:, ד"ה שלח(, שאין המשלח 

פטור אלא אם כן שילם השליח, וז"ל: 

דהאומר  נן,"...ומיהו לקמן בשמעתין אמרי

דמשלח חייב  ,לשלוחו צא והרוג את הנפש

בדיני שמים לכל הפחות בדינא זוטא. 

ש עונש של ממון. י ,ומסתבר דבממון נמי

והא דנקט התם שוכר עדי שקר, מצינא 

למימר דבלא שוכר נמי מחייב, והאי דנקט 

שוכר, לאשמעינן דאפילו שוכר לא מחייב 

בדיני אדם. והאי דלא תנא הכא חיוב דיני 

שמים גבי משלח, משום דתנא הפיקח חייב 

ואם אין לו מה לשלם, אפשר  .לשלם

ר שחיוב דמשלח חייב בדיני שמים". ומבוא

אלא  ,השליח אינו פוטר את המשלח

התשלום הוא שפוטר, וא"כ עד שהפיקח 

ישלם, רובץ חיוב מדין שמים על המשלח 

 גם בלי שכירות.

מקור לחיוב המשלח לעבירה בדיני שמים, 

שמשלח גוי לא יהיה  ממקור זה, ונפק"מ

 חייב

, (סימן קסו)עיין בשו"ת חוות יאיר  (טל

המשלח בדיני ששאל מניין באמת שחייב 

 ה שמים, וז"ל: "...ולכאורה מהיכן פשיטא לי

אחר שיש סברא דברי רב ודברי  ,כ"כ

 וסבר שלא ישמע לו ?..." ,תלמיד וכו'

כתב מקור לחיוב  (,בב"ק נו.)ובמהר"ץ חיות 

בידי שמים על ידי שליח, מהכתוב בפרשת 

נח )ט, ה(: "ומיד האדם מיד איש אחיו 

: "זה אדרוש את נפש האדם", ודרשו

השוכר את אחרים להרוג את חבירו" )מד"ר 

 רוצח פ"ב ה"ג(. הל' בראשית שם, רמב"ם

. הרי שחייבים בדיני שמים על ידי שליח

אא"כ  ]ולכאורה יש מכאן ראיה רק לשוכר,

נאמר שנקט שוכר משום אורחא 

והוסיף שם: "...ואע"פ דקרא זה  .דמילתא[

קודם מתן תורה נאמר, ואפשר דעכו"ם 

]ודווקא לכן  יש שליח לדבר עבירה,לעכו"ם 

יש כאן דרישה, ויתכן שאחר מתן תורה אין 

מ"מ כיון דפרשה זה לא נישנית  חיוב כלל[,

בסיני שוב הדין דרק לישראל נאמר...". 

ומשמע מדבריו, שכיון שהמקור לדין שיש 

חיוב בדיני שמים למשלח לדבר עבירה, לא 

נשנה בסיני, א"כ כשגוי שולח גוי לרצוח, 

המשלח לא יהיה חייב אף בדיני שמים, 

בשער ולכאורה זה ראיה למהריל"ד שהובא 

, שחמו"ע לא הכשילו ב, פרק א, סעיק יא

את המלך, כי כלפי המלך אמרינן שאין 

 שליח לדבר עבירה.

שהמדיינים  ,מוכח ממהריל"דאבל קשה, ד

 ודלא כנ"ל ,נענשו על החטאת ישראל
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ואמנם בדעת המהריל"ד אי אפשר  (מ

ומר שעל גוי לא החמירו שיתחייב בדיני ל

בספר 'דף על הדף' על בבא כיון ששמים, 

הביא את דברי מהריל''ד, על  (לח.)קמא 

אל  ,דאיתא שם בגמ': "ויאמר ה' אלימה 

וכי  .ואל תתגר בם מלחמה ,תצר את מואב

מה עלה על דעתו של משה לעשות 

אלא נשא משה קל  ?!מלחמה שלא ברשות

אמר לו הקדוש ברוך  .'וחומר בעצמו וכו

עלתה על  ,לא כשעלתה על דעתך :הוא

שתי פרידות טובות יש לי להוציא  .דעתי

 ונעמה העמונית". ,רות המואביה ,מהן

דברי רש"י על בביאור המהריל"ד  וכתב

שבשעה שמשה  ,התורה בפרשת שמות

נו בקש להרוג את המצרי, אומרת ירב

 )שמות ב, יב( 'וירא כי אין איש', :התורה

ופירש רש"י, 'שאין איש עתיד לצאת ממנו 

 ,שיתגייר'. והקשה הרא"ם, דמדבריו משמע

 ,שאם היה ראוי לצאת ממנו איש שיתגייר

הרי כבר נתחייב  . וקשה,לא היה משה הורגו

וביאר  !?מחמת מעשיו בבית ובשדה ,מיתה

המהרי"ל דיסקין, דהנה המיתה שנתחייבו 

ם דיני שמים, כיון שהבינים הם רק יהמד

החטיאו את ישראל על דבר פעור, ובדיני 

דיני באדם אין שליח לדבר עבירה, ורק 

שמים נתחייבו, ובכל זאת אנו רואים, שכיון 

לצאת פרידות  יםשמהמואבים עתיד

ומבואר, שתולדה  .טובות, אין להענישם

מגינה על הנידון  ,טובה העתידה לצאת

ומצינו שאמרו  .שיתעכב ענשו בדיני שמים

נו הרג את המצרי בשם ישה רבחז"ל, שמ

 .המפורש, והיינו שמשה הרגו בדיני שמים

דיני שמים, אם בוכיון שכל מיתתו היא רק 

היה יוצא ממנו תולדה היו מעכבין את 

ענשו, לכן אילו ידע משה שיצא ממנו איש 

שיתגייר לא היה ממיתו אפילו בשם 

עכ"פ חזינן שיש בגוי חיוב בידי  .המפורש

 שמים.

מקור  ,לדעת המהריל"דר, שוצריך לומ

חיוב המשלח לעבירה הוא ממה שמצינו 

את השולחים שהעניש הקב"ה  ,בתנ"ך

 לעבירה

וצריך לומר שהמקור שגם בגוי יש  (מא

שליח לדבר עבירה, הוא ממה שמצינו 

במקורות רבים שהקב"ה מעניש את 

סברא שאסור גם מהמשלחים, וא"כ פשוט 

קנה ח לעבירה. ואכן מצאתי במולגוי לשל

)קדושין מג.(, שהביא מקורות אחרים לדין 

זה, וז"ל: "...הא דפשיטא להש"ס דלכ"ע 

נראה דנפקא מדכתיב  ,חייב בדיני שמים

על אשר עשו  ,ויגוף ה' העם' ,בפ' כי תשא

אף שוהרי  .וגו' 'אשר עשה אהרן ,העגל

אשר 'שלא עשו בעצמם, כדקאמר קרא 

 ., אפ"ה אמר קרא אשר עשו'עשה אהרן

 ,'שםויגוף ה'כדכתיב  ,בדיני שמיםאלמא ד

כן יש להוכיח ממעשה והוי שלוחו כמותו. 

אף  ,שנענש שאול ,דשאול ונוב עיר הכהנים

שנהרגו ע"י דואג. וממעשה דוד בהסתה, 

מעשה אחאב בנבות, אף על פי שהוא מו

 וכאלה רבות...". .ע"י שליח
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עוד מצינו במדרש שכל טוב )בובר, 

סי' כד(,  בראשית פרשת וישב פרק לז,

לגבי שמעון שהיה השליח של כל האחים 

להשליך את יוסף לבור: "...השליח הזה הוא 

כשולחיו, ואף על גב דאמרו רבנן אין שליח 

לדבר עבירה, הני מילי לדיני אדם, אבל 

ודוגמא לדבר בגוי,  .בדיני שמים איכא"

 ,בספר מענה לשון )דף כז( כתבש ,מצאתי

ודעת  דשר של מצרים היה מכניס בלב

והוא היה שלוחו  ,פרעה להרע לישראל

 ,להרע להם, ואין שליח לדבר עבירה

וגם השר  .והשליח חייב, לכן לקה פרעה

דבדיני שמים המשלח חייב. וע"ע  ,לקה

במה שהוסיף על דבריו בספר פני דוד 

שמות פרשת יתרו ד"ה ויספר משה. )ויש 

להוסיף עוד שהרי גם פרעה בעצמו שלח 

ראל, ובכ"ז נענש גם אחרים להרע ליש

 הוא(.

במלך המצווה לחייל יהיה חייב בדיני 

 שמים לכולי עלמא

בענין  ,עכ"פ יוצא מכל הנ"ל לנד"ד (מב

שלכולי המלך שגזר מיתה על חמו''ע, 

ש"ך הנ"ל(, יש בין לתוס' ובין לעלמא )

כי  .שליח לדבר עבירה ויענש בדיני שמים

המלך המצוה על החייל, לא גרע מ'שוכר 

בכסף, שהרי כל הסברא שכשרק  'שקרעדי 

לפוטרו, מכיוון יש 'אומר' )ולא 'שוכר'( 

שמסתמא השליח לא ישמע למשלח 

לא  ,במלך המצווהאבל לחטוא בחינם, 

ולכן יש שליח לדבר  ,שייך שלא ישמע לו

עבירה וחייב בדיני שמים לכו"ע. וא"כ 

חוזרת השאלה על המהריל"ד, איך חמו"ע 

חייבו אותו בדיני הכשילו את המלך, והרי 

 שמים ?

כ ", משבשער ב, פרק א, סעיף ידועיין 

לתרץ בזה.

 דינים העולים מסימן יג:

 א. אם שכר עדים שיעידו שקר, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים )ס"ק א(.

ב(, -ב. יש אומרים דווקא שוכר אבל אמר לעדים להעיד שקר פטור אפילו בדיני שמים )ס"ק א

 שגם אם אמר להם חייב בדיני שמים )ס"ק ו(.אולם יש חולקים 

ג. וכל זה אם שלחו לעבירה, אבל אם רק יעץ לו לעבור עבירה, יש אומרים שלכו"ע אינו חייב 

 בידי שמים )ס"ק ט וס"ק כח(.

 ד. אם שלח שליח שיהנה מאיסור, לכו"ע אין נענש המשלחו גם בידי שמים )ס"ק י(.

הדין בשאר עבירות, דעת הרבה פוסקים שבוודאי עבר  ה. אם פיתה לעדים שיעידו בשקר והוא

על איסור לפני עיור ועל איסור  מסייע לעוברי עבירה, רק שלפי המקילים בסעיף ב', מתכפר 

לג(. אולם יש -למשלח בתשובה, ואינו חייב לשלם להבעל דין שהפסיד את כספו )ס"ק כט

 שסברו שפטור גם מעונש בידי שמים וצ"ע )ס"ק לה(.
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שאמר למשרתו שיעיד שקר, אין זה נחשב כמו שוכר, ופטור מדיני שמים לדעות  ו. מי

 הפוטרות )ס"ק ה(.

 ח. אסור להזיק לחבירו אע"פ שדעתו לשלם )ס"ק ז(.

 ט. אסור להזמין אורחים שיודע שהם יחללו שבת כדי להגיע )ס"ק יח(.

לא חשבתי י. יש מסתפקים שמה שאין שליח לדבר עבירה זה רק אם טען כן המשלח ש

שתעבור עבירה )ס"ק כה(. ויש אומרים, שבמשלח תמיד פטור, ורק מסית צריך לטעון כך 

 )ס''ק כז(.

יא. אם שלח שליח להזיק את רכוש של חבירו, חייב השליח בכל הנזקים, וכיון ששילם השליח 

המזיק פטור המשלח בדיני שמים לכל הדעות. )והיינו, אם עושה תשובה על מה ששלח שליח 

 הזיק את של חבירו( )ס"ק לח(. ל
  

שני מעשי רציחה באיזה אופן נחשבים  - סימן יד

 למעשה אחד
 בסעיף לח 116שייך לסוף פרק א הערה 

 

 

חילוק בין הגברת אש שנחשבת מעשה 

אחד של הצתת אש ליריית חץ שני אחר 

יריית חץ ראשון שנחשבת מעשה רציחה 

 נפרד, ונפק''מ לקלב''מ

, בהערה סעיף לח, פרק א בשער ב,עיין  א(

של  הגברת האששהבאנו לחלק, בין  ,021

הקלצטונירי, שהצית את האש ששרפה 

ז יח.(, שהכל "את רבי חנניא בן תרדיון )ע

וממילא אין בהגברת  נחשב מעשה אחד,

זרק חץ, האש איסור נוסף, לבין רוצח ש

ולפני שהספיק לפגוע, שלח חץ שני מהיר 

שנחשבת  יותר, שהקדים ופגע בנרצח,

שליחת החץ השני למעשה איסור חדש, 

איגלאי מילתא למפרע שהחץ כאילו ו

הראשון 'החטיא את המטרה' ולא עשה 

, )אף שבאמת בסוף גם הוא פגע כלום

צים בדרך יבאופן שהח ,ונפק"מ בנרצח(.

מון מדין חיובי מפטור מההזיקו לבגדים, ש

 .יהיה רק בחץ השני ולא בראשון ,קלב"מ

, מבואר 'ים ליה בדרבה מינהק'פטור דין )

 בב"ק כב:, וכתובות ל:(.

הדוקר חבירו באופן שודאי ימות והוסיף 

לדקרו, רק הדקירה הראשונה נחשבת 

 רציחה

שאם דקר בסכין את  ,ולכאורה נראה ב(

חבירו, ואח"כ המשיך לדוקרו, דומה הדבר 
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עיל בשער לוכן הבאתי  .להגברת השלהבת

ם בש 142בפרק ב סעיף ט הערה  ב,

והסברא  .המשנת פקו"נ )סימן עא ס"ק ד(

 ולכן ,בזה היא, שכמו שהאש כבר שורפת

, כך גם חדש בהגברתה אין מעשה הריגה

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 

 הקודם. הגברת המעשה

, כשהחץ הוא הדין בהורג ע"י יריית חיצים

 הראשון כבר פגע

ולפי זה רוצח שיורה חיצים, וכבר פגע  ג( 

ובודאי ימות בעוד  ,חץ באדם ופצע אותו

זמן קצר מאיבוד דם, ועכשיו יורה חץ נוסף 

שממהר את מיתתו, דומה להגברת האש, 

רק בחץ  וממילא יהיה פטור של קלב"מ

 י. הראשון, ולא בשנ

מי ששרף אדם באופן שודאי ימות וזרק בו 

 נפרד חץ, נחשב החץ למעשה רציחה

שרוצח הצית אדם באופן  ,ויש לעיין ד(

דאי ימות וובשהולך ונשרף ממנה, ו באש

בעוד זמן קצר מהשריפה, ותוך כדי זה, יורה 

הדבר בו חץ הממיתו מיד, האם דומה 

להגברת אש, וא"כ מעשה הדלקת האש 

ההורגו, או שדומה לחץ שני שבתחילה הוא 

שפגע לפני החץ הראשון, שנחשב שהחץ 

השני הרגו? ומדברי המשנת פקו"נ )סימן ח 

דאם לאחר  ,ס"ק ב(, שכתב: "וזה ודאי

אסור לו  ,שסקלוהו עדיין הוא חי ומפרפר

לבקש להורגו בסייף, דאז הוה מעשה מיתה 

נוסף בפנ"ע לקרב מותו, וזה אסור משום 

גם כשיורה בו חץ  ,א"כ .מאבד נפשו לדעת"

תוך כדי שנשרף, יחשב החץ כמעשה 

ויפטר מממון שיוזק בשעת מעוף  ,הממית

 החץ, כדין קלב"מ.

מחלוקת ת"ק וריב"ב בהכוהו עשרה בני 

, באופן שכל מכה אדם בעשרה מקלות

ראויה להמית, ומת, לרבנן כולם פטורין, 

לריב''ב האחרון חייב, כיון שקירב את 

 מיתתו 

ברוצח אחד שעשה  ,ון עד כה הואוהניד ה(

שני מעשים, אבל יש גם לדון בכל הנ"ל 

באופן המבואר בסנהדרין )עח.(: "תנו רבנן: 

הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות ומת, 

פטורין. רבי  -בין בבת אחת בין בזה אחר זה 

 -יהודה בן בתירא אומר: בזה אחר זה 

האחרון חייב, מפני שקירב את מיתתו". 

כחכמים, כדפסק ברמב"ם )הלכות והלכה 

רוצח פרק ד הלכה ו(: "כולן פטורין ממיתת 

באופן שבמכה  ,בית דין". ומחלוקתם מיירי

של הראשון היה בה כח לבדה להמית, 

כדמוכח במאירי )שם(, שכתב: "הכוהו 

בעשר מקלות או שנים או  ,עשרה בני אדם

 ,בין בבת אחת בין בזה אחר זה ,שלשה

וכן אם  .ת בית דיןכולם פטורין ממית

או  ,או דחפוהו לבור ,כבשוהו לתוך המים

דוקא אמרו בזה אחר  ,זרקו בו אבנים. ומ"מ

בשיש בכולם ואף בראשון כדי  ,זה פטורין

אף הם  ,והואיל ולא מת תחת ידם ,להמית
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פטורין, וכן כשאין באחד מהם כדי להמית. 

אבל אם לא היה במכת הראשונים כדי 

די להמית לפי מה להמית, ויש באחרון כ

 ושהוא עכשיו, אחרון חייב". וכן כתב

(: 'פטורין כולן' ה"ד תוספות )בבא קמא י:ה

וביש לראשון כדי להמית,  -"כולן פטורין 

דבשאין בו כדי להמית אפילו לרבנן אחרון 

חייב, כדמוכח בפ' כל הנשרפין )סנהדרין 

 עח.(". 

הסבר מחלוקת חכמים עם רבי יהודה בן 

כשחייבה  רבי יוחנן: האםבתירא לדעת 

כוונתה  ',נפש אדם' התורה מיתה על הריגת

  ה או אפילו על מקצתהכול דווקא על 

ובהסבר מחלוקת חכמים עם רבי יהודה  ו(

שאין כאן  ,בן בתירא מבאר רבי יוחנן

 רושנחלקו בפימחלוקת בסברא, אלא 

שחייב את הרוצח: "ואיש כי יכה כל  וקהפס

, שרבנן סברי .(נפש אדם" )ויקרא כד, יז

', כוונתה שלא כל נפששכשכתבה התורה '

כל  מתחייב הרוצח מיתה עד שיהרוג את

, רבי יהודה בן בתירא סבראילו נפש. וה

, שדי כל נפששכוונת התורה במילים 

. ועיין כדי לחייב כל דהוא נפש בהריגת

בערוך לנר )ריש עח. ד"ה בגמ' כל נפש(, 

רבנן דריב"ב ו ,בר"ן שכתב יןשכתב: "עי

אי פירושו  ,'כלפליגי במשמעות לשון '

וכתב שאין  .או כל הדבר" ,מקצת הדבר

)ועוד שהמילה 'כל' נצרכת  ,נראה כן

לדרשה אחרת(, אלא שמחלוקת התנאים 

אי  ,'נפשלשון 'ה"דפליגי במשמעות  ,היא

 פירושו מקצתו או כולו". 

לדעת רבא, מחלוקת חכמים וריב''ב היא, 

 בידי אדםאיך להגדיר את הגוסס 

והגמרא שם מביאה את דברי רבא,  ז(

 שמגדיר ומגביל את מחלוקת התנאים.

שבין חכמים ובין ריב''ב מודים, שאדם 

ההורג את הטריפה, שהוא אדם שיש בגופו 

מום שעתיד בוודאי להביא למותו, כגון 

שניקב הוושט או קרום המוח שלו,  פטור 

ממיתה, כיון שהטריפה נחשב כמת. 

, מבאר רש''י, שמזה וההוכחה לכך

שהתנאים נחלקו בהיכוהו עשרה בנ''א אם 

המכה האחרון חייב מיתה, ולא נחלקו 

במקרה פשוט יותר של אדם שהרג טריפה, 

את הטריפה מוכח שכולם סוברים שההורג 

 פטור.

גוסס הורג את הבמאידך, הכל מודים  

שהוא  -בידי שמים מחמת מחלה שנגרמת 

חשב כחי לכל מיתה, כיון שאדם זה נ חייב

דבריו. שכיון שלא נעשה בגופו מעשה 

העתיד להמיתו, אין לראותו כאילו התחילה 

מיתתו. ומבאר רש''י, שאע''פ שהוא עתיד 

למות בקרוב, אין לחלק באדם שלא 

התחילה מיתתו, בין אם עתיד לחיות זמן 

רב או זמן קצר. והיד רמה מוסיף עוד 

סברא, שבניגוד לטריפה שבוודאי ימות 

מת מומו, לגוסס בידי שמים יש מח

כמו שמשמע  אפשרות רחוקה שיתרפא,

גוססים למיתה,  רובמהגמ' בשבועות לז:, 
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אבל לא כולם, ולכן אי אפשר להחשיבו 

 כמת. 

מי שהורג לא נחלקו אלא בומסיים רבא, 

את מי שעומד למות מחמת חבלה שקיבל 

בידי אדם, כגון המקרה שלנו, שהיכוהו 

בהם כדי להמית,  הראשונים מכות שיש

אבל לא פגעו באחד מאבריו באופן שעושה 

אותו טריפה, ובעודו נוטה למות בא 

האחרון והשלים את מיתתו. ובזה נחלקו, 

שחכמים מדמים אותו לטריפה, ולכן הם 

פוטרים ממיתה את המכה האחרון. ותוס' 

מוסיף, שאפילו שבד''כ, מי שמכה את 

ר חבירו עד שנעשה גוסס ומת אח''כ, ברו

שחייב מיתה, וא''כ, במקרה שלנו היה ראוי 

, אבל כיון הראשוןלחייב מיתה את המכה 

שאח''כ הוכה מכות נוספות, ואי אפשר 

לקבוע שמת מחמת המכה הראשונה, לכן 

גם הוא פטור. וריב''ב מדמה אותו לגוסס 

בידי שמים, ולכן הוא מחייב מיתה את 

 המכה האחרון שקירב והשלים את מיתתו. 

א שם ממשיכה לדון, מדוע חכמים והגמר

לא דימו את המוכה בעשר מקלות לגוסס 

בידי שמים, ויחייבו את האחרון במיתה? 

ומבארת הגמ', שדעת חכמים היא, שגוסס 

בידי שמים, לא נעשה בגופו מעשה שניתן 

להחשיבו כתחילת הריגה, ולכן הוא נחשב 

עדיין כחי גמור אלא שהוא חלש, וההורגו 

שו. אבל גוסס בידי אדם, נוטל את כל נפ

נעשה בו כבר מעשה של תחילת הריגה, 

ונמצא שהמכהו שוב, אינו נוטל אלא את 

 מקצת נפשו שנותרה בו, ולכן הוא פטור.

והגמרא שואלת על ריב''ב, שמדמה את מי 

שהיכוהו לגוסס בידי שמים, מדוע אינו 

מדמה אותו לטריפה, ופוטר גם את 

סובר,  האחרון? ומבארת הגמ', שריב''ב

שלטריפה, יש אברים חיוניים שנחתכו, ויש 

בו מום מסויים שהוא עתיד למות מחמתו, 

ולכן אפשר כבר להחשיבו כמת. אבל 

הגוסס בידי אדם, אין לו סימני חיים 

שנחתכו, ואין בו מום מסויים שהוא עתיד 

למות מחמתו, ולכן אין לראותו כבר כמת. 

ואע''פ שנפגע והוא עתיד למות מחמת 

ות שקיבל, אינו שונה מגוסס בידי המכ

שמים שגם הוא נחלש ועומד למות בקרוב, 

 ומ''מ נחשב הוא כחי גמור.

 

דעת היד רמ"ה: פירושיהם של רבי יוחנן 

 ורבא משלימים זה את זה

ומבאר היד רמה, שאע''פ שר' יוחנן  ח(

פירש את המחלוקת, שנחלקו בדרשת 

הכתוב, ואילו כאן תולה רבא את המחלוקת 

רא, אבל הדברים משלימים זה את זה. בסב

שלדעת חכמים, כדי להרוג את הרוצח, 

צריך שיטול את כל נפשו של הנרצח. ולפי 

דבריהם, מה שמצינו שההורג את הגוסס 

בידי שמים, הוא רק בגלל שלא נעשה בו 

שום מעשה של תחילת הריגה והוא נחשב 

עדיין נפש שלימה. אבל גוסס בידי אדם, 

עשה של תחילת הריגה, שנעשה בו כבר מ

ונותרה בו רק מקצת נפש, ההורגו פטור. 

ריב''ב לעומת זאת דורש, שמספיקה 
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נטילת כל דהו נפש כדי לחייב מיתה. 

לדבריו, מה שמצינו בהורג את הטריפה 

שהוא פטור, הוא רק משום שנחתכו סימני 

חיותו, והוא כמת גמור שלא נותרה בו 

י אפילו מקצת נפש, משא''כ בגוסס ביד

אדם, שעדיין לא נחתכו סימני חיותו 

ונותרה בו מקצת נפש, ההורגו חייב. ועיי''ש 

שמעלה צד נוסף שיש כאן מחלוקת, אבל 

 דוחה זאת.

כן נראה גם מדברי התוספות, וביאור 

 הערוך לנר בזה

ד"ה 'מר )שם, וכן נראה מתוספות  ט(

, שכתבו על דברי רבא: (מדמי ליה לטריפה'

איצטריך ליה  ,דרשי "אף על גב דקראי קא

 להני טעמי". 

דהא רוש, סביר שם בערוך לנר: "פיוה

מצרכינן לחלק בין גוסס בידי שמים לגוסס 

 ,בידי אדם לרבנן, ומכח קרא דכל נפש

יפטרו תרווייהו לרבנן, אי לאו מטעמא דלא 

אתעביד ביה מעשה. ולריב"ב מצריך לחלק 

שלא נילף גוסס בידי שמים לפטור 

כלומר  .כא מקצת נפש"אף דאי ,מטריפה

שגם רבא מסכים לרבי יוחנן שהלימוד 

מהפסוק, רק הסברא גילתה איך ללמוד 

מהפסוק, דלרבנן שלמדו בפסוק שהרוצח 

חייב רק שעושה את כל הרציחה מתחילה 

ועד סוף, לכאורה קשה עליהם, מדוע 

ההורג את הגוסס בידי שמים חייב מיתה, 

היה והרי הרוצח לא עשה הכל, שהרי כיון ש

גוסס בידי שמים, נחשב שהרוצח לא עשה 

מתחילה ועד סוף, ולכן הסביר רבא שרבנן 

השוו בסברא שכשרצח את הגוסס בידי 

אדם דומה לרוצח את הטריפה, כי כבר 

נעשה בו מעשה של הריגה, ולכן מסתבר 

שהפסוק שאמר שהרוצח פטור כשלא הרג 

מתחילה ועד סוף, דיבר רק על ההורג גוסס 

ולא פטר את ההורג גוסס בידי בידי אדם, 

שמים. ואילו רבי יהודה בן בתירא, למד 

החמיר שאפילו שהורג רק מקצת  וקשהפס

נפש חייב, ולולא הסברא שהביא רבא 

שריב"ב מדמה גוסס בידי אדם לגוסס בידי 

שמים, הייתי יכול לחשוב שגם ההורג גוסס 

בידי שמים יפטר, וכמו שפטור ההורג 

פה לכאורה לקח לו טריפה, שהרי גם בטרי

וא"כ נפטור  ובכ''ז פטור,  "מקצת נפש",

את ההורג גוסס בידי שמים שלקח לנרצח 

רק מקצת נפש, קמ"ל רבא שריב"ב מדמה 

את הגוסס בידי אדם לגוסס בידי שמים 

, וחייב בשניהם כשרצח מקצת נפשו

 את וז משא''כ בטריפה שנחשב כמת גמור.

ים זה כוונת תוס', שרבא ורבי יוחנן משלימ

 את זה ולא חולקים.

מה יהיה דינם של עשרה בני אדם שהרגו, 

 לענין גלות ולענין מחיית עמלק

שבשאר דיני  ,ע"פ זה נראה לומרו י(

שיהיה ציור של הכהו עשרה בני כהתורה 

אדם, וכגון הכהו עשרה בנ"א בשוגג בזה 

שחשבו שהוא מחבל, ובסוף  כיון אחר זה

באופן שנשל התברר שטעו, והרגו יהודי, או 

הברזל לעשרה בנ"א בזה אחר זה, והרג 
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מישהו, מי חייב 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 

 עשיריה היהמצות הריגת עמלקי, ועכשיו 

כת , האם קיים נדרו, או שצריך ללשהכה

 ולטרוח למצוא עמלקי אחר? 

כאן מחלוקתם של ריב"ב ורבנן תתהפך, 

 ולרבנן העשירי נחשב להורג, ולריב"ב לא

ונראה, דכאן המחלוקת של חכמים  יא(

לימוד עם ריב"ב תהיה להיפך, כי לכו"ע יש 

של "כל נפש", ורק נחלקו מה  וקפסמה

ולכן לחכמים שלמדו  .בא ללמד לימודה

ב עד שיהרוג וחישהתחדש ברוצח שאין 

את כל הנפש מתחילה ועד סוף, א"כ 

משמע שבעלמא מספיק שהורג מקצת 

לכן היה צריך הפסוק שנפש נחשב שהרגו, 

ללמד שהתורה הקילה על יהודי שרצח 

מקצת נפש, וא"כ העשירי הרג שפטור ב

כה את העמלקי ולקח לו את נשימתו ישה

האחרונה, קיים מצות מחיית עמלק. אבל 

ד שהחידוש בפסוק שרוצח לריב"ב, שלמ

חייב גם על מקצת נפש, משמע דבעלמא 

הריגה היא רק מתחילה ועד סוף, ולכן 

העשירי לא קיים מצוה כשהרג את 

 העמלקי. 

לפי הפירוש שרבא חולק על ר"י, א"כ 

 לרבא המחלוקת לא תתהפך

השני ביד רמה,  רושואמנם לפי יב(

ואין כאן לרבא שבאמת נחלקו ר"י ורבא, 

אם פסוק אלא מחלוקת בסברא, לימוד מ

לפי רבא אותה סברא שייכת בכל  ,כן

שהורג עמלקי  שלחכמים מי התורה, וכמו

טריפה, מסתבר שלא קיים את המצוה 

תלוי במחלוקת כך  .להרוג אדם עמלקי

למה דומה עמלקי שגוסס  חכמים וריב''ב,

לא קיים ולפי''ז בידי אדם, האם לטריפה, 

קיים את ו מצוה, או לגוסס בידי שמים,

מצוה להרוג גם וודאי יש אף שוהמצוה. )

לא גרע מ"זכר  שהרי ,עמלקי טריפה

 ,עמלק", וכמו שמצוה להרוג בהמת עמלקי

. להרוג אדם שלםהיא אבל עיקר המצוה 

אין הבדל בין נאמר שלא כדברינו, ו ואף אם

ת הריגת עמלקי שלם או טריפה, עדיין ומצו

ל ת "לא תחיה כומצולגבי יהיה נפק"מ 

עממין, שבזה ודאי מסתבר  ז'נשמה" של 

שהמצוה היא לא להחיות את מי שחי, ואין 

 .מצוה על טריפה, שנחשב כמת(

שכשהרג בשוגג יהודי  ,כמו כן מסתבר

שהיה כבר טריפה, אינו חייב גלות )דלא 

גרע מרוצח במזיד, שאינו חייב מיתה(, 

ואותה סברא של חכמים לדמות גוסס בידי 

ור את המכה העשירי אדם לטריפה, יפט

 בשוגג מעונש גלות.

יוכל  ,האם במחיית עמלקיש להסתפק, 

המכה הראשון לתבוע מהמכה השני עשרה 

 זהובים

בין לרבנן ובין  יש לדון, האם ולכאורה יג(

לריב"ב, נחייב את המכה השני בעשרה 

 ,זהובים על מה שאיבד את המצוה לראשון
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 (צא:), ובבבא קמא .(פז)כדאיתא בחולין 

"...דא"ל: אנא בעינא למיעבד הא מצוה, 

 .מי ששפך יכסה -דתניא: ושפך וכסה 

סה, יוקדם חבירו וכ ,ומעשה באחד ששחט

שהרי  .וחייבו ר"ג ליתן לו עשרה זהובים

כשהראשון נתן לעמלקי מכה שיש בה כדי 

להמית, אם היינו מחכים, היה מת ממכה זו, 

ונתברר שקיים מצוה, אבל עכשיו שבא 

 אוגו, ביטל את מצות הראשון, השני והר

להרוג את יש חיוב השני עדיין על י"ל שד

העמלקי, דכיון שלא כל הגוססים מתים, 

 צריך לוודא שימות, ולכן מצוה קעביד. כ "א

חילוק בין הריגת טריפה להריגת מקורות ל

בטריפה אין אפשרות ש ,גוסס בידי שמים

ורק רובם  ,ובגוסס ישנה אפשרות ,שיחיה

 למיתה

ביאור בענין מה שהבאנו מהיד רמה, בו (יד

 החילוק בין טריפה לגוסס בידי שמים,

חסר באבר שהנשמה תלויה בו,  שבטריפה

, ואילו גוסס ולכן אין את המציאות שיחיה

הוא כחי לכל דבריו, )מלבד איסור נגיעה 

בו(, ורק רובם למיתה, עיין מה שהבאנו 

 63לעיל בשער ב, פרק א, הערה בזה, 

  . שבסעיף כ

, שכתב: (בש"ך )יו"ד סימן נז ס"ק מח עייןו

דאע"פ שנשתהה  ,"בתשובת הרשב"א כתב

כיון דודאי טריפה  ,אסור ,דשובודאי י"ב ח

דש אלא וולא מהני שהיית י"ב ח ,היא

ומשמע מדברי הרשב"א  בספק טריפה...

ע"כ נס  ,דצ"ל הא דהיא חיה י"ב חדש ,שם

 אבל עכ"פ טריפה היא...".  ,הוא

רתי ופלתי )פלתי ס"ק י( ופמ"ג וע"ע בכ

שם(, שסוברים שטריפה אינו  ,)שפתי דעת

חי בשום ענין, וכך קיימ"ל להלכה )עיין 

 ברמב"ם מאכלות אסורות פרק ד הל' ח(. 

המנחת חינוך והאחיעזר דייקו מדברי 

הרמב''ם, שכדי לפטור את ההורג טריפה, 

לא די בכך שבהגדרה ההלכתית יהיה 

א תהיה לו אפשרות טריפה, אלא צריך של

 לחיות בפועל

המנחת חינוך במצוה לד אות ד, ו טו(

והאחיעזר בח''א, סימן יב, סק''ה, דייקו 

הרמב"ם )הלכות רוצח פרק ב הלכה מדברי 

שבניגוד לאיסור טריפה בבהמה, שלא ח(, 

תועיל רפואה להכשירה, כאן הדבר תלוי 

באפשרות לחיות בפועל, ואם יש לנרצח 

יות, ההורגו חייב כדין אפשרות בפועל לח

"ההורג את רוצח. וז''ל הרמב''ם שם: 

אף על פי שאוכל ושותה ומהלך  ,הטריפה

וכל אדם  .הרי זה פטור מדיני אדם ,בשוק

ודע ועד שי ,וההורגו נהרג ,בחזקת שלם הוא

ויאמרו הרופאים  ,בודאי שזה טריפה

ובה ימות  ,באדם שמכה זו אין לה תעלה

  אם לא ימיתנו דבר אחר".

אע''פ שההורג את הטריפה פטור מדיני 

 אדם, חייב הוא בדיני שמים

צריך לידע, שאע''פ שההורג את ו] טז(

הטריפה פטור, מכל מקום אסור להרוג את 

הטריפה, והעושה כן חייב בדיני שמים, כ''כ 
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עוד ')בספר מלחמות מצוה ד"ה התשב''ץ  

'( שהובא במרגליות הים השיב על דבריהם

וכן משמע מלשון המאירי  כאן בסנהדרין,

, הרמב"ם הנ"ללשון מכאן, וכן משמע  

מדוייק שההורג , "אדם מדיני פטור"שכתב: 

טריפה פטור רק בדיני אדם, אבל חייב 

בילקוט שינויי ובדיני שמים,  הביאו 

הביאו גירסא בה  נוסחאות ברמב"ם פרנקל

וכן נוסף בפירוש שהוא חייב בדיני שמים. 

 .[נא בסימן רסהבשו"ת מהר"י ברוהוא 

גם למ''ד טריפה חיה, כתב המנ''ח שגזה''כ 

הוא, שאם נפסקו סימני החיות של האדם, 

 פטורים על רציחתו

)חולין  "חיה טריפה" גם למ"דהנה ו יז(

שטריפה יכול לחיות )ועיין  מב.(, כלומר

בתוס' בסנהדרין עח. ד"ה ההורג, שגם 

לשיטה זו, הכוונה שאף שימות לבסוף 

זה, בכ"ז יכול להמשיך ולחיות מחמת מום 

זמן מסוים(, בכ"ז הדין שונה מגוסס בידי 

שמים, כדכתב במנחת חינוך )מצוה לד אות 

א(: "...ואף למ"ד טריפה חיה, מ"מ ילפינן 

מקראי שם בש"ס, דפטור ההורגו. ולא 

מטעם דסופו למות, דכיון דהשתא חי, אינו 

מזיק מה דסופו למות, רק גזה"כ, אם חתוכי 

י חיות, או גוסס בידי אדם דאתעביד סימנ

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 

אך אם אתעביד בו מעשה או חתוכי חייב. 

כעין סימנים, ה"ל כמת ואין חייב עליו". ו

לאדם את  מורידיםש המצב של 'פירכוס',

 זה ללכת, שאין ממשיכותהראש, והרגליים 

 נחשב לחי כלל. 

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א, 

שאינו דומה לגמרי לטריפה שאינו מטמא 

ת הראש מחיים, משא"כ מי שהורידו לו א

 רח"ל, הריהו מטמא מחיים.

במקרה שעשרה בני אדם עשו אדם 

לטריפה, לא רק שלכו''ע האחרון פטור, 

 אלא לכו''ע הראשון חייב

ומה שהבאנו מרש''י בביאור דברי  יח(

שלכן חז"ל דייקו בלשונם, וכתבו: הגמ',  

 "הכוהו עשרה בני אדם בעשרה מקלות"

כה"ג כלומר דווקא ב ,)הובא לעיל בסעיף ה(

שהכוהו במקלות, אבל כשהראשון זרק בו 

חץ ונעשה טריפה, גם רבי יהודה בן בתירא 

יודה לרבנן שהשני פטור, שנחשב 

 לקמןהובא תירה מכך י, במציאות כמת

בשם היד רמה, שהעושה  מד סימן ג בשער

 ז"לפיחבירו לטריפה, חייב כדין רוצח, ו

כולי עלמא השני פטור, לבנד"ד, לא רק ש

 חייב. 'ע הראשוןלכו'אלא 

קושיית התוס' על פטור הראשון שהיכה 

ועשאו גוסס: הרי רוב גוססין למיתה 

 ואזלינן בנפשות אחר הרוב

לעיל הבאנו את דברי התוס' להסביר,  יט(

מדוע בגוסס בידי אדם פטור הראשון, 
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וז"ל  וכעת נבאר את דבריהם בהרחבה.

: "תימה, אותו (ד"ה בגוסס)שם,  התוס'

אמאי פטור, הא רוב גוססין שעשאו גוסס 

למיתה, ואמרינן בריש בן סורר )לעיל דף 

 !סט:( דהולכין בדיני נפשות אחר הרוב

והמכה חבירו ואמדוהו למיתה ומת, מי לא 

 מיחייב? והא נמי אמוד למיתה הוא"! 

]ומה שכתבו שהולכין בנפשות אחר הרוב, 

כוונתם שהבא על אשת איש, שהיא קטנה 

ים, הולכין בדיני נפשות ועוד לא הולידה ילד

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 

)יא:(, דהולכין ראייה בחולין וע"ע  .איש

ולא  ,לכן מכה אביו חייב מיתהש אחר הרוב,

כיון 'דרוב בעילות  ,ו אביו הואחוששים דלא

חייב ההורג נפש, לכן כמו כן  .אחר הבעל'

וזהו כוונת  .ולא חוששין דלמא טריפה הרג

 הרמב"ם דלעיל "דכל אדם בחזקת שלם"[. 

ברוצח הקילה תורה שאין  תירוץ התוספות:

, וכיון שאין וודאות להורגו על סמך רוב

שמכת הראשון המיתה את המוכה, לכן 

 פטור

: "וי"ל דכיון שהקילה עליו תירצו התוס'ו כ(

כדאמרינן בסמוך,  ,תורה שחובשין אותו

ואף על פי שאמדוהו למיתה אין הורגין כל 

זמן שהוא חי, וזימנין נמי דאומדין למיתה 

הלכך כיון אף על גב דרובא מייתי,  ,וחי

, וביאור דבריהם". פטור ,שבא אחר והרגו

אע"פ שהתורה אומרת שהולכין אחר ד

מפורש שהתורה במצינו  כאןרוב, בכ"ז ה

הקילה 'שנציל את הרוצח', ולא נמהר 

בבית הסוהר, אותו להענישו, אלא נחבוש 

ורק כשיתברר בוודאות שמת המוכה, נהרוג 

, הראשוןכי במכה שהיכה  .את הרוצח

דאות ומדובר שאנחנו לא בטוחים בו

, כי יתכן אותו היתה זאת שהמיתהשהמכה 

 למותו.שמכת האחרים גרמה 

ולכאורה משמע שאם באמת נדע בודאות  

שהמכה של הראשון היתה ממיתה אותו, 

 (בנדרים כב.)וכגון במקרה של בני חוזאי 

כדלעיל בשער ב, בפרק ב, סעיף ט הערה 

חייב. אמנם צריך לומר,  יהיה הראשון ,142

שאין מושג כזה של "ודאות", שהרי ודאות 

שהו יש רק בטריפה, ולא בגוסס, ואכן כשע

לטריפה יהיה חייב הראשון, וכדלעיל. ובבני 

חוזאי, באמת מיירי שעשהו 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 

לפני שהכריע הוא רק אם היה רוב  ,בנפשות

 המעשה שעליו דניםשקרה 

במנחת חינוך )מצוה  ועיין מה שכתב כא(

לד אות ד ד"ה ואם אחד(: "ואם אחד הכה 

חבירו, 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 
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שמת מחמת כך, ... ]אא''כ נתברר למיתה

כגון שלא הוכה אח''כ ומת[. והקשה המנ''ח 

אבל אם עשאו גוסס, כיון דהורגו, ע''ז: ''

ורוב הם למיתה, ורוב הוי כוודאי, א"כ אמאי 

אינו נהרג? ואין ראיה מחובשין, דודאי כל 

היכא דיכול לברר, אין הורגין עד שיתברר, 

עיין חולין )יא:( בסוגיא דרוב, אבל אם 

ה גוסס בידי אדם, וא"א לברר, לאחר שנעש

כגון שנהרג ע"י אחר, או נטבע בנהר 

וכדומה, אמאי לא יהיה נהרג הרוצח 

אך לפי מה שכתב השב  ?!שעשאו גוסס

שמעתתא )שמעתתא ד, פרק ח( דבאמת 

גם בדיני נפשות לא אזלינן בתר רובא רק 

היכי דהרוב הוא קודם מעשה, דע"י הרוב 

אח"כ הורגין הוחזק הדבר, וממילא הוחזק, ו

מה שמצינו ביאור דבריו, דע"י הרוב". 

שסומכים על רוב, זה רק שהוחזק הדבר 

קודם מעשה, וכגון הקטנה שנשואה, היא 

איילונית, שהרי רוב הנשים  שאינהבחזקת 

לא איילוניות, ועכשיו שבא עליה בועל, 

המעשה היה  ,אבל בנד"ד .הורגין אותו

 קודם לרוב, כלומר עבירתו של הרוצח,

היתה על אדם בריא, וממכתו נהיה גוסס, 

ועכשיו אנו משתמשים ברוב, כדי להמית 

להכריע  את הרוצח, וכיון שהרוב לא קדם

עבירה, אין משתמשים כאן ברוב כדי ה לפני

להעניש את הרוצח, ולכן ממתינים לראות 

התוס' שיש  מטעםולא  .איך ימות הפצוע

קולא מיוחדת של התורה שלא נסמוך  כאן

וב גוססין למיתה, אלא בגלל רעל 

שהעבירה קדמה לרוב, וכדברי השב 

 שמעתתא. 

סוקלין דין השב שמעתתא הוכיח דעתו מ

 שוואתווהשערי יושר דחה ה ,על החזקות

שהוכיח  ,עיין בלשונו של הש"ש שם כב(

מהדין של "סוקלין ושורפין על החזקות" 

)קידושין פ.(, וכתב: "החזקות אינו אלא 

אבל לאחר  ,"י החזקותלקבוע האיסור ע

 לא מהני חזקות ליסקל על ידו... ,מעשה

בבת שלש שנים ויום אחד  ,ומשום הכי

ואיסור אשת איש  ,דמתקדשת בביאה

הוקבע ע"י הרוב, דרוב נשים לאו איילוניות 

נינהו והוי ליה אשת איש גמורה, וכשהתרו 

בו מומתין, כיון דכבר הוקבע איסור. וכמו 

פרק קמא דחולין דאמרו  ,כן במכה אביו

אלא לאו משום  ,דלמא לאו אביו ,)יא:(

כיון דאיקבע  ,דאזלינן בתר רובא, התם נמי

אחר כך , איסורא ע"י הרוב שהוא ודאי אביו

והא דאזלינן בדיני  מומתין על ידי הרוב...

גבי אשה מתקדשת  נפשות בתר רובא...

בת שלש, ולא חיישינן לאיילונית היינו 

מעשה". ואמנם עיין משום דהרוב בא קודם 

סעיף יב(  ,פרק א ,ג חלקבשערי יושר )

שהביא דבריו, וחלק עליהם, ובסעיף יד, 

כתב: "ולענ"ד נראה ברור דשלשה עניינים 

חלוקים הם, מה שהוחזק איסור ע"י עד 

אחד הוא ענין בפני עצמו, והא דסוקלין 

ושורפין על החזקות הוא ענין בפני עצמו, 

הוא ג"כ ענין בפני  ורוב דמהני לדיני נפשות

  עיי"ש בהסברו(.ו) .עצמו"
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קביעה שהרוצח אין היתר לנתח מת לצורך 

, כיון שאין הרג הרוצחעשאו לטריפה וכך י

היתר לנתח מת אלא לצורך פיקו''נ של 

 אדם אחר 

 וא''כ יוצא לדינא מדברי הגמ', כג(

שכשנתן מכה לחבירו שיש בה כדי להמית 

אבל למיתה, )ועשהו לגוסס(, ואכן אמדוהו 

לפני שהספיק למות ממכתו, מת מדבר 

אחר, וכגון שהאמבולנס שהסיעו, עשה 

תאונת דרכים, או שאיבד הפצוע את עצמו 

לדעת, שיפטר הראשון, דלא גרע מבא שני 

 והרגו, דלכו"ע הראשון פטור, וכנ"ל.

ועוד נראה, שאם הכה את חבירו, ויש לנו  

 ספק אם עשהו לטריפה )ואז היינו הורגים

רק עשהו דאותו מיד, כיד רמה הנ"ל(, או 

אז ממתינים לראות אם החולה דלגוסס, 

ימות ממכה זו, ובינתיים מת החולה 

מתאונת דרכים, נראה פשוט שג"כ נפטור 

ולא יהיה היתר לעשות ניתוח  .את המכה

 תה אותולמת כדי לברר אם המכה עש

רק דלטריפה ויחוייב המכה כדין רוצח, או 

סס, ויפטר מדיני אדם, לגו תה אותועש

דהיתר ניתוח מתים מצינו רק לצורך פיקו"נ 

של חולה אחר, אבל לצורך קיום מצות 

של מצות הריגת  'ובערת הרע מקרבך'

המכה, לא הותר לנוול את המת. ואמנם אם 

עברו וניתחו את המת ונתברר שהמכה 

לטריפה, הורגים את המכה  ה אותועשת

ו באיסור, )"עברו וניתחו", לאו דווקא שעש

כי יכול להיות גם באופן המותר, וכגון שהיה 

צריך לנתחו לצורך פיקו"נ של חולה אחר, 

 .ובינתיים נמצא שהיה טריפה(

גם אם יבקש המוכה לנתח את גופו לצורך 

הנ''ל, אינו בעלים על גופו להתיר איסור 

 ניוול המת

אם המוכה גם ש ד,"לענ נראה עודו כד( 

בד עצמו שספק טריפה ספק גוסס יא

לדעת מרוב ייסוריו, ויכתוב מכתב שמבקש 

שיעשו בו ניתוח כדי לברר אם נהיה טריפה, 

ויוכלו להעניש את מכהו, לא ניענה 

לבקשתו, כי סוף סוף הוא לא בעלים על 

גופו כדברי הרדב"ז )על הרמב"ם בהל' 

סנהדרין פרק יח הל' ו(, שכתב: "אין אדם 

 לפי שאין נפשו של משים עצמו רשע...

אדם קניינו אלא קנין הקדוש ברוך הוא 

)יחזקאל יח, ד(,  'הנפשות לי הנה'שנאמר 

הילכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו, 

ומלקות פלגא דמיתה הוא, אבל ממונו הוא 

שלו ומש"ה אמרינן הודאת בעל דין כמאה 

עדים דמי. וכי היכי דאין אדם רשאי להרוג 

ל את עצמו כן אין אדם רשאי להודות ע

עצמו שעשה עבירה שחייב עליה מיתה לפי 

להמית  אינו נאמןולכן  .שאין נפשו קניינו"

לחייב את עצמו  אינו  נאמן וגם , את עצמו

 אכתב: "ומלקות פלגמו שכ במלקות,

 הרב ערוך שולחן. וכן איתא בדמיתה"

סעיף  ונפש גוף נזקי הלכות משפט חושן)

 הוא אפילו חבירו את להכות אסור"ד(: 

 רשות לאדם אין כי להכותו רשות לו נותן

 לצערו ולא לביישו ולא להכותו כלל גופו על
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 מיגאש י"הר ת"שוב , וכן מצינו"צער בשום

 התירה לא והתורה"(, שכתב: קפו סימן)

 מי בין הפרש ואין ,עצמו שיצער לאדם

. חבירו שמצער מי או נפשו שמצער

 על שמודה במה חייב האדם אין זו ולסיבה

 מלקות או מיתה חייב שהוא במה עצמו

 עצמו על שמודה במה חייב שהוא כמי

)תענית יא., נדרים י.,  ל"ז אמרו וכבר ,ממון

 הכתוב שאמר במה ק צא:(,"נזיר יט., כב., ב

 ',הנפש על חטא מאשר עליו וכפר' בנזיר

 מן עצמו שציער אלא חטא נפש באיזו וכי

 עצמו שציער מי חוטא נקרא ואם ,היין

 שהוא מי חוטא שיקרא ש"כ בלבד מהיין

. ולכן אין "הבשר ומן היין מן עצמו מצער

 אם ואף לשמוע לאדם שמצווה לנוול גופו.

" אבל 'הבשר ודם' של נפשו" שדווקא נחלק

)שהרי  גופו, כשהוא לא ממית את עצמו

, יחשב הניתוח יעשה לאחר שכבר ימות(

כשלו וכממונו, בכ"ז לא נשמע לו, מכיון 

תלמיד, שומעים לדברי שדברי הרב ודברי ה

הקב"ה אסר לנו לעבור איסור של והרב, 

ה לאחר שמת, ודאי שאין ". ובלאניוול המת

  לו שום בעלות על גופו.

את אין לנתח את המת כדי לפטור וכמו''כ, 

ואעפ"כ  ,כי תמיד לא נצא מספק ,הרוצח

, כיון שסומכים על הרוב גזרה תורה להרגו

 שלא היה ההרוג טריפה

בציור הפוך, כלומר שהרוצח אמנם  כה(

מסתמא חייב, ואם ננתח את המת, נוכל 

למצוא סיבה לפוטרו, היינו באמת מנתחים 

גמ' בחולין לא שבא .אותו אם היה שייך

מבואר לא כך, דהנה הגמ' שם דנה, )יא:( 

במקור הדין שהולכים אחר הרוב, והגמרא 

שם מביאה, שרב כהנא למד זאת מרוצח, 

בבי''ד, וקשה:  שאמרה התורה להמיתו

כיצד ממיתין אותו? נחשוש שמא ההרוג 

היה טריפה, ונמצא שאין ההורגו ראוי 

להיהרג, שההורג את הטריפה פטור, לפי 

שהטריפה חשוב כמת לענין רציחה, אלא 

אחר הרוב,  וודאי הטעם, משום שהולכים 

שרוב בני אדם אינם טריפה, ומכאן 

' שהולכים אחר הרוב בכל דיני התורה. והגמ

אומרת, שאם תאמר שבאמת אין ממיתים 

את הרוצח עד שבודקים את ההרוג שלא 

היה טריפה, הרי הוא מתנוול ומתבזה בכך 

שיחתכו את גופו לבדוק את אבריו 

הפנימיים שלא היה טריפה, ואסור לעשות 

כן, לנוול גופו של מת! והגמרא אומרת, 

שאם תאמר, שמשום איבוד נשמה של 

ול את גופו של ההרוג, הרוצח שלא ימות, ננו

ורק אם לא ימצא טריפה ייהרג הרוצח, הרי 

עדיין קשה שגם אם יבדקוהו שאינו טריפה, 

נחשוש שמא נזדמן הדבר, שבאותו מקום 

בגופו של הנרצח שנדקר בו בחרבו של 

הרוצח כבר היה נקב מתחילה, וטריפה היה 

מחמת נקב זה, ופטור ההורגו!? והרי נקב זה 

ף אי אפשר לבדקו שהוא במקום הסיי

לאחר מיתה! ועל כרחך הטעם שאין 

חוששים לזה, מפני שהולכים בממון אחר 

 הרוב.
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ממה שהיה צד בגמרא להתיר לנתח מת 

לצורך הצלת הרוצח, למד הנוב''י להתיר 

ניתוח מת לצורך הצלת חולה. אבל הבנין 

ציון דחה זאת, שרק בהריגת הנידון למיתה, 

כדי שלא יש סברא להתיר איסור ניוול 

יבואו לידי איסור הריגה לחינם, משא''כ 

כאן, אין המת מצווה בהצלת נפש החולה 

 כדי שננוולו

א בגמ' להתיר לנתח "וממה שהיתה  הו כו(

 ת"בשואת המת לצורך הצלת הרוצח, למד 

(, שמותר י"ר סימן ד"חיו ת"מהדו) ב"נו

לנתח מתים כשיש חולה מסוכן לפנינו 

 ציון בנין ת"שושינצל בזכות זה. אבל ב

 אם שאפילוחלק עליו, ( א"קע-ע"ק סימן)

 בכל ,נ"קויפ לפנינו ויש כזה חולה שם יש

 חולה שהיה המת גופת לנתח אסור זאת

 משום, מחולין הראיה ודוחה, זאת במחלה

 רק, הרוצחאת  להרוג התורה ותהיצ דהתם

 או הנרצח בדיקת בלא אם, הוא דהספק

 ירק כד לא היא והבדיקה, שיבדק אחר

גם להציל  אלא את מי שחייב מיתה, להציל

 עון על יעברו שלא והעדים ד"יהבאת 

 הנרצח שאם ,ועשה בקום כדין שלא רציחה

, כרציחה נחשבה הרוצח מיתת ,היה טריפה

 דמוטב ,סברא שיש אמרינן שפיר לכן

 ,אחת ניוול עוון על ועשה בקום לעבור

 .רציחה ספק של ועשה בקום מלעבור

 

 

עזר הקשה על דבריו, שאם אבל הציץ אלי

נקבל סברתו, אם כן המת אינו מחוייב 

להציל את בי''ד מעבירה, אלא על כרחך, 

דפיקו''נ דוחה איסור ניוול המת, וא''כ 

 הו''ה לחולה

 סימן ד חלק) אליעזר ציץ ת"שוואילו ב כז(

ה 'למדנו'(, דחה דבריו, וכתב: "ק ד ד", סיד

 ולקשח ,ציון בנין בעל הגאון דעת למדנו"

 לאסור וסובר ,ס"תוהח ב"הנו שיטת על

 לפנינו חולה יש אם אפילו ,המת ניתוח

 על ואף ,המת בה שחלה זאת במחלה הנגוע

 המת על דאין... לפנינו נ"יקופ שיש פי

 מת שאדם דכיון החי את להציל מוטל

 שקשה אלא .המצות מן חפשי נעשה

 של החילוק יסוד ,ז"לפי להבין ד"לפענ

 שאני דשם ,דחולין אמההי ציון הבנין

 אלא הנרצח להציל לבד לא היא דהבדיקה

 על יעברו שלא והעדים ד"יהב גם להציל

 נ"דממ, ועשה בקום כדין שלא רציחה עון

 או, המת על חיוב שיש תופסים אנו אם

 נפש קוחיפ משום, המת לנוול לנו שמותר

. נ"קויפ כל גם נתיר כ"א, החיים והצלת

 ואל בשב אקול יותר בתורה מצינו ואיה

 מבקום ,נפשות פקוח מלהציל תעשה

 שנדחין ,שבתורה האיסורין כל לענין ועשה

 תופסים אנחנו ואם? נפשות קוחיפ מפני

 חבירו ממון לגזול לאדם שאסור ,היסוד

 וכן ,ממיתה עצמו להציל ,כבודו ש"וכ

, החי את להציל מוטל המת על שאין היסוד

 שאין לענין גם ישנו היסוד אותו הרי כ"א
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, רציחה מעון החי את להציל מחויב המת

 כדי בקלונו להתכבד אסור להיות וצריך

' מהגמ ותיקשי !רציחה מספק להנצל

 סברתו בהגדרת כעת ע"וצ. ל"הנ בחולין

 .א"ל הצי", עכ"ציון הבנין של זאת

הריגת דין אין להעמיד את כתבו התוס', ש

בנהר ששם אפשר  טביעוהרוצח רק בה

, כיון שבתורה אם אינו טריפה לבדוק

 מפורש שהורגים גם את ההורג בכלי ברזל

שם )בתחילת בחולין ועיין בתוס'  כח(

דבריו שבד"ה 'ליחוש'(, שהקשו שיתכן 

שהתורה חייבה לבדוק לפני הריגת הרוצח, 

וחיוב המיתה 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, שלעולם אי"צ 

 בדיקה. 

הטעם שאין בודקים גם במקום שאפשר 

, כיון שסומכים על הרוב, להציל את הרוצח

ולא נחשב כאיכא לברורי במקום שיש 

 מתניוול ה

ושמעתי ממו"ר הגאון רבי שלמה  כט(

גוטפריד שליט"א, הטעם שגם ברוצח 

שהטביע את הנרצח, הורגים את הרוצח, 

אחרי ש ון גם בלי שמנתחים את הנרצח, כי

שסומכים על  )בחולין שם(, שנפסק בגמ'

הרוב, אנו תולים שהנרצח לא היה טריפה. 

וכמו שבטריפות בבהמות אנחנו לא 

קות וסומכים על הרוב, בודקים את כל הבדי

כי הכלל שבמקום  .אפילו שאפשר לבדוק

שאיכא לברורי לא סומכים על הרוב, הוא 

 .ולא הצריכו במקום טורח גדול ,רק מדרבנן

וכמו כן לא הצריכו לנוול את המת, ואף 

שהרוצח דורש זאת לא שומעים לו. וכל מה 

שהגמ' )שם( הציעה שננוול את המת כדי 

טריפה, היה רק אם  לבדוק אם הנרצח היה

היינו אומרים שלא הולכים אחר הרוב, כי 

הגמ' הציעה בזה שאולי לא הולכים אחר 

הרוב, ומה שהורגים את הרוצח כי מנוולים 

את המת וכו', אבל אחרי שהגמ' דחתה כי 

"דלמא במקום סייף...", וא"כ חייב להיות 

מה שהורגים את הרוצח זה בגלל ד

כה סומכים שסומכים על הרוב. וא"כ להל

ע"ז אפילו במקום שאפשר לנתח את 

 הנרצח.

 כעין זה כתב הגריש"א לגבי עדים זוממים

 גריש"א)ל 'הערותספר 'וכעין זה כתב ב ל(

, בד"ה 'הרגו אין (שם)בדברי הגמ'  ל(,"זצ

נהרגין', לגבי עדים זוממין שהעידו על אדם 

שחייב מיתה, והוזמו, שאמרה הגמרא שם 

תה, כי הולכים שהסיבה שהם חייבים מי

אחרי הרוב, שזה שזממו עליו לא היה 

טריפה. כי אין לומר 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 את הנידון לפני שהוזמו 



443 

 

  

מחשבתם  העדים, העדים נהרגים על

שזממו להרגו, אבל אם כבר המיתו אותו 

בית דין על פי עדותם של העדים והוזמו, 

ועשיתם לו 'אין הזוממים נהרגים. שנאמר: 

 : כאשר זמם,, ודורשים'כאשר זמם לעשות

ולא כאשר עשה. אם כן, הריגת העדים 

הזוממים היא באופן שהנידון עדיין בחיים, 

ל כרחך ואי אפשר לבדקו שאינו טריפה! וע

שהטעם הוא, כי אין חוששים שהוא 

טריפה, בגלל שהולכים אחר הרוב. ודן 

הגריש"א שלפי"ז, אם מת הנידון מאליו 

אחר ההזמה, משמע שאין נהרגין שהרי 

אפשר לבדקו אם היה טריפה, אמנם אחרי 

שדן בזה כתב: "...מ"מ לא מסתבר 

שיצטרכו לחבוש את העדים זוממים בבית 

מאליו ויבדקוהו", האסורים עד שימות 

כלומר דכיון דלא מסתבר כך, א"כ צ"ל 

שכוונת התורה שצריך להרוג את הזוממים 

מיד, וא"כ התורה לא חילקה, ולכן אף 

 כשימות מאליו, לא צריך לבדקו.

חקירה בענין ההליכה אחר הרוב ונפ"מ 

 לענין טבילת כלים

]והנה, לגבי מה שהתחדש בתורה  לא(

לומר  "אחרי רבים להטות", אפשר

שנתחדש שרוב כוודאי, כלומר אין כאן רק 

התייחסות שאפשר לסמוך על הרוב, אלא 

הדין מוכרע באופן מוחלט, ואפשר 

שהתחדש, שרק נתייחס לרוב, ולא 

למיעוט. ולאו דווקא ברובא דליתא קמן 

כדלעיל, אלא גם באיתא קמן ובביטול 

ברוב. ונפקא מינה מחקירה זו כגון 

ה בשניים טבולות, סכין לא טבול השנתערב

ברוב, ונפטר מטבילה, אבל  הומהתורה בטל

מתירין ע"י טבילה, וע"כ  המדרבנן יש ל

צריך להטביל מדרבנן את כל שלושת 

הסכינים. ולאחר שהטביל, בא עד שבירר 

לנו איזה סכין היתה לא טבולה, דלכאורה 

עכשיו צריך לחזור ולהטבילה, שהרי 

, כשטבל מקודם, מהתורה לא היה חייב

וכמו מי שמטביל כלי של גוי, ואח"כ קונה 

אמנם זה רק  .ממנו, שלא הועילה הטבילה

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[.

הטעם שאין בודקים את הנרצח להציל את 

בדיקה בניוול המת הרוצח, שכיון שכרוכה ה

לא נחשב ''איכא לברורי'', ואחרי שסומכים 

על הרוב ופוסקים דינו של הרוצח למיתה, 

שוב נחשב גברא קטילא שאין חובה 

 להצילו

בעיקר ההסבר של מו"ר הגר"ש הנה ו לב(

גוטפריד שליט"א, קשה לי, כי בשלמא מה 

כל סוגי את שרבנן לא הצריכו לבדוק 

צו להטריח, הטריפות בבהמות כי לא ר

והשאירו את עיקר דין התורה שסומכין על 

למה לא  צריך ביאור, אבל אתי שפירהרוב, 

כלומר  לקיים "והצילו העדה",חכמים רצו 

להתיר את הניתוח לנרצח, כדי שנמצא צד 

זכות לרוצח, דשמא הנרצח בלא"ה היה 
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טריפה? וצריך לומר שרבנן לא עושים 

"כ תקנה לטובת רשע כזה, ובמיוחד שבד

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.

יורה דעה ) שוב ראיתי שעמד בזה האג''מ,

אבל צריך לידע ''ל: ''(, וזחלק ב סימן קנא

דמ"ש מהא דלא אזלינן בפ"נ בתר  ,הטעם

ונדחה שבת וכל איסורין אף בשביל  ,רובא

דכיון שהדין הוא  ,ספק קטן. ונראה לומר

הרי צריכין לפסוק דינו  ,דאזלינן בתר רובא

 ,של הרוצח לפי הרוב שהיה הנרצח שלם

 ,שחייב מיתה, אך שאולי יהיה מקום לומר

שלענין  ,לברורי מבררינןדכל היכי דאיכא 

אין  ,כיון דהברור הוא דוקא בניוול המת ,זה

להחשיב זה לאיכא לברורי, ונמצא שגמר 

שהוא ממילא  ,דינו למיתה היה לפי הדין

בדין גברא קטילא, שליכא שוב חיוב הצלה 

 ''עליו

ולפי''ז, אם בן שהכה את אביו יבקש 

בדיקת די.אן.אי לוודא שהוא אביו, כיון 

ן ניוול, לכאורה נסכים לבקשתו, שאין כא

 וצ''ע

וחייב  ,אביושחבל בויש לדון בבן  לג(

מיתה, וביקש בדיקת די.אן.אי. לאימות 

אם הסיבה דהעובדה שהמוכה הוא אביו, 

שלא עושים תקנה כי יש גם ניוול וצער 

למת, בזה שהאבא בסה"כ יצטרך לתת 

דגימת דם, אין סיבה לוותר על הבדיקה כדי 

 .ע", וצממוות את הבןשאולי נציל 

ראיה לכאורה להתיר ניתוחי מתים לצורך 

 רחוק של פיקו"נ

יו"ד סימן רי ד"ה  ,תניינא)והנה הנוב"י  לד(

שהשואל רצה להביא ראיה  כתב, (עוד

מהגמ' הנ"ל שיהיה מותר לנוול את המת 

שזה רק ספק רחוק שיועיל לפיקוח  לואפי

נפש, כמו שרצתה הגמרא להתיר את 

ם ספק רחוק שימצא טריפה הניוול משו

 כדי להציל את הרוצח. 

שאני התם שכבודו של מת  דחיית הנוב"י:

 הוא

קשה  אורההנודב"י, שלכוכתב לו  לה(

הפשט בגמ', שהגמ' אמרה שלנוול את 

המת יהיה מותר משום "איבוד נשמה" של 

הרוצח, כדי שלא ימות. ותמוה, שהרי הניוול 

מה יגרום להיפך שיהרג הרוצח, כי עד כ

שלפי הבנת הגמרא אי אפשר להרוג את 

הרוצח בלי בדיקה, אם כן, הבדיקה 

מאפשרת את הריגתו, וא"כ הניוול לא 

מציל אלא הורג, ואיך ניסתה הגמרא להתיר 

וכן הקשה בשיטה ) ניוול משום הצלה?

אכן כוונת הגמ' היא  ,אלא שם(.מקובצת 

שננוול כדי להרוג את הרוצח, רק משום 

ל הרוצח, אנו חייבים מדין "איבוד נפשו" ש

"והצילו העדה" לוודא שהמת לא היה 

טריפה, אבל כל הבדיקה היא כדי שנוכל 

ולפי"ז אין ראיה להתיר  .להרוג את הרוצח
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ניתוחי מתים לצורך רחוק של פיקו"נ, כי 

כאן שהניוול נועד כדי לאפשר הריגת 

הרוצח, זהו כבודו. וכלשונו של הנוב"י: 

לעולם לא יהרג הרוצח דאי אמרינן ש ,"ועוד

בלי בדיקת הנהרג, א"כ ניוול זה הוא לכבודו 

וכל מה שהוא לכבודו אין בו  ,של הנרצח

 משום ניוול".

לכאורה קשה למה לא דחה מכך שלא 

 נשאר למסקנה

קשה לי י לעיל הו"הנה לפי דברי הנובו לו(

, מדוע לא ענה א"שליט הגר"ש גוטפריד על

הם לא  הנודב"י בפשטות שכל דברי הגמ'

להלכה, ושהגמ' אמרה זאת רק למ"ד שלא 

 וצ"ע. ,הולכים אחר הרוב

ותירץ הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א, כי 

השואל של הנוב"י רצה שיהיה מותר לנתח, 

כדי שיהיה אפשר להציל יהודים אחרים ע"י 

שידעו באיזה מיתה מת, ודבר זה לא קשור 

לסוגיא של הלך אחר רוב, וע"ז חילק 

 , כיון שאינם לפנינו א"א להתיר. הנוב"י

דעת הדברי מלכיאל, שאין לבזות מת 

לצורך הצלת נפשות של חולה, אבל מותר 

לבזותו לצורך עשיית נקמה ברוצחו, כיון 

שיש כאן כבודו והצלת יורשיו, ובוודאי 

 ניחא ליה בזה  

ל, עיין במה שכתב, "י הנ"ובדעת הנוב לז(

 (:ס סימן ה חלק) מלכיאל דברי ת"שוב

 דעת גילוי ויש ,וקברוהו מת שמצאו ד"ע"

 להגיש מותר אם ,ונשאלתי. הרגו שנכרי

 כי ,הזה הנכרי על המשפט לבית קובלנא

 ,מקברו המת את שיוציאו יגרמו ז"עי

 ויתנוול ו,מיתת סיבת היתה מה לבדוק

 . המת

 דאזלינן ילפינן( א:י) בחולין ,הנהוהשיב: 

 טריפה דדילמא ,נפש מהורג רובא בתר

 !מינוול קא והא, ליה דבדקינן ת"וכ ,הוה

 ,נינווליה ,דהאי נשמה איבוד משום ת"וכ

 קשה ולכאורה. הוה נקב סייף במקום שמא

 ,ננווליה לא ,נשמה איבוד משום דאדרבא

 שמא דניחוש ,נהרגנו לא נבדקנו כשלא כי

 איבוד דמשום ,לפרש ונראה ...הוה טריפה

 דמו לנקום רוצים שאנו הנרצח של נשמה

 וכידוע. לנוולו להנהרג ניחא שפיר ,מהרוצח

 ייןע ,הרוצח כשהורגים הנהרג לנפש שנוח

 ובמדרש ,(:נז) גיטין ייןוע ,מסעי' פ ר"מד

 גואל ענין וזהו. הנביא זכריה דם גבי ,איכה

 יייןע ,הרוצח את לרדוף עליו שמצוה ,הדם

 ד"חיו ת"מ ב"בנו ראיתי שוב(. יב.) מכות

 ...ל"הנ דחולין בסוגיא שנתקשה י"ר סימן

 ,לכבודו הוא שהניוול כיון ,עוד שם כתב אכן

 שפיר ,הרוצח נהרוג לא נבדקנו לא דאי

 זה אין לכבודו שהוא דכיון ,ליה בדקינן

 .ל"כמש להלכה דעתו מפורש הרי. ניוול

 קושיית בזה לפרש שם כוונתוש ואפשר

 דשרי דעתו מבואר פ"ועכ ,ל"כמש ס"הש

 שכתבו ואף.. .הרוצח את לדון כדי לנוולו

 (,שלו סימן) ס"והחת (,רי סימן) ב"הנו

 טיב לדעת המת אברי לבדוק להתיר שאין

 איך ז"עי שידעו כדי ,ממנה שמת החולי

 אין דהא משום היינו ,כזה חולי לרפאות

 ,יזדמן אם ואף ,כזה חולה להם שיזדמן ודאי
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 אבל. זו מבדיקה תועלת שיהי ודאי אין

 להמית ם"כוהע בעיני קל שיהי החשש ד"בנ

 איש כל על גדול חשש הוא ,ישראל

 לפנינו יש שאם ,שם ס"הח כ"וכ. שלפנינו

 לדון יש ועדיין. להתיר לדון יש כזה חולה

 נפשות הצלת בשביל זה את לבזות שאין

 שלא ,(עה.) בסנהדרין תאוכדאי ,זה של

 בשביל ,פנויה בביאת ע"א להציל התירו

 ,(נט.) מ"בב איתא וכן .ש"ע ,משפחה פגם

 ילבין ואל ,האש לכבשן ע"א שיפיל מוטב

 ציון בנין ת"בשו ראיתי שוב. חבירו פני

 לבדוק שאסור ,באמת שכתב (,קע סימן)

 זה שמת במחלה חולה ז"עי להציל כדי מת

 ראיה והביא .לפנינו החולה אם אף ,ממנה

 שאסור ,שהזכרנו מ"וב דסנהדרין מהא

 והביא .נפש הצלת במקום אף חבירו לבייש

 ס"תהח ואת .עליו וחלק ,ב"הנו בריד שם

 ת"שוא בין ,כ"ג שם וחילק .כלל הביא לא

 המת בזיון משום רק ונשאר.. .ועשה לקום

 אבל. המצות מן חפשי המת דהא ,בעצמו

 להרוג יוכלו ז"שעי ,לו דניחא כתבנו כבר

 דאמרינן דכמו ,ל"ועוי. דמו ולנקום הרוצח

 בשביל זילותא על שמוחל ,(מח.) ריןבסנהד

 שיתבזה ליה דניחא ,שם י"וכפירש ,ורשיןי

 דעתו דאמדינן ,ל"י הכא ה"ה ,בשבילם

 ,נפש בהצלת י"ע זכות שיתגלגל ,לו דניחא

 עצמו כבוד על למחול בחייו דיכול כיון ,וגם

 ,במצות מחויב היה ואז ,מיתה שלאחר

 מצוה לקיים לו ניחא דודאי ,אמרינן ממילא

 כדי כבודו על ומוחל ,למיתתו סמוך זו

 ,דחוק זה אך. מישראל נפש ז"עי להציל

 ציון הבנין כדעת להחמיר מקום יש ובזה

 שהוא ד"דבנ אבל .ס"והח ב"כהנו ודלא

 הצלה בזה דיש וגם ,דמו לנקום לכבודו

 דלגבי ,יורשיו גם ובתוכם ,ישראל לכלל

 נראה ,ל"כמש שיתבזה ליה ניחא יורשיו

 ".שרי דודאי

הו יש לדון, האם המאבד עצמו לאחר שהכ

מכת מוות, נידון בחומרת מעצ''ל, ותלוי 

 במקור האיסור לאבד עצמו

, שאף שהיה כאן לחדש נראה עודו לח(

אם פצוע זה יאבד את  ,ראשון שהכהו, בכ"ז

עצמו לדעת, מלבד מה שאפילו רבנן 

מודים שאסור לשני  ,שפטרו את השני

 ,להכות את הפצוע, במאבד עצמו גרע טפי

ול לטעון דלא גרע ויענש על מעשהו, ואין יכ

 הואמהכהו השני דלרבנן פטור, מכיון ש

גזירת הכתוב מיוחדת לרוצח שנאמר "כל 

בשם  ועיין לעילעד דאיכא כל נפש" ) -נפש 

היד רמה דגם רבא לא חולק על רבי יוחנן 

שעיקר הלימוד מהפס'(, אבל באיסור של 

"ואך  וקשנלמד מהפס ,מאבד עצמו לדעת

ין פטור של , א)נח ט, ה( את דמכם..."

מקצת נפש, ולכן במאבד עצמו בכה"ג יהיה 

שמקבל המאבד עצמו  ןחייב בכל העונשי

כמבואר בשו"ע יו"ד סימן שמה.  ,לדעת

שיש  מד סימן ג בשער לקמןואמנם עיין 

שאיסור לאבד את עצמו נלמד רק  ,סוברים

מ"לא תרצח", וא"כ אין הבדל בין רוצח 

אחר לבינו, וכמו שחכמים פוטרים את 

שני, כך צ"ל שיפטרו כשהוא עצמו עשה ה
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שאף  ,את מעשה השני. ולפי"ז י"ל עוד

שאסור לטריפה לאבד עצמו לדעת, אם 

עבר ועשה זאת "פטור" כדין הורג טריפה, 

ונפק"מ כנ"ל, שלא יקבל את חומרות 

 מאבד עצמו לדעת.

שנזרק כלי ברי רבה לגבי פטור השובר ד

 הגג מראש 

גר"א וכעת נעסוק בהערתו של ה לט(

שער ב, לעיל ב האוירבך שליט"א )שהובא

וזה  ,(שבסעיף לח 116פרק א, בהערה 

"הדוגמא של חץ כפי הנראה אינו  לשונו שם:

, אלא נחשב מעשה נ"דברי המשנת פקוכ

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 

וכדי להבין את החזו"א שאין הרא"ש חולק". 

 (יז:) בבבא קמא דבריו, נביא את המבואר

 זרק כלי מראש הגג, ובאאדם שאמר רבה: 

זה  -בעודו באויראחר ושברו במקל  אדם 

שאנו , מלשלם עליו פטורששברו במקל 

אומרים לבעל הכלי, אדם זה שבר כלי 

שבור, שמשעה שזרקו הראשון הכלי כבר 

  ור.נחשב כשב

י הראשון שזרק "ונחלקו הראשונים: דלרש

ז אין לחייב "ן הוא פטור, ובכ"חייב, ולרמב

 את השני מדינא דגרמי

, הראשון שזרק ה 'פטור'(")ד ולפי רש"י מ(

כי נחשב הדבר כמי ששברו  ,חייב בנזק

הזורק. וכן פירשו רבים מהמפרשים. אבל 

הובא )בקונטרס דינא דגרמי,  הרמב"ן

פירש שגם (, עיף מאלשונו לקמן בס

 הראשון פטור. 

, )שם, וכן במלחמות( לבאר הרמב"ן כתבו

שהראשון פטור, משום שהכלי אינו נחשב 

כשבור משעת מעשה השבירה, אלא 

משעה שהוא נשבר בפועל, ונמצא 

שהראשון אינו נחשב מזיק כלל. והשני 

פטור, מפני שהוא שבר כלי שסופו 

. להישבר, ואין לו שום ערך בשעת הנזק

שאין לחייב את השני והוסיף הרמב''ן, 

 ,מטעם דינא דגרמי, שגרם לבעל הכלי נזק

שאינו יכול לתבוע תשלום מהזורק, בכך 

כיון שזה דומה לטומן את התבואה לפני 

שנשרף מדליקתו של המזיק הראשון, 

דהטעם , ביאר הרמב"ן בב"ק )נו.(ו .שפטור

כיון שהוא לא גרם את הנזק,  ,שהוא פטור

ואף על פי . הנזק בא על ידי הראשוןכיון ש

שהוא פוטר את הראשון מלשלם, כיון 

אינו  ,שעדיין לא נתחייב המזיק לניזק כלום

 חייב על כך.

אבל יש להדגיש, שאף לשיטת הרמב''ן, 

אם לא בא אחר ושבר את הכלי, וודאי 

שהזורקו מראש הגג חייב לשלם. ואין 

לפוטרו מטעם זה שבשעת השבירה אין 

ם ערך, מכיון שדבר זה נגרם מכך לכלי שו

 שהוא עצמו זרק את הכלי.

על  אבןדעת התוספות שאם הראשון זרק 

 הכלי, השני השובר חייב

שאין : (ד"ה זרק)תוספות כתבו ה מא(

דברי רבה אמורים, אלא במקרה שהראשון 
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זרק את הכלי עצמו, שאז יש מקום לדונו 

כשבור משעת הזריקה. אבל אם אדם זרק 

י, בוודאי אין להחשיב את הכלי אבן על כל

כשבור עד שיישבר בפועל.כיון שאם נאמר 

שגם במקרה כזה הכלי נחשב כשבור 

משעת זריקה, כמו כן בבהמה שהתיזה 

צרורות על כלי יש לנו לדונו כשבור משעה 

שהתיזה, ונמצא שהיא מזיקתו בגופה, ואם 

כן, באיזה מקרה נאמרה ההלכה שמשלמים 

רות?! ומסיימים תוס': חצי נזק על נזקי צרו

וסברא פשוטה היא לחלק בין זורק אבן ''

 . לזורק כלי עצמו"

עד לכלי יש שווי  אזכיון ש ביאור החילוק:

 יש לחייב את השנישבירתו, לכן 

ובביאור החילוק, בין זורק כלי על  מב(

האבן לבין זורק אבן על הכלי, כתב בחידושי 

, שבזורק כלי (סימן מח)העילוי ממיצ'ט 

רי אינו יכול להשתמש בכלי בשעה שהוא ה

 כליבאויר רק אחרי שיגיע לארץ, ואז ה

ישבר, ונמצא שהוא כבר כלי שאינו ראוי 

 השוברו.לשימוש שאין לו שווי, ולכן פטור 

אבל בזורק חץ, הרי עד שיגיע החץ יכול 

הבעלים להשתמש בכלי, לפיכך הוא נחשב 

ואם בא אחר וקדם ושברו  ,עדיין לכלי שלם

 יב, ששבר כלי שלם. חי

 הב"ח פסק כדעת התוספות

וע"ע בב"ח )חושן משפט סוף סימן  מג(

שפו(, בביאור דברי הטור שכתב כחילוק 

דבזורק כלי עשה הזורק  ,התוס': "ר"ל

חשבינן  ,מעשה בגוף הכלי שזרקו לארץ

ואם קדם אחר ושברו  ,ליה מנא תבירא

דלא  ,אבל בזורק אבן או חץ .פטור המשבר

אם קדם אחר  ,בגוף הכלי עשה מעשה

והוא מדברי  .חייב המשבר ,ושברו

בד"ה זרק כלי והכי  יז:שם )התוספות 

 .ח"ל הב", עכ"(נקטינן

דעת הקצוה"ח והיש"ש שהרא"ש חולק על 

 תוספות ופוטר את השני גם בכה"ג

ובקצות החושן )סימן שצ ס"ק א(,  מד(

כתב, שהרא"ש )פרק ב סימן ב( חולק על 

במקרה שזרק אדם אבן  שגםתוס', וסובר 

על כלי, הכלי נחשב כשבור משעת הזריקה, 

ואם בא אחר ושברו, הראשון חייב ולא 

השני. ואעפ''כ על נזקי צרורות משלמים 

חצי נזק בלבד, כיון שאף שאנו דנים כאילו 

הנזק אירע בשעה שהבהמה התיזה את 

הצרורות מתחת רגליה, מכל מקום, מכיון 

יזוק והנזק אירע שהיא אינה נוגעת בחפץ הנ

מכחה ולא ע''י גופה, ניתן לומר שבזה 

נאמרה ההלכה למשה מסיני שאין 

. וכן ביש"ש משלמים אלא חצי נזק בלבד

בב"ק )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, מה(

, דבזורק סימן נח(, שהעיקר כשיטת תוס'

בתוך הנה חץ לא אזלינן בתר מעיקרא, ש

דבריו דן לגבי הכנת שעון שבת )שהיה 

בזמנו( שיעשה מלאכה בשבת, כתב: 

ב"ק )"...אלא ודאי העיקר כשיטת התוס' 
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לא אזלינן בתר  ,, דבזורק חץ(יז: ד"ה זרק

 מעיקרא".

דעת החזו"א שגם הרא"ש מסכים לחייב 

 את השני השובר אחר זריקת החץ וכן

 מוכח מנימו"י

אמנם בחזו"א )ב"ק סימן יא ס"ק טו(,  מו(

כתב: "...אבל אין כוונת הרא"ש דאפילו 

שיהא  ,ובא אחר ושבר במקל ,בזרק חץ

וכמו שתפס בקצוה"ח, ואם  ,הראשון חייב

היה הרא"ש חולק על דבריהם היה מביאם 

לחלוק עליהם, שהרי הרא"ש שונה תמיד 

ת הכרי דברי התוספות". וכן מצינו בתרומ

)סימן שצב(, שהוכיח מהנימוקי יוסף שם 

בריש הפרק, שגם הרא"ש מודה לתוס' 

שיש לחלק בין זורק חץ לזורק כלי, לענין 

 בתר מעיקרא.

רק בשובר  ביאור האג"מ בחילוק התוס':

כלי באויר פטור כי אין לו ערך משא"כ 

, שכיון שאין בו שינוי, בכלי שנזרק עליו חץ

ערך כיון אי אפשר לומר שמחוסר 

שיודעים שישבר, כיון שיש לו ערך מחמת 

 חיוב תשלום הראשון עליו

 דינא קונטרסן ב"והנה כתב הרמב מז(

ק(, "ן על ב")מודפס בחי' הרמב דגרמי

 מראש כלי הזורק וכן"ה 'הזורק כלי': "בד

 .פטורין שניהן ,במקל ושברו אחר ובא ,הגג

 אלפאסי הגדול רבינו דעת שהוא נראה שכן

 שמעתי וכן, אזיל מנא תבר בתר בהדר ,ל"ז

 ולא ,ל"ז דוד' בר אברהם' ר הרב בשם

 לא הא דראשון, דגרמי דינא משום מחייבי

 מנא נמי ושני, כלל מחמתיה נזקא אתא

 יתחייב שלא שגרם משום ואי, תבר תבירא

 וכבר ,דפטור באש טומן היינו ,הראשון לו

 .ן"ל הרמב", עכ"הטעם פרשתי

אגרות ת "ריו, בשועיין במה שכתב על דבו

: ל"וזמשה )חושן משפט חלק א סימן צ(, 

"...והנה הטעם שכתבתי בספרי על ב"ק 

"ס י(, דאף לרמב"ן שבזרק כלי פוטר ו)ס

לשני אף אם בתר תבר מנא אזלינן, יודה 

בזרק חץ על הכלי שיש לחייב לשני הוא 

פשוט כדבארתי שם, אף שבתרוייהו ההיזק 

שלא יוכל שעשה השני נמצא שהוא רק מה 

לתבוע מהראשון, משום דבזרק כלי, 

שהכלי הוא באויר אין שייך בו שום שיווי 

א"כ הוא רק גורם על מה שהפסידו שלא 

אבל בזרק חץ  .יוכל לתבוע מהראשון

שהכלי עומד במקומו ושייך בו שיווי, לכן 

אף שנמצא שלא הזיקו מתשמישין אחרים 

אלא ממה שנפטר הראשון, מחמת דאף 

שובר היה נשבר מחץ דראשון,  אם לא היה

ג"כ יש להחשיב זה שיווי בהכלי וממילא יש 

ולכן תליא בכאן רק אם יש שיווי  לחייבו...

בהכלי או לא, שלזה יש חילוק גדול בין זורק 

הכלי שהוא באויר שאין שייך בו שום שיווי, 

לכן מה שהיה חייב לו הזורק כשישבר אינו 

ם היזק עושה שיווי בהכלי והוי זה רק גור

בעלמא. וזהו מש"כ הרמב"ן שאין לו דמים. 

 בקונטרס דינא דגרמי,וכן שפיר דימה 

לעושה טמון באש. ובין זורק החץ על הכלי 

שהוא עומד במקומו ששייך בו שיווי, כיון 

וחסר רק מה  ,שבהכלי אין שום היכר ושינוי
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משום הידיעה  ,שעכ"פ לא יתנו בעדו שיוויו

ו, ולכן כיון שישבר ע"י החץ שנזרק עלי

שאדם בר חיובא זרק עליו החץ שיתחייב 

הרי יתנו בעדו שיוויו, והוי ממילא  ,לשלם

, בר דמים כדבארתי. והוא טעם נכון מאד"

וכן ) . וא"כ לשיטת האג"ממ"ל האג"עכ

בדברות משה סימן י(, גם הרמב"ן כתב 

מודה לדברי התוס', שכשהראשון זרק חץ, 

 והשני שבר, חייב השני.

כיון  האחיעזר בחילוק התוס':ביאור 

לא  ,שלבסוף הכלי לא נשבר בגלל החץ

, כיון שרק כשהכלי שייך לפטור את השני

נשבר מחמת החץ רואים אותו כשבור 

  משעת זריקת החץ

ועיין בשו"ת אחיעזר )חלק א, אבן  מח(

העזר סימן יט, ס"ק ו( שכתב: "...י"ל 

בפשיטות, דאע"פ דס"ל דאשו משום חציו, 

עשה הכל מעיקרא ובתר מעיקרא וכמו שנ

אזלינן, והיינו לכשנעשה בפועל בסוף חייב 

מוק"י יהנ בריעליו מעיקרא, ואין סתירה מד

שכתבו, דאם זרק חץ ובא  :לתוס' בב"ק יז

אחר ושברו דפשיטא דחייב, ול"ש כאן מנא 

תבירא תבר, דאי אזלינן נמי הכא בתר 

 .מעיקרא לא משכחת בצרורות חצי נזק

שלא  ,בא אחר ושברווקא כשלתוס', דוד

נעשה בפועל לבסוף, לא אזלינן בתר 

מעיקרא, אבל לכשנעשה לבסוף, אזלינן 

 בתר מעיקרא". 

ולפי"ז נדחית ראיית הקצוה"ח מהרא"ש 

 נגד התוס'

סימן )"והקצוה"ח ממשיך האחיעזר:  מט(

מוק"י והתוס', ידפליגי הנ כתב (ש"צ

ומיושב ג"כ מה שתמה  .ולפמש"כ לא פליגי

 הרא"ש בפ' כיצד הרגל... בריוה"ח מדהקצ

ולמש"כ היכא שהוא בא בפועל לידי סוף, 

, אזלינן בתר מעיקרא אף בזורק חץ..."

 ,שדעת התוס' ,שסובר ל האחיעזר."עכ

שרק אם בסוף בא אחר ושבר, יש חילוק 

בין זורק חץ לזורק כלי, אבל באופן שלא 

הגיע אחר ששבר, וע"י החץ נשבר בסוף, 

ובזה ם בחץ, בתר מעיקרא, ן גאזלינבזה 

הרא"ש עם שיטת התוס'.  טתימסכימה ש

)וכן כתב בערך ש"י חו"מ סימן שצ סעיף 

 ה(. 

מכך  הוכחת הקצוה"ח מהטור דלא כתוס':

שמי שהדליק אש חייב על כל מה שהיה 

אמור להישרף מחמתו גם אם בא אחר 

 ושרף 

שם, וע"ע בדברי קצות החושן הנ"ל ) נ(

ח שהלכה דלא כתוס' ס"ק א(, שכתב להוכי

)שחייב את השובר כלי שחץ מתקדם 

לכיוונו(, וז"ל: "וכן מוכח מדברי הטור 

עשה האחד ' (:סימן תי"ח סעיף י)ושו"ע 

אש, ובא אחר והוסיף, אם יש במה שעשה 

הראשון כדי שתגיע למקום שהלכה, 

ע"ש. ומשמע דאינו חייב  'הראשון חייב

חץ  ואי נימא דזורק .אלא הראשון ולא השני

ובא השני ושברו, השני חייב, א"כ באש 

דהוי נמי משום חציו, אמאי אינו חייב השני, 

או עכ"פ יתחייבו שניהם, כיון דלא אזלינן 
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דהא  ,ואין לומר בתר מעיקרא בזורק חץ...

דאמרינן בזורק חץ ובא אחר ושברו השני 

חייב, היינו דוקא אם בא ושברו בידיים, אבל 

אשון חייב ולא הר ,אם השני ג"כ זרק חץ

השני, דמאי שנא, כיון דלא אזלת בתר 

 מעיקרא בחץ". 

מכך  מהנימו"י נגד תוס': ח"קצוההוכחת ה

כל מה שנשרף כלול  ,שהמדליק אש

 במעשהו הראשון

"וכן משמע מדברי ח: קצוה"ממשיך ב נא(

הנ"י פרק כיצד הרגל )י. בדפי הרי"ף( גבי 

ז"ל, ואי קשיא לך א"כ ו ,אשו משום חציו

י שרינן עם חשיכה להדליק את הנרות היכ

כו', לא קשיא, שהרי חיובו משום חציו 

שבשעה שיצא החץ מתחת ידו  ,כזורק החץ

באותו שעה, נעשה הכל, ולא חשבינן ליה 

מעשה דמכאן ולהבא, דא"כ הו"ל 

אם מת  .וה"נ .למיפטריה דאנוס הוא כו'

קודם שהספיק להדליק את הגדיש, ודאי 

נכסיו, דהא קרי משתלם ניזק מאחריות 

כאן כי תצא אש )שמות כב, ה( כו', אלא 

כמאן דאדליק מעיקרא ע"ש. ומשמע מזה 

, דגבי חץ נמי הו"ל כאילו אתעבד מעשה..."

לעיל סעיף וכבר הבאנו ) ח"הקצוהל "עכ

 . (את דחיית האחיעזר ע"ז, מג

באמת הטור מחייב גם את  דחיית הנחל"ד:

 השני כתוס'

שאין  ,ק יז:( כתבנחלת דוד )ב"ספר בו נב(

הטור, כי כוונת הטור דברי להוכיח מ

שבאמת שניהם חייבים, וז"ל: "...ודברי 

ודאי דאזיל בשיטת  ,הטור בסימן תי"ח

התוס' לחייב שניהם, ודלא כמו שהבין בעל 

קצות החושן בדבריו בהיפוך, רק דהטור 

קיצר קצת בלשונו, אבל יש לכוונו לדעת 

וכתי להיות כמו שהוא מדרכו בכל ד ,התוס'

 נמשך אחרי שיטת התוס', ועיין".

 דחיית הגר"ש שקופ להוכחת הקצוה"ח:

דווקא באש השני פטור כיון שלא חידש 

כיון שהיה נשרף מחמת הצתת  בהיזק,

 משא"כ בשני השוברהראשון, 

וע"ע בחידושי ר' שמעון שקופ )בבא  נג(

.ובהא דהקשה .קמא סימן כג(, שכתב: ".

ר, באם עשה אש שם הקצוה"ח מדברי הטו

ובא חברו והוסיף אש, דאם היה בכח האש 

הראשון כדי לילך להזיק למקום זה, 

 ,הנה מלבד די"ל .הראשון חייב והשני פטור

דהטור אזיל בזה בשיטת התוס' )דף י: ד"ה 

דמיירי שהשני לא הוסיף כ"כ אש  ,מאי(

שיהיה ככח מעשיו לחוד בכדי להזיק 

שיב ואז פטור השני, דלא ח ,במקום זה

כעושה מזיק, 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 

דאף אם הוסיף הרבה שיש בו לחוד  ,משמע

 רשכדי להזיק פטור, מ"מ אינו מטעם שפי

דכבר חשבינן כאילו נעשה  ,הקצוה"ח

חשיב כעושה מזיק, כיון ההיזק, אלא דלא 

דלא חידש במזיק כח להזיק, דכבר היה בו 

כח להזיק, ולא דמי לבור י' ובא אחר 
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והשלימו לכ' )דף נא, ואמרינן שניהם 

דהתם עכשיו נעשה ההיזק בתוך  ,חייבים(

והראשון עשה מעשה  ,בור של השני

הנפילה, אבל אינו מטעם שכתב 

קופ שהגר''ש ש, דהיינו ל.", עכהקצוה"ח..."

שהטור סובר שהשני לא הוסיף  מבאר,

לנזק כלום, כי באש של הראשון היה 

'מספיק אש' שבכחה לחוד ללכת להזיק, 

גמ' ולכן פטור השני. וכעין שאמרו ב

סנהדרין )צו:( שכשהיה נבוזראדן מתגאה 

 ,על הצלחתו להחריב את בית המקדש

"יצאה בת קול ואמרה: היכל שרוף שרפת 

בברכת  עוד יןועי. קמח טחון טחנת"

 שמואל סימן יא.

 כן דחה החזו"א את הוכחת הקצוה"ח

חזו"א )ב"ק סימן יא ס"ק ה(, הוכן  נד(

כתב: "...ובקצוה"ח סימן שצ ס"ק א כתב 

מהא דאיתא בשו"ע סימן תיח  ,להקשות

דאם עשה האחד אש ובא חבירו  ,סעיף י

והוסיף, אם יש במה שעשה הראשון כדי 

 .ן חייבשתגיע למקום שהלכה, הראשו

 ?!ואמאי, הלא הראשון הו"ל רק זרק חץ

 ,ולאו קושיא היא, דהכא כששבר במקל

בטל ליה זריקת החץ, והחץ לא שיבר ולא 

השתתף בשבירת הכלי כלל, והלכך האחרון 

לא מנע את האש  ,אבל הוסיף חבילה .חייב

של ראשון להזיק, והאש הראשון גמר את 

ההיזק, אלא שהתוספת השתתף ג"כ 

יזק, ובזה אמרינן דלאו מידי בשעת הה

התוס', שהשני של בנידון ש, דהיינועבד". 

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 

כאילו דהראשון "החטיא" את הפגיעה, 

מטווח התעופה של השני הזיז את הכלי 

החץ של הראשון, ושברו במקום אחר(, 

אבל כשהשני הוסיף . ולכן השני חייב לבדו

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 

 די עבד. בשעת ההיזק ובזה אמרינן דלאו מי

אם תוספת ש ,דעת החזו"א שיתכן לדינא

נעשה שותף  ,השני יכלה לשרוף לבד

 בתשלום הנזק לראשון

 ,(בס"ק ו ,שם)ואמנם עיין בחזו"א  נה(

משמע "סתימת הטור והשו"ע  שכתב:

דאפילו יש בתוספת  ,כדעת הר"ש ומהר"ם

לבד להגיע ולהזיק, הראשון חייב והשני 

דדעת תוס' כיון  ,אבל צ"ע לדינא. פטור

דביש באחרון  ,רי"ד ותלמידי ר"פ והרשב"א

לבד כדי להזיק שניהם חייבין, וא"כ יכול 

 קים לי דאית לי שותפות...".  ,הראשון לומר

יתכן שכשהשני הדליק אש אחרת כו"ע 

 יודו שהשתתף בנזק

השני הדליק ג, ש"והנה, יש לדון בכה נו(

ליד האש של  האש אחרת בפני עצמ

וון אחר לגמרי של הדבר הראשון, או מכי

הניזק, והאש של הראשון היתה הולכת לבד 
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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.

מדליק האש נ"מ מכל הנ"ל לרציחה באחד 

 והשני מגביר השלהבת

ואמנם כל הנ"ל שייך לנידון  נז(

שהקלצטונירי הרבה בשלהבת, וכתבתי 

דלפי זה, אם היה בסוף פרק א, , בשער ב

כאן שני מוציאים להורג, שאחד הדליק את 

האש, והשני היה מרבה השלהבת, תלוי 

 או מותר לשני. הדבר בנידון הנ"ל, אם אסור 

האש והשני הסיר  אחד הדליק אתאבל כש

וודאי רק  ,הספוגין המעכבין המיתה

 הראשון נחשב רוצח

אבל לגבי מה שהסיר את הספוגין  נח(

ובזה קירב מיתתו, י"ל ע"פ מה שכתב 

בדברי משפט )לרבי חיים אוירבך, בסוף 

 ,מה שכתבו התוס'ד ,סימן שפו ס"ק ד(

ובא אחר  ,שאם זרק אבן או חץ על הכלי

ו דווקא בעשה המשבר חייב, זה ,ושברו

המשבר היזק חדש, ששיבר את הכלי, אבל 

כשרק קירב את הכלי אל החץ, ונשבר הכלי 

מחץ זה, הזורק הוא עושה הנזק, ולא 

המקרב את הכלי. א"כ גם כשאחר הדליק 

את האש, יהיה מותר לכאורה לקלצטונירי 

השני להסיר את הספוגין, כי דמי למקרב 

יהיה  הכלי לחץ, ולדעת הדברי משפט הנ"ל,

חזו"א ב"ק סימן ה כך היא מסקנתפטור. )ו

ב, סוף ס"ק י ד"ה 'מיהו', לגבי קירב קמתו 

של חבירו לדליקה שבלא"ה היתה מגיעה 

הסתפק "אי הוי כזרק חץ שאליה האש, 

ואילו שרף באש  .ובא אחר ושבר במקל

ודאי חייב, אבל הכא שהאש הראשון  ,אחר

 שרף, י"ל דלאו מידי עבד"(.

ר שברציחה לעולם מי שרצח יש מקום לומ

השני פטור כיון דרק בממון  בפועל חייב,

 שאין שווי לכלי, משא''כ ברציחה

יש לכאורה מקום לחלק בין הנידון ו נט(

שהרי . הנ"ל של נזק הכלי, לבין הריגת אדם

על הגמ' בב"ק הנ"ל )שפוטר רבה את השני 

מהטעם שמנא תבירא תבר(, הקשה הגר"ח 

לטעם זה, הרי הכלי  )בסטנסיל(, למה צריך

הולך לאיבוד, והיא אבודה ממנו ומכל אדם 

עיי"ש מה וואין לה בעלים ובודאי שפטור, 

. ובחידושי הרי"ז הלוי )הלכות נזקי רץשתי

ממון( תירץ, שיסוד ההיתר של אבודה 

ממנו ומכל אדם הוא מדין הפקעה, 

שהופקע החפץ מרשות בעליו, או מדין 

שהאבידה  יאוש, או מחמת גזירת הכתוב,

בעצמה מפקיעה את רשות הבעלים. ולפי 

זה כתב, כי נראה, שלא שייך ההיתר של 

אלא רק במקום  ,אבודה ממנו ומכל אדם

הפקעה מהבעלים על גוף החפץ  השחל

עצמו, אבל על שיווי בעלמא לא שייך כלל 

חלות דין הפקעה, ואם גם לאחר האבידה 

נשאר בחפץ קצת שיווי שראוי לחול על זה 

זכות לבעלים, אם כן לא שייך להפקיע דין 

מהבעלים את גוף החפץ עצמו, כיון 
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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 

מנו מעולם, ונמצא שעצם הכלי אבודים מ

בעצמותו לא נפקע מעולם מרשות 

הבעלים, 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 

לא שווה כלום, כי היא באיזה שלב נעשה כ

הבעלים כבר נתיאשו ויהיה פטור המזיק, 

ודומה למי שהזיק לדבר שנמצא ב"זוטו של 

משא"כ ברוצח,  .ים", שאין בו איסור מזיק

 לא שייך כל סברות אלו. 

ועיין באמרי משה )לרבי משה סוקולבסקי 

השובר שביאר, שחיוב סימן לא ס"ק ו(, 

ן דיש : "דכיול"וזהשני, משום יאוש בעלים, 

לא מייאש מריה  ,לו מי שישלם בעד החפץ

גם מעצם החפץ". וע"ע במגן שאול )סימן 

 קלח דף רח:(. 

אין ( ט ק"ס יא בסימן ק"ב)בחזו"א אמנם 

כי סובר שגם בכלי שנזרק לכיוונו  ,נראה כן

חץ, אינו נחשב כאבוד וכזוטו של ים, עיין 

 .שם

כחילוק זה כתבו גדולי האחרונים, כדי 

 יית הרמב''ן על רש''יליישב קוש

והחילוק בין שבירת כלי שנופל לבין  ס(

מוכח מהגמ' בבא  ,רציחת אדם שנופל

זרק אם אמר רבה: דאיתא שם, קמא )כו:(: 

אחר  אדם ובא ,תינוק מראש הגגאדם 

, שהעמיד את הסייףכשחודו וקבלו בסייף

כלפי מעלה בדרך נפילת התינוק, ומת 

שקיבלו  התינוק, הרי בנוגע לחיובו של זה

דר' יהודה בן  מחלוקת בסייף, יש בדבר

הכוהו עשרה בני אם בתירא ורבנן, דתניא: 

בעשרה מקלות, בין בבת  לאיש אחד אדם

כולן פטורין, ר'  –אחת בין בזה אחר זה 

 -יהודה בן בתירא אומר: בזה אחר זה 

בדומה  .והאחרון חייב, מפני שקירב מיתת

 לכך, במקרה שלנו, התינוק היה באמצע

נפילתו למותו, וזה שקיבלו בסייף קירב את 

מיתתו. הלכך, לדעת רבי יהודה בן בתירא, 

הוא חייב מיתה, ואילו לחכמים החולקים 

 עליו פטור.

והרמב''ן במלחמות )לעיל כו, ב,( מקשה, 

שלפי דעת רש''י לעיל יז, ב, לענין הזורק 

כלי מראש הגג ובא אחר וקיבלו, שרבה 

ינן'', מדוע לא סובר ''בתר מעיקרא אזל

נאמר לדעת הכל שהזורק את התינוק חייב 

והשני פטור? ומשום כך הוא מפרש את 

הסוגיא לעיל באופן אחר, וכמו שהבאנו 

לעיל, שהרמב''ן ביאר בדעת רבה, 

שהראשון פטור, כיון שהכלי אינו נחשב 

כשבור משעת מעשה השבירה, אלא 

משעה שהוא נשבר בפועל, ונמצא 

 ב מזיק כלל.שהראשון אינו נחש
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אבל, הגר''ש שקופ, )בחידושיו סימן כד, 

ובשערי יושר שער ה' סימן ו' ד''ה וכן( 

הגרנ''ט )בחידושיו על ב''ק סימן קכז, ד''ה 

ונראה(, הגר''י אברמסקי )בחזון יחזקאל, 

קונטרס חידושים על ב''ק סימן ב( וכעין זה 

כתב הגרא''ז מלצר )באבן האזל, הלכות 

' הלכה יד, אות ג(, כולם נזקי ממון, פרק ב

כתבו שיש לחלק בין רציחה להיזק, שכן 

חיוב מיתה לרוצח הוא משום נטילת נשמה, 

ולכן כל זמן שהתינוק חי אין חיוב על 

הזורק, ומשום כך רק השני חייב, לריב''ב 

שמחייב אפילו על מקצת נפש. משא''כ 

חיוב תשלומין של מזיק אינו משום פעולת 

שנטל את שוויו של השבירה, אלא משום 

החפץ והפסיד את דמיו מבעליו, ולכן 

מאחר ש''בתר מעיקרא אזלינן'', ואין דמים 

לכלי מיד בשעת הזריקה מאחר וסופו 

 להישבר, לכן חייב הזורק בתשלומין. 

 

 בדרך דרוש יש שהשוו הנידונים הנ"ל

אמנם יש שהשוו נפילת אדם לנפילת  סא(

מא כלי, עיין בספר 'דף על הדף' בבא ק

: "בבי מדרשא מטו ביה בשם הגאון (שם)

הרוגאצ'ובי )הובא בשלמי תודה, פורים, 

שביאר לפי דברי התוספות את דברי  ,ועוד(

(, שביארו את .הגמרא במסכת מגילה )טז

דברי הכתוב )אסתר ו, יב(: 'אבל וחפוי 

אבל, על בתו, וחפוי ראש, על  –ראש" 

דבתו של המן ראתה את המן  .שאירע לו'

כי, זה מוביל את זה, והיתה סבורה ומרד

שהמן רוכב על הסוס ומרדכי מוליכו, 

ושפכה על פניו עביט של שופכין, ולאחר 

מכן ראתה שזה אביה, ונפלה מראש הגג 

ומתה. וקשה, דלפי זה היה צריך לומר 

תחילה 'חפוי ראש', על השופכין שנשפכו 

עליו, ואחר כך 'אבל' על בתו שמתה. אכן 

ות ניחא שפיר, דמבואר לפי דברי התוספ

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 נזרק משהו על החפץ. מעתה יש 

לומר, דלאחר ששפכה בתו של המן את מי 

השופכין, טרם נפלו על ראשו כבר זרקה 

נחשבת מיד  עצמה ומתה, ועל כן, לגבי בתו,

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 

להביא ראיה בפועל". אמנם כמובן שאין 

ופשוט להלכה, שכשאחד  מדברי אגדה.

מקרוביו יפול באויר, לא יפטר מהמצוות 

 כדין אונן. 

יתכן לחלק בזה בין גוי ליהודי עפ"י דברי 

 האג"מ

דווקא אצל גוי, ד עוד יש לחלק,ו סב(

נחשבת בתו כמתה, שהרי אצל הגוים 

מחשיבים את החיים לפי איכותם, וכשאין 

ראיה לזה, כמת, ו לו תועלת, נחשב אצלם
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כתב באג"מ )חו"מ ח"ב סימן עד, דהנה 

לעיל , והובא לשונו ס"ק ב, ד"ה 'אבל מצינו'

(, שלגויים לא בשער ב, פרק א, סעיף לג

מה שאין כן בישראל,  .נאסר "המתת חסד"

שעצם החיים יקרים מפז, אין מתחיל 

 ,ולפי זה .אבילות, עד שמת ממש כותהל

בהרג  (,כו: ב"ק)ריב"ב וחכמים  לוקת מח

 .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.

לפי מה  כוונת הערתו של הגר"א אוירבך

 שחילקנו בין ממון לרציחה

ובכל אופן צריך לומר שמה שכתב לי  סג(

בשער ב, סוף פרק א, ) רבךהגר"א אוי

, להשוות רציחה לנזק ממוני (116בהערה 

, אף שיש חילוק בין כלי שנופל (שבב"ק יז:)

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 

  בד.הרגו בל

ראובן שזורק כלי, והכהו שמעון במקל כדי 

להציל את הכלי, ושברו בשוגג, אם אנן 

סהדי שניחא לבעלים במעשה שמעון, אין 

 עליו שם מזיק, ופטור

]וכעת נדון בעצם דברי התוס', שאם  סד(

ראובן זרק אבן על כלי, ושמעון שברו 

במקל, שמעון חייב לשלם. והנה, בני 

טן בגילו, והגדול י, הק"אברהם ישעיהו נ

בשכלו, טען, שאם החץ הולך בודאות 

כ רצה לעשות "בסה "שובר"לפגוע בכלי, וה

, כלומר שמטרתו היא "מעשה הצלה לכלי"

אך ורק לנסות להציל את הכלי מהחץ, יהיה 

השובר פטור. ואף שאדם מועד לעולם, הני 

, ולא במי "מעשה היזק"מילי בעושה 

ר הגאון "שנתכוון להציל. ושאלתי את מו

א, "הגדול רבי שריאל רוזנברג שליט

ע, "והסכים עמו. והוסיף, שדין זה יהיה לכו

ן והתוס', "כלומר, על אף שנחלקו הרמב

במזיק ברשות, הני מילי בכגון שקיבל 

השוחט רשות לשחוט ולא לנבל, וכיון 

שניבל אף שהיה אנוס, יש צד שחייב, אבל 

ן בנידון זה שמטה את הכלי, למען סיכוי קט

להצילו, אנן סהדי ששליחותיה דבעלים 

עביד, ועל דעת זה נכנס, והרי מראש ידענו 

ז שווה "שיש רק סיכוי קטן להציל, ובכ

 לבעלים, דאם לא, ודאי יפסיד.

ד יש לעיין טובא בסברא זו, "ואמנם לענ 

שהרי אם לא היה עושה כלום, היה יכול 

להוציא מזורק החץ את דמי הנזק, ועכשיו 

י 'המציל' שפטור, "הכלי ע ס נשבר"שס

כ נמצא הבעלים קרח מכאן ומכאן! "א

ואמנם אם ידוע לכל וברור הדבר, שלא יוכל 

הניזק להוציא דמי הכלי מהזורק, וכגון 

במזיק אלים מאוד, או באופן שהחץ או 

האבן נפלו מהרוח וכדומה שאין מזיק 

מסוים, אין הכי נמי שחידושו של בני, יובן 

 ח."היטב, ודפח

י, הוסיף, "ני החכם והנבון, חיים אהרן נוב 

שגם במקום שיש מזיק ראשון שאפשר 



457 

 

  

ד, אם מיירי באופן שיש "לתבוע אותו בביה

ל "סיכויים גדולים מאוד שההצלה תועיל, י

שינסה להציל, ואם קרה ונפסד יפטר, ואף 

שיצא קרח מכאן ומכאן, אנן סהדי שניחא 

ליה לבעלים לנסות ולהציל כשיש סיכויים 

דולים שההצלה תועיל, וכגון שהכלי מונח ג

על שולחן מאוד נמוך, והחץ טס לכיוונו, 

והמציל דוחף עם מקלו הארוך את הכלי 

לקרקע, שמסתבר מאוד שלא ישבר, וכדאי 

הדבר לבעלים לסמוך על רוב הסיכויים, 

כ לטרוח וללכת לבית הדין, "מאשר אח

להוציא את הכסף מזורק החץ, ובמיוחד 

נמוך, לא כדאי הטירחא, שמחיר הכלי 

, 'ולהביא עדים, כי אולי המזיק יכחיש וכו

ויתכן מאוד שימצא פסול בעדים, ולא יוכל 

כ בכל מקרה "להוציא כסף מזורק החץ. וע

צריך לדון מה הבעלים עצמו היה עושה אם 

היה נמצא כאן, דאם ברור שלא היה מנסה 

להציל את הכלי כדי שיוכל לחייב את 

להתערב, ואם  "מציל"לכ אין "הזורק, א

כ "ברור שאם היה כאן, היה מנסה להציל, א

, ואם "פעולת הצלה"יש למציל לעשות 

ז הכלי, יפטר. ואם ספק מה "ינזק בכ

 הבעלים היה רוצה, שב ואל תעשה עדיף.

ו, שהני "ונראה להוסיף על דבריו של בני הי 

מילי באופן שבוודאי החץ הולך לפגוע 

שכל מקרה בכלי, אבל אחרי שהתבאר 

ל, יש לומר עוד שצריך גם "נידון לגופו וכנ

לחשב את הסיכויים של פגיעת החץ, כי אם  

הסיכויים גדולים שיפגע החץ, ומצד שני 

הסיכויים קטנים שדחיפת הכלי מהשולחן 

תציל אותו, יש לראות לפי העניין מה עדיף 

לבעלים, כי מסתבר שעדיף לא לנסות 

יתבע את להציל, ושהחץ יפגע, והבעלים 

ד, ולכן אין למציל לנסות "המזיק בבי

ולהציל. וכן, אם יש סיכויים קטנים שהחץ 

יפגע, אפילו כשסיכויי ההצלה הם גדולים, 

מסתבר שעדיף לא לנסות להציל, כי חבל 

להיכנס לסיכון שיצא הניזק קרח מכאן 

ה רוב הסיכויים שהחץ לא "ומכאן, כשבלא

 יפגע. ובאופן שרוב סיכויים שהחץ לא

יפגע, וגם סיכויי ההצלה נמוכים, פשוט 

כ "שלא יציל, כי מסתמא החץ לא יפגע, וא

עדיף לא להתערב, כשרוב סיכויים שישבר 

מדחיפה זו. ורק במקרה שרוב הסיכויים 

שהחץ יפגע, ורוב הסיכויים שמעשה 

ההצלה יועיל, מסתבר שעדיף שכן ינסה 

להציל, כדי לחסוך לבעלים את הטירחא 

 החץ בדינא ודיינא. לרדת עם זורק

וכן לגבי תינוק הנופל, אם המציל שקיבלו 

נתכוון להצילו, ואפשר להגדיר לפי 

המקובל את מעשהו כפעולת הצלה, פטור 

 ממיתה לכו''ע

ל, לא "ודע עוד, דכל החשבונות הנ סה(

יהיו בנידון של הצלת נפשות, כלומר 

כשתינוק נופל מהגג, או שחץ טס לכיוונו 

יכוי להציל את התינוק, של תינוק, ויש ס

ומטרת המציל היא אך ורק להציל את 

התינוק, ]וכמובן שאם זוהי כוונתו, לא יכוון 

כ אחרי "את חוד הסייף לכיוון התינוק[ א

ד סימן סט, לגבי "א ביו"חידושו של החזו
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ד נראה פשוט "כ גם בנד"הטיית החץ, א

ב יודה לחכמים שהמנסה להציל "שגם ריב

הצליח מעשה ההצלה. פטור, אם קרה ולא 

אמנם כשלא בטוח שהחץ יפגע בתינוק, וכן 

כשנופל מהגג אם לא בטוח אם יפול על 

הקרקע וימות, או יפול על המזרון וינצל, יש 

ל, ולהחליט איפה הם "לחשב חשבונות הנ

רוב סיכויי ההצלה, ולנסות את מה שיותר 

סיכוי להציל, בלי להתחשב כלל בסברות 

רוצח. או אף אם חיצוניות של הענשת ה

המציאות היא שאם ימות בנסיון ההצלה, 

מיתתו תהיה יותר קשה מאשר אם ימות 

ז כל עוד "מהחץ או מהחבטה בקרקע, בכ

שיותר סיכויים שינצל מנסיון ההצלה, יש 

לעשות זאת. וכאמור, כיון שהוחלט כך, גם 

אם ימות התינוק, יפטר המציל גם לשיטת 

 ב."ריב

 

 

 יד: דינים העולים מסימן

א. עשרה אנשים שהכוהו לאדם עד שמת, אם היה בראשון הכאה שהיה מת בה כולם פטורים, 

 רק האחרון חייב )ס"ק ט(.–אולם אם הכהו הכאה שלא היה מת בה 

ב. יש להסתפק לגבי מצוות הריגת עמלקי, אם עשרה אנשים הכוהו, אם האחרון קיים את 

 יב(.-המצוה )ס"ק י

מדיני אדם וחייב בידי שמים, ואילו ההורג את הגוסס בידי שמים,  ג. ההורג את הטריפה פטור

 טו וס"ק יז(.-חייב )ס"ק יד

 כד(.-ד. מי שהיכה הכאה של מיתה ולבסוף נהרג ממשהו אחר אינו חייב מיתה )ס"ק כג

 ה. אין רשות להכות את חבירו אפילו אם הסכים לכך )ס"ק כד(.

לה לפנינו שאפשר עי"ז להציל את חייו, אולם ו. יש מי שסובר שאין לנתח מת אפילו יש חו

 כז(.-דעת רוב פוסקים שבאופן שיש חולה לפנינו מותר לנתח מת )ס"ק כו

-ז. מי שרצח את חבירו רח"ל חייב מיתה, ואין צריכין לבדוק שמא הנרצח היה טריפה )ס"ק כח

 כט(.

די.אן.אי. ח. בן שחבל באביו יש להסתפק האם להשהות את עונשו עד שיתברר בבדיקת 

 שאביו הוא )ס"ק לג(.

 ט. מותר לנתח נהרג כדי שעי"ז יוכלו לגלות הרוצח ולהענישו )ס"ק לה וס"ק לז(.

י. יש לדון מה דינו של טריפה שאיבד עצמו לדעת האם חמור מעשהו כשלם שהרג את עצמו 

 )ס"ק לח(.

ים סוברים יא. מי שזרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו לפני שהגיע לארץ, רוב הראשונ

 שהראשון חייב, אולם דעת הרמב"ן ששניהם פטורים )ס"ק מ(.
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יב. דעת תוס' הוא שאם זרק חץ על כלי ובא אחר ושברו שחייב האחרון. ונחלקו הפוסקים האם 

מו(, ולכו"ע אם התכוין להציל את הכלי -גם הרא"ש מסכים לתוס' או שחולק עליו )ס"ק מד

 ז נשבר שפטור )ס"ק סד(.באופן שניחא לבעלים שכך יעשה ועי"

יג. אחד שהדליק אש שיכולה להזיק, ובא אחר והגדיל את האש, הראשון חייב )ס"ק נ(, וי"א 

ששניהם חייבים, בתנאי שהשני הוסיף אש שיכולה לילך להזיק גם בלי האש של הראשון )ס"ק 

 נב וס"ק נה(.

ם חייב האחרון או לא, יד. יש שמסתפקים לגבי מי שזרק חץ ובא אחר וקירב את הכלי לחץ א

 ויש דפשיטא ליה שפטור )ס"ק נח(.

 

 

  

 

 

 

 

קירוב מיתת גוסס המתייסר ביסורין קשים - סימן טו
 (117א הערה  סעיףלתחילת פרק ב )שייך 

 

גופא דעובדא של נתינת השוחד לרוצח כדי 

 שיהרוג בלי יסורין

 נתן רבילבשו"ת להורות נתן )כתב  א(

: "מכתב ל", וזה(חלק ב סימן ס גשטטנר

קדשו הגיעני 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 

ה כאחראים מינו שלשה יהודים מזקני העד

מצא פיסת פרווה יעל הדבר, ואם המצא ת

אצל יהודי לאחר הזמן המוגבל, אחת דתו 

להמית, וגם שלשה זקני העדה יומתו. והנה 

מצאו אצל יהודי אחד  ,כעבור כמה ימים

כובע פרווה ותיכף הרגוהו, ואת שלשת 

הזקנים התחילו לענות ביסורין קשים 

ומרים לעיני הצבור, ואחד מהם כבר מת 

מיסוריו, והשני פרפר בין החיים והמות, 

ואת השלישי כבר התחילו להכות, וזה 

השלישי היה אביו של השואל. ואז פנה 

אחד מהרשעים שהיה מן הממונים להכות 

עד מוות אל בנו והציע לו, שאם יתן לו 

יוציא את האקדח שברשותו  ,שעון זהב

ויהרגהו לאביו ביריה, ועי"ז ינצל מן היסורין 

מיו, ובנו התרצה והרשע הרגו של קוד

 ביריה". 
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האם נחשב כשוכר גוי להרוג  צדדי הספק:

 או שמותר כי רצה להציל מיסורין

"וכעת בא : גשטטנררבי נתן  ממשיך ב(

כי אולי לא עשה כהוגן  ,הבן ולבו נוקפו

שסייע בגרימת הריגת אביו, כי חושב 

אולי היה  ,שאילו לא היה הורגו באקדח

ואולי היה יכול  ם,חיינעשה נס ונשאר ב

לשחדו שלא יהרגהו, ומבקש להורות לו 

דרך תשובה, עד כאן תוכן השאלה". 

"...ומעתה בנדון  בסיום תשובתו הסיק:ו

הלא  ,דידן ששכר את העכו"ם כדי שיהרוג

 חייב בדיני שמים, וכמו שפסק הרמב"ם...

דילפינן מקרא דהשוכר להרוג את חבירו 

היות  ,ך לברראלא דצרי חייב בידי שמים...

שהלה שכר את הרוצח משום שרצה 

להציל את אביו מיסורין, אולי בכהאי גוונא 

 ת"שו ל", עכשפיר עביד ואין צריך כפרה"

לעיל בשער )והאי מעשה הובא  נתן להורות

 .(ב"ב, ריש פ

מותר לקרב את  דעת המשנה הלכות:

 עפ"י המבואר בכתובות לג: מיתת הזקן,

 רה ממיתהשהכאה שאין לה קיצבה חמו

ושאלה זו הובא בשו"ת משנה הלכות  ג(

חלק ו סימן שיד(,  ,קליין מנשה ירב)ל

: "ומה ל )מכאן ועד סוף סעיף ז(", וזשהשיב

שנלפענ"ד, דראשונה נחקור, אי היה אביו 

בעצמו רשאי ליתן שעון או פיוס אחר 

להס"ס ימ"ש שיהרגוהו, או שהיה עובר בזה 

גרמא  על דין דמאבד עצמו לדעת או עכ"פ

למיתה. והנראה, דגרסינן בגמ' כתובות 

)לג:(, ממאי דמיתה חמירא, דלמא מלקות 

חמור, דאמר רב, אלמלא נגדוהו לחנניה 

הוה פלחו לצלמא, א"ל רב  המישאל ועזרי

סמא בריה דרב אסי לרב אשי, ולא שני לך 

בין הכאה שיש לה 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 

דומיא דר"ע שהיו  ,מיסרין ביסורין קשין

ואפ"ה  ,מסרקין בשרו במסרקות של ברזל

והשטמ"ק הביא בשם הרב ר'  !חייב לסבול

הובא בקונטרסין, דלא חייבה  ,אליעזר

צמן למיתה, כדכתיב תורה אלא למסור ע

אפילו הוא נוטל את נפשך,  'בכל נפשך'

אבל להחמיר עליהם יותר ממיתה לא היו 

חייבים, וכתב עליו בקונטרסים ויפה פירש. 

ומה שהקשה עליו ר"ת מר"ע וחבריו, לא 

קשה, דהתם הכאה שיש בו קצבה הוא, כיון 

שסרקו את בשרו, ברור הוא שימות 

ו. והשטמ"ק חלק עלי .במהרה, ע"ש

דלכ"ע הכאה שאין לה  ,שמעינן מיהא

קצבה של מלכות חמורה ממיתה, ולדעת 

לעבור ולא יהרג, ולר"ת יהרג ואל  הר"א הי

יעבור אפ"ה. ולפ"ז נלפענ"ד בנידון דידן, 

שידוע שהני רשיעי ימ"ש, אם התחילו 

להכות ח"ו למי שהוא, הכאה שלהם היתה 

הכאה שאין לה קצבה, וגרע יותר ממיתה, 

ד, אלא שלבסוף הכהו פצעוהו עד ולא עו

שמת מהכאתם, ופשוט דמיתה קיל, 

מאבד עצמו ח"ו  הוממילא אם מי שהי
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באותו שעה שלא יתעללו בו הרשעים 

עליו דין  הויכוהו מכות בלי קצבה, לא הי

מקרי רשע כלל,  המאע"ל ח"ו, ולא הי

 ואדרבה היתר גמור הוא. 

ההיתר הוא עפ"י הברכ"י שמותר לאבד 

 ת שירא מעינויים גדוליםעצמו מחמ

ברורה משאול מלך ישראל,  הוראיד( 

בוד מותר לו, יבד עצמו, אלא שהיה אישא

כדדרשו בב"ר פל"ד י"ט, הובא גם ברמב"ן 

בתה"א, "אך את דמכם לנפשותיכם 

אדרוש", מיד נפשותיכם אדרוש את 

 .יכול אפילו נרדף כשאול, ת"ל אך .דמכם

, בכלל מאבד עצמו לדעת הלפיכך לא הי

ונענשו עליו בשלא הספידוהו כראוי. ועיין 

יו"ד סימן שמ"ה ס"ג. ובברכ"י כתב, דכן 

נמי אם ממית עצמו מחמת שירא מענויים 

דהזקן לעצמו  ,גדולים ר"ל. ולפ"ז פשוט

היה מותר להציל עצמו מעינויים קשים 

בבקשת שימיתוהו הרשע ולא  ,כאלו

ייסרוהו מכות בלי קצבה, ממילא גם בנו 

ליחות אביו עשה בזה, שהוא שעשה, ש

וכמובן דשם שליחות כאן הוא ]לטובתו. 

 .[שם מושאל

מדין 'ברור לו מיתה  –עוד ראיה להיתר 

 יפה'

שנית לפענ"ד, לפ"מ דקיי"ל פסחים  ה(

ברור לו  -' ואהבת לרעך כמוך'(, .)ע"ה

מיתה יפה, וכן הדין בהרוגי ב"ד, וכ"ש 

בהרוגי מלכות, אם נדון ליהרוג בפני 

ור ח"ו, ויש ביד איש ישראל לפעול הקסד

אצל המלכות להרגו במיתה קלה חלף 

מיתה חמורה, וודאי דצריך להשתדל 

ולהחליף בכדי למעט לו ביסורים, דגם זה 

 ,הוא בכלל ואהבת לרעך כמוך, ואדרבה

היכי שאין ממיתין אותו לשם כפרה ולא 

דהרי רעך הוא לכל דבר, ודאי דטב  ,מהלכה

יבין להשתדל למעט לו ליה עבדין ליה, וחי

ביסורים, וא"כ הכ"נ בדידן, כיון שודאי אם 

 ,ולא היה נותן השעון ,היה הניחו הבן הזה

היה ממילא הרגו הס"ס בהכאות גדולות, 

אלא שהיה מכהו מכות שאין להם קצבה, 

ב לברור לו יהרי מן הדין היה מחוי ,כה"ג

מיתה יפה, ומצוה גדולה עשה בזה אם היה 

 ילא...ודאי ממיתו ממ

 לפי"ז מתבארת הנהגת עולא בנדרים 

ובמ"ש נראה לפענ"ד להבין דברי רבינו  ו(

מעשה  יהרא"ש ז"ל )בנדרים כב.(, בהא

דעולא במיסקיה לארעא דישראל, איתלוו '

לי' תרין בני חוזאי בהדיה. קם חד, ושחט 

לחבריה. אמר ליה לעולא, יאית עבדי? א"ל 

פרע  )נ"א לך 'אין! ופרע ליה בית השחיטה

ופירש הרא"ש, מחמת מורא  .ליה ביה"ש(

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 היה נשחט חברו

 ומוטל ומפרפר ומצטער למות, כה"ג הו"ל

בכלל ברור לו מיתה יפה, וע"ד שאמרו 

שנסקלין ערומין למהר מיתתן,  ,בנסקלין
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ונותנין אבן על לבו. הכלל, כל שהומת, 

ממהרין מיתתו, שלא יצטער צער שאין 

 צריך לו, ופשוט.

אין לדמות לגוסס בידי שמים שאסור 

 להרגו כי שם לא נעשתה פעולת מיתה

והנה אחד מתלמידי הכולל דישיבתינו  ז(

הגוסס  ,הקדושה הקשה, מ"ש מהא דתניא

וכל הנוגע בו ה"ז  ,הרי הוא כחי לכל דבריו

לנר  ,מה הדבר דומהלשופך דמים, 

המטפטף, שכיון שנוגע בו האדם מיד נכבה. 

עיין מסכת שמחות, וברי"ף ורמב"ם 

וטוש"ע יו"ד סימן של"ט ובש"ך שם. וא"כ 

הכ"נ, אמאי כתב הרא"ש שמותר למהר 

ילוק פשוט, דגוסס שמת מיתתו? אמנם הח

בידי שמים, עד שלא מת יש לו חזקת חיים, 

וחי הוא לכל דבר, ואם מן השמים מייסרין 

אותו, אבל לא התירו לו לאבד ע"ל, וכ"ש 

וח"ו לאחרים להמיתו, ולא נעשה בו פעולת 

ידי אדם, כה"ג וודאי אין המיתה מסורה 

בידינו. אבל בנהרג בידי אדם, בין שהוא 

אל מדינא, ובין שהוא בידי בב"ד של ישר

רשעים ח"ו, אלא שוודאי ימיתוהו ולא 

שיצטער יותר במיתתו, האומר לו שימהר 

להמיתו שלא יצטער יותר וכדעת הרא"ש, 

מותר, והו"ל בכלל ברור לו מיתה יפה. 

ופשוט דזה דוקא היכא דכבר ברור 

שיהרגוהו כבר, והוא מפרפר וכנ"ל בשם 

והבן.  הרא"ש, או באופן דהכאה וכנ"ל

]שו"מ במסכת יבמות ק"כ ע"ב תוד"ה 

למימרא, לחלק בין גוסס בידי שמים דחי, 

ואילו גוסס בידי אדם אינו חי עיין שם[. 

 ,וקצת יש להביא גם ממעשה דיהוסיפון

שהיו שוחטין אלו לאלו במערה מפני החיל. 

עכ"פ בהא סלקינן, דלפענ"ד הבן הזה אשר 

אם  ראה בצרת נפש אביו והצילו מיסורין,

ממילא היה הורגו הרוצח הזה, מצוה 

קעביד, ואל ידאג ח"ו, אלא ירבה בתורה 

ובמצוות. ומיהו אין ללמוד מכאן ח"ו היתר 

לקרב מיתת חולה ח"ו וכיוצא בו, כי העושה 

כן הרי הוא רוצח גמור, בין על בריא ובין על 

חולה, ואפילו על גוסס העוצם עיניו הוא 

ל המשנה "עכ ,רוצח, רק כה"ג דנהרג וכנ"ל"

 .שיד סימן ו חלקהלכות ב

גם בהרוגי מלכות ראוי שלא יטלו נפשם 

 בעצמם

ה אמנם ", דבח"ז סימן רפב)הוסיף עוד ו ח(

אם לא בתפלה שנתפלל עליו, ..."נראה(: 

כמעשה דאמתא דרבי בכתובות, וכמ"ש 

הר"ן נדרים מ' ד"ה אין מבקש עליו רחמים 

 לא שיחיה ולא שימות...

ב מה שעלה עוד בלבי לא אמנע מלכתו

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, 

 שימהר מיתתו... ואפ"ה אמר לקלצטונירי

ולכאורה מ"ש? כיון דאמר מוטב שיטלנה 

מי שנתנה, לא היה לו לומר לקלצטונירי ג"כ 
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שימהר מיתתו, ולהנ"ל אתי שפיר, דבאמת 

בעצמו מוטב שלא לחבול בו אפילו כה"ג, 

אבל ע"י אחרים מותר למהר ולקרב מיתתו 

ואף דאיסור ליכא, מ"מ לכתחילה  .כה"ג

לנה, היינו בלשון הוא, ולכן אמר מוטב שיט

מהיות טוב, ולא איסור. ועיין ח"ס יו"ד סימן 

צר מאד ישכ"ו שדן מזה, דאפילו היה מ

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 

 ליו להורגומנושא כ

"ובזה יש ]ממשיך המשנה הלכות:[  ט(

ולהנ"ל אתי  לדייק נמי בשאול המלך...

שפיר, דאף בשאול, שהגם שהיה מותר 

לאבד עצמו, מ"מ כל שאפשר ע"י אחר, אין 

לעשות ע"י עצמו, ולכן מתחלה בקש 

ולפענ"ד זה דבר חדש, וצ"ב,  מנושא כליו...

 כי לא ראיתי בפוסקים לחלק כן. מ"מ לפום

  ריהטא נראה אמת הדבר...

אבל פשוט, שהמקרב מיתת חולה, גם אם 

 סובל יסורין, נחשב רוצח

ומיהו לקרב מיתה לחולה שיש לו יסורין,  י(

פשוט דהוא בכלל רוצח. ותניא נמי הכי, 

גוסס הרי הוא כחי לכל דבריו, וכל הנוגע בו 

ה"ז שופך דמים, למה הדבר דומה, לנר 

האדם, מיד המטפטף, שכיון שנוגע בו 

נכבה, עיין 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 להפרד, 

' אסור להשמיט הכר והכסת מתחתיו

...מבואר, דאפילו גוסס זמן ארוך, ורוב 

הנוגע  גוססין למיתה, והוא מצטער, ואפ"ה

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 

למות, וכל הרופאים מייאשין אותו שודאי 

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, עיין שבו"י ח"ג סימן 

ע"ה, אבל סתם להרוג אדם חי בשביל 

יסורין, הרי הוא רוצח גמור מה"ת, ובזמן 

הבית ההורגו בעדים והתראה נהרג עליו 

מיהו, מה שישנם מאריכין היסורין  וז"פ...

והצרות ע"י כל מיני אינסטרומענטען 

כעת, באדם שבודאי ימות והוא שהמציאו 

ל ", עככבר גוסס, זה לפענ"ד אינו נכון"

 . רפב סימן ז"בח המשנה הלכות

 לגוססבידי אדם  גוססמקור החילוק בין 

 בידי שמים מסנהדרין עח.

יש להבין מש"כ לחלק בין מת הנה ו יא(

בידי שמים שאסור לקרב מיתתו, לבין מת 

בידי אדם שמותר, שהרי כל מה שקורה 

ידי אדם וכגון תאונות דרכים וכו', זה גם ב

יד ה' בהשגחה ממש ]כדכתב החינוך )מצוה 

רמא( בשורש מצות לא תיקום: "משרשי 
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המצוה, שידע האדם ויתן אל לבו כי כל 

אשר יקרהו מטוב עד רע, הוא סיבה 

שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא, ומיד 

האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי 

ך הוא, על כן כשיצערהו או רצון השם ברו

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, וכמו שאמר 

הניחו (, ב טז, יא-שמואל)דוד עליו השלום 

 הענין תלה לו ויקלל כי אמר לו השם יתברך

וא"כ אין שום  ."גרא בן בשמעי לאו בחטאו

סיבה לנקום בחבירו, כי את הנזק מחבירו, 

הקב"ה עשה, וחבירו, רק היה השליח, וכ"כ 

בשער האותיות של השל"ה, )אות א מח(, 

וכן כתב הבן איש חי בספרו אדרת אליהו 

 פ סברא זו רצה". ועעל פרשת ויקהל

: לפתור את פד סנהדריןב חמד חשוקיב

 מהפרעות הסובלים שיםאנ"בעייתם של 

 שהטעם אומרים והרופאים, נפשיות

 עבר שהילד מכיון, היא לההפרעה

 איך לו היה ולא, בילדותו קשה התעללות

 אצלו והצטבר, מלבו הכעס את להוציא

, המאוחרות בשנים הפורצים משקעים

 בובה כגון דבר שיקח היא למחלה והתרופה

 ובתחילה, לו שהציקה הדמות שהיא וידמיין

 לי שהצקת זה על אותך שונא אני לו מריא

 ככל בדמות עושה מכן ולאחר, בילדותי

 ולנקום, כגמולו לו להשיב, רוחו על העולה

 הזה בדבר יש האם להסתפק ויש, נקמתו

', בלבבך אחיך את תשנא לא' משום איסור

פ החינוך יש עצה "". וכתב, שע'תטור לא'ו

 ידי על', השלילי מטען'ה את לשחרר"

 שחבירו מה שכל האדם שיאמין, אמונה

 ת"השי מאת הוא הכל לו ועשה, לו הציק

 [. ל החשוקי חמד", עכ"למוטב להחזירו כדי

סנהדרין גמ' ואמנם מצינו חילוק זה ב

)עח.(, בהסבר מחלוקת חכמים עם רבי 

יהודה בן בתירא, בהכוהו עשרה בני אדם 

בזה אחר זה בעשרה מקלות ומת: "אמר 

את הטריפה שהוא  רבא: הכל מודים בהורג

שהוא חייב. לא  -פטור. בגוסס בידי שמים 

נחלקו אלא בגוסס בידי אדם. מר מדמי ליה 

לטריפה, ומר מדמי ליה לגוסס בידי שמים. 

מאי טעמא לא  -מאן דמדמי ליה לטריפה 

גוסס בידי  -מדמי ליה לגוסס בידי שמים? 

לא איתעביד ביה מעשה, האי  -שמים 

ן דמדמי ליה איתעביד ביה מעשה. ומא

לגוסס בידי שמים מאי טעמא לא מדמי 

מחתכי סימנים, הא  -ליה לטריפה? טריפה 

 לא מחתכי סימנים". -

הגדרת בידי אדם ובידי שמים נמסרה 

 לחכמים

ועיין בשו"ת שרידי אש )חלק ב סימן ד  יב(

הימום הבהמות ע"י חשמול פרק ב עמוד  -

נג( האם כל מכה חיצונית תחשב "בידי 

ונפ"מ ) אף שנעשתה ממכת שמים,אדם", 

לדין פצוע דכא, ששם נפסל לבוא בקהל 

עיין אבן העזר  דווקא במכה בידי אדם,

וז"ל: "...בביאור המושגים (, סימן ה' סעיף י

בידי אדם ובידי שמים... מ"מ לא כתוב 
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בתורה מה זה בידי אדם ומה זה בידי שמים 

ודבר זה נמסר לחכמים, שהם יגדירו גדר 

אדם וגדר של בידי שמים... )וע"ע של בידי 

בשיעורי רבי יחיאל מיכל פינשטיין 

 .בסנהדרין קיז(

 דינים העולים מסימן טו:

א. מותר למי שנגזר עליו מיתה בידי השלטון, לבקש שימיתו אותו במיתה קלה ולא במיתה 

מו חמורה ח"ו, ולא חיישינן בזה לחיי שעה, אולם הוא בעצמו לא יעשה מעשה של הריגת עצ

 י(.-ח"ו )ס"ק א

ב. יש להסתפק האם מותר להוציא כעס על בובה ולדמיין שהוא מי שהציק לו )ס"ק יא(.

 

המאבד עצמו מחמת צרות ויסורין - סימן טז
 191הערה  , סעיף ב,שייך לתחילת פרק ב

 

 ,דעת ר' שלמה קלוגר והשואל ומשיב

אינו  ,שהמאבד עצמו מחמת צרות ויסורין

 לדעת בכלל מאבד עצמו

 , שבשער ב,בתחילת פרק בעיין  א(

בשם שו"ת  שם מה שהובא 191בהערה 

ת "מצאתי בשו , וכן'האלף לך שלמה'

)קמא ח"ג ס"ס ריז(, שכתב,  'שואל ומשיב'

שהמאבד עצמו לדעת מרוב צרות ויסורין 

אינו בכלל דין מאע"ל, וז"ל: "...המאבד 

ואין לו חלק  ,הוא רשע גמור ,עצמו לדעת

דלפמ"ש בבשמים  ,אמנם נראה לעוה"ב...

דדוקא מי שמואס בחייו  ,ראש סימן שמ"ה

קורסיותו, שרץ יש לו במוח כדעת ימפני אפ

לוסופים, הוא דאין לו חלק לעוה"ב, יהפ

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 

סימן ס"ט הנ"ל כתב, דבדבר זה חתם סופר 

 ,נזדייף בעל בשמים ראש. ובאמת אינו זיוף

א"כ זה . כמ"ש בבית אפרים ביו"ד שם

לכך  ,שמחמת כי ראה עצמו עצור ועזוב

 .וא"כ שוב אין כ"כ רשע ,הפיל עצמו למים

ואף אם נימא דגם בזה לא יצא מכלל 

פושע, מ"מ כל שיש לומר שהוא חשב 

בכלל רשע, ובפרט שוב אינו  ,ואומר מותר

שהעידו שאמר שמע ישראל מקודם שוב 

ע "ע .ל", עכאינו בכלל מאבד עצמו לדעת"

 ב סימן קד."בהלכות קטנות ח

ראיה להיתר מהילדים והילדות שקפצו 

  החשש ליסורין לים מחמת

ועיין בספר נהר מצרים )לרבי רפאל בן  ב(

שמעון, הל' אבלות אות מז(, אודות אשה 

אצלה כל האברים  וחולנית, שנתקלקל

הפנימים, והרופאים אמרו נואש לחייה, 

ופ"א מעוצם מכאוביה השליכה עצמה מן 
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שאין לה דין  ,החלון ומתה מיד. והורה

מאע"ל. כיון שהיתה סובלת יסורין גדולים. 

בית לחם יהודה  פרממ"ש בס ,ואתיא מק"ו

)לרב צבי הירש, סימן שמה ס"ק ג(, והביאו 

מה סק"ה(, שאם החיד"א בברכ"י )סימן ש

המית עצמו, מפני שמתירא ליפול ביד 

שופטי הגוים, שמענים עינויים גדולים 

והביא  ל.בדרך המשפט, אין לזה דין מאע"

ראיה מתוס' בפרק הניזקין, שביאר את מה 

שהילדים והילדות קפצו לים, כי היו יראים 

שהרי שם "החשש הוא  ,מיסורין. וק"ו הוא

מאבד עצמו לעתיד שמא יענוהו, ובעת ש

הוא בריא ושלם, ואילו אשה זו מעונית 

ביסורין קשים ומרים, והרי היא מתה בחייה 

ע בדברי הרב ")וע וגברא קטילא היא"

 . (42ד עמ' "טולידאנו בברקאי ח

משאול אין להביא ראיה, אלא להתיר 

איבוד עצמו למי שברור לו שימיתוהו, אבל 

מהילדים והילדות למדים, שגם כשהמיתה 

ברורה מותר לאבד עצמו מחשש  אינה

 היסורין

ובהערת 'שלולית הנהר' על הספר נהר  ג(

מצרים הנ"ל, כתב: "בדברי הרב לחם יהודה 

יש לתמוה, דלמה זה הוכרח להביא ראיה 

מדברי התוס' דגיטין בענין ילדים וילדות? 

והלא בענין זה שמתיירא ליפול ביד הגויים 

דף ויענוהו בשפטים גדולים, א"כ הו"ל נר

כי ע"כ מקדים להציל עצמו מיד  ,מהם

, הרי זה עצמו ענין שאול ,רודפיו. וא"כ

באומרו פן יתעללו בו  ,שאיבד עצמו לדעת

שהיה נרדף מהפלשתים. וענין  ,הערלים

 ,הרי הוא מפורש לפנינו בדברי הטור ,שאול

וכן גדול '' ,שכתב ,ופסקו מרן בסעיף ג'

והוא אנוס כשאול  ,המאבד עצמו לדעת

אין מונעים ממנו דבר. וכן יש לתמוה  ,ךהמל

שהוכרח להביא  ,על גאון עוזינו הברכ"י

ראיה לדין זה מדברי הרב בית לחם יהודה. 

 ,והדבר מפורש לפנינו בדברי מרן. ואולי י"ל

שענין העינוי האמור בדברי הרב בית לחם 

הוא רק עינויים גדולים שאיננו ברור  ,יהודה

עצמו  שימיתוהו כלל. רק למען הציל

הוא מקדים להמית עצמו  ,מיסורי העינויים

הביא ראיה  ,בפועל. וללמוד היתר לזה

 ,מעובדא דילדים וילדות שנשבו לקלון לבד

א"כ איבדו  ,ולא להמיתם, שאם ימיתום

כמובן.  ,האויבים ששבו אותם את המטרה

היה ברור לו המוות  ,אכן ענין שאול המלך

שימות במלחמה, הן מצד כי היורד 

חמה להרוג או ליהרג, וגם ידע שלא למל

ימלט מהמוות, כמו שהודיעו שמואל הנביא 

כמפורש  ,ע"ה בעת שהעלוהו ע"י אוב

המוות הוא דבר ברור  ,בכתובים. וא"כ

והחלטי, ולחשש שמא יתעללו בו בעת 

והקדים להמית עצמו ודאי דלא  ,המוות

ל"ד. וא"כ אין ראיה עמיקרי איסור מ

לך. ושפיר מייתי לנדונינו מענין שאול המ

 ראיה לזה מההיא דגיטין ודו"ק".

דעת החיד"א והזרע אמת שההיתר לאבד 

עצמו הוא רק בחשש העברה על דת 

 כמעשה הילדים
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בגיטין )ואמנם החיד"א בפתח עינים  ד(

, דחה דברי הבית לחם יהודה, דבפסקי (שם

התוס' שם מוכח דדוקא בירא שמחמת 

וח יד יסורין יעבור על דת, הוא דשרי לשל

דכך כתב בנפשו, ולא בירא סתם מיסורין 

: "בשעת (אות רטו שם,)פסקי תוס' ב

הגזירות מותר להרוג את עצמו כשדואג מן 

היסורין", וממה שהיו צריכים להדגיש 

שמיירי בשעת הגזירות, משמע שכל הענין, 

רק שמפחד שיעבור על דת. וכן דחה את 

זרע אמת )לרבי ספר הראיה מגיטין ב

הן, ח"ב סימן קמב(, והוסיף: ישמעאל כ

"...ישתקע הדבר ולא יאמר דאיכא שום 

מ"ד שיהיה מותר להרוג עצמו מיראת 

יסורין לחוד כדס"ד להבית לחם יהודה 

הנ"ל דודאי בורכא היא, אם לא דכוונתו 

לומר דהתם נמי מתיירא לנפשו אולי מתוך 

היסורין קשים שייסרהו המשפט על הרעה 

לאמר לך עבוד שעשה, שמא יפתהו יצרו 

אלהים אחרים, ובזה יבוסם לך ויקלו מעליך 

קשים, וע"כ דימהו  ןהמשפט על היסורי

הרב בית לחם יהודה הנ"ל לההיא דתוספות 

פרק הניזקין. אלא דהיה לו לפרש ולא 

לסתום וק"ל, ומה גם דבזה נמי יש לפקפק 

ולומר, דאין זה דומה לההיא דתוספות, 

דבריהם, דמלבד מה שצדדתי למעלה בפי' 

בר מן דין י"ל דהתם שאני דנתפסו לכופם 

לעבירה, ועליה יהיו מייסרים אותם לכופם 

לעבור, וע"כ שייך להתיר להרוג עצמו כדי 

שלא ישמעו להם, אבל זה שאינם מייסרים 

אותו לכופו לעבור על דת, רק שהוא 

מתיירא שיצרו יפתהו לעבור, שמא בכה"ג 

 אסור להרוג עצמו אפילו לזה המ"ד,

ומעתה אני אומר דבנד"ד נמי אפילו לזה 

המ"ד אסור להרוג את עצמו, ולא עוד אלא 

דאפילו לפ"ד הבית לחם יהודה הנ"ל יודה 

בנד"ד דאסור להרוג עצמו, דשאני הכא 

דאין לו יסורין שעל ידם יתיירא לצאת 

לתרבות רעה, רק שהוא מתיירא מפיתוי 

היצה"ר שיפתהו בלי סיבה, דאין לומר 

תר להרוג את עצמו בשביל זה, שיהיה מו

דהא איבעי ליה ליתובי דעתיה ולכוף את 

יצרו, דהבחירה חופשית, והבא ליטהר 

ואף שהש"ך על התורה  מסייעים אותו...

ר"פ חיי שרה הביא משום מ"ד במדרש 

דשרה הפילה עצמה ומתה, ופירש ע"ז 

הש"ך דהיינו לפי שהיתה מתייראת שמא 

"ש )ואף הס"מ יסיתנה כמו שעשה לחוה ע

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 לכפרת עונו כמו שהוכיח 

ה השבות יעקב ח"ב סימן קי"א, או אולי הי

 בדבר איזה טעם אחר כמוס והנגלות לנו...

ובר מן דין דרך כלל יש לחלק בין מעשה 

לנד"ד דהתם שאני, דמלבד היצה"ר  שרה...

פנימי, הי"ל גם השטן עצמו היה מפתה 

אותם מבחוץ, ובכל כי האי אפילו דלא שייך 

לומר דאיבעי להו לכפויי ליצריה, דאיהו 
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 מן יזלקמן בסי דנורא ואנן דבשרא" )ועיין

 מה שהובא על דבריו(.

כשוודאי ימיתוהו גם החיד"א מודה דאין לו 

 דין מאע"ל

ע"ע במה שכתב החיד"א בשו"ת חיים  ה(

שאל )חלק א סימן מו(: "...ק"ק על הרב 

בית לחם יהודה שכתב, אם ממית עצמו 

שירא לבא לידי ענויים וכו', כמו שהבאתי 

דבריו לעיל, וכתב שהוא פשוט מדברי 

, גבי קפצו ונפלו לתוך הים, התוספות

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 מצי להרוג עצמו, 

וכמ"ש התוס' בבבא קמא )צא:(? ואם כונת 

ודה נמי, שע"י יסורין הרב בית לחם יה

אפשר שיצא מן הדת, הו"ל לפרש ולא 

בנ"ד יש צדדין לומר דהוי מעין  לסתום...

דוגמא, דמאחר דנתפרסם דרצח, ודאי 

ימיתוהו, ובכה"ג שרי להרוג עצמו שלא 

גם זה בנ"ד  יתעללו בו ביסורין ומיתה...

נודע, דכך היא המדה לעובר עבירה חמורה 

, וא"כ שרי להרוג כזו, דמתעללים בו לענותו

נ"ל  עצמו, ואין לו דין מאבד עצמו לדעת...

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 

הרג עצמו, אין זה מאבד עצמו לדעת, דהוא 

ואפשר דגם כונת  סבר דבכה"ג מותר גמור,

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 )סימן שמה(,  ו(

שכתב: "אשר שאלתני באחד חסר לחם 

וחשוף שת, שהלך בפני שנים, ואמר 

צמו, אם רשאים מאסתי חיי, ואיבד ע

קרוביו להתאבל, כיון דפסק הרמב"ם ז"ל 

בהלכות אבל, דאין מתאבלין עליו, 

כברייתא דמסכת שמחות, אם פירושו אינן 

צריכין, אבל אם רוצים לחפות עליו, אם זה 

כבודם הוא. תשובה: מדברי הרמב"ם ז"ל 

עצמו נראה כדבריך: דאיך יברכו לאבל, 

ואלו אוכלים ושמחים, ועוסקים 

רקמטיא ובמלאכה, ואולי על אנינות לב, בפ

אמנם בעיקר הנידון, חלילה לדון את האיש 

הזה לרעה, וכבר אמרו במדרש על פסוק 

, יכול 'אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש'

כשאול בן קיש תלמוד לומר אך, ושאול היה 

רק מתיירא, פן יתעללו בו, ולא קאמר 

דווקא שישלחוהו בביזוים גדולים להתקלס 

אל, והיה חילול ה' בדבר, לא כי, שכל בישר

שעשה מריבוי צרותיו, דאגות ויסורין או 

עוני גמור, אין כאן מיחוש. אדרבא גינו 

רבותינו ז"ל את צדקיה מלך יהודה, ואמרו 

לכן גלה עמי מבלי לב, שהיה לו לצדקיה 

להקיש עצמו בכותל וימות, ולא יראה 
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בשחיטת בניו 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 ואומר יהי כן, ואלה אומרים לא כן, 

אומרים ג"כ, כי זה שבח הנשמה ומקצתן 

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 על דעת 

עצמו ועל דעת קונו )עירובין מא:(, אין 

, ובדברי אלה ספק שאין בזה שום איסור

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 

ונראה  שנוהגין בכל ישראל, ותו לא מידי".

"אם  מלשונו, שאף שבשאלה דן רק לגבי

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 

מעבירים אדם על דעת עצמו ועל דעת 

 קונו, אין ספק שאין בזה שום איסור". 

 יסורדעת החת"ס לא

וכתב עליו בשו"ת חת"ס )יו"ד סימן שכו  ז(

אות ג( שמפסק זה מוכח שהבשמים ראש 

הוא זיוף, שהרי רחב"ת אפילו שסבל 

יסורים לא רצה לפתוח פיו ולמהר מיתתו. 

, יצא יותר (סימן יח)ובספר נהר אבל 

בחריפות נגד תשובה זו של הבש"ר, והובא 

דעתם בפ"ת בסימן שמה )ס"ק ב(. ואמנם 

בספר מעשה בצלאל )על הרקאנטי  עיין

 סימן סט(, שיישב דברי הבשמים ראש.

דעת המהרש"ם שמי שחייו חיי שעה יתכן 

שמותר לאבד עצמו מחמת יסורין, ועכ"פ 

 מתאבלין עליו דאומר מותר הוא

דעה אמצעית במחלוקת זו היא דעת  ח(

המהרש"ם )חלק ו סימן קכג(, שכתב: 

מה "וע"ד שאלתו במה שאירע במחניכם כ

מקרים באנשים רמי המעלה, אשר בכדי 

להיפטר מצער ויסורים ועוני ובזיון, איבדו 

עכ"פ לדינא, דאם עשה  א"ע לדעת ר"ל...

כן מפני יסורים וכדומה, איננו בכלל מאבד 

א"ע לדעת, וכמ"ש הבית אפרים )יו"ד סימן 

עו(, וגם בשו"ת פרשת מרדכי )לרבי מרדכי 

כן דנהי כו(, העלה -בנט, חיו"ד סימן כה

דאסור ע"פ הדין, מ"מ מיחשב כאומר 

מותר, דלאו כו"ע דינא גמירי, ושוגג הוא 

ע"ש, ובזה נסתר מ"ש החת"ס )יור"ד סימן 

שלא ) שכו( באמצע התשו' ראיה מרחב"ת

, דודאי לא רצה לעשות כן, (פגע בעצמו

ומ"מ איננו בכלל מאבד עצמו לדעת מטעם 

הנ"ל. ומ"ש ראיה מאחיתופל שלא נמנה 

לל אין לו חלק לעוה"ב אלא בשביל מורד בכ
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וזה ראיה ) במלכות ולא בשביל שחנק א"ע

, לק"מ, דכיון שהיה (שמותר לכתחילה

מורד במלכות דחייב מיתה ידע שימיתוהו 

ורק כיון שחייו חיי שעה מותר ) דוד

' רפ), וגדולה מזו מבואר בב"ר (לכתחילה

וכי יש אישות לדוד וכו', הרי  (,נח פל"ב

חשבוהו למורד במלכות דינו כמת דכיון ש

ואשתו מותרת )ועיין ירושלמי פ"ב 

דסנהדרין ה"ג בסופה בוצי"ר שם(, ואף 

 :(,כח)גיטין בדלא קיי"ל כן, כדמוכח בש"ס 

, ועיין רדב"ז ח"ז סימן כ"ט (י"ט)סנהדרין וב

מ"ש בזה. מ"מ עכ"פ לא היה כמאבד עצמו 

שאיבד עצמו מחמת ) לדעת מטעם זה

מטעם חיי שעה, כבר כתב  , ואי(היסורין

הרמב"ן דמשום חיי שעה היה מותר משום 

צער ויסורין לאבד א"ע, ועכ"פ י"ל דהוי 

. כלומר שסובר ל", עככאומר מותר"

המהרש"ם, שלאבד עצמו לדעת מחמת 

יסורין, אם חייו הם רק חיי שעה, יש צד 

שמותר לו לכתחילה לעשות זאת, ואם חייו 

מו לדעת, חיי עולם, אף שאסור לאבד עצ

אבל בכ"ז מי שעושה זאת נחשב ל"אומר 

, ין זהדוכ]מותר", ולכן יש להתאבל עליו 

ז לא נידון "ל, בכ"פ שאסור לו לעצ"שאע

פר בסל, מצינו גם "כחומרת כל שאר המעצ

...כל "ל: "(, וזח"ה עמ' קסו) 'מעשה איש'

העניין אמור דוקא בכגון אדם שנמאס לו 

היתה לו  מהחיים ומשליכם מנגד, אבל כאן

אמנם טעות גדולה שלא רצה להכיר 

בשלטון הבריטי, אבל סבור היה שיש 

עיקרון אידאולוגי החשוב יותר מהחיים, 

והיה מוכן להקריב את חייו בשביל אידאל 

חשוב יותר, לדעתו המוטעת, זה לא נקרא 

א ", דהיינו דדעת החזו"מאבד עצמו לדעת

ל שאיבדו עצמם "היתה לגבי אנשי האצ

ל המואס "אין דינם ככל מעצלדעת, ש

ה, כי מי שיש לו "בחיים שנתן לו הקב

'חשבון' לסיבה שעושה זאת, אף שטועה 

ל, וכן הביא "ז לא נידון כמעצ"בחשבון, בכ

בספר 'והאיש משה' עמ' קצג בשם 

 .א["החזו

פסק בעל שו"ת ממעמקים להתיר לאבד 

 עצמו מחמת יסורין וראיה מצדקיה 

)לרבי אפרים ועיין בשו"ת ממעמקים  ט(

אשרי, ח"א סימן ו( שנשאל בימי גיטו 

קובנא, אם יכול אב לשלוח יד בנפשו, כדי 

שלא יראה ביסוריהם והריגתם של בני ביתו 

לנגד עיניו. וכתב ראיה להתיר מצדקיה, 

שאמר לנ"נ הרגני ראשון, כדי שלא אראה 

בדם עשרה בני, ובניו אמרו הרגינו תחילה 

דעתם של  ולא נראה דם אבינו. והביא

הפרשת מרדכי )לרבי מרדכי בנט, סימן 

כו(, מהרש"ם )הנ"ל(, ורב פעלים )ח"ג -כה

יו"ד סימן כט(, שהביא שם שכך גם 

בתשובת 'כרך של רומי' סימן יד, והוסיף 

שם: שמה שאמר ר"ח בן תרדיון מוטב 

שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל בעצמו, הויא 

מילי דחסידותא, ואין להביא ממנה ראיה 

סור לאבד עצמו כשסובל יסורין וצער, שא

ודלא כהחת"ס. וכתב עוד בשו"ת 

ממעמקים הנ"ל שיש לסמוך על הבשמים 
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ראש, ועל כן מותר לאבד את עצמו, אלא 

 שאין לפרסם כן ברבים.

 דחיות לראיה מצדקיה

אמנם יש להעיר דצדקיה לא הרג את  י(

עצמו אלא אמר לאחר, ומה שכתוב 

ו בכותל במדרש שהיה לו להקיש עצמ

ולמות ולא לראות בצרת בניו, כתב הגר"ש 

קלוגר בשו"ת טוטו"ד )ח"ג, סימן רב( שאין 

למדין הלכה 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 סימן כב

ובשו"ת בית אפרים )יו"ד עו( דחה הראיה 

מצדקיה דלא אמרו שראוי לעשות כן, אלא 

רק שהיה לו צער יותר בראיית מיתת בניו 

 מאשר היה ממית עצמו בכותל. 

ראיות נוספות להיתר הנ"ל מחנה, הכובס, 

 והכהנים

שמ"מ  ת ממעמקים"בשו והוסיף יא(

ון אפשר להסכים עם דברי הבש"ר, כי

, "ס שהמיתו עצמם מרוב צערמצינו בשש

בחנה ושבעת בניה ויצתה בת בגיטין )נז:( 

קול ואמרה אם הבנים שמחה, וכן בכתובות 

שהכובס לא היה באשכבתיה דרבי  (,קג.)

והפיל עצמו מהגג מרוב צער, וכן בירושלמי 

דהכהנים בראותם  (סוף תעניתבו ,שקלים)

החורבן קפצו לאש ומבואר שם שהם בני 

 העוה"ב. 

 ות לראיה מחנהדחי

ואמנם, לגבי הראיה מחנה, עיין בספר  יב(

 (,הל' שמחות אות מ' ס"ק א)חיים וברכה 

דלא נאמר עליה שהיא מזומנת לעוה"ב 

שזכתה רק  –אלא 'אם הבנים שמחה' 

 בזכות בניה. 

לקמן בתחילת סימן  יש לדחות, דהרי ועוד

שהסיבה שנפלה מהגג, הובא  ג,-ק ב"בס יז

כ "ז, וא"אותה לעבוד עחששה שיכריחו כי 

 ל מחמת צער."שמותר לאע אין ראיה

 -חנה קפיצת :יעקב והעין יוסף העץ דעת

 מצער

 הסביר'( נפלה' ה"ד) יוסף בעץ ואילו (יג

 מרוב עצמה את לאבד לחנה מותר שהיה

 בגיטין יעקב בעין כתב וכן, לה שהיה צער

 .בכוונה שלא שנפלה', פי עוד וכתב:, נז

 מצער נשתטתה שחנה מפורש במדרש

 כתוב( ז, א) רבה איכה במדרש ואמנם (יד

, נשתטית צער מרוב כי עצמה שאיבדה

 דינו אין שנשטתה מחמת עצמו והמאבד

 ת"בשו כתב וכן. לדעת עצמו כמאבד

 למצאוהו ודמיא(: "...קיד סימן) ווייל י"מהר

 עצמו איבד בכלל זה דאין, באילן תלוי

 שהוא מילתא דמוכח גב על אף, לדעת

 רעה רוח דילמא אמרינן, עשה מועצ

 מרדכי פרשת ת"בשו ועיין" ]מבעתתו

 את שמגביל(, כו סימן, בנט מרדכי לרבי)

 ברשעות שהוחזק בזה אבל: "...דבריו

, רעה ברוח למתלי ל"מנ הרבה ובעבירות

 בשאר זו רשעות גם תולין אדרבה

 סוף סוף, מבעתו ר"שר יהא ולו ...רשעותיו
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 סופו היה זה שהרי תשובה עשה לא ודאי

, ר"ר מחמת או, לדעת אם, עצמו שאיבד

 ראוי אין ה"בלא כ"וא', ה אל שב לא ס"ס

 ע"וע..."[. רשעותיו מחמת עליו להתאבל

 . תשובה בפתחי הובא, השוהם אבן' בתשו

 שהיה במי להקל שיש מרדכי הלבושי דעת

 'קלישתא דעה' לו

 לרבי) מרדכי לבושי ת"בשו ועיין (וט

 מהדורה דעה יורה, קלרוינ יהודה מרדכי

 מצא ועוד: "...שכתב(, קלד סימן תניינא

 ואם, קלישתא דעתו היתה כי, להתיר סניף

 במסכת ש"כמ גמור שוטה היה לא כי

 דרוח שפיר ל"י מ"מ, בסימניו:( ג) חגיגה

 חתם' בתשו ועיין:(. קכ יבמות) בלבלתו

 השכל באבר חולי י"דע(, ב סימן ד"יו) סופר

 חתם ועיין. באדם תרעו רוחות שולטים

 דסימני(, ג-ו ב סימן ב"ח ע"אה ד"ח) סופר

, ענין בכל דוקא לאו חגיגה במסכת שוטה

, זה בכלל בשטות דברים בשארית דגם

 דברי שם והביא, בדינא שמחולקים אלא

 פ"עכ(. י הלכה, עדות' מהל ט"פ) ם"הרמב

 יש ודאי, לדעת עצמו מאבד חומרת לענין

 רוח ובלבול קלישתא בדעתו לתלות מקום

 אמירת לענין הטעם הלא ...כבודו מחמת

 לו שיהיה למעלה ניחא לא דילמא קדיש

 קדיש אמירת לענין שהקילו ועתה, כפרה

 כבוד משום וכי, ל"הנ היתרים צדדי משום

 בכמה שהוא וכמו, נחמיר ודם בשר

 מה לענין:( לט) נדרים מסכת מקומות

 מחיתם לא בכבודי, ולבנה חמה שאמרו

 כ"ג זה דבר, ועוד. מחיתם ודם שרב ולכבוד

 בסימן סופר חתם מרן מדברי ללמוד יש

 נדנוד איזה יש שאם, התשובה בסוף ל"הנ

 מה עשו טוב לא לדעת עצמו במאבד ספק

, הקבורה שינוי בענין, הדרך עליו שהעבירו

 שכן כל כ"א, הכבוד מפני הוה שם גם והלא

, חדשים' ב עברו שכבר, ל"הנ הזכרה לענין

 ידקדקו יתן ומי ...כפרה ליה הוהד ל"וי

 שנוגע עולם של ברומו העומדים בדברים

 ".ל"חז ותקנות תורה לדין
יש להסתפק בדעת האלשיך, האם מותר 

לאבד עצמו בדרך גרמא, ובשו''ת הרדב''ז 

 מפורש לאיסור

ל, יש לעיין, האם מי "ודע, שבכל הנ טז(

שיאבד עצמו מחמת צרות ויסורין בגרמא, 

עשה מעשה בידיים, האם כלומר שלא י

ישנה את הדין, כלומר האם אכן בזה יש 

בשער יותר מקום למתירים? עיין בזה לעיל 

 אלשיךע ", וע199ב, פרק ג, סעיף ב, הערה 

(, כה פסוק כו פרק בחקותי פרשת ויקרא)

 במשפטי כי והיא הרביעית על..."שכתב: 

 שתגעלו בצרה אביאכם, נפשכם געלה

 וזהו, ויתיכםמג להוציאם בנפשותיכם

 אמרו הנה כי והוא. 'אויב ביד ונתתם'

 איך כי( כה ,כו בחוקותי ספרא) ל"ז רבותינו

 מה ידי שעל אלא, אויב ביד ניתנים היו

 תוך בדבר המתים והיו בתוכם דבר שהיה

 המת את מלינים אין לן וקיימא, ירושלים

 היו כן על(, :פב קמא בבא) בירושלים

 והיו, וברםלק לעיר חוץ מתיהם מוציאין
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 את המוציאים את הורגים שבחוץ גוים חיל

 והנה'. ונתתם' כו דבר ושלחתי' וזהו. המת

 'ונתתם' אומרו לשון אל לב לשים ראוי

 הלא כי ועוד. עצמן מוסרים היו הם כאילו

 הלין לבלתי למיתה עצמן למסור היו לא

 שעומד דבר לך אין כי, בירושלים המת את

 התורה האמנ אך... נפש קוחיפ בפני

 נפשם בגועל כי, ונכבדים רבים על מדברת

 בוחרים היו ודבר ורעב אויב מפחד מצרתם

 הורגם על יאשמו ולבל. חרב חללי להיות

 בחרו כן על, עון ויקרם בידיהם עצמם את

 מללון המת את להוציא מצוה בדרך למות

 ועל 'בתוככם דבר ושלחתי' וזהו. בירושלים

 והנה. 'אויב דבי' בבחירתכם 'ונתתם' כן ידי

 נפשכם געלה שבמשפטי מה לעומת זה

 עצמה בנפשכם שתגעלו מה עליכם אביא

ל האלשיך. אכן ", עכ"מגויותיכם להוציאה

לא מוכח בדבריו אם צדקו בדבר זה, כלומר 

שהיה מותר להם לגרום לעצמם למות, או 

שעשו שלא כדין, וזה גופא חלק מהקללה 

 ד חלק) ז"רדב ת"שוע בדברי "בתורה. וע

 שלא מימה שכתב ש(, קלט אלף, סז סימן

, נחשב לרפואתו שבת שיחללו רוצה

והאלוקים את דמו "כמאבד עצמו לדעת 

שהובא לקמן ע בלשונו "]ע "מידו יבקש

 [.סימן כג

 דינים העולים מסימן טז:

 א. המאבד עצמו לדעת הוא רשע ואין לו חלק לעוה"ב )ס"ק א( ואין מתאבלים עליו )ס"ק ו(.

אומרים שאם עשה כן מחמת רוב צרות רח"ל אינו נחשב כמאבד עצמו לדעת )ס"קא ב. יש 

וס"ק ו(, אולם אחרים חולקים בתוקף על היתר הזה )ס"ק א, וס"ק ז(, ועכ"פ יש לומר, שמי 

 שעשה כן נחשב כאומר מותר, ושוב אינו בכלל רשע במזיד, ולכן מתאבלים עליו )ס"ק ח(. 

יפול ביד שופטי הגוים שמענים עינויים גדולים שאין לו דין ג. יש אומרים שמי שמפחד שלא 

מאבד עצמו לדעת )ס"ק ב(. ויש חולקים, שרק אם יש חשש שמחמת יסורין יעבירו אותו על 

הדת מותר, אבל מחמת פחד יסורין אסור. ואפילו אם מפחד, שיסוריו יגרמו שיצרו יסית אותו 

 דעתיה )ס"ק ד(. לעבוד אלהים אחרים, מ"מ אסור, שצריך ליתובי

 ד. יש אומרים שאם עושה כן משום כפרת עוון מותר )ס"ק ד, וס"ק י(.

 ה. יש אומרים שמותר לאבד את עצמו כשמדובר בחיי שעה ויהיה לו יסורין גדולים )ס"ק ח(

ו. מי שמוסר את נפשו בגלל עיקרון אידאולוגי החשוב יותר מהחיים לא נקרא מאבד עצמו 

 לדעת )ס"ק ח(

 איבד עצמו לדעת מחמת שנשתטה אין דינו כמאבד עצמו לדעת )ס"ק יד(ז. מי ש

ח. מצאוהו תלוי באילן תלינן שרוח רעה ביעתתו, אולם אם היה מוחזק ברשעות אין מתאבלים 

 עליו )ס"ק יד(
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מחשש העברה על הדת, בקום  מסירות נפש - יזסימן 

 "קרקע עולם"בוועשה 
 112בהערה  ג( )סעיף שייך לתחילת פרק ב

 

אין היתר א: "והחיד זרע אמתת "שודעת 

אלא רק מחשש  ,לאבד עצמו משום יסורין

 כשלון בע"ז

בשו"ת זרע אמת )ח"ב סימן קמב(  א(

)סימן שמה  הברכ"ימה שכתב הביא את 

אם בית לחם יהודה שספר בשם  ק ה(,"ס

המית עצמו  מפני שמתיירא ליפול בידי 

ים גדולים בדרך שופטי הגויים שמענין עינוי

הובא ל )"המשפט אין לזה דין של מאע

: ז"ע וכתב ,, סעיף ד(לעיל, סימן טז

"ישתקע הדבר ולא יאמר דאיכא שום מ"ד 

שיהיה מותר להרוג עצמו מיראת יסורין 

לחוד, כדס"ד לבית לחם יהודה, דבודאי 

 דהתם, לומר שכוונתו לא אםבורכא היא. 

 יפתהו יסוריו מתוך דשמא מתיירא נמי

 כדי אחרים אלוהים עבוד לך לומר יצרו

אף ש ,אות לד לקמן ועיין)" עליו שיקלו

 (.לזרע אמת היתר זה מוגבל

 גיטין 'עיניים פתח') א"החיד בדברי עייןו

 שיעבירוהו כשחושש שמותר, שהוכיח:(, נז

 ה"ד ,:צא ק"ב' )בתוס שאסר ומה, הדת על

 בגלל רק מיירי ששם מכיון הוא (אלא

 דאין, י"ואור"... :התוספות ל"וז) יסורין

 אפילו לחבול שאסור אלא ראיה מביא

 וכן, ראשה על שטפחה אשה כגון, לצורך

 עצמו את שהרג, דמכם את דאך ההיא

 ..."(. שירא דבר שום בשביל

 ז"ל התיר מחשש שיכשל בע"גם במהר

 לגיטין אגדות' בחי) ל"המהר הסביר וכן ב(

 של במעשה( קיח עמוד, היא אף ה"ד: נז

 לגג עלתה היא שאף בניה ושבעת נהח

 חששה כי לדעת עצמה שאיבדה, ומתה

 .ז"לע אותה לכפות שרצו

 היתה מהגג חנה שקפיצת המאירי דעת

 ז"בע כשלון חשש בגלל

: שכתב:(, נז גיטין) המאירי דעת וכן (ג

 דמים ושפיכות עריות וגלוי זרה עבודה"

 בהם שיש אלא, נפש פקוח בפני עומדים

 וזה. בסנהדרין ארנוםבי כבר, תנאים

 שנשבו וילדות ילדים באותם בכאן שסיפר

 ילדות באותם וכן, זכור למשכב ל"ר לקלון
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 למה בעצמן וכשהרגישו, לעריות שנשבו

. הים לתוך ונפלו כולן קפצו מתבקשות הם

 ושבעה( בחנה ל"צ) במרים שסיפר מה וכן

 שלא, להריגה עצמן מסרו שכולם בניה

 לגג עלתה היא אף שאמר ומה. ז"ע לעבוד

 גם לכך יביאוה שלא, פירושו, ומתה ונפלה

 ".כן

 שקפצו וילדות ילדים 400-ב המעשה גוף

 לים

 מעשה: "הובא:( נז) בגיטין' ובגמ (ד

 שנשבו וילדות ילדים מאות בארבע

 באין אנו בים טובעין אנו אם: אמרו ...לקלון

: שבהן הגדול להן דרש? הבא העולם לחיי

 ילדות ששמעו כיון. ..אשיב מבשן' ה אמר

 בעצמן ו"ק ילדים נשאו... כולן קפצו כך

 קפצו הם אף... לכך שדרכן הללו מה: ואמרו

 עליך כי': אומר הכתוב ועליהם. הים לתוך

 ..."'היום כל הורגנו

 בגלל היה הילדים שהיתר שם' התוס דעת

 מהיסורים הפחד

 והא: "הקשו (,'קפצו' ה"ד ,שם)' והתוס (ה

 שנתנה מי שיטלנה מוטב .(יח) ז"בע דאמר

, מיסורין היו יראים הכא? בעצמו יחבל ואל

 נגדו אלמלי:( לג כתובות) כדאמרינן

 מענין היו כ"דע ועוד, לצלמא פלחו ע"לחמו

 ". אותן הורגין היו ולא אותן

 חשש בגלל הוא שההיתר ז"בע' תוס ביאור

 הדת על העברה

'(, עצמו יחבל ואל' ה"ד. יח ז"ע)' תוסהו ו(

 יעבירום פן שיראים דהיכא ת"אור" :כתבו

 יוכל שלא יסורין י"ע כגון לעבירה ם"עכו

 בעצמו לחבל מצווה הוא אז בהם לעמוד

 לקלון שנשבו ילדים גבי:( נז) בגיטין כההיא

 רבינו' בתוס ע"וע]" לים עצמם שהטילו

 שיכפוהו שמתיירא שכתב שם אלחנן

 לסבול יוכל שלא וירא, איסורים לעשות

 כגון, עצמו לאבד מותר, העינויים את

 שמשם ג"דאע: "והוסיף, הילדים קפיצת

 השבאים יכולים היו כ"שע כ"כ ראיה אין

 לקלון שנשבו כדאמר, קלון בהם לנהוג

, (מותר עבירה יעבור כשבוודאות רק ואולי)

 אפילו) "היא ומצוה דשרי היא סברא מ"מ

 ([. יתגבר שלא חשש מפני

 יסתר' תוס שדברי יעקב העין קושיית

 אהדדי

 ע"בצ נשאר (,.יח ז"ע) יעקב ובעין ז(

' תוסשיטת הב הביןש', בתוס מהסתירה

 רק היה שההיתר הראשון בפירוש בגיטין

 וכן, עבירה חשש בגלל ולא יסורין משום

 יהודה לחם הבית גם' תוסשיטת הב הבין

 . (שמה סימן ד"יו)

 לאבד" מתירין" יסורין :הסתירה ישוב

 "מצוה" הוי דתה על העברה ובחשש, עצמו

 יסורין כי, סתירה שאין לומר ד"ונלע ח(

 חשש כשיש אבל, לדעת עצמו לאבד מתיר

 ואצל, לדעת עצמו לאבד מצוה אז מעבירה

 בגיטין' ותוס, הסיבות שתי את היה הילדים

 ז"בע' ובתוס, יסורין בגלל ההיתר את הביא

 . עבירה חשש כשיש המצוה את הביא
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שאלו את  דקדוק במעשה הילדים: למה לא

 ב"הגדול על איסור והיתר אלא על עוה

 דהנה, זה לפי להוסיף נראה אורהולכ ט(

 שקפצו שלפני מובא בגיטין במעשה

 אם, "שבהם הגדול את שאלו, לים הילדים

 העולם לחיי באים אנו בים טובעים אנו

 רמז כבר המלך שדוד ,להם וענה ?"הבא

 העולם לחיי יזכו הזה מעשה שעל בתהילים

 מותר אם, שאלו לא למה לדקדק ויש .הבא

 של בתשובתו וכן, לים לקפוץ צריך או

 זה שממעשה אלא, ענה לא, שבהם הגדול

  .ב"העוה לחיי יזכו

במדרש איכה מובא מעשה דומה ומובא 

הפסוק להיתר: הלא אלוקים יחקור זאת, 

 ב הקשר"כי הוא יודע תעלומות לב. וצ

 אות, א פרשה) רבה איכה במדרש ויעוין י(

 אני אלה על: "מעשה בהאי שהוסיף(, מה

 מגדולי נותיספ' ג מלא אספסיאנוס, בוכיה

 עמדו, רומי של בקלון להושיבן ירושלים

 אלא במקדשו שהכעסנוהו דיינו לא ואמרו

 מבקשות לנשים אמרו, לארץ בחוצה אף

 שדרכן מה אמרו, לאו להם אמרו לכך אתון

 אם תאמרו, ו"עאכ אנו רוצות אינן לכך

 לחיי באים אנו לים עצמנו אנו יםמשליכ

 את הוא ברוך הקדוש האיר מיד ?ב"העוה

, אשיב מבשן' ה אמר' :הזה בפסוק עיניהם

 מבשן(, סח תהלים)' ים ממצולות אשיב

, ים ממצולות, אשיב אריות שיני מבין אשיב

 אם': ואמרה ראשונה כת עמדה, כמשמעו

 'זר לאל כפינו ונפרוש אלהינו שם שכחנו

 כת עמדה, לים עצמן והשליכו( מד תהלים)

 'היום כל הורגנו עליך כי': ואמרה שנייה

 כת עמדה, לים עצמן והשליכו( שם)

 כי זאת יחקר אלהים הלא': ואמרה שלישית

 והשליכו( שם) 'לב תעלומות יודע הוא

 על' :ואומרת צווחת הקדש ורוח, לים עצמן

 ההקשר מובןלכאורה ו ,"'.בוכיה אני אלה

 הראשונה הכת שהביאו בפסוק לסיפור

 לש הקשר מה, שלישית כת אלא, והשניה

 ? לסיפור זה וקפס

ל שרק איבוד כדי להימנע "י היסוד הנ"עפ

 מעבירה נחשב מצווה מובן הכל

שסברו כמו שכתבנו בדעת  כיון אלא יא(

, יסורין מחמת עצמו שמאבד מיד, התוס'

 ומי, מצוה שום עשה ולא, בלבד היתר לו יש

 להמנע שרוצה מתמח עצמו שמאבד

 בנפילתן כ"וא, לו תחשב מצוה, מעבירה

 האם, קפצו הם למה ידיעה כל אין, לים

, העבירה מחמת או, מהיסורין הפחד מחמת

 שכוונתם לגמרי בטוחים היו שלא ויתכן

, מעבירה להמנע שרוצים, לחלוטין טהורה

 י"ע יזכו אם, שבהם הגדול את שאלו זה ועל

 אם כלומר, אהב העולם לחיי, לים קפיצתם

 זה ומעשה, לשמים שכוונתם לסמוך יכולים

 לחיי זו מצוה י"ע ויזכו, כמצוה יחשב

 שדוד, הגדול שבהם ענה זה ועל, ב"העוה

 שגלוי, קודשו ברוח זאת ניבא כבר המלך

, לב תעלומות ויודע חוקר לפני וידוע

 ומששמעו, לפניו ורצויה טהורה שכוונתם

 .לים קפצו מיד, זאת על
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היתר הקפיצה לים מכך  קושיא על

 שמדובר ב'קרקע עולם'

אלא שאם באמת מדובר שם שלא  (יב

יכפו אותם לעשות עבירה אלא שיעשו 

בהם עבירה, אפילו שהם קרקע עולם )וגם 

במשכב זכור הילדים יהיו קרקע עולם( 

)עיין  למה באמת מותר לאבד עצמם לדעת

ז יח. "ל בע"בדברי חיים לרבי חיים שרל זצ

ק ד, "בד עצמו לדעת סוף סבעניין מא

מן הדין לא "דאותם ילדים וילדות בגיטין, 

קרקע -היו ביהרג ואל יעבור, דאיכא תרתי

והוא הולך לכאורה  ("?עולם, והנאת עצמן

לשיטות, שהנאת עצמן מתירה עריות, 

 וצ''ע, שאין הלכה כן.

שהנאצים ימ"ש  ,בנות 93-ב וידוע המעשה 

עצמם והן איבדו  ,הכינו אותם לעבירה

)מעשה נורא זה, הובא בפתיחה  לדעת

לספר 'תורת היולדת'(, ויש לדון האם עשו 

 .כהלכה

בחידושים וביאורים תירץ שההיתר של 

הכהנות והצנועות למסור נפשם ]כתובות 

ג:[ הוא בגלל הצער הרב שיש בבעילת 

 איסור

במשנת פקו"נ סימן ו ס"ק ה, כתב: ו יג(

דאיכא  (,:ג)ן בסוגיין בכתובות ייעויוהנה "

כהנות וכן צנועות דמסרי נפשייהו ולא 

וקשה היאך מותרות  .נבעלות להגמון

לעשות כן והרי האדם מוזהר על שמירת 

נפשו, )ויעוין בחידושי רבי שמואל 

בכתובות סימן ד' אות י"ב שעמד בזה, 

עיי"ש שהאריך בהאי מילתא(, וראיתי 

בספר חו"ב בסנהדרין סימן י"א אות ו' 

דלהבעל להגמון הוא להם צער שכתב דכיון 

רב כמיתה מותר להם למסור נפשם כי טוב 

 .להם המות מחיים, עיי"ש"

 ד"ע האם היתר זה מועיל בניד"צ

מכיון ד חמור יותר, "אבל לכאורה בנד יד(

ששם לא המיתו עצמם בידיים, אלא עשו 

ן ואילו כאן דבר שיתכן שיגרום שהגוי יהרג

  איבדו עצמן בידיים.

נ: אין יסורים אלו "נת פקודעת בעל מש

מתירין לאבד עצמו, והכהנות והצנועות 

 עשו שלא כדין 

ומלבד זאת הקשה שם, במשנת  טו(

פקו"נ: "ולענ"ד כגון דא חשיבא דגורם 

שהרי עי"ז שלא  ,מיתתו בקום ועשה

, זה הוא הגורם ןנותנות להגמון לבוא עליה

שיקום ויהרגם ברוב כעסו, ודומה הדבר 

הנחש דהוה בכלל מאבד  למשיך עליו את

עצמו לדעת, וגם בבעל יסורים גדולים 

 אסור לאבד עצמו לדעת בקום ועשה...

 ,דהנה אדם שחביב עליו ממונו מגופו ,ועוד

וגוי מאיים עליו שימסור לו ממונו ואם לאו 

יהרגנו, הרי פשוט וברור שחייב למסור לו 

הגם דלאדם זה טוב לו מותו מחייו,  ,ממונו

ביב עליו מגופו לאו כלום דהא דממונו ח

וזה גופא אזהרת התורה שנפש אדם  ,הוה

חשובה טובא ואסור לאבדה, וא"כ ה"ה מה 

דלכהנות והצנועות טוב להם המות מאשר 

להבעל להגמון א"א להתחשב בכך דזה נגד 
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אמנם  מימרא דרחמנא לשמור נפשו...

יתכן דלהבעל להגמון הוה בכלל יסורים 

ה וכדכתיב מרים וקשים כיסורים דמית

כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו 'בקרא 

מותר מכאן לומדים ש, )ו'כן הדבר הזה

להרוג לרודף אחר הערוה כמו רודף אחר 

חבירו להורגו(, אכן מ"מ קשה טובא לחדש 

כזאת, דאטו מי נימא שמותר לאדם למסור 

עצמו למיתה כדי שלא יביישו פניו ברבים 

ת קל"ט ג' או חלקמשום דכתב רבינו יונה 

וצריך לומר  -, 'כי צער ההלבנה מר ממות'

 ןדאה"נ הא דכהנות וצנועות מוסרות נפש

, הוא שלא כדין ואין אדם נתפס על צערו"

 .נ"ל המשנת פקו"עכ

 וכ''כ הריטב''א

לא משמע בגמ' שעשו  לכאורה,אמנם  טז(

עבירה שמסרו נפשן, ואף נחשבות 

, כיון דבגמ' כתוב לצדיקות וצנועות

כ לא הוי ", ואם יש בכך עבירה, א"צנועות"

 שבח אלא גנאי.

 א"הריטב חידושיאכן שוב ראיתי בלשון 

 דעבדן צנועות תקנת ומשום"שם, שכתב: 

 ".כדין שלא

ם והתוספות אם מותר "מחלוקת הרמב

 להחמיר ליהרג במקום שמותר לעבור 

לוקות שאין ביניהן י מחתדיש ש ,ודע (זי

רמב"ם ה ,דהנה. בין הרמב"ם לתוס' קשר,

הרג על מה שלא ישאסור להחמיר ול ,פסק

יסודי  כותבהל , שכתבחייב למסור נפשו

)אותו  התורה, פ"ה ה"א: "...ואם מת

ולא עבר  נ(,"שהותר לו לעבור משום פיקו

: כתב ובהלכה ד .הרי זה מתחייב בנפשו"

ונהרג  ,"כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג

וכן  .הרי זה מתחייב בנפשו" ,ולא עבר

במלחמות סו"פ בן )עתם של הרמב"ן ד

וכן כ' בהעמק  (.שם)ק"י ומי, והנ(סורר

בדעת השאילתות  (מב ס"ק ב)שאלה 

ד, ")יוועיין בש"ך  .והבה"ג, וכן פסק הב"ח

, שהביא כמה פוסקים (סימן קנז ס"ק א

ש התירו "והרא ואילו התוס' .כשיטתו

 ,עבודה זרה כז: סד"ה יכול)התוס' ב

היא , וכן (ימן טרא"ש שם פ"ב סוף סוה

ע "השו, וכן פסק (סימן ג)דעת הסמ"ק 

הרמ"א דעת , וכן נראה ד סימן קנז(")יו

ה דעת "ע, וכ"שושלא הגיה כלום על ה

 .(ס"ק יא), ועי"ש בביאור הגר"א הלבוש

גם לדעת התוספות שמותר למסור נפשו 

על כל המצוות, זה רק כשמכוונים להעבירו 

עא על הדת, וחידש תוס' שאפילו בצינ

 מותר למסור נפשו

ודע, דגם התוס' הנ"ל שהתיר, מיירי  יח(

דווקא באופן שהגוי מתכוון להעביר אותו 

על הדת, ואף שעיקר הדין שבצנעא לא 

 .חייב למסור נפשו, בכ"ז רשאי לדעות אלו

, אסור ואבל אם אונס אותו להנאת

בשם רבינו  (ס"ק ב)להחמיר, כ"כ הש"ך 

ח, וכן מפורש , וכן כ' הב"(נתיב יח)ירוחם 

אם הוי  ,ואמנם גם בזה .בלשון השו"ע

שלמתירים, גם  ,הפרישה דעתבפרהסיא, 

שגם  ,ואילו הב"ח כתב .בזה מותר



479 

 

  

בפרהסיא לכו"ע אסור, כיון שאין מתכוונים 

 להעביר על הדת. 

מחלוקת הפוסקים האם אשה שהיא קרקע 

 ע"עולם צריכה למסור נפשה על ג

שה אחרת, האם א לוקתוישנה מח יט(

הרג בג"ע, יצריכה ל שהיא קרקע עולם

סובר שצריכה למסור  ם"בשבזה הרמ

 'יוה"כ פתתוס' בספר )כן הוכיח נפשה,

ד סימן "ביו הטור והשו"עו ,מדברי הרמב"ם

, שלא חילקו, וכן דקדקו בגליון קנז

מהרש"א שם, ובחי' הגר"ח הלוי על 

 התוס'אילו ו .פ"ה מיסודי התורה( ם"בהרמ

 ,פטרו (,עד:)בסנהדרין  ק"יומיהרא"ש והנ

, בעל (יומא פב.)רש"י והר"ן כתבו וכן 

פרק אין ), מרדכי (פסחים כה:)המאור 

, הגהות (נתיב יח), רבינו ירוחם (מעמידין

, (פרק ה מיסודי התורה ס"ק ב)מוניות ימי

: "ודוקא )שם( וזה לשונו וכן פסק הרמ"א

כגון  ,כשאומרים לו לעשות מעשה

רוה או שיהרג, שאומרים לאיש לגלות ע

אבל אם אונסים לאשה לבא עליה, או 

שרוצים להשליכו על התינוק להרגו, או 

שהוא כבר מוקשה ורוצים לאנס אותו 

לערוה, אין צריך ליהרג", וכן פסקו הש"ך 

 כלל פח(.), והחכמת אדם (ס"ק ט)

מחלוקת זו תלויה בשאלה, האם אסתר 

היתה אשתו של מרדכי בשעה שנבעלה 

אעפ''כ היה מותר לה ג''ע כי לאחשוורוש, ו

היתה קרקע עולם, או שהדרשה שהיתה 

אשת איש לא מוסכמת, ורק כלפי איסור 

 ביאת גוי נאמר ההיתר הנ''ל

 ויסוד הדברים הוא בגמ' בסנהדרין )דף כ(

על  ב(, שהקשתה הגמרא, עמוד עד

הוראתו של רבי יוחנן, שבפרהסיא צריכים 

י למסור נפש על כל מצוות התורה,  והר

עם המלך אחשוורוש,   אסתר האישות של 

שאע''פ שאף אחד לא היה  !היתה פרהסיא

עד ממש לבעילתה של אסתר ע''י 

אחשוורוש, מכל מקום, מבארים המאירי 

והר''ן, כל יהודי שושן ידעו שהם דרים יחד 

כדרך כל הארץ, ונמצא שלמעשה נבעלה לו 

בפרהסיא, ואעפ''כ לא מסרה צדקת זו את 

 שלא להיבעל לעכו''ם! נפשה, כדי 

והקשו הראשונים, הרי הגמרא במגילה )יג, 

א, יג ב, טו, א( דורשת מן הפסוקים, 

שאסתר היתה נשואה למרדכי כשנלקחה 

אל בית אחשוורוש. נמצא, שמלבד איסור 

בעילת עכו''ם, עברה אסתר גם על איסור 

אשת איש, שהוא גילוי עריות! אם כן, מדוע 

צד שהיה הדבר הוצרכה הגמרא להקשות מ

בפרהסיא? הרי על גילוי ערעות צריכים 

למסור את הנפש גם בצינעא? ]שהרי 

המקשן לא ידע את סברת אביי להלן, 

שאשה אינה חייבת למסור עצמה כשהיא 

קרקע עולם ואינה עושה מעשה[. לפיכך 

כתבו הר''ן והנימוק''י, שסוגייתינו חולקת 

על הדרשות הנ''ל, וסוברת שאסתר היתה 

יה בשעה שנבעלה לאחשוורוש. והב''י פנו
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ביו''ד סימן קנז, כותב שזו כנראה גם דעת 

 רש''י.

אבל תוס' מביא את הריב''ם שמבאר, שגם 

הסוגיא כאן סוברת שאסתר אשת איש 

היתה, ואעפ''כ הקשתה רק  משום שהדבר 

היה בפרהסיא. שכן בנוגע לאיסור גילוי 

עריות, פשוט היה לגמרא שאין האשה 

למסור את נפשה כשאינה עושה חיייבת 

מעשה, משום שגילוי עריות הוקש 

לרציחה. אמנם, כל זה כשהעבירה בצינעא, 

אבל כשאונסים אותה בפרהסיא, כמו 

במעשה אסתר, סבר המקשן שאין מועיל 

מה שהיא קרקע עולם, שכן לכאורה עדיין 

יש בכך חילול השם. לפיכך הקשה, מדוע 

 לא מסרה נפשה מצד זה?

יאה הגמרא את תירוץ אביי, שכמו וע''ז מב

שקרקע עולם ]אדמת הארץ[ לא עושה 

כלום כשחורשים אותה, כך אסתר לא 

עשתה שום מעשה כשנבעלה לאחשוורוש, 

אלא הוא היה עושה בה מעשה, לפיכך, לא 

היתה צריכה למסור על כך את נפשה. 

דהיינו, שהחיוב למסור נפש על כל 

 העבירות בפרהסיא, אינו אלא כשהאדם

עובר על ידי מעשה, אבל כשאחרים עושים 

בו מעשה והוא אינו עושה כלום, אין בכך 

 חילול ה', ולכן יעבור ואל יהרג. 

ורבא תירץ, שכאשר העובדי כוכבים 

דורשים שהיהודי יעבור עבירה להנאת 

עצמן, הדין שונה. שבכגון זה, אין חילול ה' 

כשהיהודי נכנע לרצונם אפילו בפרהסיא, 

צריך להיהרג על כך. ואף במעשה  ולכן אינו

אסתר, כוונת אחשוורוש היתה להנאת 

עצמו, ומשום כך לא מסרה אסתר את 

 נפשה להתנגד לו.

והנה, כעת מובן לנו שורש המחלוקת, האם 

על גילוי עריות בקרקע עולם צריך למסור 

את הנפש, שהכל תלוי האם דרשת חז''ל 

במגילה, שאסתר היתה אשת איש, 

ס' וסיעתם סוברים, מוסכמת. שתו

שאסתר היתה אשת איש, ובכל זאת התיר 

אביי מצד שהיתה קרקע עולם, חזינן 

שאפילו בגילוי עריות קיים ההיתר של 

קרקע עולם. אבל הרמב''ם וסיעתו 

סוברים, שהסוגיא בסנהדרין חולקת על 

הדרשה שאסתר היתה אשת איש, וכל 

הנידון היה על איסור בעילת גוי, ורק ביחס 

ור זה ושאר עבירות, אמר אביי את לאיס

ההיתר של קרקע עולם. אבל על גילוי 

עריות לא נאמר היתר זה, וכאן צריך 

להחמיר למסור את הנפש אפילו בקרקע 

 עולם.

גם ביחס לתירוץ רבא, שההיתר של אסתר 

מבוסס על כך שאחשוורוש כיון להנאתו 

ולא להעבירה על הדת, נחלקו הראשונים, 

ר רק על שאר עבירות האם היתר זה נאמ

בפרהסיא, כי אסתר לא היתה אשת איש, 

או שהיתר זה נאמר גם על ג''ע, כיון 

 שאסתר היתה אשת מרדכי

והנה, מחלוקת זו בדבר מעמדה של  כא(

אסתר, נוגעת גם לתירוצו של רבא, 

שאסתר היה מותר לה לחיות עם 
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אחשוורוש בגלל שעשה להנאת עצמו. 

רבא נאמרה שלדעת רוב הראשונים, סברת 

רק כלפי שאר עבירות בפרהסיא, או 

בשעת גזירה אפילו בצינעא, שהטעם 

שצריך למסור נפש עליהם הוא מפני חילול 

בעבירות אלו חידש רבא, שכאשר  -ה'

האנס מתכוון להנאתו, אין חילול ה'. אבל 

בג' העבירות החמורות, ע''ז ג''ע ורציחה, 

אין מועיל מה שהאנס מתכוון להנאתו, שכן 

דין יהרג ואל יעבור בעבירות אלו אינו מצד 

חילול ה', אלא מפני חומרתן. והשו''ע ביו''ד 

קנז, א, סותם כדעה זו. ושוב רואים אנו 

שדעת השו''ע היא, שאסתר לא היתה 

אשת איש, וההיתר של הנאת עצמן לא 

 אמור על גילוי עריות.

אולם, בעל המאור סובר, שדברי רבא 

לוי עריות. שאם אמורים אפילו ביחס לגי

האנס מתכוון להנאתו, אין חייבים למסור 

נפש, אפילו אם הנאנס צריך לעשות 

מעשה. וכן כתב המאירי גם לגבי עבודת 

כוכבים, שמותר לנאנס לעבוד עבודה זרה 

אם האנס מתכוון להנאת עצמו. לשיטתם, 

רבא סובר שאסתר היתה אשת מרדכי, 

ואעפ''כ לא היתה צריכה למסור את נפשה 

משום שנבעלה להנאתו של אחשוורוש. 

לכאורה סוברים ראשונים אלו, שהחיוב 

ליהרג ולא לעבור על ג''ע וע''ז, אף הוא 

מצד חילול ה'. אכן, לענין רציחה, הכל 

מודים שיהרג ואל יעבור, אפילו כשהאנס 

מתכוון להנאת עצמו, כגון שרוצה להינקם 

ביהודי מסויים ע''י הריגתו, שכן גם במקרה 

קיימת סברת הגמרא, מאי חזית דדמך זה 

 סומק טפי. 

הרמ''א ס''ל, שרבא אמר את ההיתר של 

הנאת עצמו רק אחרי סברת ק''ע שפוטרת 

מלמסור את הנפש על ג''ע, והנאת עצמו 

פוטרת מלמסור נפש על חילול ה' של 

פרהסיא, אבל כשעושה מעשה, לא מועיל 

 מה שהגוי עושה להנאת עצמו

דעת הרמ''א, אם  ולכאורה קשה על כב(

פסק שק''ע מתיר גם ג''ע, כיון שאסתר 

היתה אשת איש ובכ''ז נאמר עליה ההיתר 

של ק''ע, אם כן, גם התירו של רבא, שאם 

הגוי מכוון להנאת עצמו מותר, ג''כ מתיר 

אפילו ג''ע, שהרי נאמר על אסתר שהיתה 

א''א. וקשה, שהרי הרמ''א הסכים לפסק 

תמיד אפילו  השו''ע, שג' עבירות אסור

כשהגוי מכוון להנאת עצמו! שכך איתא 

ובעבודת כוכבים, ג"ע, ביו''ד קנז, א: ''

שפיכות דמים אפילו בצנעה ושלא בשעת 

ואפילו אין העובד כוכבים מכוין הגזרה, 

'', והרמ''א , יהרג ואל יעבוראלא להנאתו

 שתק ע''ז!

ושאלתי שאלה זו קמיה דמו''ר הגר''ש 

]וכן איתא שיב לי, רוזנברג שליט''א, וה

 שהרמ''א סוברבדברי הראשונים בסוגיא[, 

דהנה,  .שיש כאן מחלוקת אביי ורבא

אסתר היתה צריכה למסור נפשה משתי 

סיבות. א. כיון שעברה על ג''ע כיון שהיתה 

א''א. ב. כיון שהיה בפרהסיא והיה כאן 

חילול ה'. ואביי ס''ל, שכיון שהיתה קרקע 
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לא מצד ג''ע, כיון  עולם, א''צ למסור נפשה,

שאינה עושה מעשה, ולא מצד חילול ה' 

של פרהסיא, שכיון שאינה עושה מעשה, 

אין כאן חילול ה'. אבל רבא חולק עליו 

וס''ל, שאמנם מצד ג''ע בצינעא, מועילה 

סברת ק''ע, אבל עדיין מצד חילול ה', לא 

מועילה סברת ק''ע, ולכן הסביר, שסברת 

ר, היא בגלל ההיתר לחילול ה' של אסת

שהגוי כיון להנאת עצמו ולא להעברה על 

דת. אבל כ''ז, מועיל אחרי שיש כאן סברת 

ק''ע, שבגללה א''צ למסור נפש מצד ג''ע. 

פסק אבל כשהאדם עושה מעשה, שפיר 

למסור נפשו אפילו כשהגוי  הרמ''א שצריך

 מכוון להנאת עצמו.  

כתב האג''מ, שאמנם אשה שמביאה עליה 

פשיטא שאינה נחשבת קרקע  את הערווה,

עולם. אבל אם עושה פישוק רגלים והכנות 

אחרות באונס, כיון שבשעת העבירה אינה 

 עושה כלום, נחשבת כקרקע עולם

והנה מבואר בתוספות בסנהדרין דף  כג(

ע"ד:, שאשה נחשבת קרקע עולם רק אם 

בא אחר עליה, אבל אם מכריחים אותה 

ה להביא ערוה עליה אזי נחשבת כמעש

 וצריכה למסור את נפשה ולא לעבור.

ויש מקום לדון מה הדין אשה שלא מביאה 

ערוה עליה אבל היא משתתפת בהכנות 

לעבירה רח"ל, האם היא חייבת למסור את 

 נפשה ע"ז?

 סימן א חלק דעה וכתב האגרות משה )יורה

 בשיטה מקובצת מצאתי וז"ל "והנה עד(

 המאירי, בשם משום( ה"בד' ג דף )כתובות

 מעשה עשתה הא אביי על לו הוקשה כ"שג

בהליכתה, ]דהיינו איך סבר אביי שאסתר 

קרקע עולם הוא וממילא היתה מותרת עם 

אחשורוש אע"פ שזה ביאת גוי שאסור לה, 

הרי עשתה אסתר מעשה שהלכה 

 ותירץ ]השיטה מקובצת[ לאחשורוש[,

 הוליכוה אלא בעצמה הלכה לא דאסתר

 הדעת על מתקבל אינו אבל בעל כרחה.

 מבין אחשורוש היה כ"דא אופן, בשום

 היא לילה שבכל מכיון יהודייה, שהיא

 ושצריך להוליכה שצריכין כ"כ אנוסה

 הוזכר ולא הורגה, כ, והיה"בע רגליה לפשק

 הכתוב שיבחה לא ט"מ וגם בזה! נס שהיה

 כ,"כ נפשה שמסרה כזה, גדול בדבר

 מעצמה ביקשה שלא קטן, בדבר ושיבחה

 ביקשה שלא לבד לא כ,"דא ד,ועו דבר?!

 שהיה במה עצמה ניוולה גם אלא דבר,

 ולכן הכתוב?! יספר לא זה וכל אפשר,

 בעצמה אליו הלכה דבוודאי נלענ''ד,

 ואשתו, איש כדרך עמו ודרה לה, כשקרא

 דלא משום בעצמה, עשתה ההכנות שכל

 למיתה, עצמה למסור מחוייבת היתה

וף מג דעדיין ההכנות אינם מטעם לאביי

 קרקע היא עצמה ובשעת העבירה העבירה,

 שאני. עצמן שהנאת משום ולרבא, עולם,

 בקישוי שיפרשו לומר ... וצריך'לתוס והנה

 ונמצא והביאה הקישוי אחת בבת שנעשה

עצמה ]ולכן  העבירה עושה הקישוי שבעת

חייב למסור את הנפש ולא לבוא על 

 רק הוא ודאי הרגלים פישוק אבל הערוה[
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 אינה אחת בבת שייך דאין ירה,לעב הכנה

עכ"ל . למיתה" עצמה למסור מחוייבת

 האגרות משה.

הגר''ש רוזנברג חידש, שגם לדעת השו''ע, 

שקרקע עולם לא פוטר מלמסור נפש על ג' 

עבירות, כל זה כשלפחות עושה האדם 

איזה הכנה לעבירה, אבל אם האדם כבול 

עץ שאינו עושה דבר, אין לו על מה למסור 

 נפשו

ושמעתי ממו''ר הגר''ש רוזנברג  כד(

שליט''א, שאמנם סובר השו''ע שק''ע לא 

פוטר מלמסור את הנפש על ג''ע, אבל כ''ז, 

אם לפחות עושה מעשה של הכנה לעבירה. 

אבל, אם אינו עושה מעשה כלל, אפילו לא 

 של הכנה, והרי הוא כבול עץ ביד האנס,

ואין בידו אפילו להתנגד, כגון שקושרים 

אם אינו  לעבירה, על מה ימסור נפש, אשה

 ?!, ולא יועיל לו לעשות דברעושה כלום

ולפי''ז יישב תמיהה במעשה הילדים 

 בגיטין

ולפי''ז, יישב דבר תמוה, במעשה  כה(

הילדים במסכת גיטין נז:, דאיתא התם, 

נשאו ילדים שאחרי שקפצו הילדות לים, 

 -ק"ו בעצמן ואמרו: מה הללו שדרכן לכך 

על אחת כמה  -ו שאין דרכנו לכך כך, אנ

ולכאורה קשה, לשיטת השו''ע,  וכמה!

שבגילוי עריות לא נאמר ההיתר של קרקע 

עולם, הילדים היו צריכים למסור נפש 

מסיבה הרבה יותר גדולה, שאם הילדות 

הפנויות שאינן עריות, מסרו את נפשם, 

כ''ש שאנחנו צריכים למסור, כיון שאצלינו 

ב זכר! ויישב הגר''ש, הוא ג''ע של משכ

שהילדים טענו, שאפילו אם יהיה בכוחינו 

לא לעשות מעשה כלל, שאז מצד ההלכה 

איננו צריכים למסור נפשינו, וכדלעיל, בכל 

זאת ראוי לנו למסור נפשינו כיון שאין 

דרכינו בכך. ובנוגע להיתר ההלכתי של 

 הילדים והילדות למסור נפשם, נדון לקמן.

ור נפש על עבירה לשיטות שא''צ למס

בקרקע עולם, אין רשאים למסור, מלבד 

 בשעת השמד

צ "מבואר, האם לשיטות שאיולא  כו(

היה ת ,בכה"ג של קרקע עולםלמסור נפשו 

למתירים למסור נפש על קידוש  ת,רשאי

? מסור נפשהלהחמיר ול ה' גם אם אין חיוב,

שבזה אסור  ,ובפשטות משמע מהרמ"א

י מכריחו לכו"ע. שדווקא באופן שהגו

, אבל מסור נפשולעשות עבירה, רשאי ל

כשאינו צריך לעשות שום מעשה, אסור 

ג' עבירות -אפשר שגם בו .להחמיר וליהרג

רקע לא רשאי להחמיר למות באופן של ק

 (נד.)כתב הריטב"א בע"ז כך ואכן  עולם.

ע''ז , שאסור למסור (שורש קלז)והמהרי"ק 

ולכאורה יש סתירה לזה  .את הנפש

שכתב לגבי  (,ג:)טב"א בכתובות מהרי

הגזירה למי שנישאת ביום רביעי תיבעל 

אלא  !להגמון, שמותר להם למסור נפשם

ששם אולי מיירי בשעת  ,שיש לחלק

שעת השמד יש גדרים אחרים, בהשמד, ו

פ"ה הל' א מיסודי )כדכתב הכסף משנה 



484 

 

  

, שבשעת השמד מותר למסור (התורה

ל נפש אפילו על מצוות עשה ואפילו ע

 (מט.)דרבנן, וע"ע ברמב"ן והר"ן בשבת 

לשיטת התוס', קשה, איך מסרו הילדים 

 והילדות נפשם, הרי מדובר בקרקע עולם

, יש להקשות על שיטת התוס', והנה כז(

ממעשה הילדים והילדות. דבשלמא 

לשיטת השו''ע, שבעריות לא נאמר ההיתר 

של קרקע עולם, מובן מדוע הילדים מסרו 

ן שמשכב זכר הוא מכלל את נפשם, שכיו

העריות, חייבים למסור ע''ז את הנפש, ואין 

היתר של קרקע עולם. וכן הילדות, י''ל 

שחששו שיגיעו לכלל ראיית דם נידות, ואז 

הם מכלל העריות, ומסרו נפשם שלא 

לחטוא. אלא לדעת הרמ''א, שעל קרקע 

עולם א''צ למסור הנפש, קשה, איך מסרו 

 נפשם?

פי השיטות שיש היתר אין לתרץ, שגם ל

של קרקע עולם, אבל מותר למסור נפש גם 

אם אין חובה לעשות כן, שהרי לא רצו 

 להעבירם על דת

, שאע''פ שאין חייבים ליישב ואין כח(

מותר להחמיר ולמסור למסור את הנפש, 

שולחן ערוך יורה שפסק  ה , עפ''י מה נפש

ואם ירצה , וז''ל: ''דעה סימן קנז סעיף א

''. כיון על עצמו וליהרג, רשאילהחמיר 

אם שהשו''ע ממשיך, שכל זה הוא רק ''

. ''העובד כוכבים מכוין להעבירו על דת

מסתמא מדובר  ,ואילו בילדים וילדות הנ"ל

  !ששבו אותם להנאת הגויים

פירוש בדרך דרוש, בדברי אברהם אבינו 

לשרה, שאם תאמר למצרים שהיא אשתו, 

 הגם יהרגו אותו וגם יחיו אות

ספר 'יחי ראובן' )מהגאון כתב ב כט(

הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל(, בפניני 

)יב,  בפרשת לך לךראובן פר' לך לך עה"פ 

תך המצרים ואמרו ויב(: "והיה כי יראו א

. שכתב תך יחיו"ותי ואווהרגו א ,אשתו זאת

שהיו  ,"מדברי אברהם משמע וזה לשונו:

אותך שו ב. .הרגו אותישי שתי בעיות: א.

וקשה מה הבעיה בזה "שאותך יחיו" ?  .יחיו

אלא, אומר ה'באר יוסף', אברהם אמר 

לשרה כך: כל זמן שאני חי, מאחר שהנך 

אשת איש, יש לך רשות למסור את נפשך 

 ,אמנםוולא להתחתן עם פרעה הגוי. 

לאשה אין חיוב למסור את נפשה על גילוי 

אבל אם  ]לדעת התוס' והרמ''א[ עריות,

א"כ תוכלי למסור  צה, הרשות בידה.היא רו

]וזהו  נפש, כדי שלא לחיות עם פרעה.

בדרך דרוש, כיון שלהלכה, לשיטת השו''ע 

שאין היתר של קרקע עולם בעריות, חייבת 

למסור נפשה. ולשיטת התוס', גם אם רוצה 

לא יכולה למסור נפשה, כיון שפרעה 

 בוודאי כיוון להנאתו ולא להעבירה על דת[.

יהרגו אותי, שוב לא תהיי אשת כש ,אבל

יך למסור את נפשך, יאיש, ומעתה יאסר על

כלומר במה  .ותהיי מוכרחה להשאר בחיים

שאמר "ואותך יחיו", ביקש להבהיל אותה 

שתאלץ לחיות עם פרעה הטמא 

 עכ''פ, קשה לשיטת התוס', קץ...".ושמוה
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כיון שיש היתר של קרקע עולם, והגוי 

למסור את אסור מתכוון רק להנאתו, 

 הנפש, וכל שכן שאסור לקפוץ לים?

ז ושאר "יתכן שמסרו נפשם מחשש ע

 עבירות

ויתכן, שמסרו נפשם כי פחדו להיטמע  ל(

ז ושאר עבירות "בין הגויים ולבוא לידי ע

 ד."חמורות, ולקמן נדון בזה בס

לשיטות שאין למסור נפש בקרקע עולם, 

 אין חילוק בין צינעא לפרהסיא

ות שאין למסור נפש על ודע, דלשיט לא(

 גם בפרהסיא הדין כן. ,קרקע עולם

שעשרה ישראלים יודעים  ]ופרהסיא מיקרי

וכמו שמוכח ממה שאומרת  ,מהעבירה

 הגמ' שאישות אסתר היתה בפרהסיא,

, רדב"ז (כה.)כדכתב הריטב"א בפסחים 

, ש"ך (שורש קלז), מהרי"ק (ח"ד סימן צב)

שער ), של"ה (ס"ק דד סימן קנז ")יו

, ודלא כשו"ת בניין (אותיות, סוף אות אה

, וע"ע בדרכי תשובה (ח"א סימן סד)ציון 

שפסק רבינו ירוחם  ע''פאד ,([ס"ק כג)

)סוף נתיב י"ח, והובא בבדק הבית יו"ד 

שהגוי מתכוון רק כ שאףסימן קנז(, 

בכ"ז חייב  רקע עולם,להנאתו, ואף בק

למסור נפשו על זה אם הוי בפרהסיא, 

הביא מהפרישה  (ס"ק א)ובבאר היטב 

 אבלשאפילו בכל העבירות מותר בכה"ג, 

שאפילו לא כך,  (ס"ק ט)שם הכריע הש"ך 

הרג בקרקע עולם, יבפרהסיא אין צריך לה

אף שהיה ו .וכתב שכך היא הכרעת הרמ"א

בפרהסיא  חומראמקום לומר שכיון שה

רקע היא החילול ה' שיש בדבר, א"כ גם בק

שלא עושה  ןאבל כיויש חילול ה',  עולם

. וראיה לדבר, מעשה, לא חשיב חילול השם

מאסתר, שלמרות שהית בפרהסיא, עליה 

 אמר אביי את ההיתר של קרקע עולם. 

ע "להתיר למסור נפשו על גמהרש"ק  דעת

 גם בקרקע עולם וגם כשמכוון להנאתו

יו"ד )מצאתי בשו"ת האלף לך שלמה ו לב(

, שכתב: "מש"כ בשו"ע יו"ד (סימן שמב

דאם רצה להחמיר על  ,קנ"ז סעיף א' סימן

דבמצוה  ,עצמו וליהרג רשאי, אמרתי לחלק

קו"נ ויהרג ואל ישמצד עצמה עדיפא מפ

יעבור, נהי דהיא פטורה כיון שהיא קרקע 

עולם וכד', בזה מותרת להחמיר על עצמה, 

כיון דעכ"פ המצווה הזאת מצד עצמה 

עדיפא מפקו"נ, א"כ נהי דהתורה פטרתה, 

להחמיר, ואין בזה איבוד נפש, מ"מ יכולה 

. כיון דבזה נתקיים מצוה דעדיפא מפקו"נ

 חהאבל היכי שהמצוה עצמה אינה דו

פקו"נ, א"כ חזינן דהנפש עדיף ממצוה זו, 

א"כ איך יחמיר על עצמו לאבד נפשו, הרי 

הוי מאבד נפש, כה"ג הוי כמאבד עצמו 

לדעת, בזה אסור להחמיר על נפשו. וזה 

לפי  אורהלדעתי". ולכ חילוק נכון וברור

דבריו גם כשהגוי מתכוון להנאתו, יהיה 

רקע מותר להחמיר ולמסור נפש, גם בק

ג' עבירות מותר לוותר -, כי תמיד בעולם

ומיושבת  על נפשו, עבור ג' מצוות אלו.

לפי''ז, גם מסירות נפשם של הילדים, שהם 
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בכלל משכב זכר, וגם הילדות, שחששו 

 לחטוא בנידותם.

יע אומר להתיר בכה"ג אפילו דעת היב

ז לבאר מעשה "ויתכן לפי לדעת הרמב"ם

 הילדים

וכתב בשו"ת יביע אומר )ח"ו יו"ד  לג(

 לוסימן יג, ס"ק ה(, שהיתר זה הוא אפי

לשיטת הרמב"ם )שאסר למסור נפשו 

כשלא חייב(. שהרי כתב באגרת הרמב"ם 

)מאמר קידוש ה', בנד"מ ירושלים תש"ך, 

עיקר הדין אין צריך עמוד סא(, שאע"פ שמ

למסור נפש על אונס של דת ישמעאל, 

בכ"ז כתב: "מי שבא לשאול אותנו אם יהרג 

 או יודה בשליחותו של אותו האיש

, אומרים לו שיודה ואל יהרג, אבל )מוחמד(

אל יעמוד במלכות ההיא, אלא ישב בביתו 

ומכל מקום מי שנהרג כדי . עד שיצא משם

, לא יאמר שלא יודה בשליחות אותו האיש

עליו אלא שעשה הישר והטוב, ויש לו שכר 

גדול לפני השי"ת, ומעלתו במעלה 

העליונה, כי מסר עצמו על קדושת ה' 

יתברך ויתעלה. ע"כ. הנה מצאנו שאף 

הרמב"ם שסובר בעלמא שבכ"מ שנאמר 

יעבור ואל יהרג אם נהרג ולא עבר ה"ז 

מתחייב בנפשו, מודה שבמקום שיש 

נהרג ולא עבר הנה קידוש ה' בדבר אם 

א.ה דעת ]שכרו אתו ופעולתו לפניו. 

הרמב"ם פרק יא מהלכות מאכלות 

אסורות, שדת ישמעאל, אינה ע"ז, וכן 

, (ס"ק ד)פסקו ביו"ד סימן קכד, הט"ז 

, ודלא כחידושי הר"ן (ס"ק י)והש"ך 

ואף שעיקר ההלכה דלא (. סא:)בסנהדרין 

הרג ולא לקבל את יכהר"ן, בכ"ז צריך ל

, (כה:)כדכתב הריטב"א בפסחים דתם, 

 (.ח"ד סימן צב)ובתשובת הרדב"ז 

והרמב"ם באיגרת הנ"ל שלא חייב למסור 

נפשו, מיירי שלא הכריחו אותם לעבור 

לדת ישמעאל, אלא רק להודות מן השפה 

. וא"כ לפי [ולחוץ על ה"משיח" שלהם

דבריו מותרת גם אשה פנויה להחמיר 

)וגם ולמסור את הנפש, גם בקרקע עולם 

כשהגוי מתכוון להנאתו(, בסוגי מצוות 

שיש עליהם דין של יהרג ואל יעבור, אבל 

אין לנו היתר לדעת הרמב"ם אלא 

. בפרהסיא, דומיא דמה שהתיר שם

]ומוכרחים לומר כן, כדי שלא יסתרו דבריו 

באיגרתו את מה שכתב בהלכותיו, שאסור 

למסור את הנפש אלא בג' עבירות. אמנם, 

את מעשה הילדים והילדות נוכל ליישב 

לדעתו, כיון שיתכן ששבום לקלון באופן 

 שהמון העם ידע מכך, ואז חשיב פרהסיא.[

של עריות אמנם לדעת מהרש"ק, בכל ענין 

באות כג לגבי  שרי. )ודלא כבאר יוסף הנ"ל

  (.אברהם

איך החמירו חמו"ע למסור נפשם, לשיטת 

 הרמב"ם?

 והוסיף בזה ביביע אומר: "ובזה לד(

]כוונתו לדעת מהרש''ק, שבכל אופני ג' 

סרה  עבירות, רשאי האדם למסור נפשו[

קושית הגאון מהר"ש יפה, בספר יפה קול 
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על שיר השירים רבה )פרשה ז סימן יג(, 

איך החמירו חנניה מישאל ועזריה על 

עצמם למסור נפשם על קידוש ה', והרי 

לדעת הרמב"ם, המחמיר בזה ונהרג ה"ז 

ולפי האמור ניחא,  מתחייב בנפשו.

שהרמב"ם מיירי בשאר עבירות שדינם 

רה על ייעבור ואל יהרג, אבל כאן שיסוד הגז

רשאים הם להכניס עצמם  ,עבודה זרה

לחיוב קידוש ה', ואין בזה שום איסור, 

אך את 'וכדילפינן לה במדרש מדכתיב 

, למעוטי כמעשה 'דמכם לנפשותיכם

 חמ"ו".

 כמהרש"ק -דעת הזכרון שמואל 

וע"ע בספר זכרון שמואל )סימן סה  ה(ל

שאף שהאשה קרקע  ,אות כח ואילך(

ואפילו לשיטת  ,יכולה להחמיר ,עולם

הרמב"ם. ואמנם זה דלא כריטב"א בע"ז 

שכתב דלצד דאשה מיקרי קרקע  (נד:)

 ה.הרג מתחייבת בנפשיעולם, אם ת

נחשבים  עשרה יהודים )ולא גויים(רק 

  לפרהסיא

(, דנה על עד:)ין סנהדרבגמ' שה ודע לו(

הוראת רבי יוחנן, שצריך למסור נפש כדי 

שלא לעבור על שום עבירה בפרהסיא. 

אנשים  וכמהוהגמרא מבררת את הוראתו: 

 צריך שיהיו שם כדי שייחשב הדבר

אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן:  -פרהסיא? 

אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם. 

והגמרא דנה על טיבם של עשרה בני אדם 

אלו. ואומרת, פשוט שצריך שיהיו יהודים 

לענין מצוות קידוש ה', , דכתיב במנין זה

, מכאן שאין ונקדשתי בתוך בני ישראל

צריכים למסור נפש כדי להימנע מעבירה 

אלא בפני יהודים. אמנם, שאל רבי ירמיה, 

 מהו ,תשעה ישראל ונכרי אחדאם היו שם 

האם צריך שכל העשרה יהיו  ?הדין

או שמא די שיהיו מקצתם  ישראלים,

ישראלים? ומבאר הערוך לנר, שרבי ירמיה 

הניח, שהגדרת עשרה אנשים כפרהסיא 

לענין מצוות קידוש ה', אינה מן הכתוב כפי 

שתלמד הגמ' בהמשך, אלא סברא היא 

שקידוש ה' הוא דווקא בפני עשרה אנשים. 

נמצא שהכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל 

מסור נפש אלא מלמד רק שאין צריכים ל

כשהעבירה היא בפני יהודים. לאור זאת 

מסתפק רבי ירמיה, שמא צריכים למסור 

נפש בפני עשרה אפילו כשרק חלק מהם 

תא יהודים? והגמרא פושטת את הספק, 

, ראיה מהלימוד של הברייתא הבאה שמע

דרבי חייא בר אבא:  יודתני רב ינאי אח

שהדין הזה שצריך עשרה אנשים לענין 

 ''תוך'' קידוש ה' נלמד בגזירה שווה מצוות

ונקדשתי בתוך בני  כאן, כתיב ''תוך''

שם לגבי מחלוקת קורח  וכתיב ,ישראל

 מה .הבדלו מתוך העדה הזאתועדתו, 

הלשון תוך שנאמר שם, מתייחס לעדה 

דהיינו עשרה אנשים, והדבר הזה נלמד 

במגילה כג, ב, מגזירה שווה אחרת, ''עדה'' 

אומר לגבי המרגלים  ''עדה'', שהפסוק

שהוציאו דיבה על הארץ: ''עד מתי לעדה 

הרעה הזאת, ונאמר בנוגע לעדת קורח, 
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''הבדלו מתוך העדה''. מה הלשון עדה 

האמור אצל המרגלים כוונתו לעשרה 

מרגלים  12אנשים, שהרי משה רבינו שלח 

לתור את הארץ, ומתוכם יצאו יהושע וכלב 

אינם שלא היו בעצת המרגלים, ואם כן 

נכללים בעדה הרעה הזאת. אף אצל קורח, 

הלשון עדה מתייחס לעשרה. מעתה, 

חוזרים ולמדים מפרשת קורח בגזירה שווה 

תוך תוך המוזכרת כאן, שגם הפסוק 

ונקדשתי בתוך בני ישראל מדבר בעשרה. 

ומכיון שמבואר בברייתא זו, שהתנאי של 

עשרה אנשים במצוות קידוש ה', נלמד 

עדת קורח, יש לנו ללמוד בגזירה שווה מ

כמו כן, שכשם ששם, בעדת קורח, כל 

העשרה היו ישראלים, אף כאן, אין מצווה 

למסור את הנפש משום קידוש ה', אלא 

בכגון שישנם עשרה אנשים שכולם 

  מישראל.  

 האחרונים דנו, האם הנאנס מצטרף לעשרה

הנה יש לדון, האם הנאנס עצמו ו לז(

ה, שהרי מצטרף להשלים למנין עשר

המצווה היא שיתקדש שם שמים בעשרה, 

וכשייהרג לא יהיו עשרה. מצד שני, אם 

עיין  יעבור ולא יהרג, יהיה חילול ה' בעשרה

 .נשאר בצ"עש, (יאות רצו, )מצוה מנח"ח 

גליון מו (.ס"ק ז)וכן הסתפק בפ"ת 

נראה  (יו"ד סימן קנז ס"ק ד)מהרש"א 

לא מצטרף, אף שהביא שם שסובר ש

 (סימן סג ,אבוהב)בר שמואל תשובת ד

זרע אמת ה אבל, .שגם הוא הסתפק בזה

במגדל עוז, אבן ), והיעב"ץ (אהע"ז סימן נב)

שהנאנס  ,כתבוז( בוחן פינה א, אות כ

 מצטרף לעשרה.

א שקטנים מצטרפים לפרהסיא "דעת היב

 לענין קידוש ה'

אם קטנים נחשבים עוד, היש לעיין ו לח(

ן, שאם היו ונ''מ לנידון דידכפרהסיא, 

חוטאים עם הילדים בצינעא, ורק הילדים 

עצמם היו בשעת החטא, האם היה נחשב 

גם לענין מחלל  ושאלה זו, נ''מ)פרהסיא? 

 , שאם מחלל בפרהסיא דינו כעכו''ם,שבת

כדאיתא בשו"ת בנין ציון להגאון בעל ערוך 

)על עיין בגליון מהרש"א ולנר סימן סד(. 

ומצאתי (. "ק דשו"ע יו"ד סימן קנז בש"ך ס

אורח חיים  -בזה בשו"ת יביע אומר )חלק ד 

סימן ט(, שכתב: "ראיתי בספר לב שלום 

)פ"ה מה' יסוה"ת ה"ב( שהביא בשם הגאון 

חזון נחום בכת"י, שנסתפק בדין פרהסיא 

)דהיינו עשרה( לגבי קידוש ה', אם קטן 

וכתב שהדבר תלוי  .מצטרף לעשרה

לענין דברים  ,במחלוקת הפוסקים

 ,אם הקטן מצטרף לעשרה ,בקדושהש

דהא תרוייהו נפקי מחד קרא דונקדשתי. 

דשאני גבי דברים  ,ע"ש. ולכאורה י"ל

דבעינן שכל העשרה יהיו  ,שבקדושה

 וכדאיתא בפסחים )פה:(, במעמד אחד

]וממילא מחמרינן טפי באיכות 

. אבל גבי קידוש ה' לא בעינן המצטרפים[

ת יישיהיו במעמד אחד. וכדמוכח מקוש

"והא אסתר  :הגמרא )סנהדרין עד:(
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פרהסיא הוה". וכן הוכיח הש"ך יו"ד )סימן 

קנז סק"ד(. וכ"כ להדיא בשו"ת התשב"ץ 

ובשו"ת הרדב"ז ח"ד )סימן  ח"א )ס"ס קנח(

צב(. ע"ש. ומש"ה י"ל דגם קטן מצטרף 

 לעשרה וחשיב שפיר פרהסיא. 

ן: נשים מצטרפות "א מהר"עוד מוכיח היב

 הא מצוות על קידוש ה'ל, ד"לפרהסיא הנ

 ,ועיין בשו"ת דבר שמואל )אבוהב לט(

סימן סג( שמסתפק אם נשים מצטרפות 

בזה בשו"ת זרע  ייןוע .לעשרה גבי קידוש ה'

ובשו"ת רב פעלים  .אמת )יו"ד סימן נב(

ח"ב )או"ח סימן סב( פשיטא ליה 

דמצטרפות. ולעומתו הצפנת פענח תנינא 

אה נשי )ד"מ ע"ג( פשיטא ליה איפכא, דמ

"ש. ולכאורה ייכתרי גברי )ברכות מה:( ע

ממ"ש בחידושי הר"ן )סנהדרין  ,יש להעיר

( שאם בני נח מוזהרים על קידוש ה', .עה

בעשרה בני נח שכופרים בע"ז חשיב 

פרהסיא, וגבי נעמן חשיב צינעא כיון 

 "ש. ייע ,שכולם היו עע"ז

על  ותכיון שמוזהר ,דנשים נמי ,ולפי"ז י"ל

שפיר מצטרפי לעשרה. ומעתה  ,קידוש ה'

אין לדמות דין קידוש ה' לדברים 

שבקדושה, דהא אין הנשים מצטרפות 

לדברים שבקדושה. שו"ר בשו"ת אור גדול 

)ר"ס א(, שהביא ספק הפ"ת בשם הדב"ש 

אבוהב, אם הנשים מצטרפות לעשרה. 

והעלה שמצטרפות, כיון שגם הן מצוות על 

חום קידוש ה'. ועפ"ז העיר על החזון נ

שהובא בלב שלום הנ"ל, דהא לא דמי 

לדברים שבקדושה שבהן אין הנשים 

ברוקח )סימן  ייןמצטרפות לעשרה. וע

ן, "אלא שקצת משמע מהר שלד(. ודו"ק".

כ, קטנים "שתלוי באזהרה על קידוש ה', וא

הפטורים ממצוות ואינם מוזהרים, לא 

א "נחשבים פרהסיא, ודלא כמו שכתב היב

 ע. "לעיל. וצ

בה בענין התירוץ הקודם, שהילדים הרח

והילדות קפצו למים, כיון שחששו שלא 

יעמדו בנסיונות שחייבים לכו''ע למסור 

 עליהם את הנפש

 ונחזור לתירוץ שהזכרנו קודם בקצרה, מ(

מה ההיתר  בענין השאלה, לשיטת התוס',

לדעת בידים?  םלאבד עצמ ולילדות לילדים

חשש יה שבאמת מדובר שה יתכן,ו

עבירה שחייבים  בוריחו אותם לעשיכר

למסור עליה נפש, ופחדו שלא  מעיקר הדין

)וכ"כ בספר בן אברהם פ"ה  יעמדו בנסיון

 פ"אעו מיסודי התורה בשם המהרש"א(.

שאסור להרוג את עצמו, כפי שכתב בצל"ח 

מסכת ברכות )נד.(, וז"ל: "בכל נפשך 

ובכל מאדך בכל  .אפילו הוא נוטל את נפשך

חז"ל בלשונם, דבכל מאדך  ממונך. דייקו

לא אמרו אפילו הוא נוטל את ממונך, 

שהאדם מעצמו מחויב ליתן כל הונו קודם 

שיעבור על לא תעשה בתורה כמבואר 

באורח חיים סוף סימן תרנ"ו ]בהג"ה[, אבל 

אין אדם רשאי ליטול בעצמו את נפשו, ור' 

חנינא בן תרדיון אומר מוטב שיטלנה מי 

וא בעצמו, וע"ש שנתנה בו ואל יחבל ה
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בתוס' בד"ה ואל יחבל  )יח.(במסכת ע"ז 

אם האנס רוצה להרגו או ורק בעצמו. 

יעבוד ע"ז, חייב הוא למסור נפשו על 

קידוש השם. לכן אומר התנא אפילו הוא 

אם כן קשה, איך הרגו  נוטל את נפשך".

שהצל"ח דיבר  ,יתכןו הילדים את עצמם?

אז בודאי ש ,באופן שאין חשש מכשול

דיף שהגוי יטול את נפשו, אבל כשיש ע

 חשש מכשול מודה להתיר.

ודלא  א,"ורעק שו"ת אבן השוהםכן כתבו ב

 כזרע אמת

 (,סימן מד)וע"ע בשו"ת אבן השוהם  מא(

וכ"כ  .שרי ,דהיכא דירא שיתקפו יצרו

"א, ויליף ממתיא בן חרש שסימא קהרע

כי חשש להכשל בשמירת  ,את עינו

)ח"ב סימן  העיניים. ואילו בזרע אמת

 ,כתב שהובא לעיל, בסימן טז,קמב(, 

שההיתר לאבד עצמו הוא רק שמתיירא 

הו ושהגויים יכופו אותו לעבירה, שייסר

שיעשה עבירה, אבל אם רק חושש שהיצר 

"דאיבעי ליה  ,הרע יפתה אותו, אין היתר

ליתובי דעתיה ולכוף את יצרו, דהבחירה 

 .חופשית, והבא ליטהר מסייעין אותו"

שאין להביא ראיה מרבי מתיא  ,סיף שםוהו

בן חרש, כי אינו דומה אבידת אבר לאבידת 

כל הגוף, ורק עין שמרדה ע"י חולי היא 

סכנה, אבל ע"י מסמרים לוהטים, ובנגיעה 

מועטת בעין מיד נסמא, אינו מסכן חייו 

ששם השטן בעצמו פיתה אותו,  ,ועוד .בזה

  ולא שייך שיכל לכפות את יצרו.

מב''ן במלחמות, שחייב אדם וכ''כ הר

אפילו להמית עצמו, ואל יעבור בג' עבירות 

 חמורות, ומוכיח כן מאמוראים שעשו כך

פרק בן  ,מלחמות)ב עיין ברמב"ןומב( 

להמית את  חייב אפילושמוכיח ש (,סורר

עצמו, כדי שלא לעבור על עבירה שחייב 

ממעשה דר' צדוק ור' כהנא ליהרג עליה, 

 ,פילו עצמן מראש הגגשה ,בקידושין )מ.(

דאין לומר שעשו  .מנע מעבירהילהכדי 

שהרי מקרא צווח  ,זאת ממידת חסידות

ואומר "ואך את דמכם...", ולא שמענו שיש 

מידת חסידות לחולה שלא יחללו עליו 

שבת. ודייק מדבריו בקובץ הערות )סימן 

דבעבירת יהרג ואל  ,מח אות ד' ואילך(

ה בידיים לעשות מעשאפילו צריך  ,יעבור

ולהרוג את עצמו ולא לעבור. וכ"כ הבית 

מהא דכתובות  ,עו(סימן אפרים )יו"ד 

שמר עוקבא ישב בתנור כדי שלא  (,סז:)

ילבין את העני, ונוח לו לאדם שיפיל עצמו 

ולדעת תוס'  .לכבשן האש ואל ילבין חבירו

 זה מהדברים שיהרג ואל יעבור. (,י:)בסוטה 

ל מנת יש להסתפק, באשה שהתגרשה ע

שתמות תוך ל' יום, ונבעלה תוך ל', האם 

חייבת להרוג עצמה כדי שלא יתברר 

 שחטאה

נ "ע בהוספות לספר משנת פקו"וע מג(

ק ח, דהסתפק במי שגירש את "סימן ל ס

מ שתמות בתוך ל' יום, ועברה "אשתו ע

ונבעלה בתוך אותם ימים, האם חייבת 

להרוג את עצמה כדי שלא תעבור באיסור 
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ג ". וכמו כן הסתפק אם בכהאשת איש

תטבע האשה בנהר, אם יהיה מותר 

להצילה, שהרי בהצלת חייה, מכשילה 

א. ]וכן הסתפק שם "בגילוי עריות של א

ק ז, בהתנה הבעל שפלוני ימות בתוך ל' "בס

יום, ועברה ונישאה, ועכשיו טובע אותו 

פלוני בנהר, האם חייבת להצילו, או דנימא 

חייך קודמין לחיי דשייך כלפיה הדין של '

חברך' ואינה חייבת להציל את פלוני, אם 

ד יש להוסיף, "ז היא תמות. ולענ"עי

שאפילו כשאין עדים על הבעילה, אולי גם 

נימא 'חיי עולם הבא שלך, קודמין להצלת 

נפש חברך', שהרי 'גדול המחטיאו יותר 

כ אם תציל את פלוני, הגם "מההורגו', וא

י שיחיה "ס ע"ד, אבל סו"שלא יהרגוה בי

א, "פלוני, יתברר שעברה על איסור א

ג לא חייבת, ואולי גם אסורה "ושמא בכה

 ע[."מלהציל את פלוני, וצ

דעת הדרכי תשובה: גם קטן חייב למסור 

 נפשו על קידוש ה'

 400עוד יש לדון בהאי דינא, דאם  מד(

הילדים היו עדיין קטנים, ומיירי בדבר 

האם  שבאמת חייבים למסור את הנפש,

קטן ג"כ חייב למסור נפשו? דהנה הרמב"ם 

ריש פ"ה מיסודי התורה כתב: "כל בית 

ישראל מצווין על קידוש השם". ודייק 

בנימוקי מהרא"י, שבא לכלול גם את 

הקטנים, וחקר בזה בדרכי תשובה סימן 

קכז ס"ק כה, אי נימא דכיון שקטן פטור 

מהמצוות, פטור גם ממצוה זו, ומסקנתו 

יהרג ואל יעבור )דעות נוספות שגם הקטן 

 לקמן בסימן לט(.הובאו 

 כן כתבו עוד אחרונים

( 31פ"ד הערה )ובספר עלי זבח  מה(

הקשה מאיזה טעם נחייבו? דאם אינו חייב 

במצוות, למה יתחייב בזה? וגם מדין חינוך 

לא שייך לדון, דכיון דלא שייך פה "כשיגדיל 

ידע איך לקיים" )שהרי אם ימות כבר לא 

לשיטות שאסור  אורה, שלכתבוכ !יגדיל"("

להחמיר על עצמו למות כשאינו חייב, א"כ 

ה"ה בקטן יהיה אסור גם במצווה שחייבים 

למות. ובכ"ז הביא ראיה שקטן מוסר נפשו, 

 400מהגמ' בגיטין הנ"ל, שבניה של חנה, וכן 

]וסתם ילדים, קטנים  ילדים מסרו נפשם,

שלא  על מהוהרי לפי הרמב"ם  הם.[

 ,חייבים, אסור למסור נפשו! אלא בהכרח

הגר"י  תבשקטן חייב למסור נפשו. וכן כ

 שתפר)אמת ליעקב  פרוקמינצקי בס

, שלכן לא כתוב 'וקידשתם את שמי' (אמור

שהיה מתפרש כחיוב על הגברא, אלא 

 ,היינו דזה פועל יוצא ,כתוב 'ונקדשתי'

דמסירות נפש מקדש שמו, וזה שייך אף 

 בקטנים.

ם שמחייב למסור נפש "ל הרמבקושיא ע

צ למסור נפשו "גם בקרקע עולם, מכך שאי

 שלא יזרקוהו על תינוק

הלכות )ועיין בחידושי ר' חיים הלוי  מו(

ל: ]מכאן "(, שכתב, וזיסודי התורה פרק ה

"...סתם הרמב"ם ועד סוף סעיף מו[ 

הרג ואל ידבעריות מיהא בכל גווני ת
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רין תעבור. אלא דצ"ע דהרי התוס' )סנהד

עד., יומא פב.( הוכיחו מרוצח דהיכא דהוי 

 ,אינו מחויב למסור עצמו ,שב ואל תעשה

 הרג ואל תעבור...יולמה פסק דבכל גווני ת

ח הלוי: רוצח שאני כיון שאינו "ישוב הגר

 עושה מעשה כלל, והזורק הוא הרוצח

 ,וי"ל עוד, דהנה צ"ע בדברי התוס' מז(

כין דמאי ענין נערה המאורסה למי שמשלי

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

אף דלא קעבדה  ,משא"כ בנערה המאורסה

מעשה, מ"מ הרי היא עוברת על גילוי 

הרג ואל יכי שפיר הדין נותן דתעריות, ולה

 תעבור.

שיטת תוס': טעם הפטור בתינוק, שכיון 

שאינו בבחירתו, מצי אמר אפילו אם יש 

מאי חזית דדם האחר "כאן מעשה רציחה, 

 "סומק טפי

ונראה דכוונת התוס' כך היא, דכיון  מח( 

דרוצח הוא מסברא דמאי חזית דדמא דידך 

דיהא וכו', א"כ הא גם אם הוה משכחינן 

בזה דין רוצח ורק דלא ליעבד מעשה, ג"כ 

לא היה חייב למסור עצמו, דמצי אמר 

אדרבה, מאי חזית דדמא דחבראי סומק 

טפי, דילמא דמא דידי סומק טפי, כיון דלא 

 .קעביד מעשה

וכיון שנערה נלמדת מרוצח, למד תוס' 

לפטור בקרקע עולם, אפילו שהעבירה 

 מתייחסת אליה

בנערה המאורסה  וא"כ הוא הדין מט( 

דילפא מרוצח, אף דעוברת על גילוי עריות, 

כיון דלא קעבדה מעשה אין בה הך דינא 

 הרג ואל תעבור. ידת

ם: ברוצח שעושה מעשה חייב "דעת הרמב

, "מאי חזית"למסור נפשו גם ללא סברת 

 נ"דכיון שנוטל נפש, אין היתר של פיקו

אלא דברוצח גופא צ"ע בזה, דבאמת יש נ( 

אי דקאמר הגמ' הך סברא דמאי לפרש מ

חזית דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא 

דחברך סומק טפי, בתרי גווני, או דנימא 

דכיון דשקולין הם שניהם ע"כ ממילא הוי 

דינא דצריך להיות בשב ואל תעשה ועל 

מעשה בידיים יהרג ואל יעבור, או דנימא 

דכיון דשקולין הן ממילא אינה נדחית בפני 

ואין חילוק בין שב ואל תעשה קוח נפש, יפ

ה, ילמעשה בידיים, דלעולם אין בה דין דחי

וממילא דהוי דינא דיהרג ואל יעבור בכל 

שב ואל ה גווני, וגם ברציחה גופה אם הי

תעשה בגוונא דיש בה דין רציחה ג"כ 

אמרינן כיון דשקולים הם ואין חבירו נדחה 

מפני פקוח נפשו ממילא יהרג ואל יעבור 

 חלה דין דחיה בהרציחה. כיון דלא

ם: מכך שכדי להעדיף על "ראיית הרמב

הצלת עצמו על הצלת חבירו, צריך את 

 "וחי אחיך עמך"הלימוד 
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ונראה דכן הוא כפירוש השני שכתבנו  נא(

שנים שהיו  (סב.)מהא דאיתא בב"מ 

מהלכין בדרך וביד אחד מהן קיתון של מים 

 'וחי אחיך עמך'וכו' עד שבא ר"ע ולימד 

יך קודמין לחיי אחיך, הרי דאע"ג דהתם חי

הוי בשב ואל תעשה, ועוד יותר דלא הוי 

התם דין רציחה כלל ורק משום דין הצלה, 

דחייך  'וחי אחיך עמך'ומ"מ צריכינן לקרא ד

קודמין, ושמע מינה דדווקא בהצלה דאיכא 

דחייך קודמין, אבל  'וחי אחיך עמך'קרא ד

אל ברציחה דליכא קרא בכל ענין יהרג ו

יעבור אף בשב ואל תעשה ובלא עביד 

  .מעשה, אם אך יש בו דין רציחה

ז, נערה שמוקשת לרוצח, חייבת "ולפי

 למסור נפשה גם בקרקע עולם

ולפ"ז שפיר פסק הרמב"ם דבעריות  נב(

הרג ואל תעבור בכל גווני אף בקרקע ית

עולם, כיון דגם ברציחה הדין כן דאינה 

י, והוא הדין נדחית בפני פקוח נפש בכל גוונ

יה ילעריות דילפינן מינה דאין בה דין דח

הרג ואל יכלל לעולם, וע"כ בכל גווני ת

תעבור אף בקרקע עולם ובשב ואל תעשה 

 . ולפיהלוי חיים' רל ", עכוכמו שכתבנו"

 מיושבת הגמ' בגיטין שפיר. דבריו

ם מיקל "א: יתכן שגם הרמב"דעת החזו

 בקרקע עולם

על  נותיובגיליו)כתב, חזו"א האמנם  נג(

רבנו חיים הלוי(, שאין הכרח מהרמב"ם 

ם ", שהרמבלחידושו של רבי חיים הלוי

מחמיר גם בקרקע עולם, שיתכן דמה 

ם לא חילק להקל בזה, הוא משום "שהרמב

]אמנם, אם  שאין הדבר מפורש בגמ'.

נפרש שאסתר פנויה היתה, אין מקור 

להיתר קרקע עולם בעריות. וכן היא דעת 

 חננאל בפסחים כה, ב.[ רבינו 

א להוכחת התוס': גם בזרקוהו "ביאור החזו

 על תינוק נחשב מעשה רציחה

א את ההוכחה "עוד ביאר החזו נד(

מזרקוהו על תינוק לקרקע עולם, כיון שאין 

לומר ששם אינו מעשה רציחה כלל, שהרי 

ברור שאם יש גוי בראש הגג, שכל מי 

ריחים שעולה לגג, הוא זורקו על תינוק, ומכ

אדם לעלות לגג, הרי פשוט שחייב ליהרג 

פ שהגוי זורק, "ולא לעלות. חזינן, שאע

הזורקת, ואדם  "רוח מצויה"חשיב רק כ

חייב למסור נפשו שלא יגיע לשם, כיון 

שאם יהרג התינוק מבחירתו, נחשב רוצח. 

וממילא שפיר הוכיחו התוס', שאם 

כשזורקו שלא מבחירתו לא חייב למסור 

שנחשב מעשה רציחה, הוא הדין נפשו, אף 

 שיש להקל בקרקע עולם בעריות. 

ן: רק באונס חיצוני מותר בשב "דעת הר

 ואל תעשה בעריות, אבל לצורך ריפוי אסור

]וכפי שנתבאר,  אף לתוס'דועיין בר"ן  נה(

ם מודה "א שיתכן שגם הרמב"דעת החזו

מ"מ  ,שבשב ואל תעשה בעריות פטור לזה[

 (עה.)א שבסנהדרין ריפוי כהעלה לבו טינ

שהחולה יחטא רק אף לא הותר בעריות, 

 ע"ע בפ"ת ס"ק ב(. ובשב ואל תעשה )
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מ, דאיסור הרהור ונגיעה, "אמנם, דעת האג

 נ"נדחים מפני פיקו

לאסור לילך למעיינות  ,ואין לדייק מזה נו(

מעורבים במקום שצריך זאת למחלתו 

המסוכנת, כיון ששם אינו מתרפא בעריות 

דו לעצום עיניו, כדהתיר באג"מ ממש, ובי

לקמן (, והובא לשונו אבהע"ז ח"א סימן נו)

ותורף דבריו הוא, שמצוות  )בסימן כט(,

נ אינה נדחית מפני עוון הרהור )אף "פיקו

ששאר מצוות נדחות מפני חשש הרהור, 

(, שצג סימן) חסידים ספרכדאיתא ב

 ,ידה על עבירה הבאה מצוה כל"שכתב: 

 לשמח מצוה כמו ,צוההמ יעשה שלא מוטב

 שבלא ויודע ,פריצים יש ואם ,החתן

 בלא להיות יכול אינו או ,יהיה לא פריצות

 ,בנשים מלראות להיות יכול אינו או ,הרהור

, והובא דבריו באהבת חסד "שם יהיה אל

ע בשדי חמד, "ג פרק ו בהערה(. וע")ח

)כללים, מערכת ה', אות עז(, שמסקנתו 

ית מפני חשש שאף מצווה דאורייתא נדח

מ, "ש באג"מ''מ, פיקו''נ שאני. ועיי .הרהור

שהתיר את ההרהור אף שמשולב במעשה 

נגיעה, כדאמרינן בסוטה כא:, שמי שלא 

מציל את הטובעת בנהר, הרי הוא חסיד 

מ, שההיתר הוא לא רק "שוטה. וכתב האג

ן בהשגות לספר המצוות )מצות "לפי הרמב

רק  ת סימן שנג(, דאיסור נגיעה הוא"ל

כ בספר הזכות, פרק בן סורר, "מדרבנן )וכ

כ בחינוך סוף "כ בתורת האדם דף יא, וכ"וכ

ץ בזוהר "סימן קפח בשמו, וכן שיטת הרשב

ת סימן יא(. אלא ההיתר "הרקיע, מצות ל

ם )פרק כא "פ שיטת הרמב"הוא גם ע

מאיסורי ביאה הלכה א(, והמאירי )סנהדרין 

רייתא. סו:(, שנגיעה בערוה היא איסור דאו

ך "ד סוף סימן קצה(, ובש"ע )יו"ע בשו"וע

ק כד(, "ק כ(, ובסדרי טהרה )ס")ס

ע "ל שלשו"ובבשמים ראש )סימן קיח(. וצ

שפסק שאפילו כשאשתו נידה תמות אסור 

לטפל בה בנגיעה, צריך לחלק, שבטובעת 

בנהר אין הרהור. ]כבבולשת שנכנסה לעיר 

ת "בשעת מלחמה, עיין בנדה )יג.( ובשו

דה יעלה )סימן קצב(, והפחד שיטבע יהו

בעצמו פותר גם את הערת המחצית השקל 

ש "ק יד מהגמ' בכתובות כז.(, וכ")סימן ג ס

למה שכתב שם בתירוץ השני, שהגמ' 

בכתובות מיירי דווקא בבעילה ולא בהרהור, 

ע בחכמת שלמה שהגמ' בכתובות מיירי "וע

דווקא בגויים וברשעים[, ורק כשמטפל 

מ "ה יש חשש הרהור. ולאגבאשתו בבית

ל "ל שכתב שיש הרהור גם בטובעת, צ"הנ

ע. שוב מצאתי "שבאשתו החמירו יותר, וצ

א בכסא דוד )דרוש כה דף "דכן כתב החיד

ג(, והוסיף בספר טהרת הבית )סימן "כז ע

ת ויוסף אברהם "יב(, שכן כתב גם בשו

 )סימן ז(.

ץ דבשביל הוצאת זרע לבטלה "דעת היעב

 כ היה במזיד"סור נפשו, אאאין צריך למ

ץ כתב בדין "והנה גם בסידור היעב נז(

ל )בחלק מלון מדור ד' אות יב(, "הוצאת שז

דאם אי אפשר לו להחזיק הזרע, אינו 
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מחוייב להסתכן, ואסור לו להמית עצמו 

בשביל זה, והביא האג''מ ראיה מדבריו 

לשיטתו, שאין דין יהרג ואל יעבור על 

 ל."הרהור והוצאת ז

ץ, שחייב "מנם בהמשך דבריו, כתב היעבא

למות ולא להוציא זרע לבטלה במזיד, וכגמ' 

בנדה )יג:( שתבקע כריסו. ונראה שכוונתו, 

שכשעושה במזיד הוי דבר ערוה ממש, 

ע, אבל כשהגיע "שנידון כאבזרייהו דג

ש באונס למצב שהולך לצאת "בשוגג וכ

ל, הוי ככל שאר איסורים שנדחים בפני "ז

ש כשהולך לתומו על גב "כ כ"וא נ."פיקו

הנהר, ורואה אשה טובעת, שהדין יהיה 

מ. ולכאורה אפשר לומר "כדכתב האג

כשהולך במזיד להיות 'מציל' בחוף פרוץ, 

הוי כהולך במזיד, ותבקע כריסו, כי בזה 

 ץ, שיהרג ואל יעבור."דעת היעב

דעת האג''מ, שגם אם גרם לעצמו הוצאת 

ך למסור נפשו זרע לבטלה במזיד, אין צרי

 כדי לעכב הזרע

הגאון רבי ברכיה ליברמן  והעיר נח(

)שם(  משה אגרות ת"שבשו ,"אשליט

 לא ממש זרע הוצאת בשביל דאף ,מבואר

 מה ואף, יעבור ולא יהרג בדין דיהיה מצינו

 ודאי במזיד העושה אכן"ץ "היעב שמסיק

 טרפון ר"א ועליו כך על עצמו למסור צריך

 לפרש אין", כרסו קעתב מוטב ג"י דף בנדה

 ש"דמ ,נפשו למסור שצריך כפשוטו

 הביא במזיד אם שאף ,האיסורין וכל משבת

 שבת עליו מחללין ,בסכנה שיהיה עצמו

 אם לדינא חלוק ואין .האיסורין ועובר

 כיון פ"שעכ ,במזיד או לזה בא באונס

 .נ"דפ היתר דין לו יש ,מסוכן הוא שעתה

 אשהבי על ש"בד ז"ע יענש שודאי אף

 דכיון ,זרע בהוצאת גם הוא וכן .לזה עצמו

 גם ,יהרג ואל שיעבור עבירות ככל שהוא

 אינו ,זרע להוצאת במזיד עצמו הביא אם

 .ש"בד שיענש אף ,עצמו להמית רשאי

 שאינו פשוט ,כרסו בקעית שאמר ט"ור

 עד יסורין מזה שיסבול אלא ,סכנה במקום

 הלכה שאין משמע זהב ואף .שיתרפא

 ,ע"ווהש ם"הרמב הביאוהו שלאן כיו ,כמותו

 במקום שלא אף הקוץ להוציא ומותר

 הוא ץ"הריעב וכוונת. )לזה בגרם ואף ,סכנה

 על גדולה בהשתדלות עצמו למסור שצריך

 ,כך לפרש מוכרחין ,דוחק שהוא ואף .כך

 ,להיתח כדכתב ,עצמו להמית כתב לא ולכן

 למסור כתב אלא ,נפשו למסור לשון ולא

(, זה על גדולה להשתדלות רק שהוא ,עצמו

 .משה האגרות"ל עכ

אולם בוודאי שהפשטות הוא שמחייב 

למסור הנפש לגמרי, שאל''כ, מה ההבדל 

בין בשוגג או במזיד, הרי גם בשוגג חייב 

 להשתדל מאוד לא להגיע לזה, וצ"ע.

 וכ''כ החזו''א

ע סוף סימן לו( "א )אבה"ואמנם החזו (נט

א יטלנו, והא דקאמר ישב לו קוץ ל"כתב: 

נראה דלא מיירי במקום סכנה, דלא מצינו 

שיהא איסור השכבת זרע בכלל עריות 

דיהרג ואל יעבור, אלא שרצונו לומר שיהא 
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ט דיצטער ולא יעבור... "לו צער, ואמר ר

וטעמא דרבנן היה נראה, דבמקום צורך 

שרי, כיון דאינו אלא חששא... ואפשר 

. "דהלכה כחכמים להתיר במקום צערא...

א יודה שבמוציא "ואמנם אפשר שגם החזו

זרע לבטלה במזיד שיש על זה דין של יהרג 

ואל יעבור, וכל דבריו הם רק בכגון הגמ' של 

'יד לאמה תקצץ', שרק חשש שתצא ממנו 

ז שכבת זרע, וכדכתב זאת להדיא, "עי

 ל."וכנ

"א שליטהגאון רבי ברכיה ליברמן  והעיר

נו "א "דלא מציהחזושסתימת הדברים של 

שיהא איסור השחתת זרע בכלל עריות 

ובל יעבור", משמע שהוא כמו כל  דיהרג

 שאר העבירות שאין חיוב למסור נפשו.

 

 דינים העולים מסימן יז

א. אם חושש שייסרוהו הגויים, יש מתירים להרוג את עצמו. והרבה פוסקים חלקו ע''ז בתוקף 

 )ס"ק א(.

ג(, ויש גם מצוה בזה )ס"ק -להרוג את עצמו )ס"ק אב. אם ח"ו חושש שיכפו אותו לע"ז, מותר 

 ח(.

ג. יש אומרים שאסור ליהרג על עבירות שאינו חייב למסור את נפשו עליהם, אולם הרבה 

פוסקים מתירים )ס"ק יז(. אולם כל זה הוא רק אם מתכוין הגוי להעבירו על דתו, אבל אם 

 יש מתירים ויש אוסרים )ס"ק יח(. מתכוין הגוי להנאתו אסור ליהרג, אולם אם זה בפרהסיא

ד. להלכה נוקטים, שאם גוי מכריח אשה לבוא עליה, כיון שהיא קרקע עולם, א''צ ליהרג, 

ואפילו אם המעשה הוא בפרהסיא )ס"ק יט וס"ק לא(. אולם יש חולקים על זה, וסוברים 

 שתמיד חייבת למסור את נפשה )ס"ק יט(.

סקים וכ''פ השו''ע, שחייבים למסור נפש אפילו כשהאנס ה. בג' עבירות חמורות, דעת רוב הפו

 מתכוון להנאתו. אבל דעת מקצת ראשונים, שבכה''ג א''צ למסור נפש )ס''ק כא(. 

ו. אם מכריחים את האשה שתביא ערוה עליה, חייבת לכו''ע למסור נפשה ולא לעבור, אולם 

 "ק כג(.אם היא רק עושה הכנה לעבירה, אינה חייבת למסור את נפשה )ס

 אולם .(לב ק"ס) נפשה את למסור מותרת מ"מ ,נפשה את למסור חייבת האשה שאין פ"אע. ז

 (.לה ק"ס) עולם כקרקע מוגדרת שהיא באופן נפשה את למסור שאסורה מחמירים יש

 גדול שכר יקבל ,נהרג אם אולם, ליהרג חייב אינו ישמעאל לדת להודות אדם מכריחים אם. ח

 .(לג ק"ס) ת"השי מאת

ט. אם מכריח גוי ליהודי לעבור עבירה בפרהסיא בשביל להעבירו על דתו, חייב ליהרג ולא 

 לעבור. ופרהסיא נקרא, לפני עשרה מישראל )ס"ק לו(.

 י. יש שהסתפקו האם הנאנס מצטרף לעשרה, ויש דפשיטא להו שגם הוא מצטרף )ס"ק לז(.
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לגבי מצות קידוש ה' )ס"ק יא. סתימת הפוסקים, שגם קטנים מצטרפים לעשרה מישראל 

 לח(.

 יב. אם עשרה אנשים יודעים מהעבירה, נחשב פרהסיא, אע"פ שאין עומדים שם )ס"ק לח(.

 יג. יש מסתפקים, האם נשים מצטרפות לעשרה, ויש דפשיטא להו שמצטרפות )ס"ק לט(.

 יד. צריך להרוג עצמו כדי שלא לעבור על ג' עבירות חמורות )ס"ק מב(.

 מה(,-וסקים שילדים ג"כ חייבים על קידוש השם )ס"ק מדטו. מסקנת הפ

 טז. אסור לרפאות את עצמו ע"י הרהור עריות, אע"פ שהוא בשב ואל תעשה  )ס"ק נה(.

 יז. אסור לעשות אפילו מצוה דאורייתא, אם תגיע עבירה על ידה )ס"ק נו(.

 יח. יש מחלוקת אם נגיעה בערוה אסורה מדאורייתא או מדרבנן )ס"ק נו(.

יט. אין חייבים למסור הנפש על איסור השחתת זרע, ויש שמשמע מדבריו שאם גרם לזה 

נט(.-במזיד צריך למסור נפשו, וצ"ע )ס"ק נז

 

 

דיני וגדרי טריפה באדם - סימן יח
 137סעיף ז הערה שייך לפרק ב 

טריפה חייב בכל המצוות, ובכ"ז ההורגו 

 פטור

אדם טריפה חייב בכל ד ,ל"קיימ א(

חיי  מצוות, ואע"פ שאינו יכול לחיותה

, הרי הוא כחי לכל דבר, לבד מזה עולם

)תוס' רי"ד שבת קלו.  .שההורגו אינו נהרג

סד,  סימןד"ה מאי לאו, שו"ת חת"ס ח"ו 

סא(.  סימןשו"ת אגרות משה חו"מ ח"א 

)איסורי ביאה פרק א  :וכלשון הרמב"ם

אע"פ שסופו למות  ,הלכה יב( "חי הוא

עיין  ,סיבה שההורגו פטורהו מחולי זה".

 .(צו סימן)בשו"ת ארץ צבי 

 בהגדרת טריפת אדם מחלוקת הראשונים

והנה מצינו ג' שיטות בהגדרת אדם  ב(

יש אומרים, שהגדרת טריפה טריפה: 

דהיינו,  .זהה להגדרתה בבהמה ,באדם

צריך שילקה  ,כדי להגדיר טריפה באדםש

 .באחד מי"ח טריפות המנויות בבהמה

ב"ק נא. ד"ה נעביד, ורש"י סנהדרין )רש"י 

עח. ד"ה הכל מודים, ורש"י מכות ז. ד"ה 

אם תמצא, תוס' ערכין כ. ד"ה לאתוי(. ויש 

שכתבו, שבאופן עקרוני זהים טריפות אדם 

וטריפות בהמה, אך לא בכל י"ח הטריפות 

)תוס' חולין מב: ד"ה ואמר, ותוס' בכורות 

מי לז: ד"ה כדי, רמב"ן גיטין נו:(. ויש 

שכתב, שלפי שלאדם יש מזל )שבת נג:, 
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ב"ק ב:(, אין טריפות שלו שווה לטריפות 

חולין מב: ד"ה ואמר,  )ר"ת בתוס' .בהמה

לא ס"ק ו, פלתי  סימןוראה עוד בתבו"ש 

 נב(. סימןשם ס"ק ה, שו"ת חת"ס חיו"ד 

דצריך  ם(")בהסבר הרמב האחיעזר שיטת

א. אחת  .ב' תנאיםבאדם להגדרת טריפה 

 טריפות ב. דעת הרופאים שימות מי"ח

שכדי  והנה מצינו גם שיטה רביעית, ג(

בשילוב שני  כטריפה,יש צורך אדם שיוגדר

מאחד מי"ח טריפות,  לקהיתנאים: גם ש

וגם שיאמרו הרופאים שאין תרופה למחלה 

 זו, וממנה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר. 

(, רוצח הל' ח מהלכותפ"ב )עיין ברמב"ם 

אף על פי  ,רג את הטריפה"ההו שכתב:

הר"ז פטור  ,שאכל ושתה ומהלך בשוק

וההורגו  ,וכל אדם בחזקת שלם .מדיני אדם

 ,דע בודאי שזה טריפהועד שיו ,נהרג

ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה 

ובזה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר"  ,באדם

 עכ"ל. 

 - א חלק) אחיעזר ת"שווכתב על דבריו ב

"ודבר גדול : (ה ק"ס יב סימן העזר אבן

השמיענו רבינו בזה, ובודאי בחולה סתם 

שהרופאים אומרים שאין רפואה למחלתו, 

דאין לזה דין טריפה, כגוסס בידי שמים 

דההורגו חייב עליו, ובודאי מיירי שנמצא בו 

פות, ואפ"ה בעינן דוקא שיאמרו יטר

הרופאים שאין לו תעלה, אבל כל שיש 

ין לו דין לדברי הרופאים רפואה א

  .טריפה..."

: "אבל האחיעזר ובהמשך דבריו כתב

דאין על זה הלמ"מ, דוקא טריפה , באדם

שלדברי הרופאים אין לו רפואה ההורגו 

ל"ד שהביא ד'  סימןמנ"ח  עייןפטור, ו

הרמב"ם ומש"כ בזה, א"כ ה"ה אם יש לו 

 תוח לא הוי טריפה".ירפואה על ידי נ

 הוא ןכ, סתמך על דעת הרופאיםובמה שה

לב אות  סימןט"ז לק ח)בשו"ת ציץ אליעזר 

כג  סימןח"ד )שו"ת מעשה חושב וב, (ב

, ועיין עוד שו"ת מהר"ם שיק (כו סימןו

 .(רסח סימןאו"ח )

 :(ם"הרמב ביאור דעתב) דעת הצפנת פענח

ודעת הרופאים  ,"צ אחת מי"ח טריפותיא

 לבדה קובעת

רת ויש הסבורים, שטריפת אדם מוגד ד(

שאין  י מה שיאמרו הרופאיםאך ורק לפ

תרופה למחלה זו, וממנה ימות אם לא 

צפנת פענח כתב בהנה, ד .ימיתנו דבר אחר

, (מהדו"ת יסודי התורה פרק ה, הלכה ה)

אין זה  ,שהאומד בנהרג אם היה בן קיימא

גדר 'טבעיות', וזה שייך  גדר 'דין' רק

וז"ל: "...דיש ג' מיני אמידות,  .לרופאים

ג, אם בזמן שהרגו היה אחד באדם הנהר

 בהלכותשלם או טריפה, עיין בדברי רבינו 

, דרק אם יאמרו הרופאים (פ"ב ה"ח)רוצח 

בהנהרג מקודם אין לה  השהמכה שהי

תעלה ע"ש, לא בדבר שעפ"י הל"מ הוי 

שחיטה  בהלכותכמו שכתב רבינו  ,טריפה

פ"י הי"ב וי"ג ע"ש, רק כאן תליא בטבעיות 

 ובאומד הרופאים.
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טריפות בהמה האוסרות  :ג"מהא דעת

מ, וטריפות "י הלמ"באכילה נקבעות עפ

 י המציאות"אדם עפ

יש חילוק גדול בין  ,שיטותאכן לכל ה ה(

הגדרת טריפות בבהמה ביחס לדיני איסור 

רת טריפות באדם ביחס אכילה, לבין הגד

שכן בבהמה, הטריפות שנמנו  .לדיני רציחה

על ידי חז"ל כהלכה למשה מסיני הן 

ועות וקיימות לעולם, גם אם יתברר קב

מדרכי הרפואה בדורות אחרים שחלק 

אינן ממיתות, ויכולים לחיות מהטריפות 

להיפך, שיש מצבים שלא נימנו  וכן .עמהן

בגדר הטריפות, ואף על פי כן אין יכולים 

 ,"יפ שחיטה הלכותלחיות עמהן )רמב"ם 

מה שאין כן באדם, שהגדרת  .יג(-יב הלכה

נה לפי מה שהמציאות הטריפה משת

)שו"ת  אם יכול לחיות. ידועה באותו זמן

 עג אות ד(. סימןאגרות משה חו"מ ח"ב 

לחלק בין טריפת אדם  ,החזו"אוכן כתב 

 לטריפת בהמה 

שבימינו לא ניתן  ,ואמנם יש מי שכתבו ו(

לקבוע שאדם הוא טריפה, שכן יכולה 

להימצא תרופה למחלתו או לפציעתו, 

ה שנים, גם כאשר מצבו ויוכל לחיות הרב

הבסיסי בשנים 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 

ה  סימןיו"ד )חזו"א , וכן כתב הבמקום אחר

, וז"ל: "מיהו שאר טריפות לא ידענו (סק"ג

ב הרמב"ן, פירשו באדם, וכמו שכת

דאדם מקבל רפואה יותר  ,האחרונים ז"ל

ובזה ישבו דהא דמשמע בגמרא  .מבהמה

היינו דבלא רפואה גם  ,יןודאדם ובהמה שו

שב הא דמעשים יובזה נתי .ינו חיאדם א

שמנתחים הרופאים  ,בכל יום בזמנינו

וחי חיים שלמים  ,ומתרפא החולה ,במעיים

ולכן נפל  ,ת[וקיימים ]כיוון שהוא ע"י רפואו

בבירא בזמנינו דין עדות בשאר טריפות, 

ואם הרופאים אומרים שאין כיום רפואה 

ידועה לטריפה ההיא, ג"כ אי אפשר לסמוך, 

כיון שבעצם יש לה רפואה, אולי נזדמן לו 

סם רפואה ע"י איזה רופא. ואף בטריפות 

אין מעידין בזמנינו,  ,דמן ארכובה ולמעלה

ואין לתמוה על  .דמנתחים הרופאים וחיים

 ,מדוע חז"ל לא הגבילו דבריהם ,פירוש) זה,

 .(ולא חילקו דאם יש תרופה הדין שונה

דברא הקב"ה רפואות אף  ,דבאמת נראה

אלא שלא נתגלו בכל דור ודור  לטריפות...

ובכל מקום ומקום, ויש אשר נתגלו וחזרו 

ונשכחו, והכל ערוך ומסודר מאת הבורא 

סר לחכמים ב"ה בראשית הבריאה, ונמ

ריפות ע"פ רוח קדשם שהופיע לקבוע הט

ב' אלפים -והנה היה צריך להקבע ב .עליהם

דיני הטריפות  ,(ט.)כדאמר בע"ז  ,תורה

 ,ואין לנו תורה חדשה אחריהם לדורות...

 יתברךוהיו קביעות הטריפות כפי השגחתו 

בזמן ההוא, ואותן המחלות בזמן ההוא 

תעלה  שלא נתן הקב"ה לברואיו אז רפואת

המה הטריפות שאסרתן התורה  ,להן

ההוא, בין בזמן  .]באיסור אכילת טריפה[
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שמסר ]כיון[  .ובין בזמן של הדורות הבאים

הקב"ה את משפטי התורה שלהן לחכמי 

וז"ל הרמב"ם פ"י מהלכות  .הדורות ההם...

וכן אלו שמנו ואמרו שהן 'יג,  הלכהשחיטה 

טריפה אע"פ שיראה בדרכי הרפואה 

נו שמקצתן אינן ממיתין ואפשר שבידי

שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמנו חכמים, 

. ודבריו 'ע"פ התורה אשר יורוך' :שנאמר

ז"ל סתומים, שכנראה הוא מקיים אמתת 

דברי הרופאים, וא"כ איך נתיישבו דברי 

חכמים אשר המה כמסמרות נטועים לעד, 

שאע"פ שיש כעת ] אבל למש"כ ניחא

ר אכילת טריפה רפואה, אבל לגבי איסו

שהיה צריך להקבע גדרו באלפיים שנות 

, אמנם לעניין [לא משתנה הדין ,תורה

ששם לא היה צורך ] להשיא את אשתו,

כל שיש לו רפואה בזמנו אין  ,[לקבוע גדר

ואותם דברים בדיוק  .משיאין את אשתו"

 כז ס"ק ג. סימןנכתבו גם בחזו"א אישות 

לת מ לחילוק זה:באיסור אכי"האג ביאור

כ בטריפת "משא ,מ"טריפה נאמרה הלמ

  אדם

יורה דעה ) שו"ת אגרות משהבוע"ע  ז(

לשונו היא מכאן ) שכתב ,(חלק ג סימן לו

אור הרמב"ם י: "...ובב(ח סעיףועד סוף 

אמרתי זה כבר דבר  ,בחשיבות טריפה

והוא המוכרח והאמת לע"ד. דהנה  ,חדש

ואין 'כתב הרמב"ם בפ"י משחיטה הי"ב: 

ל טרפות אלו כלל, שכל שאירע להוסיף ע

חוץ מאלו שמנו  ,לבהמה או לחיה או לעוף

והסכימו עליהן  ,חכמי דורות הראשונים

בבתי דיני ישראל, אפשר שתחיה ואפילו 

 '.נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות

וכן אלו שמנו ואמרו שהן 'ובהי"ג כתב: 

טריפה, אף על פי שיראה בדרכי הרפואה 

צתן אינן ממיתין ואפשר שמק ,שבידינו

שתחיה מהן, אין לך אלא מה שמנו חכמים, 

. ולשון זה 'שנאמר ע"פ התורה אשר יורוך

שלא מכחיש מה שאמרו  ,דהי"ג משמע

מדרך הרפואה שמקצתן אינן ממיתין, אך 

 ,שמ"מ לדין האיסור אכילה מלאו דטרפה

וטעמו נראה,  .אין לך אלא מה שמנו חכמים

דהאיסור הוא דאף דלשון טריפה משמע 

משום שתמות, וכלשון המשנה זה הכלל כל 

, ולשון .(חולין מב)טריפה  - שאין כמוה חיה

נמצאת למד, ': (פ"ד ממ"א ה"ה)הרמב"ם 

לה, ישהתורה אסרה המתה והיא הנב

ואסרה הנוטה למות מחמת מכותיה ואף 

הרי '. פהיעל פי שעדיין לא מתה, והיא הטר

מות פה היא נוטה לישמחמת שטר ,מפורש

 ,ומטעם זה כתב שם בהי"ז .הוא האיסור

 ,פה מצטרפין ללקות בכזיתילה וטרידנב

אף שהם משני לאוין, הואיל והטרפה 

וכשם ' :וגם כתב בה"ח .לה היאילת נביתח

בין מתה מחמת  ,שלא תחלוק במיתה

כך לא תחלוק  ,בין שנפלה ומתה ,עצמה

 ,בין שטרפתה חיה ושברתה ,בנוטה למות

גג ונשתברו רוב צלעותיה, בין שנפלה מן ה

 :וכתב בה"ט .'בה או ריאתהיקב ליבין שנ

איזה חולי עושה  ,ובהלכות שחיטה יתבאר'

ואיזה חולי אין עושה אותה  ,אותה טריפה
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שהוא דוקא  ,מ"מ הוא הלכה מסיני '.פהיטר

 ,מה שהיתה בשעת מתן תורה טריפה

נאסרה מטעם זה דנוטה למות, אף 

שלא ים כשישתנו הטבעים באיזה דבר

וכן הוא  .נעשית טריפה ואפשר שתחיה בהן

דוקא מה שהיתה אז כשרה בחולי איזה 

אברים, לא נאסרה אף כשישתנו הטבעים 

ותעשה טריפה במכות אברים אלו, דשינוי 

הטבעים לא יעשו שינוי בהדין, והוא הכרח 

כדתנא דבי רבי  ,ממה שנאמר בהלכה מסיני

לא , ועו(שם)פות בחולין יישמעאל י"ח טר

פות נאמרו לו יח' מיני טר ,.(מג )שם,אמר 

למשה מסיני, ואם היה תלוי במכה שנוטה 

למות כפי השעה והזמן, או שנימא שליכא 

כלל מציאות דשינוי הטבעיים בזה, לא היה 

צריך למסור בקבלה למשה מי הם 

הטרפות, דהיה שייך שהתורה תסמוך על 

נים אומדנא דחכמים, כמו שבהרבה די

שלכן  !על אומדנא דחכמים סמכה התורה

שאף בענין טרפות וכשרות  ,הכרח מזה

אפשר להיות שינוי  ,לענין המציאות

כן  הטבעיים כמו שאיכא בכמה דברים...

שאז  ,פות בכמה דבריםינשתנו לענין טר

היתה טריפה ועתה כשרה, ודברים שהיתה 

כשרה ועתה טרפה, ולכן באה ההלכה לומר 

שהיתה אז שלענין הדין לא ישתנה, שמה 

ומה  אסורה באיסור טריפה הוא לעולם כן,

וממילא  .שהיתה אז כשרה הוא לעולם כן

לא היה שייך לסמוך על אומדנא 

והוצרכה ההלכה לפרש מי הן  ,דהרופאים

הטרפות שנאסרו, ובזה הוי ממילא 

כנאמרה ההלכה שיהיו שינוים בהמציאות 

והנה בטרפה דאדם לענין  ולא בדין...

מרה הלכה מסיני במה נעשה לא נא ,ההורגו

אלא תלוי  ,טריפה לענין זה, לכן ליכא דינים

כמו בכל  ,בהאומדנא דמומחין לפי הזמן

התורה דסמכה תורה על אומדנא דמומחין, 

 .שתנו הטבעים נשתנו גם הדינים לזהדכשנ

שלא נפטר בזה שלדיני  ,לכן כתב הרמב"ם

התורה שנאמרו באכילה דבעל חיים הוא 

פאים אמדו שהיה יכול אם הרו ,טריפה

לחיות ע"י איזה תעלה ורפואה, שהרי צריך 

לומר שנשתנו הטבעים, ואף שלא נשתנו 

נשתנו לענין  ,הדינים לענין איסור אכילה

 חיוב מיתה דהריגת אדם.

מ: אם בזמן מתן תורה "המשך דברי האג

היתה רפואה שלא ידועה לנו אין האדם 

 נחשב טריפה

דם אינו דאם הא ,הרמב"ם דעתאבל  ח(

והרופאים אמרו שאין  ,טריפה לפי הדינים

דהא  .לו רפואה ובודאי ימות, לא נפטר

וכן ודאי עוד היו כאלו, שגם  ,חזינן דבכוליא

בזמן מתן תורה לא היה ידוע רפואה להם, 

ומ"מ נאמרה ההלכה שהן כשרות, משום 

איכא רפואה אך לא איגלאי  דבעצם

יפה אינו טר ,שאם גם עתה הוא כן .לאינשי

אף שאמדוהו שימות, דהוא רק כגוסס 

]כיון שאין מיתתו אלא רק  ,שנהרגין עליו

ורק אם היתה  מחסרון ידיעת התרופה[.

שבשעת מתן תורה היה לה  ,מכה כזו

ונשתנו הטבעים שעתה אין לה  ,רפואה
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]הרוצח שהרגו כיון  היה נפטר ,רפואה

וסובר  שתלוי במציאות כמו שכתבנו[.

נן לשמא נשתנו שלא חיישי ,הרמב"ם

 ,הטבעים, דכל זמן שלא ידוע שנשתנו

ולכן במכות וחלאים  .אמרינן דלא נשתנו

שלא נטרף בהם לפי ההלכה באכילה 

דבהמות, אף אלו שלא היה ידוע להם גם 

בזמן מתן תורה שום רפואה, נמי היו 

כשרות ומותרות באכילה, מטעם דידעינן 

אך שלא  ,שבאמת יש להם רפואה ,מהלכה

לכן ממילא במכות ו .לאינשי איתגלי

אין  ,וחלאים שהיו בדין כשרות מהלכה

לידע אם נשתנו, ויש לנו לתלות שלא 

כי הוא כחזקה שהם כשרות כמו  ,נשתנו

לכן סובר הרמב"ם שעל אלו ו .שהיו בתחלה

אף שאמדו הרופאים  ,שהיו כשרות בדינא

 .באדם נמי חייב ,שמכה זו אין לה תעלה

הלכה לדינא, ואמדו ובהיה טריפה לפי דין ה

ורק  .הרופאים שיכול לחיות נמי חייב

דהוא לפי הדין טריפה וגם  ,כשאיכא תרתי

הרופאים אמרו שמכה זו אין לה תעלה 

אז פטור ממיתה. זהו  ,באדם ובה ימות

, לע"ד המוכרח והאמת בשיטת הרמב"ם"

 .מ"ל האג"עכ

 קות בכמה דיני טריפה באדם בימינויספ

פות שהוזכרו יש טרי ,ומכל מקום ט(

בתלמוד במפורש ביחס לאדם, ודנו 

הפוסקים מה דינו של אדם כזה בימינו 

יז ס"ק צז, שו"ת מהר"ם שיק  סימן)ב"ש 

רסח(. טריפות אלו כוללים  סימןחאו"ח 

את המצבים הבאים: נחתכה רגלו מן 

, ובראשונים :הארכובה ולמעלה )יבמות קכ

, וברש"י שם. וראה בשו"ת .שם, נידה כד

סד, שאם  סימןחיו"ד סי נב, וח"ו חת"ס 

עשו לו רפואה, יכול לחיות, ועיין בחזו"א 

כז סק"ג, שבזמננו שמנתחים  סימןאישות 

מצב כזה, בטל דינו כטריפה(, מרה שניקבה 

)חולין מג. ועיין בפיהמ"ש לרמב"ם בכורות 

 מה:(, כבד שניטל )ערכין כ.(.

 

 דינים העולים מסימן יח

 .המצוות, אולם ההורגו אינו נהרג )ס"ק א( א. אדם טריפה חייב בכל

 .ב. י"א שטריפות האדם והבהמה שוים, וי"א שאינם שוים, ויש מחלקים בין סוגי טריפות )ס"ק ב(

ם שאין תרופה )ס"ק ג שבאדם צריך שיהיה טריפה ושיאמרו הרופאי ,ג. יש הסוברים בשיטת הרמב"ם

 .ם )ס"ק ד(מה יאמרו הרופאיבויש אומרים שתלוי רק  וס"ק ח(.

אלא כיון  ,ולא משנה אם אפשר לחיות או אי אפשר )ס"ק ה( ,הטריפות הם עפ"י חז"ל ,ד. בבהמה

 .נקבע הדבר כן לדורות )ס"ק ו( נוטה למותשבזמן חז"ל ובשעת מתן תורה היתה המציאות שהיא 

 .ס"ק ו(הלך לרופא וריפא אותו )ששאפשר  , כיוןה. בזמן הזה אי אפשר להשיא את אשתו של טריפה

 

 חייב משום רוצח ,חבירו טריפהאת העושה  - סימן יט

 19שייך לשער ב פרק א הערה 
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העושה עצמו טריפה אין דעת הלק"ט ד

ד התראת ספק לא "ד ממיתין אותו, למ"בי

 שמה התראה 

שו"ת הלכות קטנות )חלק ב סימן ב א(

מי שעשה עצמו  :רלא(, כתב: "שאלה

ין אותו? טריפה והתרו בו, אם בי"ד ממית

תשובה: דרשו רז"ל )ב"ק צא:(: 'ואך את 

לרבות הממית  ,דמכם לנפשותיכם אדרוש'

( טריפה חיה .ולמ"ד )חולין מב .את עצמו

]א.ה כוונתו, דוודאי פטור  לא קמיבעיא

כי אבעיא  ממיתה, כיון שלא ברור שימות[.

]א.ה כוונתו, האם נחשב  למ"ד אינה חיה

ן עח. ד"ה תוס' סנהדרייין )ע כממית עצמו[

ש "עייו .קטנות הלכות ת"שול ", עכההורג("

 ,הויא התראת ספק ,דכשמתרים בו עוד,

אם ימות או לא, ותליא במחלוקת רבי יוחנן 

אם התראת ספק )מכות טז.(, וריש לקיש, 

 רבי ביא דבריוהו .שמה התראה או לא

 ספר על בביאור פערלא פישל ירוחם

 יש עוד ה"ד, כח עשה עשין) ג"לרס המצוות

  .(לתמוה

 ד"ל הוא רק בעשה כן בפני בי"הנידון הנ

תין אותו, ישכל הנידון אם ממ ,צ"להנה ו ב(

צ ", שאז איהיינו דווקא שעשה כן בפני בי"ד

אתה עדות שאי ליה הוי  ,דאם לא כן עדות.

, ]כיון שגם עיין בסנהדרין שם ,יכול להזימה

אם ימצאו העדים זוממים, אי אפשר 

  ו להרוג רק טריפה[.להרגם, כיון שזממ

ם משמע, שבכל גוונא אין חיוב "מהרמב

 מיתה על הריגת עצמו

מהרמב"ם לא  דלכאורהועוד צריך לומר  ג(

נראה כוותיה, שהרי כתב בהלכות רוצח 

ון ווע פרק ב הלכה ב: "ההורג את עצמו...

הריגה בידו וחייב מיתה לשמים ואין בהן 

  .מיתת בית דין"

 דעה יורה) יציב דברי ת"בשו ושוב ראיתי

 אלו לדברים הבנה ואין" שכתב: (רכג סימן

 עצמו את שהרג דאחרי ,]של הרמב"ם[

 לכוין יש ואולי ?!ד"ב מיתת בו שייך היאך

 הלכות ת"בשו שנסתפק מה ,בדבריו

 עצמו שעשה מי, א"רל סימן ב"ח קטנות

 ?אותו ממיתין ד"ב אם בו והתרו טריפה

 ואך (,ב"ע א"צ ק"בב) ל"רז דרשו :תשובה

 לרבות ,אדרוש לנפשותיכם דמכם את

 הולכין דאין וכיון ,'וכו עצמו הממית

 לה דהויא אפשר ,הרוב אחר בנפשות

 כוונת דזה ,ל"וי. שם עיין' וכו ספק התראת

 הריגה עון טריפה עצמו דכשעשה ,ם"הרמב

 . ", עכ"לד"ב מיתת בו אין אבל ,בידו

 

ט "נ הרחיב את נידון הלק"בספר משנת פקו

 גלות לחיוב

בהוספות )משנת פקו"נ ספר ומצאתי ב ד(

, שכתב נפק"מ בחקירת (לסימן עח אות ב

ההלכות קטנות, בנפל בשוגג מהסולם, 

 .וגרם לעצמו להיות טריפה, שחייב גלות

וכתב שצריך עיון מי יהיה גואל הדם, והרי 

הוא בעצמו גואל הדם של עצמו, או 

שקרוביו ירצו להרוג אותו, על שהרג את 

והביא שנחלקו המהרש"א  .בשוגגעצמו 
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אם יש גלות כשאין  (,י:)והערוך לנר במכות 

ובהערה שם, כתב שחקירתו  .גואל הדם

ע"פ וזאת כשנפל מהסולם בפשיעה,  ,תהיה

בשוגג ש ון, כי(חו"מ סימן יז אות ד)החזו"א 

, שאין חייב גלות (ע:)רגיל מבואר בגיטין 

אמנם, בוודאי תמוה  עד שימות לגמרי.

 בזה חיוב גלות.לחדש 

העושה את חבירו דעת היד רמ"ה דחייב 

 טריפה כדין רוצח

, שכתב: (שם)וע"ע ביד רמה בסנהדרין  ה(

"האיך קמא דשוייה טריפה מסתברא 

שהעושה את  ,כלומר .דחיובי מיחייב"

 .חבירו הבריא, לטריפה, חייב כדין רוצח

משנת ה חקירת מסתברת)ואכן בנידון זה 

חבירו לטריפה פקו"נ ס"ק ה, בעושה 

בשוגג, אם חייב גלות, והטריפה עצמו יהיה 

 בזה הסתפקוכמו כן  גואל הדם של עצמו,

 בגליוני הש"ס במכות יא:(.

ה, דווקא "המנ''ח העמיד את דינו של הרמ

 ד שודאי ימות"למ

לד, ס"ק ה מצוה ואמנם עיין במנח"ח ) ו(

ד"ה 'ואם עשה חבירו'(, שדין זה יתכן 

רק "להסוברים  ,ו"()"אפשר דהורגין אות

טריפה אינו חי בשום ענין, עיין יו"ד סימן נז 

בש"ך )ס"ק מח(, וכרתי ופלתי )פלתי ס"ק 

 י( ופמ"ג )שפ"ד שם( ואחרונים". 

ה, מכך שאין "ח דלא כהרמ"הוכחת המנ

חיוב כופר על עשיית טריפה, חזינן שאין 

עשיית טריפה חשובה המתה. אמנם 

 ''ע.במקו''א כתב המנ''ח דחייב. וצ

ואמנם בהמשך דברי המנחת חינוך )סוף  ז(

ס"ק ה ד"ה 'ובגיטין'(, כתב להוכיח דלא כיד 

ה, וז"ל: "ובגיטין פרק השולח )מג.( ''רמ

 גבי ,כשעשאו טרפה אמרינן ,לענין כופר

חצי עבד וחצי בן חורין. ופרכינן: כופר אין 

משתלם אלא לאחר מיתה! ועיין רש"י 

"כ כאן דכתיב א .דכתיב והמית ,)ד"ה ועוד(

 אג"כ דוק ,מכה איש ומת )שמות כא, יב(

)אמנם  .אבל טריפה לא. וצ"ע" ,במת

במנחת חינוך מצוה לב מוסך השבת אות 

כט, נראה כיד רמה, שהרי כתב: "וכן בהורג 

נפש אם עשאו טרפה באופן שא"י לחיות 

 חייב"(.

 מתוספות בסנהדרין משמע כיד רמ"ה

ושה ה, שסובר שהע''אמנם כיד רמ ח( 

חבירו טריפה, נחשב שרצחו, מצינו גם שכך 

למד מלמד דף  טרסקונ)כתב באלפי יהודה 

ד"ה  .סנהדרין עח) פותתוס עתבד (לו

, וכן הבין המהר"ם )מלובלין(, (בגוסס

ד"ה 'ואמר רב  חולין מב:)בדעת התוס' 

שכתבו שם התוס': "...וכן לטריפה (. יהודה'

ב שם וכת .ולענין עשה חבירו טריפה" נמי...

המהר"ם: "...וכן לענין עשה חבירו טריפה 

, לב"ש לא חתר"ל, שעשאו חסר חוליא א

מקרי עשאו טריפה, ואינו חייב, והיינו 

קולא. כך פירוש התוספות לפי נוסחאות 

)וכן הבין בתוס',  .הספרים שלפנינו"

. טור ב( 62בצפנ"פ ערכין פ"א ה"א, עמוד 

 היינו דאם היה לו דין טריפה, הרי לנו,

 מחייבים את הפוגע כדין רוצח. 
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 דעת המהר"ם שאין כן דעת התוספות

דעת המהר"ם עצמו לחלוק על  ,ובכ"ז ט(

דין מחודש זה, ולכן המשיך: "אבל אי לא 

 אמינא דטעות הוא בספרים... ,מיסתפינא

לא  ,משום דלענין הריגת נפש ,וכן מסתבר

שייך למימר דכדי למעבד לחומרא כב"ש 

 זה.". או כב"ה נהרגנו ל

 מהריטב"א מוכח כיד רמ"ה

ועיין עוד בדברי הריטב"א )מכות ו., ד"ה  י(

שסובר  ,נרבע יציל(, שמוכח מדבריו

ה הנ"ל, שהעושה חבירו ''כשיטת היד רמ

)וז"ל של  .לטריפה, חייב כדין רוצח

הריטב"א: "...ולמאי דקס"ד השתא נמצא 

אחד מהם קרוב או פסול שהוא פוסל לר"י, 

עלמא בלא עדות הוא, דהא אפילו בראיה ב

הרוג לא בא לב"ד מן הסתם, ודוחק היא 

  לאוקומה בשעשאו טריפה ובא לב"ד..."(.

 דעת הריב"ש כיד רמ"ה

ה ''עוד מצאתי במפורש כדעת היד רמ יא(

, שכתב: (סימן רנא)הנ"ל, בשו"ת הריב"ש 

"...וקיי"ל כרבנן )שם(, דאמרי: הכוהו 

ן עשרה בעשר מקלות, בין בבת אחת, בי

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 

ושוב כתב כן הריב"ש בסימן שלח,  .חייב..."

וז"ל: "...דהוי כהכהו עשרה בזה אחר זה, 

לן פטורין, אליבא דהלכתא וומת, שכ

ן עח.(, ואף אם יש בכל אחת כדי )סנהדרי

להמית, משום דבעינן שיכה כל נפש, אלא 

א"כ עשאו הראשון טריפה, דודאי ימות, 

פטור, כהורג את  שנידאז הוא חייב, וה

 הטריפה". 

 התומים פסק כראשונים הנ"ל

וכן פסק בתומים )סוף סימן לג ס"ק  יב(

יב(, שכתב: "...אי הוא כל כך בחזקת מת 

עון שהרג לראובן, יהרג עד שאפילו שמ

בב"ד אפילו בעודנו ראובן חי, א"כ פשיטא 

דעדים אין בהן תורת הזמה, דיאמרו גברא 

"ד יקטילא הוא כמו טריפה, כיון דהב

והורגים הרוצח  ,מחשיבין אותו לודאי מת

 עבורו". 

הר"א מגרמיישא והראב"ד פוטרים את 

 העושה חבירו טריפה

ת לכאורה מהשיטה מקובצ ,ואמנם יג(

בשם ה"ר אליעזר  (מב:)בבא קמא 

שהרי לגבי הדין  .שא, משמע לא כךימגרמי

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 סימן ה, 

אות ג(, בדעת תוס' סנהדרין עח. ד"ה 

)ע"ע במים חיים נז"מ פ"י(. וכן  בגוסס

רוצח )הלכות נראה מהראב"ד בהשגות 

, שאם שחט בו רוב שני הסימנים, (פ"ה ה"ב

והנרצח קירב מיתתו, אין הורגים אותו, 

שכש"כ שאם אחר קירב מיתתו,  ,ופשוט

 .פטור הראשון
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 הציץ אליעזר הביא מי שהסתפק בזה

 כראשונים המחייבים ופשט

לק י סימן כה פרק ובציץ אליעזר )ח יד(

כה(, פסק כריב"ש והיד רמה, אבל הביא גם 

דעות חולקות על זה, וז"ל: "...ויש לברר מה 

אם  ,דינו של זה שעשה את האדם טריפה

חייב עליו בדיני אדם או לא. והנה בספר 

פשוט בעיניו  ,מים חיים להפר"ח בפ"י מנ"מ

דהעושה אדם טריפה לא מיקטלי  ,הדבר

ה' לימוד קס"ח נשאר ע"ש. ובספר למודי 

בזה בספק, ומנמק את ספיקו בלשון זה: 

ברוצח שהכה חבירו ונעשה  ,נסתפקתי

טריפה, כגון שניקב קרום של מוח, אם חייב 

עליו מיתה למ"ד טריפה אינה חיה, דכיון 

הרי הוא כמת, או דילמא  אדהוי גברא קטיל

ואפילו למ"ד  ."וימות" כתיב עד שימיתנו

כיון דההורג את  ,טריפה חיה מיבעיא לי

 רקהטריפה פטור כמ"ש התוס' בפ

]חזינן דאין  ד"ה ההורג וכו',. הנשרפין ע"ח

כ מי שעשהו טריפה נטל את "לו חיים, א

מי אמרינן דאינו  ,ואת"ל דנהרג עליו חייו[.

משעה שעשאו  או דילמא,נהרג עד שימות, 

הוי.  אטריפה הו"ל כבר מת, דגברא קטיל

נשאר בזה  ,ניםואחרי שנו"נ בזה בכמה פ

כאמור בספק. אולם ראה זה מצאתי לאחד 

לא מהראשונים שהכריע בזה לצד חיוב. ה

ע"ח שם,  ףהיד רמה על סנהדרין בד הוא

הכל מודים בהורג  ,דכותב וז"ל: אמר רבא

כגון שיש בו סימני טריפה  ,את הטריפה

דגברא קטילא  ,שהוא פטור ,נראין לעינים

אבל היאך  ואפילו נפש כל דהו ליכא. ,קטל

מסתברא דחיובי  ,קמא דשוייה טריפה

 ,מיחייב עכ"ל. הרי דפשוט ליה להרמ"ה ז"ל

דזה שעשה אותו טריפה חיובי מיחייב. 

עמוד ימיני נוסף שגם הוא סובר בפשיטות 

שמי שעשה חבירו טריפה חייב  זכר,כנ

הוא הריב"ש ז"ל, שכן מצאתי בספר  ,עליו

שכותב שם בתוך  ,תשובותיו סימן רנ"א

דבריו בזה"ל: אבל מה שפוטר אלו 

מפני שהיו  ,מן הדין הוא ,הרוצחים ממיתה

( .וקיי"ל כרבנן )בסנהדרין עח ,שנים

בין  ,הכוהו עשרה בעשר מקלות ,דאמרי

כולן פטורין,  ,בבת אחת בין בזה אחר זה

שאז  ,אא"כ נעשה טריפה במכה הראשונה

השני פטור והראשון חייב עכ"ל. הרי שגם 

דמתוך  ,פשוט בעיניו דין זהלהריב"ש היה 

ידעינן  ,שההורג את הטריפה פטור

דהעושה את חבירו טריפה נהרג עליו, ולכן 

אם עשה אותו  ,חייב בנידונו את הראשון

טריפה בהכאתו, ופטר את השני שהביא 

לאחר מיכן לידי מיתתו. ובצפייתי צפיתי 

בספר פתח הדביר על או"ח ח"ב סימן 

דברי הפר"ח  שאחרי שהביא בדבריו ,קצ"ט

הוסיף להביא  כר לעיל,והלימודי ה' כנז

דפשיטא ליה  ,מדברי ספר אלופי יאודה

שהעושה לחבירו  ,מדברי רש"י והתוס' ז"ל

נהרג עליו ואפילו  ,טריפה שא"א לחיות

ולבסוף הביא גם דברי  .קודם שימות

הרמ"ה, עיין שם. ואנו הבאנו גם מהריב"ש. 

ו שהעושה את חביר ,באופן שיוצא לנו
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בהיות שמצאנו  ,טריפה חייב גם בדיני אדם

 הכרעה על כך בדברי שנים מהראשונים". 

שרופאים  ,חידושו של הציץ אליעזר לפי"ז

 העוסקים בהשתלות לב דינם כרוצחים

וכיון שפסק שהעושה חבירו לטריפה,  טו(

חידוש גדול, א "הצינחשב שרצחו, הסיק 

שאסור לעשות לחולה "השתלת לב", מכיון 

וציאים לו את הלב הטבעי שהיה לו, שכשמ

נחשב כטריפה )אף ששמים לו לב חילופי(, 

והרופא נחשב לרוצח וכנ"ל, וסיים שם: 

"...ובאדם לא קובע בזה תאריך של י"ב 

דש מכיון דאית ליה מזלא, כדכתבו וח

התוס' בכמה דוכתא )עיין תוס' גיטין נו: 

ד"ה וניקר, וזבחים קטז. ד"ה דילמא ועוד 

שאלו  ,באופן שיוצא לנו ואכמ"ל(.

 ,הרופאים הכורתים את הלב מחולה זה

עושים  ,שלפני כן לא היה בגדר טריפה

ולא מועיל כלל מה  ,טריפה''י כך אותו ע

 ,שחוזרים מיד ומשתילים לו לב מגוף אחר

 ,דזה לא מועיל להחזיר אותו לקדמותו

ונשאר במצב של אדם טריפה. והרופא 

ה אותו דינו כמי שעש ,המבצע ההכרתה

טריפה. לא יאומן על כן כי יסופר, 

שרופאים יהודים התחילו לבצע השתלות 

מבלי  ,מגוף יהודי לגוף משנהו ,לבבות

לשאול דעת תורה, ולא חלים ולא מרגישים 

)כפי שנפשם  ,כפול רצח ךכ י''כי מבצעים ע

יודעת, וכפי שהרבה מהם פרסמו כבר 

בגלוי, שהכרחי הדבר לכרות הלב להשתלה 

חי(, וגוזלים לבבות.  ודנווד הגוף עכל ע

קוראים  ,ולמען השקטת הרוחות ומצפונם

ובשם שתול  ,לזה בשם תורם במקום נגזל

לב במקום עקור לב. אוי לנו שכך עלתה 

לרצוח נפשות בקיפוח וקיצור חיים  ,בימינו

תחת מסוה של רפואה. ומה מחריד הוא 

פסקו של הרמב"ם בפ"ב מה' רוצח ה"ד, 

שהקפידה תורה עליו  שאין לך דבר

ולא תחניפו את 'שנאמר  ,כשפיכות דמים

. 'הארץ וגו' כי הדם הוא יחניף את הארץ

 ,לג( ה,ויעוין ברמב"ן עה"ת שם )בבמדבר ל

שמבאר שפסוק זה בא להזהיר באזהרה 

ביושבי ארץ ישראל לכבוד  ,מיוחדת על כך

עיין שם ותבין. רק רוח  ,השכינה אשר שם

שה לנו שם שבלב התכונה המסוכנת של נע

אשר הביאה לראשונה לחורבנה  ,האדם

 ,ובלבולה של היצירה האנושית על פני תבל

היא שמסנוורת את עיניהם של כמה 

ומקשחת  ,ועוכרת את רוחם ,מהרופאים

כי דרכי השתלות  ,בם מראות נכוחהיאת ל

ויורדות אל חדרי  ,דרכי שאול המה ,כאלה

ל מות, ופותחות גם פתח פתוח כללי לזלזו

שעוד לא היה כמוהו. מי יתן  ,בחיי אדם

רים ההולכים בדרך יוויפקחו עיני ע

ויבינו משמעות דברי האזהרה  ,חתחתים

שנאמרה מפי החכם מכל אדם  ,החמורים

מכל משמר נצור לבך כי ממנו 'לאמר: 

ויכירו וידעו  .)משלי ד, כג( 'תוצאות חיים

טיב ההתנגדות החזקה של גוף האדם 

שבשר ודם  ,ליו לב זרמלקבל ולהמליך ע

 ים בנו דברי חזוןירוצה להשתיל בקרבו. ויקו

הנבואה )ביחזקאל לו(: ונתתי לכם לב 
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והסירותי  ,ורוח חדשה אתן בקרבכם ,חדש

ונתתי לכם לב  ,את לב האבן מבשרכם

ועשיתי את  ,בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם

ומשפטי תשמרו  ,אשר בחוקי תלכו

 ועשיתם, וישבתם בארץ אשר נתתי

והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם  ,לאבותיכם

 .א"ל הצי", עכלאלקים"

ביאור סברתו לאסור השתלה גם להצלת 

 חיים

, שאף שיהיה א"הצי ומשמע מדברי טז(

חולה מסוכן שהולך למות )ומצבו מוגדר 

כגוסס, ולא כטריפה(, וע"י ניתוח להשתלת 

לב נוכל להצילו, בכ"ז סובר שאסור לעשות 

אנחנו "רוצחים" אותו ל, ש"ון דסכי .זאת

ון שרצח הוא מג' וכי, ובשעת הניתוח

עבירות שיהרג ואל יעבור, א"כ אין לרופא 

רשות לעבור באיסור רצח, גם כדי להציל 

, (עז-סימן עד)נפשות. וע"ע בחכם צבי 

, ולכאורה שבהמה ללא לב נחשבת כמתה

סימן )בכרתי ופלתי א. אלא "הוי סיוע לצי

ולגבי המציאות . חלק עליו (מ אות ה

עיין  ,המתבצעת בדיוק 'בניתוח לב פתוח'

 .בשו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן סד

לדעות שדין יהרג ואל יעבור ברציחה תלוי 

 בסברת מאי חזית, יש להתיר

 לוקתיש לתלות זאת במח ,לענ"דו יז(

הכס"מ )פ"ה הלכה ה מיסודי התורה(, 

הרמ"ך )שהובא שם(, והמהר"ם חלאווה, 

יהרג  הרי דיןש .בסימן לח גער בששהובאו 

נלמד מסברא  ,ואל יעבור בשפיכות דמים

דדמא דידך סומק טפי,  של מאי חזית

 דילמא דמא דההוא גברא סומק טפי

האם במקום שלא  ,נחלקוו .)פסחים כה:(

יהרג ואל יעבור או גם  ,הזאת שייך הסברא

גם בנד"ד בהצלת החולה עצמו,  ,ולפי"ז .לא

חזית", ויהיה תלוי לא שייך סברת "מאי 

 .זאתבמחלוקת 

ש רוזנברג "ח הגר"ל, ולהבחל"א זצ"הגרשז

א התירו. דכל הניתוח נחשב מעשה "שליט

 אחד של הצלה

וממו"ר הגאון הגדול רבי שריאל  יח(

שלכו"ע יהיה  ,רוזנברג שליט"א שמעתי

מותר לעשות את הניתוח הנ"ל, ולא קיימ"ל 

)וכן כתב בנשמת  .כציץ אליעזר הנ"ל

בשם  ,הם יו"ד סימן קנה ס"ק באבר

 והענין .הגרשז"א, דלא קיימ"ל כצי"א בזה(

דכיון שהחולה הגיע לניתוח כשאינו  הוא,

במצב של טריפה, ויצא מהניתוח במצב 

חיברו את האבר ש וןשאינו טריפה, כי

כל  אתשהחסירו בשעת הניתוח, א"כ דנים 

 ,הניתוח כמעשה אחד, ולא מחלקים

ואח"כ  ,רצחושבאמצע הניתוח נחשב ש

שוב החייה אותו, אלא הכל נחשב כמעשה 

אחד של ריפוי, ולא מתייחסים למה שהיה 

וכעין מה שכתב בשו"ת  ."מת" לרגע אחד

שאסר לנזיר  ,הריב"ש )סימן שצ"ד(

אף שבכל סירוק וסירוק אין  ,להסתרק

פסיק רישיה שיתלש שיער, אבל כיון 

שמתוך כל הסירוק ייתלש, אסור. ונידון זה 

לגבי מתן  בשער ב, פרק ג, סעיף ג,א הוב
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מורפיום לחולה, שבאופן שעושה הרבה 

שמכללם יהיה אחד שיהיה פסיק  ,פעולות

אינה רישיה, אבל כל פעולה בפני עצמה 

בגדר פסיק רישיה, אם מדובר שעשה ענין 

אחד, א"כ מחשיבים הכל כנידון אחד, ואם 

מכלל כל הפעולות, יעשה איסור, יהיה בזה 

ואמנם שם סברא זו  .רישיה פסיק דין

קולא,  גורמתחומרא, אך בנד"ד  גורמת

 . שאפשר לעשות את הניתוח וכנ"ל

דכיון שיש לו  ,עוד סברא להתיר השתלות

 אינו טריפה ,רפואה

להוסיף לדחות דברי  ד"לענ עוד נראה יט(

אבן  -ע"פ שו"ת אחיעזר )חלק א  ,הצי"א

העזר סימן יב(, שכתב: "...ועיין ברמב"ם 

וכל אדם ' :"ב מהלכות רוצח הל' ח'בפ

בחזקת שלם וההורגו נהרג, עד שיוודע 

ויאמרו הרופאים שמכה  ,בודאי שזה טריפה

זו אין לה תעלה באדם, ובזה ימות אם לא 

ודבר גדול  עכ"ל. ',ימיתנו דבר אחר

ובודאי בחולה סתם  השמיענו רבינו בזה,

שהרופאים אומרים שאין רפואה למחלתו 

ריפה, כגוסס בידי שמים דין ט ודאין ל

]א.ה ובזה לא הוצרך  דההורגו חייב עליו,

ובודאי מיירי שנמצא בו  ם לחדש[,"הרמב

ואפ"ה בעינן דוקא שיאמרו  ,פותיטר

הרופאים שאין לו תעלה, אבל כל שיש 

, לדברי הרופאים רפואה אין לו דין טריפה"

גם באמצע הניתוח  ,וא"כ .ל האחיעזר"עכ

שהרי הרופאים  אין לחולה דין טריפה,

 . רפואה בסוף הניתוחלו אומרים שיש 

 כסברא הנ"ל כתב גם בשו"ת דובב מישרים

חשוקי חמד )סנהדרין עח.(, וכן מצינו ב כ(

שו"ת דובב מישרים )ח"ג סימן שהביא 

, שדן ( אמנם לא מצאתי תשובה זאתקכז

היה ר"ל במרצחים שנכנסו שבמעשה 

לבית, וירו בשלושה ילדים של האשה, 

על ששמע את היריות נכנס לחדר, וירו והב

ונשאל  .אחת הילדות ירו בהבגם בו, ו

הדובב מישרים, אם האשה צריכה חליצה, 

כיון שהילדה היתה טריפה שאינה חיה, או 

ואמרו  .כיון שחיה צ חליצה,"אי שמא

היה ששאם היה שם מנתח טוב,  ,הרופאים

. חליצהיכול להצילה, אולי פטורה האשה מ

דלענין טריפה בבהמה אין לנו דאף  ,והשיב

אלא מה שמנו חכמים, מ"מ לגבי אדם 

אפשר דיש לסמוך 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 

לה תעלה מכה זו יש  ,פי דברי הרופאים

כ גם כאן בניתוח אינו טריפה "וא כאדם.

 דזהו רפואתו.

 

 דינים העולים מסימן יט

 א. אם חבל אדם בעצמו עד שנעשה טריפה אין הורגים אותו, אלא דינו מסור לשמים )ס"ק ג(.
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יב, וס"ק יד(, אולם יש -ב. הרבה פוסקים סוברים, שהעושה את האדם טריפה חייב מיתה )ס"ק ה

 , אם לבסוף מת ע"י משהו אחר )ס"ק יג(.שסברו שפטור

ג. יש מי שכתב, שאסור לרופא לבצע השתלת לב, כיון שבשעה שמוציא הלב נחשב כרוצח )ס"ק טו(, 

 אולם להלכה מותר כיון שהכל נחשב כמעשה אחד )ס"ק יח(.

ד. בעל שמת והשאיר בן טריפה, שהיה אפשר שיחיה ע"י ניתוח, אפשר שאשתו אינה צריכה חליצה 

 )ס"ק כ(. 

הריגת הנרדף ושאר אנשים את הרודף - סימן כ
 281כד, הערה  סעיףשייך לפרק ב 

 רק, ברדיפתו עבירה עובר שאינו רודף

 להרגו מותר נרדףל

, כד סעיףבשער ב, פרק ב, לעיל  א(

להתפוצץ על  טסהושווה נידון המטוס ש

זורקים ל מי שמגדלי התאומים, לסוגיא ש

שרק  ,הובא 218ערה ובה .אותו על התינוק

לתינוק מותר להרוג את הנזרק, וכעין דברי 

שרק לזמרי מותר להרוג את , המאירי

מצינו במנחת חינוך  פינחס. וכדברי המאירי

אף  ,: "...ודע, שכתב)מצוה רצו אות כז(

ומצוה על כל  ,דרודף ניתן להצילו בנפשו

מ"מ יש  ,ולהרוג הרודף ,ישראל להצילו

צמו יכול להרוג אשר הנרדף בע ,דינים

יין משנה ע .אבל לא איש אחר ,הרודף

כתב שם ש ,רוצח לכותפ"א מה למלך

שרשות  ,ברוצח בשוגג שיצא מעיר מקלט

ונתאמץ  ,ורדף אחריו ,ביד גואל הדם להרגו

 .דאינו נהרג עליו ,הרוצח והרג את הרודף

 ,לו הרגו זמרי לפינחסידא ,וראיה מהש"ס

אף ורודף דפינחס הו"ל  ,נהרג עליו הלא הי

 ,א"כ ה"נ .מ"מ ה"ל רודף ,דרדף אחריו כדין

עיין  ,דברי המשנה למלך בעיקר]א.ה  "שייע

 ה"פ) שמח ובאור, (ב.י מכות)  לנר ערוךב

 גליא ת"בשו, ו(ב"י הלכה ומצה דחמץ

 ב"ח) ים ובאפיקי, (ה סימן ד"יו) מסכת

 ג"כ סימן) יחזקאל דברי ובספר ,(מ סימן

קא הנרדף בעצמו דו ,ונ"ל ברור .[(א"י ק"ס

כיון דאין מצוה  ,אם הרג את הרודף אין חייב

, שנה למלך"ש במייע ,ביד הרודף רק רשות

אבל באיש אחר שהרג את גואל הדם או 

נם יכי בח ,בודאי נהרג עליו ,שהרגו לפינחס

כיון שחבירו לא עשה שום עבירה  ,הרגו

אך הנרדף בעצמו אינו נהרג כנ"ל  ,ברדיפה

 אתי זה בפירוש". ולא מצ ,מצד הסברא

רודף שעושה מצווה ברדיפתו, גם לנרדף 

 אסור להרגו, ונהרג עליו

שנה "ש עוד במיי"ועח: "ממשיך המנח ב(

]א.ה  היכי דמצוה ביד הרודף לרדוף למלך,

כגון  כוונתו שזה מצווה שחייבים לעשותה[,

ונהפך הרודף אחר  ,הרודף אחר הרודף

ו כיון דהרודף של ,חבירו והרג את הרודפו

מצוה קעביד ורודף אחריו להציל את 
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נהרג הרודף הזה אם הרג את  ,חבירו

ל ", עכ"ש שמביא ראיה"ייע ,הרודפו

 ח. "המנח

 ל איתא בראשונים"החילוק הנ

ואף שכתב שלא מצא זאת בפירוש,  ג(

כתבו  שכןבכ"ז מצינו מלבד המאירי הנ"ל, 

 סימןרבינו ירוחם )חלק שני, נתיב לא(, טור 

"ע ס"ק יד(, רא"ש )סנהדרין תכה )עיין סמ

ד(, וכן איתא ביד רמ"ה  סימןפרק ט, 

)סנהדרין פב.(, שכתב: "ואם נהפך זמרי 

אין זמרי  ,והרגו לפינחס אעפ"י שלא פירש

שהרי  ,מ"ט דפינחס רודף הוה ,נהרג עליו

 ,אין מצווה להרגו אלא רשות בעלמא הוא

וכשם שניתן לפינחס  ,שהרי אין מורין לו

זמרי כך ניתנה רשות לזמרי רשות להרגו ל

והני  ,להציל את עצמו בנפשו של פינחס

מילי זמרי, אבל איניש אחרינא לא, דלאו 

  .רודף גמור הוא דהא ברשות קא עביד"

יתכן שיש לחלק, בין מי שמותר לו 

לכתחילה להרוג, שאז רק לנרדף מותר 

להרגו, לבין מי שאין לו היתר להרוג, אלא 

, שבכה''ג כל  רק פטור ממיתה אם הורג

 ישראל רשאים להציל הנהרג

ויש לעיין, אם בשעה שנהפך זמרי ובא  ד(

להרוג את פינחס, אם כל ישראל )אף מי 

שלא קנאי( יכולין להרוג את זמרי, שרודף 

עושה בהיתר זמרי את פינחס, או כיון ש

' כמו קיומית )אף שלא בדרגה של 'מצוה

. אצל פינחס(, אין רשות לאחרים להורגו

דרגות: רודף באיסור, רודף  4יש  רידה

בהיתר, רודף שמקיים מצוה קיומית, ורודף 

ב ומצווה לרדוף. ובדרגה של 'היתר ישמחוי

כמו שהיה היתר לזמרי להרוג את  ,לרדוף'

פינחס, יש להסתפק אם אחרים צריכים 

דיתכן, שדווקא גואל הדם, שאמנם  להורגו.

להלכה נפסק שאין לו מצווה חיובית להרוג, 

ולכן אבל הרי מותר לו הדבר לכתחילה, 

משא''כ  אסור לאיש להרגו חוץ מלרוצח/

זמרי, אמנם אם הרגו לפינחס אינו נהרג 

עליו, אבל אינו היתר לכתחילה, ויתכן 

שמותר לכל ישראל להציל את פינחס 

 מידו.

אמנם, מהמנ''ח לא משמע כחילוק זה, 

 וצ''ע

 באות א'לעיל אמנם, מהמנ''ח שהבאנו 

שכל שאין עבירה למי שהורג, אין  משמע,

רשות לכל ישראל להציל את הנהרג, אלא 

הנרדף, וכנראה שלא חילק כחילוקינו, 

 וצ''ע.

אם אדם שאינו קנאי בא להרוג את הבועל 

ארמית מתוך שנאה, יש לדון אם מצווה 

 להציל את הבועל מידו

קנאי כלל,  שאינוכשיש אדם  ,ויש לעיין ה(

דמנות שהשונא אלא רוצה לנצל את ההז

לכן שלו כעת בועל ארמית בפרהסיא, ו

הולך להורגו, האם אחרים יכולים להרוג את 

פוגעין  הרודף שאינו מקיים מצוה של קנאין

קנאי, או כיון שהבועל 'התיר  אינו, שהרי בו

את דמו', אין לנו להתערב, אף שהרודף 

 . פועל בלי היתר של מצוה
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ל באג''מ מבואר, שמי שהורג את הבוע

שלא מקנאה, נחשב רוצח, וממילא נחשב 

 רודף שמצווה להרגו

ולכאורה תלוי אם נחשב ההורג את הבועל 

לח,  סימןא "ע ח"מ אבה"לרוצח, דהרי באג

ג נחשב כרוצח גמור, וחייב "כתב שבכה

 הותר שלא ,ד, ואכן הוסיף שם"מיתה בבי

, לקנאין אלא להרוג את הבועל ארמית,

 היימן שלמה ירב הגאון בשם נמי כן והביא

 להורגו שרוצה קנאי דאינו שם ודן, ל"זצ

 .להורגו ואפשר ,רודף הוה

 ח"פי) ם"הרמב מלשוןע "אלא שקצת צ

 פוגעים דקנאים" (:ו"ה סנהדרין מהלכות

 שאינו מי אף ומשמע", זכה שהורגן וכל, בו

 .זוכה ההורגן כל אלא, קנאי

זכה, אבל  להרוג הקודם דכל דכוונתול "וצ

, אבל אכן כל אדם הקנאיםמ רק אם הוא

 אסור, ואף יחשב כרודף.

וא''כ ס''ל, שיש איסור לא תרצח על 

הבועל ארמית, ורק הריגה מקנאה דוחה 

 לאיסור זה

ולכאורה יש להביא 'דמות ראיה' לזה, 

, יד(, שכתב: טו )לך לךרמב"ן מדברי ה

אבל כאשר תצא הגזירה על פי נביא, יש ''...

מע אותה בעושה אותה דינים, כי אם ש

אין עליו  ,ורצה לעשות רצון בוראו כנגזר

אבל אם שמע ... חטא אבל יש לו זכות בו

והרג אותו לשנאה או לשלול אותו,  ,המצוה

יש עליו העונש כי הוא לחטא נתכוון, 

סימן , גבשער  קמןועיין ל] .''ועבירה הוא לו

 בענין ,דברי הרמב''ן באנו אתשה ,סח

, שיש בשבתשל רופא חילוני  הפעולת הצל

היא עבירה, שהרי מתכוון ללכת האם  לדון

לעבוד להרויח כסף בשבת )ומבחינתו היה 

אמנם הולך גם לעבוד בעיר שכולה גויים(, ו

 י.למעשה מקיים מצוה של הצלת חיי יהוד

האם הריגתו  ,ולכאורה גם בנד''ד יש לדון

 ,של הבועל ארמית היא 'הותרה', או 'דחויה'

ה מהלכה למשה דהיינו שהמצווה שנלמד

מסיני שקנאין פוגעין בו, דוחה את חייו של 

ולפי''ז כשלא מכוון לשם שמים,  .הבועל

דהיינו לשם מצוות קנאות, אין לדחות את 

 .חייו של הבועל[ 

ומצינו כן גם לגבי היתר גואל הדם להרוג 

את הרוצח, שדעת הערוך לנר, שכל זה הוא 

רק אם הרגו מתוך חמימות ליבו, אבל אם 

גו בשוגג ולא ידע שהוא הרוצח, גולה הר

 עליו

מדברי עוד אפשר שיש להביא ראיה ו

.(, שכתב לגבי הריגת מכות יב)ערוך לנר ה

אכן זה גואל הדם את הרוצח בשוגג: ''...

דוקא שלא יהרג ההורגו במזיד, דבזה פטר 

, אבל ההורגו 'לו אין משפט מות'הכתוב מ

בשוגג שפיר גולה, דלזה אין מיעוט, ולא 

. דהיינו ...''גרע מהורג שאר כל אדם בשוגג

א רק אם הורג שההיתר של גואל הדם הו

בכוונה כשלבבו חם וכו', אבל אם גואל הדם 

יהרוג אותו בשוגג, אין שום היתר, וחייב 

 גלות בעצמו. 
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ולפי''ז, בהרגו במזיד כשלא ידע שהרג את 

קרובו, נהרג עליו. והו''ה בבועל ארמית. 

ולק על הערול''נ, וס''ל אמנם, המנ''ח ח

שגואל הדם תמיד פטור, ויל''ע בדעתו לגבי 

 בועל ארמית

את הרג גואל הדם אם ש ,לכאורה י''ל עודו

ראובן הרג בשוגג לא ידע שו ,במזידראובן 

גואל הדם יהיה חייב  את אביו לפני שעה,

לכאורה . ובבי''ד ככל רוצח במזיד מיתה

 לפי''ז גם ההורג בועל ארמית והוא לא

, יהיה חייב מיתה ככל רוצח במזיד, קנאי

ואם יהרוג את הבועל ארמית בשוגג, יהיה 

ת וכשדן במצו אמנם במנח''חחייב גלות )

בדבריו  חולק על הערוך לנר עיר מקלט,

 (., וצ''ע מה יסבור בבועל ארמיתהנ''ל

וכשיש להורג שתי כוונות, גם כוונת קנאות 

ת, וחום לב, וגם כוונת שנאה, בבועל ארמי

מסתבר להחמיר דחשיב רוצח, ובגואל הדם 

 צ''ע

י כוונות, תויש לעיין מה הדין כשיש ש

כלומר שאכן אדם זה הוא קנאי, אבל חוץ 

 שונא את הבועל ארמית.גם הוא מזה 

הוא קנאי יש לומר, שהגדרת ולכאורה 

מי שכל מחשבתו היא אך ורק לשם  דווקא 

 שמים. אמנם בגואל הדם יש לדון יותר

חם שגם י כוונות, שגם כשיש לו שתלהקל, 

גם שונא את ולבבו על קרובו שנרצח, 

הרוצח בשגגה, מותר לו להרוג את הרוצח 

 , וצ''ע.בכה''ג אסורש אבל יתכן בשגגה, 

 

 הוא הדין בשניים שנאנסו להרוג יחד,

יהא הנרדף רשאי  אע''פ שפטורים ממיתה,

 להרגם

 ב בשער) ע"פ מה שנתבאר לעיל ,והנה ו(

 (,כד סעיף שבתחילת 182 הערה, ב פרק

שלתינוק מותר להרוג את רודפו, לכאורה 

שלפי דעת החכמת שלמה  ,יש להוסיף

יהרג ואל יעבור  , שאין דין(קנז סימןיו"ד )

 דםם שיהרגו ביחד אכשכופה האנס שני

, י"ל שהנרדף פטורים , כי שנים שעשואחר

יהיה רשאי להורגם, כי אף שהם עושים 

ף יש רשות להציל את לנרדאבל בהיתר, 

עצמו, ואף שהרודף לא עושה שום עבירה, 

ס"ס הנרדף יכול לקיים הבא להורגך השכם 

 .להורגו

יש להסתפק, האם מצוה להציל יהודי 

 שרודף אחר גוי לחינם, מידו של הגוי

 צדק להגן על עצמו שמבקש ב

ביהודי שרודף באיסור  ,כמו כן יש לעיין ז(

להגן על עצמו  ת גוי, והגוי רוצהאחר הריג

ולהרוג את הרודף הרשע, האם יהיה  בהיתר

מותר לכל ישראל להרוג את הגוי, ולהציל 

רשע שרוצה  הוא שהרי היהודי ?את היהודי

שבע  שומרלהרוג גוי בלא שום סיבה, והגוי 

ול בזה ומצוות בני נח, ולא עושה שום ע

שרוצה להשכים ולהרוג את הבא להורגו, 

אותו, כדי להציל  א"כ מהיכי תיתי שנהרוג

את הרשע, או שמא הוי כיהודי שברשעותו 

צער בעלי חיים, ב וחוטארודף אחר שור 

 לחם עם הרשע,יועכשיו השור התהפך לה
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פשוט שיהיה מצוה לעזור ליהודי, ולהרוג ד

את השור שקם על רודפו, וא"כ ה"ה הכא 

, כ(: כג) יחזקאל]וכעין מה דכתיב בבגוי 

 סוסים רמתוז בשרם חמורים בשר אשר"

 , וצ"ע.["זרמתם

חידוש הקרית ספר: דווקא בנשמט הבועל 

  ואינו נהרג על הקנאי כיון שפקע דין מיתת

מחודש מצינו בקרית ספר  ופירוש ח(

)הלכות איסורי ביאה פרק יב, אזהרה קז(, 

שכתב: "ולא עוד אלא שאם נשמט הבועל 

אין  ,והרג לקנאי כדי להציל עצמו מידו

 ,שהרי רודף הוא. ונראההבועל נהרג עליו 

דכיון  ,דדוקא נשמט והרגו לקנאי פטור

שלא  ,לא היה חייבש רש,דנשמט ופי

אבל אם  .נאמרה הלכה אלא בשעת מעשה

 ,בשעת מעשה בלא פרישה הרגו לקנאי

כיון שהיה עושה  ,דהא חייב היה ,נהרג

הל'  ,שם)והובא במעשה רוקח,  .מעשה"

ת תר להרוג אאין הי וא"כ גם לזמרי (.ה

 .פינחס, אלא א"כ פירש

אבל קשה, א''כ שפירש זמרי, א''כ כל 

ישראל יכולים להצילו, ומדוע דווקא הוא 

אינו נהרג עליו? וצ''ל, דבזמן קצר כזה, לא 

 שכיח שמישהו ירגיש שפרש

פשיטא שאם כבר  ,כ"אקשה, דאבל  ט(

פירש, אין חילוק בין זמרי לאחרים, שהרי 

"ע צריכים וכעת פינחס רודפו שלא כדין, וכ

ומה התחדש בזמרי? ]כלומר, דהרי  ,להורגו

הגמ' בסנהדרין )פב.( התירה לזמרי 

 סעיףולעיל בלהתהפך ולהרוג את פינחס, 

הבאנו דדווקא זמרי קיבל היתר זה ולא  א

אחרים, ולפי הקרית ספר שההיתר של 

כ למה אין "זמרי הוא דווקא אם נשמט, א

 ,צ"לו  .גם לאחרים היתר להרוג את פינחס[

שמדובר על שניות ממש, שתוך כדי ריצת 

הקנאי לכיוון הבועל, נשמט בשניה 

הקנאי לא יכול להספיק  ,וע"כ .האחרונה

כן אנשים אחרים לא לו .ותוולעצור את מצ

יכולים להרוג את הקנאי מאותה סיבה, 

אלא רק הבועל יכול מיד לפרוש ולהרוג את 

אבל כל עוד לא פירש, חידש  .הקנאי

ר שגם הבועל עצמו, אסור הקרית ספ

ושמא זה הפשט  להרוג את רודפו,

 לו נעשו נסים ששה":( פב) סנהדריןב

 ולא לפרוש לזמרי לו שהיה - אחד: לפינחס

, כלומר שהיה לו לפרוש לפני השניה "פירש

האחרונה, ואז יכלו שאר אנשים להרוג את 

פינחס, והיה נס שזמרי לא פירש, ולכן לא 

רק  אפילויה פורש שאם ה .הרגו את פינחס

להרוג את פינחס  ובשניה האחרונה, יכל

טז  סימןאבהע"ז )וע"ע בפרישה ל. "וכנ

הובא ), ופר"ח בספרו 'מים חיים', (ס"ק ו

 .(פרנקלם "בבליקוטים ברמ

 ם"כדעת הקרית ספר מדוייק ברמב

בצפנת  מצינו גם ,הקרית ספר וכדעת י(

לכן שינה הרמב"ם )פי"ב ש ,כתבש ,פענח

מלשון הגמרא  ,יסורי ביאה ה"ה(מהלכות א

 ,נשמט הבועל ,שכתבה נהפך זמרי, וכתב

אין  ,והרג הקנאי כדי להציל עצמו מידו

משום שאם לא נשמט  .הבועל נהרג עליו

את והוא רוצה להרגו, חייב הבועל אם הרג 
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יכול להציל עצמו באחד הוא כן שקנאי, כיוה

על ידי שיפרוש, ושוב לא יהרגהו  ,מאיבריו

 הקנאי.

הסוברים, דגם בשעת העבירה, היה לדעת 

, שהרי קשה רשאי זמרי להרוג את פינחס,

של  באחד מאיבריוים להציל יכולאם 

הרודף, חייבים לעשות כן, וגם כאן, הו''ל 

 לזמרי לפרוש ולהציל את פינחס בפרישתו

אמנם, לדעת החולקים על הקרית  (יא

ספר, גם כשהבועל ארמית באמצע 

 פ"את הקנאי. ואע העבירה רשאי להרוג

"ע לא ול לפרוש מן הערוה, ומדוע לכושיכ

כול להצילו מיהרי לא גרע  ,לו להרוגיאסר 

באחד מאבריו )שמחויב בזה כדאיתא 

 הלכות , ונפסק ברמב"ם(עד.)בסנהדרין 

כ מה שיכול "וא יג(, כהפ"א הל רוצח

לפרוש, יחשב כיכול להצילו בדרך אחרת 

 בלי להרוג את הקנאי? 

הורביץ תירץ, שזמרי היה אסור הגרא''מ 

לפרוש באבר חי, כיון שאז יחטא בעבירה 

מחדש, ואפילו במקום פיקו''נ אסור, כיון 

 שנכרית בפרהסיא הויא כג''ע

הביא על זה בספר 'אוהב שלום ורודף ו יב(

' בגמ אמרינן"א(:  סעיףשלום' )שער יג 

 לפינחס והרגו זמרי נהפך, .ב"פ דף סנהדרין

 אם מדוע האחרונים והקשו .עליו נהרג אין

, עליו נהרג אין לפינחס והרגו זמרי נהפך

, יהרגהו לא פינחס זה י"וע לפרוש יכול הרי

. מאבריו באחד עצמו להציל שיכול נמצא

 משה אהל] ל"זצוק הורוויץ מ"הגרא וכתב

 היה דלא ,ליישב דאין.[ ב"דפ סנהדרין, א"ח

 היה שלא נס שנעשה מכיוון ,לפרוש יכול

 דהרי ,ב"בע שם' בגמ כמבואר ,רושלפ יכול

 יןיעוי] ,להלכה זה דין הביאו הפוסקים

 אלא ,עוד ולא" :ה"ה ב"פי ב"איסו ם"ברמב

 ונשמט ,הבועל את להרוג הקנאי בא אם

 ,מידו עצמו להציל כדי הקנאי והרג הבועל

 ל"ונ" כתב ולכן ."[עליו נהרג הבועל אין

 ,חי באבר לפרוש אסור דמדינא ,הטעם

 ,ה"ספ שגגות כותהל ם"בהרמ ש"כמ

 נכרית דהבועל ,נ"קויפ במקום ואפילו

 דעת לן הרי ".ע"ג בכלל הוי בפרהסיה

 עצמו להציל יכול נחשב ג"שבכה ה"הגראמ

 .מאבריו חדבא

הגרשז''א והגר''ש רוזובסקי זצ''ל תירצו, 

שאין אדם חייב לשנות התנהגותו כדי 

שרודפו יהיה מרוצה, גם אם עושה איסור, 

 בכל גוונא להרוג את רודפו ומותר לו

 הישיבות ראשי מרבותינו שיש וידוע יג(

 שנקטו ,והיינו ן אחר.באופ לבאר שכתבו

 ואומר חבירו אחר רודף אחד שאם להנחה

 אינו, אותך אהרוג כסף לי תיתן לא אם לו

 מדין להורגו ויכול ,הכסף לו לתת מחויב

 ארמית דבועל אף כאן גם וממילא. רודף

 מיתה חייב דאינו כיון אבל איסור דבר הוה

 להכתיב בא שהוא נחשב הרודף כלפי, בדין

 בימחוי אין כאן גם כ"וע, לעשות מה לבועל

, יהרגהו לא שהלה כדי לפרוש הבועל

 .רודפו היה שפינחס ונמצא

 ז"והגרש ל"זצוק רוזובסקי ש"הגר כ"וכ

 סימן א"ח שלמה מנחת] ל"זצוק אויערבאך
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 ג"פ סימן] אלשמו בזכרון ר"הגרש ל"וז .'[ז

 א"הגר ז"אא פי את ושאלתי'[ ב אות

 ביד דאין, מ"דלק לי ואמר ,ל"זצ גלבורט

 משום מעשיו לבטל לנרדף להכריח הרודף

 דהנרדף אף רודף וחשיב, שימיתנו איום

 להכריחו יכול דאינו, איסור מעשה עביד

 נכון וזה, שימיתנו י"ע מאיסור לפרוש

 פוגעין קנאין מדין היתר לו דיש ומה... מאד

 ואפילו, הנרדף לגבי רודף דין מגרע לא ,בו

 ,תאכל אל לו ויאמר ,כ"ביוה יאכל אחד אם

 רודף דדין נראה ,אותך הורג אני תאכל ואם

 ".ברור וזה, לו יש גמור

הגר''ש רוזובסקי הקשה, מאי שנא טירחת 

הפגיעה באחד מאבריו שחייב בה, לבין 

 עשיית רצונו

 מחויב דאינו ,זה דבר גדר בודאי והנה טו(

 ,מלהורגו ימנע שהלה כדי מעשה לעשות

 וכמו ,לבררה שצריך כוללת הגדרה הוא

 ,קצת ע"דצ אלא" ,ר"הגרש שם שסיים

 דבר איזה לעשות לי יאמר מאם שנא דמאי

 דחשיב יהרגנו לאו ואם ,טורח בו שיש

 וכדי ,אותו רודף אםלבין , ל"כנ ,רודף

 טורח להוסיף יצטרך מאבריו באחד להצילו

 להוסיף יתחייב דמסתמא, להרגו לו אסור

". בזה ע"וצ ,מאבריו חדבא ולהצילו טורח

 שאם ,פשוט לדבר ר"הגרש דנקט והיינו

 לקטוע או ,טרחא בלי הרודף לרצוח אפשר

, כן לעשות חייב ,טרחא י"ע חדא אבר

 טרחא בין בזה חילוק מצינו לא ולכאורה

 אין גם ולכאורה, מרובה לטרחא מועטת

 כדי להוציא שצריך ההוצאה ללגוד שיעור

 ברור כ"ואעפ. מאבריו אחדב להצילו

 לא אם להורגו עליו שבמאיים ,ר"להגרש

, להורגו ויכול לו לתת חייב אינו כסף לו יתן

 .החילוק להסביר ע"בצ ונשאר

וכן הסתפק הגרשז''א, אם ראובן מאיים על 

שמעון, שאם לא יקטע ידו, יהרגהו, וכי לא 

יון שכך רצונו של יתחייב לקטוע ידו כ

 הרודף

 לי העיר ויפה" א"הגרשז העיר ז"וכעיטז( 

 באחד ,לחקור יש דלדברינו ,א"חכ בזה

 לאו ואי ,ידי את קטע ,לחבירו שאמר

 עצמו להציל ודאי שיכול דאף ,לך קטלינא

 שיעשה זה י"ע הרודף של מאבריו באחד

 אפשר מ"מ, היד את לו לקטוע כרצונו

 אחרים להכריח הרודף של כמיניה כל דלאו

 לקטוע רוצה הלה אין ואם ,כרצונו לעשות

 .ולהרגו עליו להשכים רשאי שפיר ,ידו את

 הוא מעשהו סוף סוף כי ,הכרע צריך והדבר

 וכי ,עצמו את הצל למען הרודף של בגופו

 ?!גרע מיגרע בכך רוצה הרודף שגם מפני

ל ספר 'אוהב שלום ורודף "עכ ."ע"וצ

 שלום'.

ר שגדרה תורה, כדי יתכן, שכך הוא הגד

שלא יהא כל אחד כופה חבירו לעשות 

 רצונו

ויתכן, שבאמת גדר הוא שגדרה תורה,  יז(

שכדי שלא כל אחד יכפה חבירו לעשות 

ונמצא רצונו, ויאמר לו, שאם לא, יהרגהו, 

העולם חרב, לכן הוציאה התורה את 

הכניעה לרצון הרודף מכלל אפשרות. וכמו 

חייבה תורה שמצינו בבא במחתרת, שלא 
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את בעל הבית ליתן ממונו לגנב, גם אם 

מדובר בסכום מועט. משא''כ טירחא 

 בהצלת הרודף, את זה שפיר חייבה תורה.

יש ליישב בעוד אופן את הפטור של זמרי 

על הריגת פינחס, שכיון שבהול להציל 

עצמו, לא נענש אם לא חיפש עצות כדי 

להמעיט את הפגיעה ברודפו, כמו שכתב 

 מהמל''

שיכול  שמה ,ל"ולגבי השאלה הנ יח(

להרוג את פינחס, כי לא לפרוש יאסור עליו 

מאם יכול להציל עצמו באחד מאברי גרע 

פ "ל ע", שמא יהרודף שחייב לעשות כן

( ח הל' י"פ ומזיק חובל 'הל) מ"המשנל

 להציל שיכול אף, עצמו שהנרדף ,כתבש

 להרודף והרג, הרודף של מאבריו חדבא

 שהביא שם עיין שהוא בהול.כיון , פטור

]וכן  .(ת"עה בחיבורו) הלבוששכך סובר גם 

 (תעג)בתשובה רלח, וש "דעת הריבהיא 

א "חזווהלא,  בתשובהחוות יאיר כ''כ הו

 א"הגרעקאמנם ו .ק ו"יט ס סימןסנהדרין 

 .דעה זו[ על השיג( ג:ל) כתובות ח"בדרו

יש לחקור, מה היה הדין לולי חידושו של 

הרודף היה יכול להציל עצמו המל''מ, אם 

באחד מאברי המציל ולא הציל, האם כיון 

שבידו להפסיק את הרדיפה, ממילא אינו 

 בהול, ונענש

והנה מי שמציל מיד הרודף, הבאנו 

שאם פוגע בו , ק ב"סבלעיל מהמל''מ 

הרודף, נהרג עליו. וביאר, שהטעם הוא, כיון 

שהמציל עושה מצווה בהצלתו ע''י הריגת 

ולכן הפוגע בו חייב. ויש לחקור, מה  הרודף,

היה הדין אילו לא נתחדש חידוש זה, אלא 

היה פטור לרודף אם פוגע במציל שרוצה 

להרגו, אבל היתה לרודף האפשרות להציל 

עצמו ע''י פגיעה באחד מאברי המציל, ולא 

עשה כך, אלא הרג את המציל. שיש מקום 

לומר, שכאן גם המל''מ היה מודה שחייב, 

ן שכל מה שאמר שאין הנרדף נענש אם כיו

לא  חיפש דרכים להצלת רודפו, הוא רק 

בגלל שבהול להציל עצמו, אבל כאן, 

כשהוא יוזם את הרדיפה להרוג, יתכן שאינו 

בהול כלל, כיון שיודע שכל מה שמנסים 

לפגוע בו, הוא רק כדי להציל את הנרדף, 

, וכך ינצל מהמציל. ובידו להפסיק לרדוף

יון שאינו בהול, לכל הדעות יהרג וממילא כ

אם לא הציל עצמו באחד מאברי המציל. 

אבל שמא י''ל, שלא פלוג רבנן, ובכל גוונא, 

הנרדף אינו נענש אם לא הציל עצמו באחד 

מאברי מי שבא להרגו. אבל, כמו שכתבנו, 

חקירה זו אינה נוגעת למעשה, כיון שאין 

לרודף היתר כלל לפגוע במציל, כיון 

   עושה מצוה. שהמציל

 מ"חו) ת"בשו ם"הרי חידושיב בזה עוד עיין 

, (בלק' פר) חמדה בכלי, והובא (ז סימן

 ז אות וישלח' פר) יוסף בפרדסוראה גם 

, (ג"נ סימן ג"ח) כהן מראה ת"שו, (ה"בהג

 הערות נטרסבקו ,ב חלק) יואב חלקת

 שואל, (ב-א הערה שם ובהערות ,ז"י הערה

 סימן תאהתלי מהדורא ג חלק) ומשיב

, (ז"ה דשבת ד"כ פרק) המלך שער, (ט"מ

 תורה קנין ובספר ,(ה"נ אות) צדיק בשפתי

 כ"מש ןסנהדרי ס"עמ דוד יד, (צ סימן)
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במנח"ש עוד ועיין . דחיי דינא ספר בשם

 א"ח אבן העזר)אג"מ וב, (ז ענף ב סימן)

 (.פג ס"ק ז סימן)זכרון שמואל וב, (ס"ס לט

המל''מ,  בספר אוהב שלום כתב, שלדעתו

כל נרדף שהרג הרודף ולא הצילו באחד 

 מאבריו, אינו נענש, גם אם אינו בהול

ע בספר "ל, ע"ובדעת המשנה למלך הנ

י(,  סעיף'אוהב שלום ורודף שלום' )שער י 

 עובדא פי על בזה והנראה..." שכתב:

, מזון של חרושת בבית עבד ראובן. דלהלן

 השבוע סוף של עבודה יום בסוף היהו

 אהור לא שמעוןוראה איך ש, גדול יאבמקפ

 מבחוץ המקפיא לסגור הולך ולכך אותו

 שיבואו שעד באופן, הבנין את ולסגור

 שבוע בתחילת המקפיא לפתוח העובדים

לכן, לקח ראובן ו. מקפיאב ימות הוא, הבא

 וכששאלו. למוות בשמעון ירהו אקדחואת 

 רודף ששמעון ,טען, אותו הרגת למה אותו

 הלא ,ל וטענו. עליו הדלת וגרשס בזה אותו

 אף הוא שרודף ,וענה ?!במתכוון שלא עשה

 ,לו וטענו. מעובר דמוכרח וכמו ,באונס

 היה בודאי הוא, לו קורא היית אם אבל''

 היה לא כ"וא, הדלת סוגר ולא אותך שומע

. ''אותו להרוג הצלתך בשביל צורך שום

 עצמו דנרדף מ"המל כתב הלא ,אמר ז"וע

 יכול ,מאבריו חדבא הצילל כשיכול אף

 וזה רודף הוא למעשה כאן גם כ"וא, להרוג

 אוסר אינו, דיבור י"ע עצמי להציל שיכולתי

 צודק ראובן האם. אותו להרוג עליי

 ואחד ,הגוים מן שבורח במי ,או ?בטענתו

, בורח שהוא יודע שאינו שם עומדש

 יכול היהש אף והרגו, בקול לדבר מתחיל

 לפי שאף ומניוכמד. לשתוק לו לומר

 שהוא משום מ"המל של דינו המבארים

 לא בהול שאינו זה בציור כ"וא, ובהול טרוד

 אבל ,הדין טעם רק זה רהלכאו, כן נאמר

 לו שיש במי ואף ,מקום בכל נאמר הדין

, "עליו נהרג היהי לא, גמור הדעת יישוב

 ל."עכ

יש לדון בגוי שיכל להציל עצמו באחד 

. האם נהרג מאבריו של הרודפו והרגו,

 ומתוס' משמע דאינו נהרג 

 ,שכתבתי כ', קמן בס''קלעיין  יא(

שליהודי מותר להרוג גוי לצורך הצלת 

נפשו, ובכ"ז הגוי הנרדף יוכל להרוג את 

באופן שהגוי  ,ואמנם יש לעיין .רודפו

הנרדף יכול להציל את עצמו בזה שרק 

יפגע באחד מאבריו של הרודף, והגוי יהרוג 

 ?דפו, האם פטור או חייבלגמרי את רו

וף חו"מ ס)לפי דברי החזו"א  אורהדלכ

המשנה למלך,  שביאר את דעת(, יז סימן

שהנרדף שיכל להציל באחד מאברי הרודף, 

והרג את הרודף, פטור, כי טרוד להציל את 

 נפשו, א"כ גם הגוי טרוד להציל את נפשו,

וישלח(,  שתואילו לרא"ם )ריש פר ופטור.

 ,פרק א ,רוצח הלכותלוי )וכן במרן רי"ז ה

הנרדף יכול הסיבה שש ביאר,ד"ה 'והנה'(, ש

רוג את הרודף גם כשיש לו אפשרות לה

הבא היא שפגיעה באברו של הרודף, 

להורגך השכם להורגו, יתכן שגוי לא קיבל 

 'היתר' זה, וצ"ע. 
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, משמע לקמן בסק''כאבל בתוס' שהבאנו 

שגם לגוי יש היתר של ''הבא להרגך'', 

 'כ, לפי שני ההסברים אין הגוי נהרג.וא'

 

ובעיקר הדין, שאם יכול להצילו באחד 

מאבריו, חייבין להצילו ולא להורגו, חידש 

בזה הגר''א גניחובסקי זצ''ל, שאם חושש 

הנרדף, שעי''ז שישאיר את רודפו בחיים 

כשהוא פצוע, יש צד שיתנקם בו הרודף 

 ויהרגנו, חייב להורגו. 

את רודפו היהודי כשגוי מנסה להרוג 

)שרודף בהיתר(, מצווה להציל את היהודי, 

 דדמו של היהודי סמוק טפי

שיש חילוק בין  ,בזה עוד נראה להוסיף יב(

מי , לבין יהודי תינוקשזורקים אותו על  מי

כי כשהתינוק ינסה  גוי.רודף בהיתר ש

להרוג את רודפו הנזרק עליו, ושניהם 

ד עושים בהיתר, אין לאדם שלישי מהצ

כי מאי חזית  ,להתערב ולהרוג אחד מהם

להעדיף האי מהאי, ועל אף שהראשון 

הנזרק "התחיל", ס"ס שניהם בהיתר, 

ולאדם שלישי דהרודף אינו עושה מעשה, 

)מה שאין כן  .נאמר שב ואל תעשה

שהמתחיל רודף באיסור, והנרדף ישכים כ

להרוג את רודפו, מצוה על אחרים לעזור 

ברודף בהיתר את  אבל .לו, ולא לרודף(

הגוי, והגוי מנסה בהיתר להשכים ולהרוג 

יש לאדם שלישי לכאורה את רודפו, 

להתערב ולהרוג את הגוי, כי כאן אין שייכת 

דדם יהודי  ,סברת מאי חזית, כי אכן חזית

אדום יותר מדם הגוי, ועדיף להרוג את הגוי 

שעכשיו גם רודף, מאשר להרוג את היהודי 

, לעיל בסק''זבר כתבנו, וכ .שרודף את הגוי

שיתכן שמצוה לעזור ליהודי, אפילו 

 כשרודף אחר גוי באיסור.

והוא הדין שאין יהרג ואל יעבור בהריגת 

 עובר, דדמו של הנולד סמוק טפי

לשיטת הרמב"ם שאע''פ ש ,והוא הדין יג(

'עובר' נחשב  ,(תכה ס"ב סימן)והשו"ע 

 , ולכןלכל דברז אין דינו כנפש "בכלנפש, 

ואם לאו  ',עובר'יאנסוהו עכו"ם להרוג שכ

ואכן  יהיה מותר להרוג את העובר. יהרגוהו,

כתב בחידושי רבי שמואל )סנהדרין  כך

ותר להרוג העובר, כי סימן י"ד אות ז(, שמ

ק טפי מדם העובר שעדיין ודם דידיה סמ

 ,ז אות רצה,מצוה )וע"ע במנח"ח  .לא נולד

 .שרודף אחר העובר לא הוי רודף(

 אימו רשאית להרוג את הרודף אבל

שאף שכאן העובר לא  ,ונראה לומר יד(

יכול להגן על עצמו ולתקוף את זה שקיבל 

, אדם עליו זורקיםש מיכמו ) ,היתר לרודפו

, ולהרוג את הנזרק יכול להגן על עצמוש

 גם על עצמו,, שיכול להגן וכמו הטריפה

למ"ד שמותר להרוג את הטריפה 

רשאית מו יא אבל, (שמאנסים אותו לזהכ

כ ")וכ ולהרוג את הרודף העובר להגן על

  (.רבי שמואל הנ"ל בחידושי

 

 והטעם: דעובר ירך אימו
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לא יוכל לטעון הרודף אחר העובר ו טו(

לה, שלא תתערב, כי היא בגדר של 'אדם 

שלישי' שאסור להתערב, מכיון שתענה לו 

ש'עובר ירך אימו', ונחשבים כגוף אחד, 

שהרודף כגן על עצמו, גם ומותר לנרדף לה

]ובעניין עובר ירך אימו, עיין  .רודף בהיתר

 ,ט עמודועיין ב'סיני' יא,  .לד סימןלקמן 

שחידש שהמחלוקת אם העובר ירך אימו 

ה במחלוקת שהובא האו לא, תלוי

לד  בסנהדרין צא:, ובבראשית רבה פרשה

אות י, מתי  ניתנת הנשמה בולד. ולגבי אם 

חס לעובר תלוי הכרעות הלכתיות בי

ת בנין ציון החדשות "במחלוקת זו, עיין בשו

ד אות יא,  סימןע "א אבה"צז, חזו סימן

 סח[. סימןב "ת חוות בנימין ח"שו

ד עובר לאו ירך אימו "יתכן שגם למ

 רשאית להרגו, שלא יפגע באחד מאיבריה

עובר לאו ירך 'למ"ד  ה"דה ,ויתכן טז(

יפגע תהיה רשאית להרגו, כדי שלא  ',מויא

דהנה יש לדון באבריה ע''י הריגת עוברה. 

)אלף נב, והובא  ,בתשובה בדעת הרדב"ז

בפת"ש יו"ד סימן קנ"ז ס"ק ט"ו(, שאין 

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 

כשראובן לא אם  ותר לו, דמכל שכן,מ

הרדב"ז שיש לראובן למות,  כתבפושע, 

והעיקר ששמעון לא יאבד את אברו, א"כ 

בר יכ"ש כשראובן פושע שרודף אחרי א

ראובן הרשע, חברו, שנעדיף את מיתת 

ואמנם רק  .מאיבוד אבר של שמעון

 ., וכנ"ללפגוע בראובן לשמעון יהיה מותר

זאת, צריך  ואולי אדם שלישי שרואה

להציל את מי שרוצים להרגו, שהרי יש 

איום על חייו, ולחבירו יש איום רק על 

 אברו, וצ''ע.

ואף שבממון אין רשאי להרוג את הבא 

 ליקח ממונו, דבר שלא ניתן להישבון שאני

מנידון הרדב"ז, שהרי  קחלליש דואף  יז( 

שם בשב ואל תעשה של שמעון מת ראובן, 

קום ועשה הורג את ואילו כאן, שמעון ב

נראה דמותר לשמעון להרוג  ראובן, בכ"ז

אין אדם מחויב לשבת ש את ראובן, כיון 

ולשתוק לרשע שבא לפגוע בו, ואף 

הרשע בא לפגוע בממונו, אין היתר, כשש

שהרי ממה שהתירה התורה בא במחתרת 

 שמי שסתם באכי בא להרגך, משמע 

להזיק לממונו אין היתר, בכ"'ז לא דמי דבר 

הניתן להשבון בבי"ד, לאבר שיאבד לעולם, 

הטעם שכתב שם ברדב"ז שדרכיה  וכעין

דרכי נועם, ואדם לא חייב ליתן אברו 

להצלת חבירו, כמו כן, אין אדם חייב 

 .לשתוק שבאים להזיק לאברו

דין זה הוא אפילו כשאין ברדיפת האבר 

 רשעות

ולכאורה גם באופן שהרודף אינו רשע,  יח(

זורקים את ראובן על אברו  וכגון שליסטים

של שמעון, שיהיה מותר לשמעון להרוג 

 את ראובן כדי להציל את אברו. 
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 ע"ובמי שרודף אחר חבירו ליסרו, צ

ובאופן שהרודף לא בא לאבד אברו,  יט(

אלא לייסרו ביסורין )שיש להם קצבה, 

, ועיין ושאין להם קצבה(, יש לעיין לדינא

דון שם עוד מה שני יא, סימןלעיל בשער ג, 

 בהרחבה בדברי הרדב"ז הנ"ל.

הרוג את היהודי שרודפו לגוי יהיה מותר ל

, שהרי דין הבא אף שהיהודי עושה בהיתר

להרגך השכם להרגו נאמר גם בגוי, כמו 

 הרג עבדיושכתבו התוס', שאנטונינוס 

מדין הבא שמא יגלו שלומד עם רבי, 

 להרגך

, שליהודי נג אות יח סימןעיין לקמן  כ(

כדי להציל את נפשו.  ,היה מותר להרוג גויי

שאף שמותר ליהודי להרוג את הגוי  ונראה,

כדי להציל את נפשו, בכ"ז לגוי יהיה מותר 

להרוג את היהודי הרודפו, שהרי דין "הבא 

 .גם בגוי נאמרלהורגך השכם להורגו", 

(, י: בד"ה חד)כדמצינו בתוס' בע"ז 

על מה דאיתא בגמרא שם,  ,שהקשו

לו לאנטונינוס מערה מסויימת,  שהיתה

אשר היתה הולכת מביתו עד בית רבי, והיה 

הולך בה לבית רבי ולומד עימו תורה. וכל 

יום היה אנטונינוס מביא עימו שני נערים 

ללוותו במערה. אחד מהם היה הורג בפתח 

ביתו של רבי לפני שנכנס, ואחד אשר 

ליווהו בחזרה, היה הורג בפתח ביתו שלו, 

יוודע לאיש שהוא לומד תורה עם  כך שלא

היאך הוה קטיל רבי. והקשו התוס', 

והלא שפיכות דמים היא  ,אנטונינוס לעבדיו

ובתירוצם  ?שבן נח מצווה בהם תומז' מצו

הראשון תירצו, שהיה ירא פן יודיעו הדבר 

אל השרים שלומד תורה עם רבי, והיו 

גורמין להורגו, ואמרינן אם בא להרגך 

כברכות נח., סב:, סנהדרין )השכם להורגו 

 (.עב.

אין אדם צריך ויש להביא ראיה מהתוס', ש

להימנע מלעשות רצונו מחשש שירדפו 

 אחריו ויצטרך להרוג את הרודף

שמותר לאדם  ,בתוס'התחדש והנה  כא(

לעשות פעולה שידוע שתגרום שירדפו 

"יכול להציל הוא כמו אותו, ולא אמרינן ש

ללמוד אצל  באחד מאבריו" ע"י שלא ילך

רבי, אלא מותר לו ללכת למקום חפצו, ואף 

יצטרך להיות נרדף, ולהרוג את  וודאישב

. וכמו שאין אדם צריך להפקיר הרודף

ממונו לבא במחתרת כדי שלא יצטרך 

 להרגו.

מותר יש להביא עוד ראיה מדברי התוס', ש

, להרוג אפילו את מי שיש ספק אם רודף

ש שיגלו שהרי גם באנטונינוס היה רק חש

 העבדים

 אם בספק דגםועוד התחדש בתוס',  כב( 

, ולהורגו להקדים מותר ,רודף יהיה חבירו

 פן" ירא שאנטונינוס היה ,'התוס דלשון

, ומשמע שספק "השרים אל הדבר יודיעו

 ת"בשורודף, נידון ככל רודף, וכן הוכיח 

 ,ה"תרצ קראקא, ריינהאלד) אברהם מנחת

ד "בדברי הראבועיין  .(ג"י אות ב"מ סימן
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בעניין  ש עוד"ועיי ,כא סימןלקמן שהובאו 

 'ספק רודף'.

דעת מרן הגראי''ל, שמהתוס' יש להביא 

ראיה רק על הנרדף, שמותר להרוג את מי 

שספק אם רודפו, ולא על אחר, שלגביו 

 אמרינן ''מאי חזית''

בספר משנת פיקו''נ )סימן מו סק''ה( ו

י הראיה הצעת''הביא ראיה זו, וכתב וז''ל: 

נמן י"ל שטיימהתוס' קמיה מו"ר מרן הגרא

 ,שדבר זה הינו חידוש רב ,שליט"א, ואמר

וצריך לעיין אם א"א לפרש התוס' באופן 

דבכל אופן מהתוס' רק  ,והוסיף ואמר .אחר

דחייך קודמין,  ,חזינן דלנרדף שרי להורגו

אבל לאדם אחר יהא אסור להרוג הרודף 

הנרדף מספק, דמאי חזית להעדיף נפש 

 .''כיון דל"ה אלא ספק ,מנפש הרודף

אבל דעת בעל משנת פיקו''נ, ששאני 

מעשה אנטונינוס, ששם עצם הדיבור של 

העבדים בינם לבין עצמם על כך הוי סכנה, 

וממילא אין כאן ספק, אבל אדם שיתכן 

 שאינו רודף כלל, אסור להרגו

אכן לענ"ד אבל כתב בעל משנת פיקו''נ: ''

וס' כך היא, דהנה זה בודאי נראה דכוונת הת

שעבדים שרואים ענין תמוה שכזה שהולך 

המלך ללמוד תורה דרך מערה נסתרת, הרי 

שידברו על זאת ביניהם ועם נשיהם 

וחבריהם, ועי"ז הדבר יתפרסם דחברך 

חברא אית ליה, ויש חשש שיגיע הדבר אל 

השרים וגורמין להורגו, ונמצא שמה 

ו דבר שהעבדים ידברו ביניהם זה עצמ

שיכול לגרום סכנה לאנטונינוס, וסגי בהכי 

לאחשוביה לעבדים כרודפים, שהרי בודאי 

שיעשו דבר שיכול לצמוח מינה סכנה 

לאדונם, ודומה הדבר להאמור בשו"ע 

דמי שעוסק  ,בסימן שפ"ח סעיף י"ב

יכולים  ,בזיופים ויש לחוש דמזיק לרבים

 ,וכתב שם בביאור הגר"א .למוסרו למלכות

הגם שאינו מתכוין ואף שאינו  ,ודףדהוה ר

דכל שעושה דבר  ,והיינו -אלא "חששא", 

הרי הוא  ,שיכול לצמוח מזה סכנה לאחרים

רודף גמור שהרי מעשהו יכול לגרום 

למיתה, והן הן הדברים האמורים במעשה 

שהעבדים הרי בודאי שידברו  ,דאנטונינוס

ויש עי"ז סכנה לאנטונינוס ונמצא  ,על זאת

אולם אדם שיש ספק אם  .ודפיםדחשיבי ר

הסברא הפשוטה  ,עושה כלל מעשה דרודף

שהרי יתכן שהוא אינו רודף  ,שאסור להורגו

נהרוג מספק לאדם על ומהיכי תיתי ש ,כלל

  ''.לא ַעול בכפו

גם מרן הגרח''ק דחה, שאין ראיה ממעשה 

אנטונינוס לספק רודף. א. דגוי שאני, 

הוי שאינו מוזהר על הספיקות. ב. ששם 

 קרוב לודאי, וגוי נהרג עפ''י אומדנא

ושאלתי ומסיים בעל משנת פיקו''נ: ''

לרבנו הגר"ח קניבסקי שליט"א בדבר 

האם מוכח מהתם דמותר  ,התוס' בע"ז

ולא   .רוג ספק רודף, והשיב "בגוי מותר"לה

מנלן לחלק בדבר זה בין גוי  ,נתפרש

לישראל, אכן יעוין בפתיחה דהפמ"ג בסדר 

ל עם הנשאל סדר שני אות הנהגת שוא

דב"נ אינו מוזהר בספיקות, וממילא כל  ,מ"ג

דהוה ספק רודף אינו מוזהר על הריגתו. 
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שוב הוסיף וכתב רבנו הגרח"ק: כנראה 

שהיה קרוב לודאי, וגוי נהרג ע"פ אומדנא 

 .'')וכמו דנהרג בע"א ובדיין אחד(

מי שידוע עליו שירדוף, הותר דמו כדין 

 רודף

חת אברהם )שם, באות יב(, ע במנ"וע כג(

שכתב, שעוד התחדש, שאף שהרודף עוד 

לא התחיל ברדיפתו, אלא רק עתיד לעשות 

ז מותר להורגו, ומבא במחתרת לא "זאת בכ

למדנו זאת, כי שם למעשה התחיל בתהליך 

אבל  שיתכן שיתפתח לרדיפה,הגניבה 

לא התחיל כלום, אלא  ,אנטונינוסבעבדי 

, ודמי לגנב רק ידוע שכך עתיד להיות

ללכת מתכנן שנמצא עדיין בביתו, וידוע ש

ולבוא במחתרת לגנוב מבעל הבית, ולמדנו 

ג מותר להורגו. ואכן כך "מכאן שגם בכה

 ,שבת הלכות) שלמה שלחן בספרמצינו 

 שרגיל דגנב (,ח הערה ,ו סעיף שכט סימן

 . זמן בכל להורגו מותר לבתים לפרוץ

יתר ח לה"ראיה ליסוד זה מביאור האוה

 הריגת אנשי שכם

ד דיש להביא "ולכאורה נראה לענ כד(

ראיה ליסוד זה, מדברי האור החיים 

שכתב לתרץ את  ,)בראשית לד, כה(

קושיית הראשונים, על ההיתר של שמעון 

בני "ל: "ולוי להרוג את כל אנשי שכם, וז

יעקב לא היה בדעתם להרוג אלא בעל 

עבירה, אלא שכל בני העיר רצו לעמוד 

ץ כנגדם, לבל יהרגו מלכם, אשר על כן בפר

כ בספר 'פנים יפות'. ". וכ"הרגום מדין רודף

שהרגו את כל העיר תחילה מדין  ,הנה חזינן

 רודף, כי ידעו שיעמדו כנגדם.

בעין יעקב הוסיף שהיתר אנטונינוס להרוג 

 את עבדיו היה מכוח מלכותו

ירוש עיון יעקב )מבעל בפ ,אמנם כה(

לגבי המעשה עם עבדי  (, כתבהשבות יעקב

"אע"ג דבן נח מצווה על  : אנטונינוס

שיש לו  ,מ"מ מלך שאני ,שפיכות דמים

מכ"ש במקום שירא  ,רשות להרוג עבדיו

ומשמע  .ממנו שיתגלה הדבר על ידו"

שבגוי רגיל שאינו מלך, אין רשות להרוג 

 את רודפו.

נראה שהוספתו היא רק לרווחא דמילתא, 

 ומודה לדין רודף בגוי

אמנם, מלבד מה שקשה להבין זאת  כו( 

לא חילקו  פותבסברא, ומלבד מה שבתוס

בין מלך לבין גוי רגיל, גם בדבריו אין הכרח 

לרווחא רק הוסיף כנראה שלדיוק הנ"ל, ו

 ,נראהוא"כ . דמילתא שגם היה מלך

, "ע מותר לגוי להרוג את רודפוושלכ

ומסתבר שה"ה גם כשהרודף יהודי, וכנ"ל, 

צינו חומרא לגוי בשפיכות שהרי לא מ

דמים של יהודי, מאשר שפיכות דמים של 

קו את הכלל "הבא תוס' העתיוהרי גוי, 

 להרגך" גם בגוי.

ל ששמא רק חולק על הדין שיכול "ועוד י

להרוג את הרודף עוד לפני שהתחיל מעשה 

 ג."הרדיפה, ולכן דווקא מלך יכול אף בכה

 לדעת הגרח''ב ליברמן, מה שהוסיף העיון

יעקב את כח המלכות, הוא כדי לתרץ, איך 
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הביא אנטונינוס את עבדיו לכתחילה 

למקום שיהיו רודפים ויהרגם, אבל ודאי 

 שיש דין רודף בגוי

 ,והוסיף הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א

 ,שהרי באמת דברי תוס' הם מחודשים

שהרי אע"פ שמסתבר שמותר ללכת 

במקום אע"פ שיודע שמחכה לו שם רודף 

ויצטרך להרגו, מ"מ כשהוא לוקח אותם 

לה למקום שיודע שעי"ז יצטרך לכתחי

הרי זה  –יתהפכו לרודפים ש וןכי להרגם

חידוש גדול מאוד שיהיה מותר, שהרי הוא 

גרם להם שירדפו אותו, ובפרט שהם הגיעו 

בשביל לעזור לו ולשרת אותו, ואע"פ 

כי סוף סוף  ,יתכן שמותר להרגם ,שבדיעבד

מ"מ אסור לכתחילה  –רודפים עכשיו הם 

, ולכן כתב העיון יעקב שמלך יש כךלתכנן 

 וצ"ע. ,לו דין אחר

, לפי השיטות גוי שאונסים אותו להרוג

שא''צ למסור נפשו על כך, מותר לנרדף 

להרגו, אבל אחר לא יתערב, כיון ששניהם 

 נוהגים בהיתר

 באופן שגוי נאנסיש לעיין, מה הדין, ו כז(

 שיטות שאיןפי הלשהרי  גוי אחר, הרוגל

, במצוותיו מצווה על מסירות נפש הגוי

שאונסים אותו מותר לו להרוג את הגוי 

ונראה לומר, שאף שלגוי הנרדף  שיהרגנו.

רודפו, שיהיה מותר להרוג את הגוי 

וכדמוכח מהתוס' הנ"ל, בכ"ז לאדם אחר 

)בין יהודי ובין גוי(, שרוצה להציל את הגוי 

א חייבים להציל את הנרדף )אף שבד"כ, ל

מיירי שרוצים  כאןהגוי הנרדף, בכ"ז 

להצילו(, יהיה אסור להרוג את הגוי 

)ואם הוי איסור דאורייתא  ,שהתחיל לרדוף

דתלוי במחלוקת שמובא או דרבנן, י"ל 

יט באיסור הריגת  סעיףסימן נג לקמן ב

דמאי חזית להעדיף נפש הנרדף  ,סתם גוי(

הרודף, נמצא כיון דגם הגוי דמנפש הרודף, 

בסכנה ע"י האנס, וגם הגוי הנרדף בסכנה, 

מהיכי תיתי שיהיה מותר להציל את הגוי 

מאי חזית להציל גוי זה, מגוי זה, דהנרדף, 

  .שב ואל תעשהב נהוגוע"כ צריך ל

ז מה  ק"לעיל בתחילת הסימן בסועיין 

שכתבתי, שבאופן שהגוי הנרדף מנסה 

דפו, )בהיתר וכנ"ל( להרוג את היהודי הרו

להתערב ולהרוג  מי שרואה זאת האם צריך

 את הגוי.

הבנין ציון הוכיח ממעשה תמר, שלא היה 

לה היתר לנהוג ביהודה דין רודף, שמי 

 שאינו רודף להרוג בעצמו אינו נידון כרודף

באנו , שהלקמן סימן נג אות כהעיין  כח(

 ,שהקשה ,קעב סימן ציון הבניןדברי  את 

יהודה כדי להציל מדוע לא ביישה תמר את 

נפשה, הרי כיון דרצה לשורפה שלא כדין, 

הו''ל רודף, ומותר היה לה להרגו להצלתה, 

וכ''ש שהיה מותר לה לביישו! ואין לומר, 

שכיון ששוגג היה, אין לו דין רודף, שהרי 

מוכח מסנהדרין עב,ב, שגם רודף בשוגג הוי 

 רודף!
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, שכיון שלא היה יהודה ותירץ בבנין ציון 

ו הורגה, אלא היה שולח אחרים עצמ

 להרגה, לכן לא נחשב לרודף.

אבל קשה ע''ז מדין מוסר, שמבואר 

 שנקרא רודף גם כשאינו הורג בעצמו

והקשה ע''ז הגאון ר' אדיר אוירבך, ]וכן 

בסימן נב[, הרי  הקשה בעל משנת פיקו''נ

מוסר דינו כרודף, ומי שעוסק בזיופים נידון 

ח, א, וב''ק קיז, כרודף, )כמבואר בברכות נ

א, וברמב''ם פ''ח מחובל הי''ב, ובחו''מ 

 שפח, יב( למרות שאינם הורגים בעצמם? 

בעל משנת פיקו''נ תירץ שיטת הבנין ציון, 

 שמוסר יש בו תקנה מיוחדת שנחשב רודף

ובעל משנת פיקו''נ שם הביא לתרץ שיטתו 

 זצ''ל,הגרי"ש אלישיב עפ''י דברי מרן 

קר דינא אלא דמוסר ל"ה רודף מעי

  ., ולפ"ז א"ש דברי הבנין ציוןמתקנתא

אכן האור שמח והמהרשד''ם כתבו, שגם 

 הרודף בגרמא נחשב רודף

רוצח )פרק  כותוע"ע באור שמח הל כט(

א הל' ח( שרודף בגרמא נחשב ככל רודף, 

לכן אף למ"ד 'אשו משום ממונו', מותר 

 עיין)וכן  כדין רודף צית האשלהרוג למ

 עזרי אבי', ג אות ט"י סימן א"ח באחיעזר

 אות' ל סימן משה אמרי, רוצח הלכות ריש

. ואפילו בגרמא רחוקה מצינו שנחשב (י

שדמ,  סימןשו"ת מהרשד"ם חו"מ ככרודף, 

דהמונע ומעכב לפדיון שבויים שכתב 

נחשב לרודף, ואפילו שמיתת השבוי לא 

 נעשית על ידו כלל, אלא ע"י השבאים. 

 

שכל שהדיין  דה, יש לדחות הראיה מיהו

פוסק עפ''י מה שאמרה תורה, א''א לדון 

 עליו דין רודף

ובעל משנת פיקו''נ שם דחה הראיה 

שזה דין  ,דשאני דין בית דין מיהודה, וז''ל: 

ב יהתורה שחייבים לדון ולהרוג למחוי

מיתה, וכל שהדיין פוסק ע"פ מה שאמרה 

תורה א"א לדון עליו דין רודף, דאדרבה זה 

ן שאמרה תורה ובערת הרע קיום הדי

מקרבך, ומצוה קעביד, ואין לו לדיין אלא 

מה שעיניו רואות, ]ודבר זה גם נוהג בבני נח 

שמוזהרין על הדינים להרוג למי שעובר על 

המצות שלהם[, ולכן לא היה ליהודה דין 

כי היה כאן דין בית דין, וגם אם בית  ,רודף

מ"מ כל זמן שהדבר לא נודע  ,דין טעה

ול"ש לדון  ,חל הפסק דין כפי שפסקו ,להם

והנה לשיטת הבנין ציון  .בזה דינא דרודף

דכל שפסקו ב"ד סקילה בטעות  ,נמצא

המחויב סקילה יכול  ,]ע"פ עידי שקר[

להרוג לאלו שבאים להורגו משום רודף, 

והגם שהם שלוחי בית דין מ"מ הרי גם 

בשוגג ובאונס חשיבי רודפים, ולענ"ד זה 

כן נראה כדאמרן דכל שב"ד דבר תמוה, ול

פסקו שוב ל"ש לדון כאן דין רודף, כי זהו 

דין התורה שיש כח לב"ד לדון ע"פ הגדרים 

 .שקבעה תורה

 אוריה מלינובסקי, והקשה הבחור החשוב

שהרי כתב שם רש"י "אף על פי שהיו 

מוציאין אותה לשריפה לא אמרה להם 

ליהודה נבעלתי, אלא שלחה לו: למי שאלה 
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יודה",  –הרה, ואם יודה הוא מעצמו  לו אנכי

עכ"ל, משמע שידעה שיכול להיות שלא 

ואעפ"כ היא הסכימה לישרף, והרי  ,יודה

ברגע שהדיין יודע את האמת ואינו מודה 

בדבר כבר לא נחשב ל'דיין' שצריכים 

 ? וצ''ע.לפסוק כמוהו, ושפיר נחשב כרודף

מכאן יש ללמוד שעל רודף שטועה מותר 

 רגולחוס ולא להו

ויש לעיין, כשהרודף טועה וחושב  לא(

שיש לו מצוה, האם מותר לנרדף להורגו, 

ולכאורה ודאי שמותר, כי הנרדף לא אשם 

ל, שאף שבכל ". אלא שיק ב"בסל "וכנ

רודף יש איסור לחוס עליו, אבל באופן 

שטועה, מותר לחוס עליו ולוותר על חיי 

הנרדף בשביל שהרודף ימשיך לחיות, וכמו 

היתה מוכנה לוותר על חייה, לטובת שתמר 

 יהודה. 

ו הוא, אם בשביל שלא יתבייש יהודה, "וק

מותר לה לוותר על חייה כשרודפה בטעות 

ש שכדי שלא ימות מותר לה "ל, כ"וכנ

 לוותר על חייה.

אבל לפי דברי בעל משנת פיקו''נ, יתכן 

שדיין שאני, כיון שאין לו אלא מה שעיניו 

בו דין רודף. משא''כ  רואות, ולא שייך לדון

ברודף רגיל שטעה, יתכן שנוהגת בו 

 המצוה, שלא לחוס על נפש הרודף.

 נפלאות השי''ת, בהצלת ילד מטביעה 

והנה ראיתי לנכון לשוח בנפלאות  לב(

ש, ולספר מעשה ניסים שאירע "הבורא ית

לי בהיותי נער כבן שמונה עשרה. והכי הוה 

, גופא דעובדא, שפעם אחת בהיותי בים

שחיתי עמוק ורחוק מהחוף, והנה שמעתי 

, "הצילו הצילו"שצועק  10או  9קול ילד כבן 

ושחיתי לעברו, וראיתי שכמעט טובע 

למוות, ורציתי להצילו, אלא שלא ידעתי 

שכשמצילים מי שטובע, צריך לתופסו 

מאחוריו. ואני באתי מול פניו, ואמרתי לו 

תן לי יד, ואני אשחה ביד השניה ואמשוך 

כ מבוהל, וכבר בלע "תך. אלא שהיה כאו

הרבה מים, שלא התייחס לדברי אלא קפץ 

על ראשי, כדי לעלות מעל המים ולנשום 

אויר. ומיד כשהוצאתי את ראשי, שוב קפץ 

, וכך "הצילו..."עלי תוך כדי שצועק בבהלה 

היה עד שגם אני בלעתי הרבה מים, ולא 

יכלתי להתקדם איתו אפילו מטר אחד, כי 

ל, ואף שניסתי להסביר לו "תולל כנרק הש

ו, ועליו להירגע ולתת "שכך נטבע שנינו ח

לי יד וכך נוכל להתקדם, לא היה עם מי 

לדבר..., ולאחר שכמעט אפסו כוחותי, 

הרגשתי שנשאר לי עוד קצת כח להודפו 

מעלי בכח, ולהציל את עצמי ולחזור לחוף. 

אבל אמרתי בליבי שאני לא מסוגל לעשות 

אסלח לעצמי כל חיי, ולכן  זאת, ולא

נשארתי להמשיך ולנסות בטיפת כוחי 

האחרונה למשוך אותו ולשחות לחוף. אבל 

לא השתנה כלום ורק איבדתי עוד ועוד כח, 

ובלעתי הרבה מאוד מים, ולא יכולתי 

לנשום, כי כאמור כל רגע שהוצאתי ראשי 

מעל המים, מיד תפס הילד בראשי בכח 

ס ראשי למים... והעלה את עצמו, ושוב נכנ

והרגשתי שאפסו כוחותי לגמרי ממש, 
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ל, ואז "ושנינו הולכים לטבוע למוות ר

הרמתי עיני כלפי מעלה, וזעקתי לצור 

תציל את חיינו "העולמים מעומק הלב: 

רבת ! )אין לתאר את הרגשת קי"בבקשה

ואני טרם  האלוקים בתפילה אדירה זו...(.

גיע אכלה לדבר, שמע ה' בקול עניי, והנה ה

פתאום, גל גדול והעיף את שנינו אל קרבת 

החוף, עד למים הרדודים. ]ויש לציין 

 כל כך  שמדובר בנס גלוי, כיון שהמרחק היה

שבדרך הטבע אין לכך הסבר.[  ,גדול

וראיתי הרבה אנשים רצים לקראתינו, ואז 

איבדתי את הכרתי, ונפלתי, וכשפתחתי 

את עיני הייתי בבית החולים מחובר 

שהרופאים  ,רים שונים, והסבירו לילמכשי

באמבולנס שהוביל אותי, הצילו את חיי, 

 וגם הילד ניצל בלי שום פגע.

ג, דהא "יש לעיין האם מותר להציל בכה

 ע שחייך קודמין"ל כר"קיי

ואת חטאי אני מזכיר היום, שבאותם  לג(

רגעים קשים, לא עלו במחשבתי סוגיות 

חר רבות שנידונו בספרינו זה, אלא שלא

זמן חשבתי שמא שלא כדין עשיתי, כי בזה 

שיכלתי להודפו ולהציל את עצמי, 

שאר איתו למרות שלא היה יוהעדפתי לה

לכאורה היה זה  .פ טבע שנחיה"סיכוי ע

מ סב.(, שסובר: "כדעת בן פטורא )בב

 יראה ואל, וימותו שניהם שישתו מוטב"

אבל הרי  ."חבירו של במיתתו מהם אחד

" חבירך לחיי קודמים ייךח"ע ש"ל כר"קיימ

יב  סעיףבשער ב פרק ב )כדכתבנו לעיל 

 (.155בהערה 

יתכן שכיון שהנטבע אנוס בסיכון חיי 

ל "ע, י"וגם לר. המציל, מותר לחוס עליו

מותר אחד מהם,  שכשיש סיכוי שינצל

 לוותר לחבירו

ד "ל, שבנד"אלא שלאחר התבוננות, י לד(

 ע סובר שלא"ראמנם ע יודה, מכיון ש"ר

צריך להתחלק עם חברו במים שלו, אבל 

ל קפץ על ראשי, הוי "אחרי שהילד הנ

כי חשיב כהריגת  ,איסור רציחה להודפו

הילד בידיים, ומאי חזית דדמי סומק טפי?! 

ל שהילד נידון כרודף, שלמעשה "אלא די

בפעולתיו ניסה להטביעיני במצולות ים. 

ובזה נכנסנו לנידון הגדול אם יש רודף 

ל דאף אם "וי ,עיין לקמן סימן מגבאונס, 

ז "נימא שאין דין מוות לרודף באונס, בכ

מותר לנרדף להציל את עצמו. אלא שיש 

ל, האם מותר לנרדף לוותר "לדון בכגון הנ

לא "לרודף באונס, ונימא שאין איסור 

בשער ב ש "עיי כשהרודף אנוס, "תחוס

ע שחייך קודמין, אם "בסברת ר 155בהערה 

. ל הקיתון של מים לחבירויכול לוותר ע

ל דאף אם נימא שמותר, זה "ד י"ולגבי נד

רק כשסוף סוף הרודף ינצל )או חבירו 

ההולך עימו במדבר(, אבל פשוט שאם 

ע "שניהם ימותו, אין היתר לפי שיטת ר

לוותר, ולפי זה לא עשיתי כדין בכך שלא 

ל שאם יש "הדפתי אותו. אלא שעדיין י

ששניהם ינצלו )או סיכוי, ולו הקטן ביותר, 
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ל שמותר, גם לדעת "ל(, י"לפחות חבירו וכנ

 ע. "ר

שופטים המאשרים  ,ל"לכאורה לפי הנ

ל רופאים המבצעים זאת, "צהמתת חסד, וא

 יש להם דין רודף

יש  עוד ,ולגבי הנידונים שנכתבו לעיל לה(

לגבי רופא שכוונתו  הדין, מה לעיין

"לטובה" לעשות לחולה "המתת חסד", וכן 

בי שופט המאשר זאת, האם נחשבים לג

)ודין השופט  .השופט והרופא כרודפים

שופט יש גבי הפחות חמור מהרופא, כי ל

יהודה לא כיון שהבנין ציון הנ"ל ש את דעת

היה הורג את תמר בידיו, אלא ע"פ ציוויו 

 היתה נהרגת, לכן אינו נידון כרודף(.

כ "ה גם כשהחולה ביקש זאת )אא"וה

 החולה טריפה(

פ  סימןבמשנת פקו"נ )על זה כתב ו ו(ל

: "ודבר זה לדאבוננו מצוי ל", וזס"ק ב(

שחולה שנחשב "סופני" שאין לו  ,בזמננו

סיכוי להתרפאות וחייו חיי סבל, כשהחולה 

יש  ,מבקש או ביקש בעבר שרוצה למות

מהרופאים שעושים כן להמיתו והרי זה 

רציחה גמורה, ולרופאים אלו יש דין רודף, 

מקומנו חוק המינים שצריך הרופא ופה ב

לקבל על דבר זה רשות מ"שופטיהם", ויש 

שמתיר  ,לדון דגם השופט יש עליו דין רודף

נפש החולה למיתה, וכשם שהמוסר חבירו 

למלכות דינו כרודף הגם שאינו הורג בעצמו 

אלא המלכות היא ההורגת, וכמפורש 

בברכות )נח.(, ובב"ק )קיז.(, ה"נ בשופט 

ופא להרוג לחולה דינו כרודף..." שאומר לר

)ואמנם שם בס"ק ה, חילק שכשהחולה 

בגדר טריפה, או ספק טריפה, דלא יהיה 

 עיי"ש עוד.  ,לרופא המבצע דין רודף(

אמנם אפשר כשהחולה ביקש את ההמתה, 

 אין לרופא ולשופט דין רודף

החולה עצמו רוצה אפשר כשאמנם  לז(

וט שיעשו לו "המתת חסד", אין הדבר פש

שיש לרופא דין רודף, כדמצינו במנח"ח 

, שהסתפק באופן (מצוה לד ס"ק יג)

שהנרדף ביקש מהרודף לרודפו, שאף 

שודאי שיענש ההורג כרוצח לכל דבר, אבל 

 .לא פשוט שבדרך להריגה יחשב כרודף

 אי נימא דיש לו דין רודף, יצא דבר חידוש

לפי הצד שיש לו דין רודף, אורה ולכ לח(

וה, שלאחרים יהיה מותר יצא דבר תמ

להרוג את הרודף, ולנרדף יהיה אסור להרוג 

אותו, שהרי בידו "להציל באחד מאבריו", 

 ע"י שיבטל את בקשתו.

יש לדון, האם רופא שנאנס להרוג חולה 

 י בקשתו, צריך ליהרג ולא לעבור"עפ

ומצאתי עוד בנידון זה, בספר אבני לט( 

שיש בקונטרס נפש שלימה, שאלה ט 

 עמודנ, "פס בסוף ספר משנת פקו)הוד

י "שמא(, שדן בדין רופא שהתבקש ע

כל החולה להמיתו, אם יש לרופא דין כ

 דן וכן רוצח שחייב מיתה בעדים והתראה.

מה הדין  ,וכן יש לדון האם נחשב לרודף.

למסור את אם יכפו אותו על זה, אם צריך 

וכתב שחקירה זו  נפשו, וליהרג ולא לעבור.
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אופן שהחולה לא יכול לאבד אפילו ב ,היא

ב. ]ואז הוי תרי "כי רך לבבו וכיוצ ,את עצמו

ועדיין יש מקום לדון שאין  עיברי דנהרא[.

הרופא נחשב ככל רוצח רגיל, שהרי הוא לא 

 שונא לו ולא מבקש רעתו.

יתכן שפטור, כיון שדמו של החולה 

 שמפקיר נפשו סמוק פחות

נו והשיב דאכן אם אונסין אותו לזה, אי מ(

חייב למסור נפשו, כי לא שייך כאן סברת 

מאי חזית, שהרי החולה מפקיר דמו, ולכן 

דמו פחות אדום מדמו של הרופא שרוצה 

 . "מ גם בזה צריך תלמוד"ומ"לחיות, וסיים: 

 

יש לדון אם הרופא )כשאינו אנוס( חייב 

 מיתה

ובאופן שהרופא לא אנוס, האם חייב  מא(

מקום גילוי לא מצאתי בשום "מיתה, כתב: 

לדין זה, ומגר העמלקי שהמיתו דוד על 

י בקשתו של שאול, "שהמית את שאול ע

 ,אין ללמוד מזה הלכה, דאפשר הוא דווקא

כמו... מורד במלכות... דמלך שמחל על 

 ."כבודו אין כבודו מחול...

יש לדון דאין מצילין את החולה בדם רופא 

 זה, כמו בנערה המאורסה שאינה מקפדת

ואם נחזיק בסברא "שיך שם: והמ מב(

דבדיעבד פטורין עליו, אז תהיה חקירתנו 

והרבה . "אם ניתן להצילו בנפשו...-השניה

דכמו דברודף  ,לפלפל בחקירה זו, והביא

אחר נערה המאורסה, דאם אינה מקפדת, 

כ גם כשהנרצח מתרצה, "אסור להורגו, א

מהיכי תיתי שנחמיר עליו יותר מנערה "

 ."א מן הדין להיות כנידוןדדיו לב ,המאורסה

יש לדחות, דברציחה אין ביד הנרצח 

 למחול

כ דחה זאת, וכתב שאין לדמות "ואח מג(

ששם אין היתר דמו של "לנערה המאורסה, 

הרודף משום העבירה לחוד, אלא גם משום 

פגמה ובזיונה, ונהי דהעבירה אינה יכולה 

למחול, אבל פגמה רשאה למחול, ואם היה 

ה הפגם בלי עבירה, היתה במציאות שתהי

מותרת לפגום בעצמה, והעבירה והפגם 

 ,שני עניינים נפרדים הן. לאפוקי רציחה

, כך הוא כשם שאחר אינו רשאי לרוצחו

ט גופא שמוזהר על איבוד נפש "מה עצמו,

כ לא שייך "א ד."מישראל ועבירת של שפ

כ אפשר "כלל בזה ענין מחילה וריצוי, וע

 ."צילו בנפשודדין רודף ממש עליו לה

 ע"ח דן בזה ונשאר בצ"המנח

והמשיך לחקור בזה, ולבסוף כתב:  מד(

ח מצוה לד "אחר זמן רב ראיתי במנח"

זה פשיטא דאם אחד אמר לחבירו "שכתב: 

להורגו כמו שאול, ודאי חייב מיתה, אך אני 

מסופק אם יש לו דין רודף שניתן להצילו 

 ע. ", ונשאר בצ"בנפשו...

ת הרופא להרגו, ברור אם החולה אונס א

 שאין חייב למסור נפשו

אך חלק ג "וממשיך בעל אבני שיש:  מה(

אם מחוייב למסור עצמו וליהרג  ,מחקירתי

אם  ,ח[ כלל. והנה"מזה לא דיבר ]המנ

ואומר אם לא תהרגני  ,החולה עצמו מאנסו
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או מטעם  נ מותר להורגו,"אהרוג אותך, ממ

י אך הספק של התרת דמו, או משום רודף.

ש ". ועיי"רק אם אחרים אונסין אותו ,הוא

אם הוא עצמו עושה לאחרים שליח  ,שדן

 לכופו שיהרגנו.

כוונת הרופא לטובה לא מפקיעה ממנו דין 

 רודף

דמה שכביכול כוונת הרופא  ,ודע עוד מו(

"לעשות טובה", לא מוריד ממנו דין רודף, 

עט הערה  סימן)כדאיתא במשנת פקו"נ 

רוח שטות, וחושב  שמי שנכנס בו (,96

שאם יפזר גז רעיל בבית החולים, הדבר 

 .ירפא את כל החולים, שודאי דינו כרודף

וכן בטייס שטועה והולך לפגוע בחפים 

וכן  .במקום באויב, שדינו כרודף ,מפשע

בשומר שמתכוון להציל וטועה בזיהוי, יש 

לו דין רודף. ואף שהביא שזה לא כמובא 

ר שיעורי הגריש"א זצ"ל בספמרן בשם 

שאמר שיתכן  קטו סימןתורה לרופאים 

)ועיין  ,שלא נחשב כרודף כיון שבא להציל

 ,בשם החשוקי חמד באנושה לקמן סימן מג

שיש מחלוקת אם יש להרוג את הטייס 

שהרופא  ,, בכ"ז בנד"דשטועה בזיהוי(

"ע חשיב ומתכוון במודע להרוג יהודי, לכ

שבכוונתו לגאול את החולה כרודף, אף 

 .וריומיס

 ואפילו כוונה למצוה לא מפקיעה דין רודף

ולא גרע רדיפתו, ממה שהובא במנחת  

בית הלל ה, בשם (מו סימןח"ג )אלעזר 

ן , שהמל גרים בזמ(ד סעיףרסז  סימןיו"ד )

ואף  .שאסרה המלכות, דין המוהל כרודף

 זה דווקא שם,שנחלק עליו המנחת אלעזר, 

כיון שטועה לחשוב שעושה ממש מצוה, 

כך נצטווה למסור נפש כשעת השמד, ש

אבל סתם רופא שרוצה לעשות 'טובה', 

. "ע דינו כרודףוולא טועה בדבר מצוה, לכ

הוכיח המנחת אלעזר ש ,פוק חזי ,שהרי

סמא לא הרג ישרבי יוסי בן ק ממה כדעתו,

על שהמשיך ללמוד  .(בע"ז יח)את רחב"ת 

סיכן גם למרות שגזרה, תורה בשעת ה

סובר כיון שרחב"ת ש ,אלא !אחרים בזה

שעושה רצון ה', ומצווה להמשיך ללמוד, כי 

הוי כגזרת שמד, א"כ גם אם רבי יוסי חולק 

 .עליו, לא יכול להרוג את רחב"ת מדין רודף

ומה רב המרחק בין רחב"ת שלומד תורה, 

]שוודאי לא פועל  לבין רופא רשע זה

"ע יחשב כרודף. ו, שכאמור לכממניע דתי[

קש זאת, יש את ספק ורק כשהחולה בי

המנח"ח הנ"ל, אם עדיין יש את המצוה 

 לעיל בשער ב,וע"ע  .להציל את הנרדף

אם צריך להציל את  ,, סעיף חבפרק ג

 .ההולך לאבד עצמו לדעת

ואמנם המנחת אלעזר כתב, שכוונה למצוה 

מפקיעה דין רודף, אבל במהר''ח אור זרוע 

 שהובא באחרונים מבואר לא כך

י ברכיה ליברמן שליט"א על והעיר הגאון רב

לא שהמנחת אלעזר שהשיג על הבית הלל, 

על הבית הלל תלונתו אלא על רבינו הגדול 

 אור ח"מהר ת"וכמו"ש בשו ,האור זרוע

 מי "וכן ,ד( סימן חדשות )תשובות זרוע

 דבר בכל או בגויה או בפסולים שעוסק
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 הקהל אם, לקהל פשיעה לידי לבא שיכול

 יכולים, השגיח לאו לעשות שלא בו התרו

 ענינים באילו עוסק פלוני ,לגויים להגיד

 אחת פעם רק כן עשה לא ואם. מכוערין

 אם ,אכן .לגויים להגיד אסור ודאי אז, וחדל

 שסבורין ,עלילה לידי כן מחמת באו הקהל

 בודאי להם וידוע ,עשה שהוא הגויים

 מי יודעים אינם אכן, כן עשה אחד שיהודי

, עשית אתה זה על להעליל ובאים ,עשהו

. אני ולא עשה פלוני לגויים לומר לו מותר

 מצוה לדבר מתכוין העושה היה אם אפילוו

 שמל יצחק של כעובדא, זה של לדעתו ולא

 ,עלילה לידי הקהל באו כך ומתוך ,גרים

 ,עליו להראות ל"זצ מארי אבא' מו והתיר

", עכ"ל. הרי מבואר דורו גדולי כל והסכימו

 הסכימו עמו. שכל גדולי הדור

 )תשובות שבעה נחלת וכן מבואר בספר

 בנדון כן שאין "...מה ב( סימן חדשות

 יצחק דרבי בהא כגון ,זרוע אור ח"דהר

, בעשייתו אחרים שמסכן גרים שמל

 קמא פרק ואיתא, עשה כדין שלא מתחלה

 לאדם אומרים וכי'' :(א"ע' ד דף) דשבת

 שכן כל ,כן אם ?!חבירך שיזכה כדי חטא

 ויסכן מצוה שיעשה לאדם אומרים שאין

 בעבירה הבא מצוה דכמו שכן כל ,אחרים

 עכ"ל. ,הוא"

 והחפץ חיים מביא את דברי האור זרוע,

)בבאר מים חיים סוף הלכות לשון הרע( 

 עיי"ש. 

רופא שקיבל החלטה שגויה לפי תומו, יש 

יותר סברא לומר דלא הוי רודף, כיון 

 לעשות צריךשסבור שכך 

שהתבקש דינו של הרופא עוד בענין 

מהחולה להמית אותו, עיין בספר 'אוהב 

ז(,  סעיףשלום ורודף שלום' )שער יא, 

 ,זה ספק כעין להסתפק יש והנה" שכתב:

 ,והיינו. רגיל באופן הרודף חיי י"ע בהצלה

 לו ואומר ,מאד מסובך ניתוח שצריך בחולה

 בגופך שיש שיתכן ,לך דע, קודם הרופא

 את אנתח כשאניו ,מסויימים חיידקים

 יגרום וזה ,הכבד את ירעילו הם, הכבד

 אם עכשיו לדעת דרך לי אין אבל, למיתתך

 היהא לא הניתוח באמצע וגם, חיידקים יש

 כולי להיות צריך שאניכיון  ,לבודקם מסוגל

 אזניי את סותם ואני, עצמו בהניתוח מרוכז

 על מניח וגם ,כלום אשמע שלא בפקקים

 הניתוח מקום אלא ראהא שלא, כיסוי ייעינ

 כלל שאדע סיכוי שום שאין באופן, גופא

 להבין צריך אתה כן ואם, הניתוח להפסיק

 הסכמה מהווה לניתוח שהסכמתך

 בידים אותך הורג שאני לאפשרות

. כן מ"ע ואמר, החולה והסכים, בהניתוח

 הלך שהמנתח לפני רגע, הניתוח ובאמצע

 שאמנם מעוזריו אחד הרגיש, הכבד לחתוך

 מדי מאוחר וכבר, חיידקים הני קיימים

 שכבר משום, לו שיגיד י"ע המנתח לעצור

את  להציל היחיד והדרך, כלום שומע אינו

 האם. המנתח בראש לירות הוא החולה

 ידע הרי אחד דמצד. להרגו עליו אמנם

 מהרופא וביקש ,זה כוןיסה את שיש החולה
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 הוא ס"סו ומאידך. הסיכון אף על לנתחו

 מזה גדול אונס לך שאין ואף ,אותו רודף

 אונס אם אבל, החולה י"ע התבקש שהוא

 .ל", עכ"לרודף נחשב בזה גם לרודף נחשב

והעלה שם סברא, עפ''י דברי הגר''ד לנדו, 

שמי שסבור שצריך לעשות פעולה 

מסויימת עפ''י דין, אין לו דין רודף, ויתכן 

 שגם רופא זה דינו כך.

 ספק שגם ננקוט ואם"ט, כתב: -ח סעיףוב

 לקמן סימן כא[]א.ה עיין  רודף תורת לו יש

 אם ספק שיש אשה. דלהלן בציור נצייר

 לדעת אפשרות ואין ה,חיי מסכן התינוק

. מתקדמת דם בדיקת י"ע אלא בהחלט

 יום עד לחכות יכול שהוא ,הרופא ואמר

, האם חיי לסכן בלי בבוקר תשע בשעה שני

 הצד על, ההפלה יתחיל לא אם כ"ואח

 שהוא מה היא האשה של הדם בשמצ

. לעשות מה רב ושאל. סכנה זה, חושש

 תוצאות אין ואם ,תשע עד לחכות ופסק

 ולא. רודף ספק מצד להפיל חייב אז עד

 תשע עד הבדיקה תוצאות להביא הצליחו

 ובדיוק. הרב שפסק וכמו התחיל ולכך

 היתה ולא ,התוצאה למעבדה הגיע ,בתשע

 חדר לכיוון הטכנאי ורץ .האשה בדם העיב

 הרופא התחיל שכבר וראה ,הניתוח

. מדי מאוחר היהי ,שיגיע ועד, ההפלה

 ברופא לירות עליו האם ,בשאלתו ונפשו

 שדנו צד הך לפי היינו) התינוק להציל כדי

 הריגת על מיתה חיוב דאין שאף האחרונים

 להצילו ניתן העובר אחר הרודף מ"מ, עובר

 שדן ז-ו אות רצו מצוה ח"במנ ועיין. בנפשו

 בהערות ועיין, ובישראל ם"בעכו בזה

 ח"המנ דאסיק שמה ,שם המהדיר

 אינו שעובר משום ,רודף דין אין שבישראל

 בישראל שגם שס''ל,  ראשונים יש, נפש

 על מיתה פטור שיש אלא ,נפש נחשב עובר

 רודף אינו שהרופא נאמר האם.  (רציחתו

 כיון או, ליהרג העובר דין בספק שגם משום

 .ע"וצ ,כאונס הוה ליהרג דינו אין תשבאמ

אבל גם אם נאמר, שגם רופא זה מוגדר 

כרודף,  אין היתר לפגוע בו אחר הטיפול 

גם אם נימא  לצורך הצלת המטופל,

שכיון  שברודף רגיל כך צריך לעשות,

שפעל פעולת הצלה לפי תומו, אין לו 

, אא''כ נהג אחריות לתקן את הנזק

 ברשלנות

 לכאורה, כדין נחשב זהש ננקוט אם ,והנה

, רודף אינו לכאורה שלנו בהציור הרופא גם

 רוצה כשהחולה לנהוג צריך דככה

 אם אף והנה... הזהום סיכויי וזה להירפאות

 אינם והדברים] רודף הוה דא שבכגון נימא

 שכבר אחרי אבל ,[הלב על כ"כ מתקבלים

 הנך יש שאמנם ונתגלה הניתוח גמר

 י"ע החולה להציל דרך ויש, חיידקים

 זה אבל, הרופא של עצם מח בו שנשתיל

 הרופא האם, הרופא בשביל גדולה סכנה

 ,נראה רהולכאו. השתלה להך להסכים חייב

 לפני המנתח להרוג שיש נאמר אם שאף

 היהשי מסתבר לא כ"שאח נראה, הניתוח

 מה כל ,כזה בציור רהדלכאו. רודף דין לו

 ס"שסו משוםהוא  ,רודף שם לו לתת שיש

 כ"וא, ידו על להתבצע עומד רציחה עשהמ
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 אפילו רצחה מעשהאת  להפסיק זכות יש

 שמצילים במה אבל. נשמתו נטילת ידי על

 אף[ צד להך] הרודף בחיי הנרדף כ"אח

 זה רהלכאו, הרדיפה ממש מפסיק שאינו

 זה ובציור ,המעשה על" אחריות" של ענין

 איה שהאחריות להבין קשה, שליח שהוא

 ,אונס בכל אף לחלק יש אולי ,כן ואם. עליו

 אותו להרוג בנוגע לרודף אותו לדון שאין

 ואם. בזה ה"וצע. אחריות עליו שאין, כ"אח

 במי, א באות שהבאנו בהציור, כן נאמר

 שאפשר, ימצאהו הגוים ז"ועי רעש שעושה

 הגוים רכב תחת ולזורקו הרעש בעל לקחת

 נגרם הרעש אם, לברוח יכולים שיהיו כדי

 תחת לזורקו אסור היהי, וקתינ י"ע

 וזה ברשלנות נהג הרופא אם אבל .המכונית

 הסברות כל לכאורה, להזיהום שגרם מה

 צד הך לפי וממילא, שייכים אינם שכתבנו

 היהי שפיר, הרדיפה אחרי רודף דין שיש

ל ספר ", עכ"הזיהום לרפא עצמו לסכן חייב

 'אוהב שלום ורודף שלום'.

 

לדון שאין להרגם גם אם דינם כרודפים, יש 

 כ תציל הריגתם לפחות חיי שעה"אא

של השופטים עוד יש לדון אם דינם  מז(

כרודפים,  "המתת חסד"המאשרים את ה

ידוע שלא יעזור כלום מה הדין כש

בהריגתם, מכיון שודאי יבוא שופט אחר 

שיאשר זאת, וידוע שאין בכוחו להרוג את 

וכן יש לעיין  .כל השופטים שיש במדינה זו

שרצה לומר  לעיל,דברי הבנין ציון ב

שליהודה היה דין רודף בהריגת תמר, 

וקשה, שהרי אם יצא פסק בי"ד שחייבת 

מיתה, א"כ אם יהודה ימות, יבוא בי"ד אחר 

שידון אותה, ומה ההיתר להרוג את הרודף, 

 אבל יש .כשידוע שלא יהיה הצלה לנרדף

שכל שיהיה עיכוב של זמן, מקום לומר 

את הרודף אף שיגיע אח"כ מותר להרוג 

רודף אחר, כדי להציל את החיי שעה של 

  .הנרדף

חייב מיתה  בשעת רדיפתו, ויתכן שרודף

 גם בלי שיהא מכך הצלה לנרדף

אכן יש לדון באופן שלא ירויח כלום,  מח(

אלא ברור שימות בלא"ה ע"י רודף אחר, 

ואין אפשרות למציל להרוג את שני 

ד אחד ברור הרודפים, אלא רק אחד, שמצ

, ומצד שני אין על רדיפתושחייב מיתה 

 ?הצלה לנרדף, ומה הטעם להרוג את הרודף

כ''כ בחידושי מרן רי''ז הלוי. וכן ואכן 

 עג: י בסנהדרין"האחיעזר מדברי רש הוכיח

מרן רי"ז הלוי  חידושיומצאתי בזה ב מט(

 רוצח, שרודף חייב מיתה גם כותבהל

כיח בשו"ת וכן הו .כשאין בזה הצלה לנרדף

אבן העזר סימן יח, ס"ק  -אחיעזר )חלק א 

 משעתה '"י בסנהדרין )עג: ד", מרשב(

, נבעלה ליה קרי" י:"'(, שפרשהעראה

 אותה מצילין אין ושוב ,במקצת ואפגימה

: האחיעזר כתבו ."בנפשו ביאה מגמר

 העראה דבשעת ,י"מפרש ומבואר"...

 כ"ולמש .רודף של בנפשו אותה מצילין

 א"א שכבר העראה בשעת דהא ,ע"צ
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 דין עוד עליה אין כ"א ,מפגם להצילה

 הרדיפה גמר דבעת ,י"מפרש ונראה ?!רודף

 על אף ,רודף דין לו יש ,הפגם או הרציחה

 לאחר ורק ,להצילה עוד אפשר שאי פי

 דלהכי... רודף דין לו אין פגם או הרג שכבר

 דהותר ,רודף הוי והרציחה הפגם בעת גם

 שנתחייב ,רדיפתו של העונש מצד דמו

 כל ביד ומיתתו ,ג"כ של ד"יב בלי מיתה

 פסק ,שפגם ואחרי שהרג אחרי רקו ,אדם

 בעת אבל ,אדם כל ביד מיתה דין מאתו

 על אף מיתה עונש עליו יש ,והרציחה הפגם

  ."הנרדף את להציל אפשר שאי פי

יש ברודף ב' דינים: כותב האחיעזר דז "ולפי

 דףא. הצלה לנרדף. ב. עונש לרו

 א.: יש ברודף שני דינים ,"ולפי"זוהוסיף:  נ(

גם בקטן  ,להציל את הנרדף בדמו של רודף

 ,וגם בבר עונשב.  .לא מטעם עונשוובעובר 

כ"ז שלא כלה  ,ב מיתה גם מצד הדיןימחוי

רדיפתו לגמרי, אף על פי שאי אפשר 

 ,כלומר ל האחיעזר."עכ להציל את הנרדף"

וכגון קטן  ,כשהרודף הוא 'לאו בר עונשין'

הרודף, מותר להורגו רק כשתבוא בכך 

הצלה לנרדף, אבל אם הוא גדול, צריך 

להעניש אותו ולהורגו, גם כשלא יהיה 

  .הצלה לנרדף

הטעם שעונשו של הרודף מסור לכל אדם 

)אף שאין הצלה לנרדף(, כדי שלא יחששו 

 להציל

שכדי ודבר זה הוא חידוש גדול,  נא(

ד ", צריכים ביד"שיתחייב אדם מיתה בבי

אם היתה התראה לברר ולחקור ולדרוש, 

כל אדם יוכל  ,כאןכמו שצריך וכו', והנה 

ולהחליט שמגיע  ,לפסוק ברגע דיני נפשות

שמדובר כ בשלמאו .עונש מוות לרודף

אין הרי שיש הצלה לנרדף, ניחא, ש

כת לבי"ד, כי בינתיים הנרדף אפשרות לל

אבל כשבלא"ה לא תהיה הצלה  .ימות

דף, מהיכי תיתי שביד כל אדם לבוא לנר

אלא  .וצ"ע בדין זה, ולהרוג רק כדי להעניש

הכי נמי, וזו גזרת הכתוב  ןא"כ נימא דאי

מיוחדת במצוות הריגת הרודף ביד כל אחד 

בזה, שהתורה לא רוצה  הטעםואולי . ואחד

חשש משאדם יחשוש להציל את הנרדף, 

שיבואו אליו בטענות, שבלא"ה הנרדף היה 

ולמה בחינם הרגת את הרודף, לכן  מת,

שתמיד מותר להרוג  ,היתרהתורה נתנה 

 היכןמלהציל  ואת הרודף, כדי שלא ימנע

לת להצ נצרכת מיתת הרודףשבאמת 

 הנרדף.

האמרי משה מוכיח מקטן הרודף, שהצלה 

 לבד מספיקה להריגת הרודף

בשו"ת אמרי משה  ואמנם מצאתי נב(

ס"ק י, )לרבי משה סוקולובסקי, סימן ל, 

כתב: "...דהנה , וזה דין שהגבילבהגה"ה(, 

בהא דמותר להרוג את הרודף.  ,יש לחקור

 ,יב מיתהיאם הוא מפני שיש עליו דין מחו

ב מיתה אחר יוכמו בכל רוצח שהוא מחוי

כן ברודף לרצוח נפש מיקרי  ,העבירה

יב מיתה על רדיפתו ומותר להורגו ימחו

או דהוא רק משום הצלת  ,קודם המעשה
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הנרדף. והנה מהא דאמרינן בסנהדרין )עב:( 

דקטן שרודף גם כן יש עליו דין רודף ומותר 

והרי בקטן ל"ש שחל עליו חיוב  ,להורגו

 ,מיתה וכמו דפטור מכל עונשין שבתורה

מוכח ע"כ דמשום הצלת הנרדף לחוד 

 מותר להורגו". 

ש שמוכח כך מדין רדיפת עובר שהוציא "וכ

 ראשו

וביותר מוכח כן בהא "ועוד כתב שם:  נג(

דפריך שם ממתניתין יצא ראשו אין נוגעין 

ומתרץ שאני התם דמשמיא קרדפי  ,בו

. ובזה ודאי ל"ש עליו דין מיתה. )ומזה הלי

מוכח ג"כ דגם כשרודף להורגו ע"י גרמא 

דהא בהעובר הנולד  ,גם כן יש עליו דין רודף

ודאי דלא הוי רק כגרמא ואין זה מעשה 

רך לשנויי דמשמיא קא ולמה הוצ ,רציחה

 רדפי ליה(". 

שאין  ,אבל מהריגת גוי הרודף אחר גוי אחר

בו מצוות הצלה, משמע שהריגת הרודף 

 היא גם מדין עונש

"ואולם מהא דמתבאר והמשיך שם:  נד(

)נז.( דגם בן נח שרדף אחר ב"נ מותר 

 ,ובבן נח בודאי ליכא מצוה להצילו ,להורגו

חויב מיתה. ומוכח ע"כ דיש על רודף דין מ

וע"כ גם בן נח שמצווה על שפיכות דמים 

 חל עליו דין מחויב מיתה משום רודף". 

 םבידי להרוג רודף רק: משה הגבלת האמרי

 בלי גם מדין עונש מיתה חיוב עליו יש

 הנרדף הצלת

דיש ברודף שני  ,"ומוכחומסכם שם:  נה(

מפני הצלת  -א ,דינים בהא דמותר להורגו

"ז יו דין חיוב מיתה. ולפדחל עלי -ב, הנרדף

ע"י גרמא כשרודף דנהי דגם  ,יש לומר

אבל אין זה  ,מותר להרוג את הרודף

דרק ברוצה , מהטעם דחל עליו חיוב מיתה

ים שיש על מעשה רציחה כזו להורגו ביד

ואז גם ברודף  ,דין חיוב מיתה משום רוצח

אבל אם רוצה להורגו  ,יש עליו חיוב מיתה

חה כזו חיוב מיתה דאין ברצי ,ע"י גרמא

גם ברודף אין עליו דין חיוב  ,משום רוצח

מיתה. ואך בכ"ז מותר להורגו מפני הצלת 

וכמו בעובר לולא הטעם דמשמיא  ,הנרדף

 ש"עייקא רדפי ליה" עכ"ל האמרי משה )

 .עוד בהמשך דבריו(

וחולק בזה על דברי האחיעזר שלא הגביל 

 כן

שצריך עוד  ,אמרי משהב מבואר כ"א נו(

שגם לא ירדוף בגרמא, אלא בידיו  ,איתנ

ממש, ורק אז מצוה להורגו גם כשאין הצלה 

לעיל ) בניגוד לדברי האחיעזר זאת, ולנרדף

כשהרודף הוא בר ששכתב  (,ק כט"ס

 עונשין, חייב מיתה גם כשאין הצלה לנרדף.

בשופט המאשר המתה מותר להרגו  ,ז"לפיו

 רק אם נציל לפחות חיי שעה

כיון שרדיפת יהודה את  ,ד"דולפי זה בנ נז( 

השופט שמאשר את רצח  וכן רדיפת ,תמר

בגרמא, א"כ רק  היא רדיפה החולה,

. כשהנרדף ינצל, מותר להרוג את הרודף

אבל באופן שאם יהודה ימות יבוא בי"ד 
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אחר שידון את תמר למיתה, או ששופט 

אחר יחתום אישור לרופא, אין היתר 

לעיל להורגם, אלא א"כ נימא את הסברא 

רויח, מש אם יש הצלה לנרדף בחיי שעהש

יודה האמרי משה הנ"ל, שאפשר להרוג את 

 הרודף גם כשרודף בגרמא.

ז, במי "מ בין האמרי משה לגרי"נפק

שזרקוהו על תינוק, ויכול להטות עצמו 

ואינו מטה, האם מותר להרגו בחץ כשלא 

 ז"ינצל עי

האמרי משה, בכעין  בדעתנפק"מ  ויש נח(

בהוספות )הביא במשנת פקו"נ האופנים ש

הו על ובאופן שזרק ,(מג ס"ק ג סימןל

כלום וימשיך ליפול,  התינוק, ואם לא יעשה

 סימן ג בשערלקמן ונתבאר  .ימות התינוק

שאנשים מהצד לא  ,שדעת האבי עזרי ,מג

רק ויכולים להורגו, כי אין לו דין רודף, 

התינוק יכול להורגו, מדין 'הבא להורגך 

באופן שיכול להטות  ,והנה .גו'השכם להור

עצמו לצד והתינוק ינצל, מסתבר שיש לו 

 ,ואמנם .דין רודף גם כלפי אחרים

הו על התינוק, "רדיפתו" היא רק וכשזרק

, ]כיון שהמעשה לא מתייחס אליו[ בגרמא

כאן לא יעזור לירות עליו חץ, ולהורגו ו

באויר, כי בלא"ה יפול על התינוק, ואין כאן 

לפי האמרי משה,  ,ולכאורה. הצלת הנרדף

גם לתינוק עצמו יהיה אסור לירות בו חץ. 

ואילו לפי הרי"ז הלוי והאחיעזר שלא חילקו 

, יהיה רדיפה בידים לרדיפה בגרמאבין 

מצוה להורגו גם שלא יהיה תועלת לנרדף 

 רודף. ריגת המה

אם מי שזרקוהו יאבד אברו או יסבול 

 יסורין אם יטה עצמו, אינו חייב בכך

אם הסיבה שלא  , מה הדין,ויש לעיין נט(

צד לשבנפילה כיון  ,מטה את עצמו היא

מהנפילה,  יאבד אברו ויסבול יסורין קשין

בשער ג עיין בזה ו .או מהגויים שזרקו אותו

כ"ש ש ון, כישאינו חייבויש לדון  .סימן יא

ים שאין צריך בידהוא מהמתבאר שם, 

ס"ס הוא לא עשה את שממש לאבד אברו, 

  .זרקו אותושפעולת הרדיפה, אלא הגויים 

כשנפל על התינוק בכוונה, יש לדון שחייב 

 לאבד אברו ולהצילו

ואף אם הוא עשה את פעולת הרדיפה,  ס(

וכגון שקפץ על התינוק בכוונה, ועכשיו 

כשהוא באויר, מתחרט ויכול להטות עצמו 

לצד, ולאבד אברו, עדיין יש לדון אם 

משנת פקו"נ  דהנה בספרב בכך, ימחוי

, כתב: "באור שמח (ח-נב ס"ק ז סימן)

שאין  ,בפרק ז' מהלכות רוצח כתב להוכיח

אדם חייב לקוץ לעצמו אבר כדי להציל 

 ,מהא דאמרו בסנהדרין דף מד: ,לחבירו

 ,שהעידו עדים על אדם שחייב מיתה

ולאחר שהיה יוצא ליהרג הודו העדים לפני 

 ,חכמים ששקר העידו, ואמרו חכמים

יר הדין אי אפשר דכיון שהגיד שוב להחז

אינו חוזר ומגיד, ויהא קולר תלוי בצואר 

ומ"ט לא אמרו חכמים לעדים  .העדים

? שיקוצו ידיהם ועי"ז יהא פטור ממיתה
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בהלכות סנהדרין  מבואר ברמב''ם]שהרי 

, שכל מחוייבי מיתה חוץ (ח"ד הל"פי)

 [?!מרוצח, פטורים אם נקטעה יד העדים

יב לקטוע ידו ולהציל ימחו שאינו ל כרחך,וע

לחבירו, והגם דע"י זה שהעידו שקר נהרג 

שהרי הם  ,ואף שהעדים כרודפים בחנם...

הם הגורמים לדבר זה שיהרג פלוני שלא 

כדין, וכיון שיכולים להציל לפלוני עי"ז 

 ?יקטעו ידיהם מ"ט אינם חייבים בכךש

דכו"ע מודו דאם זרק חץ  ,דלכאורה נראה

יכול הזורק לרוץ ולעצור ו ,להרוג לחבירו

ב יאבל עי"ז יקטעו ידיו, דמחוי ,החץ בידיו

לעשות כן ולא להניח שחבירו ימות ע"י 

מעשה דידיה, ואין הנידון בזה משום לא 

שבזה י"ל שאין חייב  ,תעמוד על דם רעך

להפסיד אבר להציל לחבירו, אלא הזורק 

חץ הוה רוצח ורודף, וכל שיכול לעצור 

הגם דעי"ז ימות הוא חייב בהכי  ,הדבר

עצמו, דעל רציחה הרי אמרינן דיהרג ואל 

יעבור, וכ"ש שחייב לעצור החץ בגופו הגם 

שעי"ז יפסיד אבר מאבריו, וא"כ גם בנדון 

דהאור שמח ליחייבי העדים לחתוך היד 

 ''. לעצמם כדי שלא יהרג פלוני

יתכן שבעדים שהעידו שקר אין חייבים 

 ת"פ ד"הרג עלחתוך ידם להציל הנדון, כי נ

 ,וע"כ שצריך לומר'' אלא שסיים שם: סא(

וחשיב פלוני  ,דגם בעידי שקר קם דינא

ול"ש לדון בהריגתו דין רוצח  ,גברא קטילא

  נ."ל ספר משנת פקו", עכורודף"

, שהביא (שם ס"ק ד)ועיין בהוספות 

 השנקטעכ, שגם (סנהדרין מה:)מהמאירי 

תו נכניס אווון שיד העדים, הנאשם ימות כי

  .לכיפה, וא"כ ירויח רק חיי שעה

עוד ראיתי שכתב לדחות הראיה מקציצת 

 חושן) יציב דברי ת"שוהעדים את ידם ב

ק לה(, שכתב: ", סעט סימן משפט

 ד"והב, רצו לא שהעדים אפשר ד"לפענ"

 אינו שוב שהגיד דכיון ,לחייבם יכלו לא

 הראשונים כדבריהם ונקטינן ,ומגיד חוזר

 ".ק"ודו יהרגל יוצא הוא שבדין

עוד נפקא מינה משיטת האמרי משה: 

מחבל שהניח פצצה, אין להרגו מדין רודף 

 אם לא יהא מכך הצלה

שיש מחבל שיודע היכן  ג"כהב ,וכן סב(

שעומדת להתפוצץ במקום  ,הונחה פצצה

וזר כל העינויים להוציא הומה אדם, ולא ע

שלכאורה לפי האמרי משה,  .את המידע

"ס רדיפתו וין רודף, כי סלא נוכל להורגו מד

בגרמא, ולא תהיה במיתתו הצלה היא 

 לנרדפים.

כוונת הבנין ציון לדון את יהודה כרודף היא 

לגבי ההיתר לביישו, וממילא שפיר הוי בזה 

 הצלה

בכוונת הבנין  לבאר ועוד נראה פשוט סג(

שכתב שלולא שתמר  שהובא לעיל,ציון 

י אחר, היה ליהודה דין היתה נהרגת ע"

שהרי בלא"ה בי"ד אחר היה  ,נויוהקש .ודףר

שאין כוונת הבנין ציון שתמר  ,די"ל ?הורגה

יכלה לדון את יהודה כרודף, ולהרוג אותו, 
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אלא שיכלה לדון אותו כרודף ואז לביישו, 

ע"י שתאמר ברבים שאתה הבועל, והרי 

את סכנתה לגמרי, כי יהודה  סלקבזה ת

 עצמו יאלץ לשנות את פסק הבי"ד, וא"כ

 שיקום בי"ד אחר שידון אותה. סיבהאין 

יתכן שגם אם כוונתו לדון את יהודה כרודף 

 ן"הרמב רושרגיל, עדיין יש בכך הצלה לפי

ועוד י"ל, שאף אם כוונת הבנין ציון  סד(

שהיה ליהודה דין רודף כפשוטו, עדיין 

 פוסקתאפשר שבמיתתו באמת היה 

לדברי הרמב"ן, אין ש וןכי .סכנתה של תמר

)ונחלק בזה  ,פסק רגיל של בי"ד מיתתה דין

שמגיע לה שריפה מעיקר  ,על רש"י שסבר

אלא  (.כי היתה בת של שם שהיה כהן ,הדין

זילזול ה שיהודה פסק שחייבת מיתה, בגלל

להגיד שגם  , וע"כ אין שום סיבהובמלכות

עיין היטב בלשון ד ,בי"ד אחר היה פוסק כך

 ,לח, כד(: "נראה לי שםשכתב ) הרמב"ן

שהיה יהודה קצין שוטר ומושל בארץ, 

איננה נדונת  ,והכלה אשר תזנה עליו

כמשפט שאר האנשים, אך כמבזה את 

המלכות, ועל כן כתוב ויאמר יהודה 

הוציאוה ותשרף, כי באו לפניו לעשות בה 

ככל אשר יצוה, והוא חייב אותה מיתה 

למעלת המלכות, ושפט אותה כמחללת 

שיהיה דין את אביה לכבוד כהונתו, לא 

יתכן שהיה  ,הדיוטות כן. ועל דרך הפשט

 ,משפטם כנהוג היום במקצת ארצות ספרד

שהאשה אשר תזנה תחת אישה מוסרין 

והוא דן אותה למיתה או  ,אותה לבעלה

לחיים כרצונו, והנה היתה מיועדת לשלה 

 והיא להם כאשת איש בנימוסיהם". ,בנו

 

( כתב כד  ,לח  ,בראשית)אור החיים ]וב

 ,הטעםעם מיתת תמר, וזה לשונו: ''בט

משום דבית דין של שם גזרו על זנות עם 

 ,ומשמע .כאומרם בע"ז דף ל"ו ,האומות

לא האסורה  ,אפילו אין שם איסור ערוה

אף על פי  ,ולא האסורה לישראל ,לבני נח

 ,כי מסורת היתה בידם ,ואולי .כן גזרו עליה

 [.''לגזור גזירות ולהרוג העובר על הגזירה

לפי הצד שיהודה נידון כרודף, יש לדון מה 

ד, כשיודע הנידון "דינם של שלוחי בי

 שהדין מרומה

הדבר שרצה הבנין ציון לומר  יקרובע סה(

פשוטו שאפשר בו ,שיש ליהודה דין רודף

נ"ל, כ פרש את דבריו)אלא א"כ נ ,להורגו

שיכלה רק לביישו כי היה ו שכל כוונת

בבי"ד שיודע וכי נידון למוות  ,רודף(, צ"ע

וגם  ?שהם טועים, יכול להרוג את הבי"ד

אחרי תירוצו של הבנין ציון שיהודה לא הוי 

היתה נהרגת, עדיין  ורודף, כי רק ע"פ ציווי

יש לשאול, וכי בי"ד שפסקו מיתה לנאשם, 

את  להרוגוהנאשם יודע שטעו, וכי יכול 

  שלוחי בי"ד שבאים להורגו?

 למוות ןנידוהמנחת אלעזר הסתפק, במי ש

 רשאיהאם , מרומה שהדין יודעו ד"בבי

 לברוח

ועיין בשו"ת מנחת אלעזר )חלק א  סו(

סו"ס יח, ס"ק ד(, שדן לגבי מי שנפסק 
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אם יודע שהם שבבי"ד שחייב מיתה, 

רוח, כי התורה צודקים, ברור שאסור לב

אבל אם יודע  .אמרה שרק זה כפרתו

עדות שקר, כתב: "יש  כאןה תשהי

בעצמו יודע שהמעשה  כשהוא ,להסתפק

 ,והעדים העידו שקר בנדון ,שקר ולהד"מ

וימצא מקום לברוח אחר פסק הסנהדרין 

אם מותר עפ"י התורה או  ,להציל נפשוכדי 

ייב ליתן נפשו ואם גם בזה מצווה ומח ,לא

להרוג כדי שיקיימו הסנהדרין מצוותן אף 

או בזה מותר  כר,שהעדים העידו שקר כנז

 .אם יוכל לברוח..."

ד "אם אסור לברוח, וודאי דאין שלוחי בי

 נידונים כרודפים 

לפי הצד שאסור לברוח, פשיטא הנה ו סז(

שלא יוכל להרוג את שלוחי בי"ד, וגם 

מותר לו אם  כשהסתפקהמנחת אלעזר 

ה שיהיה מותר, לברוח, לא העלה צד כז

אף אם נימא שמי ד .וודאי מסתבר שאסור

שטועה וחושב שעושה מצוה לא נפטר 

ודאי עושים ומדין רודף, בכ"ז שלוחי בי"ד 

בי"ד יגידו על ימין אם  אפילומצוה, שהרי 

יבים שלוחי בי"ד ימחו כן שהוא שמאל, גם

גם הנידון למוות  ,ולפי זה .לשמוע בקולם

מחויב לקיים פסק בי"ד, בין שיאמרו על 

, אסור אפילו לברוחוימין שהוא שמאל, 

ב שפסקו שחיי ודאי שבי"ד עצמםושהרי 

 לא לברוח. שלו  םמיתה, מורי

מדברי החוות דעת מבואר, שבי''ד שפוסק 

עפ''י עדים על מאכל שהוא אסור, יתכן 

שמי שיודע שהוא מותר, יכול לאכלו 

בצינעא, שאין זה נחשב שבי''ד פסקו נגדו, 

אלא שאינו נאמן נגד העדים. וממילא הו''ה 

 כאן יכול הנידון לברוח אם בטוח בחפותו

 ,גאון רבי ברכיה ליברמן שליט"אוכתב לי ה

ס"ק  קכז סימן דעה יורה) תשובה בפתחיש

 שור בכור בספר "עיין ( כתב וז''ל:ז'

 ,ב("ע ז"פ )דף יבמות מסכתל בחידושיו

 אחד דבר על שאמרו בשנים ,שנסתפק

 שהוא בבירור שיודע אחד ויש הוא, שאסור

 דבר מאותו שיאכל מהו ,העידו ושקר מותר

 דבפרהסיא גב על אף ?ישא יודע בל בצנעה

 יםומצו ד"וב ,כמיניה כל ולאו ,אסור ודאי

 דשרי. ל"י בצנעה מ"מ ,להפרישו עליו

 מהלכות א"פי ד"הראב דמדברי ,וכתב

 ם"הרמב דעת אבל .להתיר נראה ,שגגות

 אסרינן דאנן כיוןד ,הטעם ל"וצ לאסור. שם

על  .בצנעה אפילו אסור ,בפרהסיא עליו

 שאסרו קוםכל מ' :ל"חז שאמרו דרך

בחדרי  אפילו ,מראית העין מפני חכמים

 לצורך א"כ להתיר אין ולכן. 'אסור חדרים

 גדול", עכ"ל.

שהביא  ,ועיין בחוות דעת סימן קפ"ה סק"ב

באמרו לו  ,)גמרא בכריתות )דף יב עמוד ב

שאמר רב יוסף שמותר  ,שנים נטמאת

, בינו לבין עצמו. לאכול הטהרות שנגע בהן

לן בפרהסיא ודאי דהיו ואף דאי הוי אכ

שרק כשגזרו  ,וחילק החוו"ד ?!מלקין אותו

גזרו גם בחדרי  ,חכמים משום מראית העין

נאסר גם בחדרי  ,כי כיון שנאסר ,חדרים
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 ,שלא נאסר באמת ,משא"כ כאן חדרים.

 רק שאינו נאמן נגד שני עדים.

נדחה גם מה  ,ועפ"י דבריו של החוו"ד

ב"ם רמה שנחלקו בזהשכתב הבכור שור 

עד כאן לא מצאנו שנחלקו ש וןכי הראב"ד.ו

אלא אם עדים יכולים  ,הראב"ד והרמב"ם

לחייב אותו קרבן, שבזה דעת הרמב"ם 

שאם  ,שהם מחייבים אותו קרבן מק"ו

ק"ו  ,יכולים לחייב אותו מיתה החמורה

משא"כ  שיכולים לחייב אותו קרבן הקל.

גם הרמב"ם  ,בשעה שאין העדים רואים

כיון שלא מצאנו  ,לאכלומודה שמותר 

 שנחלקו בזה.

י עדי השקר, יש לדון "לפני שנפסק הדין עפ

 אם דינם כרדפים

אמנם לפני פסק בי"ד, מסתבר שאת  סח(

העדי שקר עצמם, יוכל להרוג מדין רודפים 

 .לפני שיספיקו להעיד את שקרם

לעיל שאין  אמנם לפי דברי האור שמח

 העדים חייבים לקוץ ידם, יש לדון בזה,

 ע."וצ

והאחיעזר כתב, שאין עדים נידונים 

כרודפים, כיון שעד שנגמר הדין לא נתברר 

הדבר שימיתו אדם בעדותם, ואחר גמר 

הדין אין הדבר תלוי בהם, כיון שאינם 

 רשאים לחזור

 אבן - א )חלקבשו"ת אחיעזר  ייןעלם וא

 בעדים "דשאני ,יט( שכתב סימן העזר

 דוקאד .רודף דין עליהם דאין ,מזימים

 ביד ומיתתו ,להרוג שרוצה מבורר ברודף

 ,בעדים כ"משא .רודף דין לו יש ,אדם כל

 ,הדבר נתברר לא הלא עדותם בעת אשר

 ואחר] .הדין נגמר שלא זמן כל ובפרט

 אחרי גם .רודף דין תםימא פסק הא ,ד"גמ

 ,רודף בהו ש"ל ,דיבור כדי אחר עדותם גמר

 ובודאי .[מעדותם שיחזרו אפשר אי דהא

 ,המזימים את המוזמים העדים יהרגו אם

 דין בהו ש"ול ,דין י"עפ מיתה יתחייבו

הרי מבואר שאין לעדין דין  רודף", עכ"ל.

באפיקי עיין ו) רודף כיון שלא נתברר הדבר.

 מ(. סימןים ח"ב 

 וכעין זה כתב בחשוקי חמד

וכעין זה מבואר בחשוקי חמד )מכות דף ז 

עיד עמוד א( וז"ל "אבל אם עומדים לה

]שקר[ לפני בית דין ישראל, אולי אין להם 

דין רודף, כי בית דין הממית אחת לשבעים 

שנה נחשב לבית דין חובלנית, כמבואר 

במסכת מכות דף ז ע"א, אם כן רחוק ביותר 

שיהרגוהו, ואולי משום כך אין לו דין רודף... 

ואם כן בעניננו שהסיכוי שהעדים יצליחו 

להרוג אותם במזימתן קלוש מאוד, אין 

 מדין רודף.

ויתכן לומר, שאין העדים נידונים כרודפים, 

עפ''י דברי הרמב''ן, שאם בי''ד הרגו אדם 

עפ''י עדים, אין מענישים את העדים אפילו 

הוזמו, כיון שכנראה היה הנהרג בן מוות, 

 והו''ה שאין העדים נחשבים רודפים מה''ט

 שאין להם דין רודף מטעם ,עוד יתכן לומר

, שהרי כתב הרמב"ן )דברים יט יט( .ראח

לגבי דרשת חז''ל, שאם הרגו בי''ד אדם 

עפ''י עדים, והוזמו העדים, אין מענישים 
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שנאמר: ועשיתם לו כאשר  את העדים, 

זמם, ולא כאשר עשה, שאם היתה עשייה 

עפ''י העדים, אינם נהרגים. וכתב הרמב''ן: 

והטעם בזה, בעבור כי משפט העדים ''

בגזרת השליט, שהם שנים ושנים, המוזמין 

והנה כאשר יבואו שנים ויעידו על ראובן 

שהרג את הנפש ויבואו שנים אחרים ויזימו 

צוה הכתוב שיהרגו, כי  ,אותם מעדותם

בא  ,בזכותו של ראובן שהיה נקי וצדיק

לא  ,אילו היה רשע בן מותו .המעשה הזה

הצילו השם מיד ב"ד, כאשר אמר )שמות 

אבל אם נהרג  אצדיק רשע.כי לא  ,כג ז(

ראובן, נחשוב שהיה אמת כל אשר העידו 

ואילו  ,כי הוא בעונו מת עליו הראשונים,

לא יעזבנו ה' בידם, כמו שאמר  ,היה צדיק

ה' לא יעזבנו בידו ' :הכתוב )תהלים לז לג(

שלא יתן ה'  ,. ועוד'ולא ירשיענו בהשפטו

 ,השופטים הצדיקים העומדים לפניו

 ,כי המשפט לאלהים הוא לשפוך דם נקי,

ובקרב אלהים ישפוט. והנה כל זה מעלה 

גדולה בשופטי ישראל, וההבטחה שהקב"ה 

מסכים על ידם ועמהם בדבר המשפט. וזה 

טעם ועמדו שני האנשים אשר להם הריב 

לפני ה' )פסוק יז(, כי לפני ה' הם עומדים 

בבואם לפני הכהנים והשופטים, והוא ינחם 

, מאותו טעם, לא שייך וא''כ ''.בדרך אמת

לומר, שעדים הבאים להרוג אדם בידי 

 בי''ד, יחשבו רודפים.

ל מדוע תמר לא יכלה לדון את יהודה "עוד י

 כרודף: כיון שהיא אשמה בכך

סיבה נוספת שאין לתמר היתר לדון  סט(

ספר את יהודה כרודף, כתב בהוספות ל

נב ס"ק א(, שכיון שהיא  סימןמשנת פקו"נ )

היא אשמה ואין כ "אן אותה כך, גרמה שידו

וכגון מי  .את הרודףלה היתר להרוג 

שיתחפש למחבל, ויגרום שיבוא שומר 

שירצה להורגו, שאסור להרוג את השומר 

 .(צח ס"ק ח סימןוכן כתב שם ב)

נחלקו האחרונים, בדיין שנמצא בדעת 

מיעוט ובטוח שהנידון זכאי, האם רשאי 

י עי''ז, לומר שהנידון חייב כדי שיצא זכא

ודעת הגרח''ק שחייב לומר את דעתו 

 האמיתית

ל, עיין בספר 'אוהב שלום "עוד בעניין הנ ע(

ח, -ג, ז-ב סעיףא "ורודף שלום' )שער יב, פ

 שדיין באופן ,להסתפק יש"יב(, שכתב: -יא

 ושאר ,מיתה מחיוב פטור שהנידון יודע

 ,יוצא כ"וא .חייב שהוא סוברים הדיינים

 שלא נקי איש יהרגו, ודעת יגיד הוא שאם

 ל"ס דבאמת אף ,חייב יגיד ואם, כדין

 שאמרו ד"שבי משום ,אותו יפטרו, שפטור

 עליו מה כ"וא. אותו פוטרים חייב כולם

 ,בשקר מיתה ולגרום האמת להגיד, לעשות

 ונחלקו ? אמת דין לגרום שקר להגיד או

 ח"הדהאו .דבש היערות עם ח"האוה בזה

 אחרי היהת לאפ '"עה כג פרק שמות)

 שיגרום אף שסובר מה שיגיד ,ל"ס '(רבים

 דרוש שני בחלק) ד"והיע .כדין שלא למיתה

. אמת דין להוציא הכל שיעשה ,סובר (ח

 או לזכות בין חילקו לא יהםנש ,והנה



542 

 

  

 דאף, לחלק גדול מקום יש רהולכאו .לחובה

 שצריך הוא דהדין, ח"האוה כמו נימא אם

 יןהד שיביא מה ולא שחושב מה לומר

 דוחה אינו זה ענין רה,לכאו אבל, לאמיתו

 סובר כשהוא בשלמא ,כ"וא .נפש פיקוח

 כדי זכאי שהוא יאמר לא ,חייב שהנידון

 לא האיך ,להיפך אבל .לאמיתו הדין להביא

 הוא זכאי שאומר במה הלא, חייב יאמר

 צריך נפש קוחיפ ומפני, אדם להריגת גורם

 בספר טען זו וטענה !כדין שלא לעשות

 א"שליט שכטר ש"מהגר) שלום רכיד

 הדיין שיצטרך וטען (,ח"ע סימן שמות

 הדברים שהציע וכתב, להסתלק לפחות

 לו שנראה ואמר ,א"שליט ק"הגרח לפני

 להתחשב ולא ,דעתו לומר שצריך ,מסברא

 .בהתוצאות

 אופן בין ,לחלק גדול מקום יש ,והנה עא(

 שחולק משום זכאי שהנידון סובר שהדיין

 שיודע ציור ובין, הדינים שאר עם להלכה

 שמעידים מה עשה לא שהנידון המציאות

 ראיתי ועכשיו. משקרים והעדים, עליו

 אבל, בזה עמד שכבר בהערה שלום בדרכי

 דגם ח"אוה לשון משמעות שסתימת כתב

. עליו תמה ולכך, דעתו לומר צריך בזה

 בזה ונאריך. צודקת תמיהתו בזה רהולכאו

 ננקוט אמנם אם והנה ...הענין להבהיר קצת

 ים האפיקי וכמו בקושיתו האחיעזר כמו

 עדים של בנפשם הנידון להציל שניתן

 לאה. דלהלן בעובדא לברר צריך, שקרנים

 אותה ראו ושמעון וראובן, מיהודה נבעלה

 היא שלאה חושבים ד"בי ,אמנם. ביאה

 העידו וזבולון שיששכר משום ,איש אשת

 ה,ויפנ היא באמת אבל, הקידושי על

 ,יוצא כ"וא. שקר עידי הם וזבולון ויששכר

, הביאה על ושמעון ראובן עדות י"שע

. מפשע חפה אשה יהרגו, אמת עדות שהיא

 שראובן ,באופן לדון נבא מקודם ,והנה

 שאינם אלא ,פנויה שהיא יודעים ושמעון

. וזבולון יששכר עדות לסתור נאמנים

 של שבזמן ,פשוט והכי, אנפי בכמה ויצוייר

 היו, וזבולון יששכר העלי שהעידו קידושיןה

 הך בנוגע ,כן ואם .קטנים ושמעון ראובן

 ראובן אם ,והנה. בפסול תחילתו היו עדות

 רהלכאו ,לאה להרוג כדי יעידו ושמעון

 עדות שאומרים אף, רודפים שהם פשוט

 כונתם אין אם גם רה,לכאו כ"וא .אמת

 עושים לא אנחנו אומרים שהם אלא, להרוג

 הוא והשאר עדות להעיד ועלינו, ונותחשב

 אין דהא, רודפים הוו כ"ג, שמים חשבונות

 רהלכאו אבל. ברודף להזיק כונתו של דין

 איש אשת שאינה יודעים לא אם גם ,כ"א

 ,הדברים כנים ואם .באונס רודפים הוו גם

 אשת אינה שהיא שיודע שמי הדין היהי

 ראובן את להרוג וחייב מותר היהי ,איש

 שמוטל מה עושים שהם הגם, וןושמע

 .עליהם

 עדים של בציור ,זה דוגמת ולכאורה עב(

, מיתה פלוני לחייב שקר עדות שהעידו

, הדין שנגמר לפני עדותם השנחקר ואחר

 להאמינם שאין ד"הבי ופסק, בהם חזרו

 והעד. ומגיד חוזר אינו שהגיד שכיון משום

 להציל לעשות יכול אני מה רבו את שואל
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 רהלכאוו, כדין שלא ידי על למותמ הנידון

 לא וממילא, הדיין את תהרוג הרב לו יאמר

 מה וכי ,העד ותמה. הדין לגמור יוכלו

 להנידון מוות לגרום במקום, בזה ארוויח

 דהריגת ,רבו לו עונה ז"וע ?!הדיין הורג אני

 הוא ,יןיהד והריגת, רציחה חטא הוא ,הנידון

, הרודף נפש על לחוס לא של מצוה קיום

 .באונס רודף דהוא

 נמצא הדיין הלא, רבו את העד ישאל ואם

 חבר ד"ולמ, שם מצוין ורבים ד"בבי עכשיו

 אתחייב הדיין אהרוג אני אם התראה צ"אי

 נפשי למסור חייב אני האם, ד"בבי מיתה

, כדין היהת שמיתתו ,לו לטעון ואין. ז"ע

 כדין שלא היא מיתתו שגם יודע הוא דהא

 תלוי זה רהולכאו. ודףר הדיין באמת דהא

 שכבר רודף האם ,יא בשער שביררנו במה

 נגמר כבר ועכשיו, רדיפתו פעולת עשה

 למיתת שיגרום גרם שהרדיפה המצב

. הרודף להרוג דין יש ז"ע גם האם, הנרדף

 נפשו למסור חייב ,רודף דין לעד יש דאם

 .הנרדף להציל כדי למיתה

 שבאמת ,מופלא חידוש לנו יוצא פ"עכ

 י"עפ דין לפסוק שעומד לדיין להרוג מצוה

 מחודשים נראים והדברים שקרנים עדים

 .. .מאד

 אם והנה, ח"האוה לדברי נחזור פ"עכעג( 

 העידו מהעדים חדשא שיודע שדיין נימא

 על הדין יגמור אם, נאמן אינו אבל, בשקר

 את להרוג חייב הוא כ"א, רודף נחשב פיו

. מיתה חיוב לפסוק שלא כדי עצמו

 שהדיין לומר בעולם מקום שאין ומניוכמד

 שיחייב י"שע מכיון, עצמו להרוג חייב

 כדי חייב לומר אסור אבל, רודף הוא הנידון

 מה להגיד שחייב משום, הנידון לפטור

 להרוג יתחייב באמת דהא חדא. שסובר

 אמר האיך כ"וא זכאי יגיד שלא כדי עצמו

 נראה, זה בלי אף אבל. זכאי שיגיד ח"האוה

 שחייבים לומר דסתרי תרתי דזה פשוט

 כדי עצמו להרוג וחייבים, משהו לעשות

 .הדבר לעשות שלא

 אבל, רודף דין בזה דאין נימא אם אף אבל

 ננקוט אך ואם, ברודף סברא רק זה' לכאו

 מותר פטור שהוא שיודע עצמו שהנידון

 מותר גם' לכאו כ"א, לברוח השבת לחלל

 לא שהדיינים מצב לייצר כדי השבת לחלל

 שבת לחלל צריך דיין הך גם כ"וא, יפסקו

 צריך גם' לכאו כ"וא, הנידון להבריח כדי

 הוה זה וגם. עצמו להבריח שבת לחלל

 להבריח שבת לחלל דחייב דסתרי תרתי

 פה הוא אם אבל, יפסוק שלא כדי עצמו

 .זכאי לפסוק צריך

, ח"האוה סתימת לדחוק נראה יותר ולכך

 והנה. הלכה של בשאלה רק דבריו ולאוקים

, עניננו ואינו ועמק רחב ענין הוא זה ענין

 לפי הבת בצרת ה"ב התנהגות דנים האיך

 .ש"ב

 בסוגיא' דע. בעדים גם נוגע זה וענין עד(

 אמת עדות שיודע דמי דשבועות ד"פ ריש

 שהוא יודע הוא אם שני עד עם יצטרף לא

 לומר שאסור הדברים ו"ק ובודאי, פסול

 והציור. כדין ממון להוציא שקר עדות

 היהכש עדות שראה בלוי הוא בזה פשוט
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 חפץ הך גזל ששמעון, ראובן של גיסו

 ופסול מראובן לוי נתרחק כ"ואח, מראובן

 תחילתו משום, דין בבית הגניבה על להעיד

, עדות פסול רק זה בודאי אבל. בפסלות

 נפל ואם, ברורה ידיעה היא אצלו והידיעה

 לראובן חזירולה מחוייב, לוי ומצאו חפץ הך

 לו אסור, אמת ז"שכ אף אבל. לשמעון ולא

 אף, שנתרחק אחרי הגזילה שראה להעיד

 ז"אי, ממוני צדק שייעשה יגרום ז"שעי

 .שקר עדות איסור מתיר

 ג"בכה היהי מה לברר צריך אבלעה( 

 כשהיו שראו ויהודה בלוי והיינו, בנפשות

 וחודשיים. ומת מעצמו נפל שדוד קטנים

 ראובן באו, ויהודה לוי ושנתגדל אחרי

 והנה. דוד את הרג שיוסף והעידו, ושמעון

 מה ד"בבי ויעידו ויהודה לוי יבואו אם

 שזה משום ד"הבי אותם יקבלו לא, שראו

 עצה להם יש אבל. בפסלות תחילתו

 ראו שגדלו שאחרי, להעיד שיכולים

 פסולי הם וממילא, גזלו ושמעון שראובן

 זה אבל. קבלית לא יוסף על ועדותם, עדות

 ונראה. לשקר להם מותר האם. גמור שקר

 לוי נפש מצילים הם ז"דעי, שמותר פשוט

ל ספר 'אוהב שלום ", עכ"כדין שלא ממיתה

 .ורודף שלום'

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

 א חלק אלעזר מנחת ת"שלכאורה בשו

המובא למעלה משמע אחרת,  יח סימן

 ר"מד:( ת שכתב שם "בש"ס )סנהדרין דף

 אמר ליהרג יוצא שהיה אחד באדם מעשה

 הוה מאי בהו הדרי וכי ,'וכו זה עון בי יש אם

 צריכא לא ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד כיון

 דהיה למילתייה... טעמא יהבי דקא ג"דאע

 והנה שטח בן שמעון של בבנו המעשה זה

 העדים כששמעו י"ברש עיין שם המעשה

 בצואר תלוי הקולר שיהיה זה שאמר

 נפטר לא כ"ואעפ בהם חזרו העדים

 שוב העדים שהעידו כיון מחמת מהמיתה

 העולם כל ידעו שם והנה. ומגיד חוזר אינו

 על שנאה מחמת שהוא המעשה הבינו

 בנשים תורה דין שעשה על שטח בן שמעון

 של קרוביהם ונתקנאו המכשפות

 והעדים שם' כנז להעיד ובאו המכשפות

 שהגיד כיון מחמת ויכל ולא כ"אח נתחרטו

 עצה להם היה הלא ומגיד, אינו חוזר שוב

 דלא ל"הנ הפוסקים דעות י"עפ להצילו

תוך כדי דיבור בקרוב או פסול )היינו  בעינן

שאם מעידים קרובים או פסולים נפסל כל 

 יכולין היו כ"א העדות ולא הורגים אותו(

 כ"ג להעיד שיבואו מקרוב או פסול לבקש

 תוך כדי דיבור בעינן אל דהא הזה דבר על

 קרוב או פסול מהם אחד נמצא ויהיה

 יעברו לא וגם נקי, דם ויצילו בטילה ועדותן

 תענה לא על' כנז שיעידו פסול או הקרוב

 כלל הגדה בר אינו דקרוב או פסול כיון

 על להתבטל בזה יוכל רק לעדות ראוי ואינו

 דם להציל כדי מותר' לכאו וזה העדות ידם

הרי מוכח כזו", עכ"ל,  חבולהבת מעון נקי

מדבריו שאם היו עוברים על לאו של לא 

תענה לא היה מתיר להם אפילו שמדובר 

 על הצלת נפש חף מפשע.
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 דינים העולים מסימן כ

מ"מ מותר להבועל להרוג את מי שרוצה להורגו, אבל  –א. מי שבעל כותית שקנאים פוגעים בו 

ק ג(, ויש אומרים שרק אם פירש מן האשה מותר להרגו וס" ,איש אחר אסור לו להרגו )ס"ק א

 וס"ק י(  ,אבל אם לא פירש אסור )ס"ק ח

נהרג עליו כיון דהרודף מצוה  -ונהפך הרודף אחר חבירו והרג את הרודפו  –ב. רודף אחר הרודף 

 קעביד )ס"ק ב(

הרגו, ואם הרגו אבל אם הורגו בגלל שהוא שונאו אסור ל –ג. הבועל ארמית רק קנאין פוגעין בו 

 נהרג עליו ונחשב כרודף )ס"ק ה(

ד. יש מי שכתב שאם גוי מכריח שני יהודים שיהרגו ביחד לאדם אחר אין מחוייבים למסור את 

 נפשם, אבל הנרדף מותר לקום עליהם ולהורגם מדין רודף )ס"ק ו(

נחשב כרודף, שאינו  –ה. יש אומרים שמי שעושה איסור ועמד עליו אחד ורוצה להרגו בגלל זה 

אולם הרבה חולקים וסוברים כיון שע"פ דין אינו חייב מיתה לכן נחשב כרודף ומותר לו להרגו 

 )ס"ק ט(

ו. יהודי שרודף אחר גוי שלא בצדק, והגוי הנרדף רוצה להרוג את היהודי, יש להסתפק האם יש 

 מצוה לעזור ליהודי שלא ייהרג )ס"ק ז(

שיכה את אחד מאיבריו של הרודף חייב לעשות כן, ואם לא  ז. אם יכול להציל את הנרדף על ידי

עשה כן נהרג עליו, אולם הנרדף עצמו שהרג את רודפו יש הרבה פוסקים שסוברים שפטור 

 אע"פ שהיה יכול להציל באחד מאבריו )ס"ק ט(  

ח. יש להסתפק האם גוי הנרדף הרג את רודפו כשהיה יכול להצילו באחד מאבריו אם נהרג 

 ס"ק יא(עליו )

מותר להנרדף להתגונן ולהרוג את  –ט. אם זורק גוי יהודי על יהודי אחר בשביל להרגו רח"ל 

 היהודי הרודף, אבל אדם אחר מן הצד אסור לו )ס"ק יב(

י. אם מאנס גוי ליהודי להרוג 'עובר' מותר לו לעבור ולא ליהרג, וכמו"כ מי שרודף אחר העובר 

 יז(-רת אימו להגן עליו ולהרוג את הרודף )ס"ק ידלא נחשב רודף )ס"ק יג( מ"מ מות

 יא. מותר לגוי להרוג מי שרודפו ואפילו רודפו הוא יהודי )ס"ק כ(

 יב. מותר לאדם ללכת למקום אע"פ שיודע שיהיה שם רודף שיצטרך להרוג אותו )ס"ק כא(

רדפו )ס"ק יג. גם ספק רודף נחשב רודף )ס"ק כב(, ואפילו עוד לא התחיל לרדפו אלא עתיד ל

 כג( אולם יש בזה פרטי דינים שיתבארו בסימנים הבאים.

 כו(-יד. יש אומרים שמלך גוי יכול להרוג עבדיו גוים אם יש לו סיבה מוצדקת )ס"ק כה

 טו. גוי שאונסים אותו להרוג גוי אחר אסור ליהודי להתערב ולהרוג אותו )ס"ק כז(



546 

 

  

לכות אוסר לעשות( מותר למסרו טז. מי שמסכן את הרבים )כגון שעושה דברים שהמ

למלכות, וק"ו במי שנותן פקודה להרוג אדם שנחשב כרודף, ודלא כמו מי שפסק אחרת )ס"ק 

 כח(  

 יז.רודף נחשב גם אם רודף בגרמא ואפילו במניעת הצלה נחשב לרודף )ס"ק כט(

)ס"ק יח. יש להסתפק אם הנרדף ביקש מהרודף שיהרוג אותו האם נחשב כרודף בדרך להריגה 

לז( ומ"מ אם הרג הרודף את הנרדף חייב עליו מיתה )ס"ק מד( אולם אם מאנס אותו הנרדף 

באיום מיתה מותר להרוג אותו, אולם יש להסתפק האם כשאחרים מאנסים אותו מה הדין 

 )ס"ק מה(

יט. רופא שהולך לעשות ח"ו המתת חסד בלי שהחולה ביקשו ממנו נחשב כרודף ומותר להרגו 

 )ס"ק מו(

 כ. יש להסתפק האם מותר להרוג רודף שחושב שעוסק בהצלה )ס"ק מו(

כא. יש מחלוקת האם מי שמעשי המצוה שלו מסכנים אנשים אחרים האם נחשב כרודף או לא 

 )ס"ק מו(

כב. מי שסיכן את הציבור על ידי מעשיו מותר לומר לשלטונות שרק הוא עשה את הדבר הזה 

 ה דבר מצוה, ודלא כמו מי שנסתפק בזה )ס"ק מו( וכך יענשו רק אותו, ואפילו אם עש

 כג. יש ספק האם נחשב רודף מי שרוצה להרוג את העובר )ס"ק מו(

כד. בשעה שרודף עסוק ברדיפתו אע"פ שא"א להציל את הנרצח מ"מ יש לו דין רודף והורגין 

 נ(-אותו אם הוא בן דעת )ס"ק מט

את חבירו הורגין אותו כיון שכך ינצל חבירו  אם מתכוין לרדוף -כה. אפילו קטן שאין בו דעת 

 )ס"ק נב(

כו. יש לדון האם מותר להרוג עדי שקר שרוצים לחייב מיתה לאחד נקי מפשע, ויש שכתב 

 שאסור להורגם )ס"ק סח(

האם  –כז. יש מי שהסתפק האם מי שנתחייב מיתה בבית דין ויודע הנאשם ששקר העידו בו 

 סו( ולכאורה נראה שמותר לו )ס"ק סז(.מותר לו לברוח מבית דין )ס"ק 

כח. מי שגורם להשני להורגו ]כגון שהתחפש למחבל[ אין ההורג נחשב כרודף ואסור להורגו 

 כדי להציל את הנרדף )ס"ק סט(

כט. כשכל הבית דין אומרים על אחד שהוא חייב מיתה ואחד יודע שהוא זכאי, יש סוברים 

רי בית דין שאומרים כולם חייב הוא זכאי[, ויש שעדיף שיאמר חייב שכך יציל אותו ]שה

 אומרים שיאמר שפטור, אע"פ שזה יגרום שיהרגו אותו )ס"ק ע(

ל. מי שיודע האמת שיש חפץ ששייך לאדם אחד וגזלו אחד ממנו, אולם אינו יכול להעיד בבית 

 דין כיון שהוא פסול לעדות, ואח"כ נפל החפץ מהגזלן חייב להשיבו להנגזל )ס"ק עד(
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 לא. יש לדון האם מותר להעיד עדות שקר כדי להציל ממות מי שהוא חף מפשע )ס"ק עה(

 

ספק רודף וספק נרדף - סימן כא

ג האם צריך ליהרג כדי לא "ספק הפמ

 להרוג ספק ישראל

 ,הפרי מגדים )אורח חייםכתב  א(

משבצות זהב סימן שכט ס"ק א(: "...עוד 

ואם  יש לספק, אם אמר שלטון הרוג פלוני

לא קטלינא לך, ופלוני ספק, תינוק נמצא 

בעיר מחצה על מחצה, אם נאמר דלא שייך 

, דהוא ודאי וחבירו ספק, או 'חזית אימ'

. והנה לפי מה דילמא לא שנא, וצ"ע כעת"

, לנרדף מותר להרוג בריש סימן כשהסקנו 

 את הרודף, כל שלא עושה מצווה ברדיפתו. 

את הרודף באופן שאינו אנוס, מותר להרוג 

 אחר ספק יהודי

, להרוג שאין גוי המאנסו ג"כהאמנם ב ב(

והוא ברשעותו רודף אחר הספק יהודי, עיין 

"ח )מצוה רצו אות לג(, דהרודף אחר חבמנ

תינוק אסופי אפילו במקום דהוה רוב 

עכו"ם מותר להרוג לרודף, דכיון דחזינן 

דעבירה דרציחה נדחית גבי רודף מפני 

"ל כשאר עבירות דנדחין הו ,קו"נ דנרדףיפ

לפי שאין  ,קו"נ אפילו במקום רובימפני פ

 יוצא ז"ולפי ,קו"נ אחר הרוביהולכין בפ

 .רודף ספק להרוג שמותר ח"חהמנ דדעת

מ מבואר שכדי להרוג רודף צריך "באג

 שיהיה קרוב לוודאי

ו"ת אגרות משה )חושן והנה נראה דבש ג(

נחלק על  חלק ב סימן סט, אות ב(, ,משפט

: "...הוריתי שאף מ"דזה לשון האג ח,"מנחה

שהרופאים אומרים שיש חשש שמא 

תמות האם כשלא יהרגו את העובר, אף 

לול שבת וכל האיסורין היו ישלענין ח

 ,מחללין והיו עוברין במדת חשש שאמרו

דהא גם בשביל ספק קטן וספק ספיקא 

מחללין, מ"מ להרוג את העובר יהיה אסור 

רופאים גדולה עד שתהיה האומדנא לה

דמאחר דהוא  ,דאי שתמות האםוקרוב לו

ודאי ומצד שנחשב רודף צריך שיהיה כעין 

מה שמותר להרוג ד ,שהוא רודף". כלומר

את העובר במעי אמו שמסכן אותה 

, זה דווקא (עב:)כמבואר בסנהדרין 

דאי שהאם תמות אם לא ושקרוב לוכ

הו, אבל כשהרודף הוא רק "ספק ויחתכ

תר, ודלא כמנח"ח שהתיר רודף", אין הי

 להרוג את הספק רודף.

א הביא ראיה להתיר להרוג ספק "הגרשז

 רודף מהריגת בן במחתרת
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ובספר חשוקי חמד )מכות ז.(, הביא  ד(

ראיה למנחת חינוך, וז"ל: "...בספר נשמת 

רכה( הביא את  עמוד ,אברהם )חו"מ

על דברי  זצ"ל מכתבו של הגרש"ז אויערבך

ע כיון שהרמב"ם סובר צ"'האגרו"מ וז"ל: 

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 

מסכת פסחים, עכ"ל. הרי שס"ל שיש 

לרודף דין של רודף, גם בספק אם יקום 

 עליו להורגו".

הראיה, כיון  א לדחות את"דעת הגריש

 שבמחתרת החשש הוא גדול

את  ותדחהחשוקי חמד כתב לואמנם  ה(

ראייתו: "אולם 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 

גיע לשפיכות שמתוך חוסר זהירות עלול לה

דמים. ולכן למעשה אין להרוג רודף אלא 

אם כן יש חשש רציני שיהרוג אותו, ולא 

 .ל החשוקי חמד", עכבחשש רחוק"

ח אמורה "נ: דעת המנ"דעת בעל משנת פקו

רק בספק רודף הפושע ברדיפתו, ולא 

 בעובר

גם בשיטת המנח"ח שהתיר להרוג הנה ו ו(

 ימןס)את "ספק רודף", כתב במשנת פקו"נ 

, שמיירי שרודף אותו באיסור (מו ס"ק ב

)שהרי גם אם הוא גוי, אסור סתם להורגו(, 

ולכן הדגיש המנח"ח: "כיון שהוא פושע", 

אבל במקום שיש לנו ספק אם הוא בכלל 

"ח מודה שאסור להורגו חרודף, גם המנ

שהרי יתכן שאינו רודף ואינו פושע, והביא 

דוגמא: "מי שרואה אדם שחותר בבית 

בירו, ויש ספק אם הוא גנב או שלוחו ח

דבעה"ב שחופר לצורך תיקון עניני הבית, 

אטו מי נימא דמותר להורגו משום ספק 

קו"נ דבעה"ב, ומאי חזית דדם דבעה"ב יפ

סמיק טפי, ורודף בעלמא נדחית נפשו 

מפני נפש הנרדף דזה עונשו של רודף והוה 

ליה שלא לרדוף, אבל אם הדבר ספק אם 

היכי תיתי שנהרוג ספק רודף הוא רודף מ

משום ספק הצלה דנרדף, וזה לא יתכן". 

והוסיף: "וכמו"כ בדינא דבא במחתרת 

שהביא שם במנח"ח שספק אם בא על 

ממון או נפשות דמותר להורגו, היינו דסו"ס 

הוא פושע בזה שבא במחתרת לגנוב, וכל 

שעושה כן התיר דמו שיכולים להורגו, 

בחתירתו שעי"ז ואיהו דגרים זאת לנפשיה 

קו"נ דבעה"ב, וכל כגון דא ייש ספק פ

ולפ"ז בעובר שיש  שוינהו רחמנא לרודף...

ספק אם 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 עליו נפלאים הם בעינינו"

א והשבט הלוי "יש מקום לומר כהגרשז

שהתירו להרוג עובר שספק אם רודף, כיון 

 שוודאי יצא גם כשאימו תסתכן
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, הוסיף: "ובשו"ת שבט 73ושם בהערה  ז(

כתב דגם לשיטת  (ח"ה סימן קצג)הלוי 

הרמב"ם דהריגת עובר הוא משום רודף, 

מ"מ אפילו בספק רחוק דרדיפה מותר 

ש בר"ן בסנהדרין להרוג לרודף, שכן מפור

והמעיין בדברי הר"ן יחזה שאין שום  -עג. 

 רמז בר"ן להכי...". 

ועוד כתב, בס"ק ד: "שוב התבוננתי דיש 

מקום לבאר לדברי הגרשז"א כדלהלן, 

דהנה אם עומד אדם בפתח בית חבירו 

ואורב לו שאם יצא מביתו יהרגנו, הגם 

שרוב הסיכויים שחבירו ישן על יצועו ולא 

, מ"מ אם יש חשש קטן שחבירו יצא לחוץ

יצא מביתו נראה שמותר יהא להרוג לאורב 

מדין רודף, דכיון שרוצה הוא להורגו אם 

סגי בהכי דחשיבא רודף  ,יצא מביתו

עוטא, ואינו דומה לאדם יוחיישינן למ

ואנו מסתפקים  ,שעומד בפתח בית חבירו

אם מתכוין לארוב לחבירו להורגו או 

ז בודאי דאסור שעומד שם לפי תומו, שא

להורגו כיון דהוה רק "ספק" רודף, וס"ל 

להגרשז"א שעובר במעי אמו גם אם יהא 

סכנה לאמו העובר יוצא כדרכו, ונמצא 

דכבר מעתה העובר חשיבא רודף שהרי 

עומד לצאת גם אם תמות אמו בהכי, ולכן 

כל שיש חשש סכנה לאם מותר להרוג 

סימן )לעובר, שו"ר בשו"ת מהר"ח או"ז 

דכל שיש חשש שיבוא לשפכ"ד הוה  (,כ"ה

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 תורה אין 

לו דמים, עיי"ש, והיינו כדאמרן דכל שאם 

 יצטרך יהרגהו חשיבא רודף".

 הלוי שבט ת"תב בשווחשוב לציין מה שכ

 נא שידע אומר בסוף וז"ל "אבל )שם(

 כי זו בהוראה למהר לנו שחלילה ת"מעכ

 בשאלות לי שיש הגדולה הרגילות לפי

 שהרופאים פעמים הרבה למדתי כאלה

 מה נפשות לספק לקבוע מאד מזלזלים

 לחץ כי הנסיון ומן, וכלל כלל ספק שאינו

 במצב לא אם אקוטית סכנה אינו לבד דם

 או בלב בפגיעה גם קשור שהוא או, ואשנ

 מתון להיות צריך פ"ועכ, ב"וכיו בכליות

 הפנים ישראל גאון זקני שכתב ד"ע מתון

 ובא, לזה הדומה בנדון ח"סוס ג"ח מאירות

 בספרי הדורות גדולי נזהרים היו כמה וראה

 זה", עכ"ל. דבר בתשובת שלהם ת"שו

ת מנחת אברהם "דעת ספר הררי קדם ושו

להרוג העובר רק אם ברור שמסכן  שמותר

 את אימו

ובס"ק ח הביא מהספר הררי קדם  ח(

)סימן לא, תשובת רבי שמואל 

מפרעסמלא, שהיה מחותנו של 

באשה מעוברת שכתב לדון המהרש"א(, 

שמסוכנת והרופאים מסתפקים אם סיבת 

הדבר משום העובר, ועי"ז שיחתכו אותו 

תתרפא, או שהמחלה לא שייכת כלל לזה 

אין עוברת )ולרש"י בסנהדרין עב: ודאי שמ

שהרי עובר לאו נפש הוא, אלא  להסתפק,
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לשיטת הרמב"ם פ"א מרוצח,  הנידון הוא

תכה סעי' ב, שכתבו  סימןוכן פסק בשו"ע 

 .שהסיבה שהורגין את העובר, כי הוא רודף(

ספק  אוכתב דאסור לחתוך לעובר שהרי הו

רודף, וכמו ברודף בעלמא ויש לנו ספק 

מתכוין לרדוף דפשיטא דאסור  האם

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 דהאם מקשה לילד 

הרי קמן בחד מרבאוותא  -משום העובר, 

דבתראי דבספק רודף לא הוי כדין רודף 

החילוק, כתב  ובהסבר .ואסור להורגו

דכשהעובר גורם סכנה לאם, אפילו שרק 

ספק אם באמת תמות, נחשב רודף 

עיין לעיל פרק )וכדמצינו במזייף מטבעות, 

(, כ סימן, ובשער ג, 179ב סעי' כג, הערה 

משא"כ כשיש ספק אם בכלל העובר גורם 

אלא ספק רודף  א הויסכנה לאמו, אז ל

 ואסור להורגו, והוסיף שם: "שוב מצאתי

כהאי סברא דאמרן בשו"ת מנחת אברהם 

)ריינהאלד, קראקא תרצ"ה, סימן מב אות 

 ,וצ"ע אם האגר"מ מודה להאי חילוק .כ(

דסתימת לשונו משמע דאסור להרוג 

לעובר "עד שתהיה לרופאים אומדנא 

גדולה קרוב לודאי שתמות האם", משמע 

דבכל גוונא כשהדבר ספק אם תמות האם 

עוד בס"ק ט לגבי )עיי"ש  .דאין להורגו"

'ספק רודף', מה שהביא משו"ת אחיעזר 

ח"ג סימן ע"ב אות ג, ומספר זכרון שמואל 

סימן פ"ג אות י"ט, ומקובץ שעורים ריש 

 פסחים(.

תכה  סימןמ "ע בספר נשמת אברהם חו"וע

קנב, לגבי מעוברת שכעת אין סכנה,  עמוד

אלא שיודעים אנו כבר עתה שכשתלד או 

סוכנת, והביא בהמשך ההריון תהא מ

ת "מב, ובשו סימןת מנחם אברהם "שבשו

חמדת ישראל במפתחות והוספות דף טז:, 

א "והובא בספר 'רפואה לאור ההלכה' ח

 סימןד "ת מחזה אברהם )יו"צא, ובשו עמוד

עב אות ג(,  סימןג "יט(, ובאחיעזר )ח

 שהתירו להרוג מי שעומד להיות רודף.

ע בספר 'אוהב שלום ורודף שלום' "וע

 לברר נראה")שער י, סעי' יא(, שכתב: 

 אקדח עם חבירו אחר שרודף במי, לדינא

 כדור יש אם השקול ספק לנו ויש להרגו

 מצד להורגו מותר האם, האקדח בתוך

 ו"מ סימן נ"פקו במשנת' ע והנה. רודף

 שדן לג אות ו"רצ סימן ח"המנ דברי שהביא

 ספק שזה וכתב דינו מה אסופי אחר ברודף

 ועיין. אותו והורגים יליםשמק נפשות

 ח"שנדמ הטור שמלשון שם נ"פקו במשנת

. ח"כהמנ דלא להוכיח שיש הצנזור בלי

' הל סוף האזל האבן שדן מה שם והביא

 במחלוקת זה נידון לתלות גניבה

 דבנידון שיתכן כמדומני אבל. הראשונים

 מהציור, להורגו להתיר סברא יותר יש דידן

 השם בכל חסר גוי אחרי דרודף. ח"המנ של

 אלא להורגו ישראל אחר שרודף ומי רודף

, להצליח האפשרות לו יש אם לן שמספקא

, להרוג דמנסה והיינו 'רודף' הוא בודאי
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 להרוג יכול אם ספק אם כזה בציור וממילא

 פ"ועכ. להקל נפשות ספק אמרינן בודאי

 אמרינן דבזה מסתבר בודאי ח"המנ לפי

 במי ומאידך. רודף ספק להרוג שאפשר

 רוצה אם השקול ספק ויש חבירו אחר שרץ

 לכאורה עליכם שלום לו להגיד או להורגו

 גם ועיין. אותו להרוג שמותר לומר רחוק

 מי שבודאי בזה שעמד נ"פקו במשנת

 ויש חבירו של לביתו נכנס מישהו שרואה

 או במחתרת הבא גנב הוא אם ספק לו

, להורגו אסור הדירה בעל שהזמין טכנאי

 לדון אין כלל רדיפה רואים שלא כמה שעד

 שגם ח"המנ של בציור ורק. רודף ספק

 אלא במציאות רודף הוה גוי אחרי רודף

 נפשות ספק לדון יש רודף דין לו שאין

 במי הדין מה הדברים כנים ואם. להקל

 על לדרוך ועומד ברחוב לתומו שהולך

 ספק לנו ויש, בכוונה שלא אקדח של ההדק

 מותר האם, יםבפנ כדור יש אם השקל

 גם רודף דבדין כיון ל"י אחד ומצד. להורגו

 שרודף ננקוט אם, רודף הוה בשוגג רודף

 שהולך מי גם, אותו הורגים אקדח ספק עם

 הורגים אקדח ספק של ההדק על לדרוך

 השם כל דבאונס נראה יותר אבל. אותו

 נפש שמסכן כמה עד בחפצא הוא רודף

 שם לו נותן הרדיפה בכוונה כ"משא, הנרדף

 בכונה שלא לדרוך שעומד מי כ"וא, רודף

 הוה, כדור לו יש שספק אקדח של הדק על

 להגיד רץ ספק להרוג רודף שספק כמי

ל ספר 'אוהב שלום ", עכ"עליכם שלום

 .ורודף שלום'

האם יהיה מותר להרוג, את מי שרודף 

 באיסור אחר ספק רודף

עוד יש לעיין, באופן שאסור להרוג את  ט(

, להרגושיבוא  אדםק רודף", ויהיה מי ש"ספ

דין של ספק רודף, כי ספק אם לו האם יהיה 

עושה כדין או לא, וממילא שוב לא יהיה 

, או שמא, אותוהיתר לאדם מן הצד להרוג 

כיון דקם דינא על הספק רודף, שאסור 

שבא להרגו, מתכוון  שמילהורגו, נמצא 

דין של  לולהרוג אדם חף מפשע, ויהיה 

 .ע", וצף, ומותר לכל אחד להורגוודאי רוד

באופן שמותר להרוג ספק רודף, יש לדון 

 במקרה שספק אם הנרדף חי

עוד יש לעיין באופן שהורגים ספק רודף,  י(

אלא שמצד שני, "הנרדף" הוא ספק מת, 

האם בכה"ג נאמר שמדין ספק ספיקא יהיה 

אסור להרוג את הרודף, ואם גם בכה"ג 

אסור גם שרוב  אסור, יש לדון האם יהיה

צדדים שהנרדף חי. ומצד שני, אם הדין 

שאסור להרוג ספק רודף, האם יהיה מותר 

שהספק רודף הזה, הוא גם ספק מת, כ

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 

 סור, וצ"ע. יהיה א

ל , לפעמים יהיה הדין "יתכן שלפי הנ

 שצריך להרוג את האם להצלת העובר 

ל לגבי "דהנה קיימ ,יש לעיין ז"ולפי יא(

)עיין בסנהדרין  אימומסכן את ש עובר
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מותר  ראשו הוציאלא הדין הוא שאם עב:(, 

ונחלקו הראשונים בטעם הדבר, , להרגו

דף העובר רוש ווןיהסיבה היא, כ לרמב"םד

כ יש ". ואון שאינו 'נפש'ולאימו, ולרש"י, כי

שיש ספק אם מסכן אותה, כמה הדין  לדון

דכעת ויש רוב סיכויים שהאם כבר מתה, 

האם שרוב הסיכויים שמתה, מסכנת את 

העובר, ויש לדון אולי צריך לחתוך את האם 

י שאין "כדי להציל את העובר? והנה, לרש

סיכוי  העובר נפש, וודאי שלא נניח אפילו

קטן להצלתה מפני העובר שאינו נפש, ולכן 

ם שהעובר הוא "לא נפגע באם. אבל לרמב

נפש, ורק מדין רודף יש להרגו, כאן שרוב 

הסיכויים שהאם מתה, יתכן שנפסוק עליו 

שאינו רודף, ונחשיב את האם כרודפתו 

ל דתלוי במה שכתבנו "ונהרגנה להצלתו. וי

ודף, ספק ר כאןש הרי יש ,בסעיף הקודם

וע"ע בקובץ  .רוב שכבר מת יש והנרדף

כ "(, משקסא סימןח"ג  ,הגריש"א)תשובות 

 .בזה

ל שייכים גם ברודף "כל אופני הספיקות הנ

 אחר הערווה

כשיש ספק אם ועוד יש לדון בכל הנ"ל  יב(

אדם רודף אחרי ספק אשת איש לאונסה, 

ולכאורה כל אופני הספק ברודף להריגה 

 שייכים גם בזה.

 צריך ליהרג על ספק ערווההאם 

ואגב דאיירינן בספק ערווה נביא את  יג(

בעיון יעקב מה שכתב בעל השבות יעקב 

ספק נפשות להקל אין ש (, שכיוןנט.)בב"מ 

הרג על ספק אשת איש, ודלא יצריך ל

מא, והובא בגליון וכפמ"ג בספרו תיבת ג

, שלא אומרים (קנז סימןיו"ד )רע"א לשו"ע 

ספק אשת איש, ספק נפשות להקל ב

 .הרג ולא לעבוריוצריך ל

צריך לומר שהפרי מגדים מדבר על  ואמנם

אשת איש שמסופקים אם נתגרשה שבזה 

כיון שפוסקים שספיקא דאורייתא 

לחומרא לכן צריך למסור את הנפש, אבל 

כשיש ספק אם נתקדשה כיון שמן התורה 

והיינו כיון  –הולכים אחרי חזקת היתר 

סופקים שמא שהיא היתה פנויה ומ

לכן  אינה נחשבת כמקודשת, –נתקדשה 

אע"פ לא צריך למסור את הנפש, ו

אבן העזר סימן מז סעיף )שבשולחן ערוך 

שנים אומרים: נתקדשה, ושנים "מבואר  (ב

לא תנשא, ואם  ...אומרים: לא נתקדשה

מ"מ הא מבואר שם בבית  ",נשאת, תצא

וכיון שהוא רק  שמואל שהוא רק דין דרבנן,

ן לא צריכים למסור את הנפש על זה דרבנ

מבואר בש"ך יורה דעה סימן קנז ש וכמו

ס"ק י "ומכל מקום משמע דבערוה דרבנן 

 .לכ"ע יעבור ואל יהרג ופשוט הוא"

משב"ז הובא מה בסעי' א לעילשפ "עוא

 ( שאם הגוי מאנס יהודי להרוג שכט סימן)

שיש להסתפק שמא מותר ספק יהודי, 

דינא שהוא יהודי,  לא אמרינן שקםלהרגו ו

ולמה לא נאמר כיון שמספיקא נפסק 

שהוא יהודי לכן הוא איסור דאורייתא 

להורגו? שאני התם כיון שכל הסברא 
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שחייב למסור את נפשו כדי שלא להרוג 

יהודי אחר הוא משום מאי חזית דדמא 

דידך סמיק טפי, משא"כ כשמדובר על 

ספק יהודי שפיר יש לומר שדמא של 'יהודי 

י' סמיק טפי מדמא של 'יהודי ספק', וודא

משא"כ בספק אשת איש כיון שפוסקים 

שהיא אשת איש לחומרא לכן צריך למסור 

 את הנפש ולא לעבור.

וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

הנה לשון הפרי מגדים בספרו 'תיבת גמא 

במקום אחר כתבנו )פרשת וישב( הוא כך "

, ואף אם שספק אשת איש יהרג ואל יעבור

הדין שספק פיקו''נ לקולא, בכ''ז בספק 

אשת איש לא מקילים כדמוכח מהש''ך 

קנז ס''ק א, ויש עוד סיבה להחמיר  סימןב

בספק אשת איש, מכיוון שספק איסור 

אשת איש לחומרא, ועל איסור זה גופא 

  ." עכ"לוצ''ע ,צריך ליהרג ולא לעבור

והרי רואים שגם הפרי מגדים בספרו 'תיבת 

מא' סיים שצ"ע, הרי שלא ברור לו לגמרי ג

שאסור לעבור על ספק עבירה, וגם בספק 

יהודי כתב הפרי מגדים שיש להסתפק אם 

מותר או אסור, רק כידוע הרבה פעמים 

כותב הפרי מגדים 'וצ"ע' מרוב ענוה אע"פ 

 שנוטה הדבר לאיסור או להיתר.

ך סימן "'ש מגדים הפרי שכתב והנה מה

 שכתב למה שכוונתו ראהנ - א' ק"ס קנ"ז

ך לגבי המחלוקת אם מותר "הש שם

למסור נפשו על כל העבירות שבתורה, 

 סימן בתרומת הדשן וכתב" וכתב הש"ך

 דרבוותא דבפלוגתא נראה והיה ט"קצ

 נפשות סכנת באיסור לקולא אזלינן

 להקל, נפשות ספק בעלמא כדאמרינן

 שלא השם קדוש דלענין הכא ל"י אמנם

 מישראל נפשות איבוד על התורה הקפידה

 בהו דלית ספיקות משאר לה ילפינן לא

 הענין דלפי ונראה השם, קידוש משום

 רואים כ"וא", לו מורין כוונתו אנו ושרואין

 שחוששים פלוגתא בספק אומרים שלא

וא"כ גם בספק אשת , נפשות איבוד על

איש לא אומרים שיש מצוה של וחי בהם 

רו את כיון שרואים שרצון התורה שימס

  הנפש על ג' עבירות חמורות.

 אפילו ז בד"ה ק"ס שם ך"אולם צ"ע מש

 דבשעת פסק ח"שהביא שהב אערקתא

 מכוון הגוי )גזירת שמד( אפילו הגזרה

 יעבור, וכתב הש"ך ואל יהרג עצמו להנאת

 דבריו אין וגם כן, אינו י"רש "ודעת

 קמא דפרק ח"ממהרי א"בהג וגם מוכרחים,

 דספק ל"י ולכן ע,"בצ זה הניח דכתובות

להקל", ולכאורה הרי כתב הש"ך  נפשות

שבספק של 'קידוש השם' לא הולכים 

 אחרי הספק,

 דיבר א ק"בס ך"שהש ואולי נוכל לתרץ

 מדבר כאן ואילו, להחמיר יכול רצה שאם

 אמר ז ק"בס ך"שהש או, החיוב עיקר על

 ראיות ויש ח"הב כמו מוכרח שלא כיון

 ובפרט יהכוות שלא אחרים מראשונים

 ע."וצ להקל אפשר לכן נפשות על שמדובר

ש: במוסר מקילים להרגו גם "דעת הרא

 כשיש ספק אם רודף
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עוד מצינו מקור שמותר להרוג גם מי  יד(

 יז כלל) ש"הרא ת"שושרק 'ספק רודף', ב

 מיתות' ד בטלו כי גם"(, שכתב: א סימן

 דוקא היינו, סנהדרין שגלו מיום, דין בית

' א על מיתה לחייבו האדם את לדון שאין

 דכיון. מיתה עליהם שחייבין מהעבירות

 שליט אדם אין, במקומם סנהדרין שאין

 דקא, אלו אבל. למיתה חברו את לדון

 אותן שמצילין(, .עג) בסנהדרין חשיב

, שלהבא אלא לשעבר נהרגין שאין, בנפשן

, מפגעים או תוממו הנרדף את להציל

 בעדה התלוי מיתתם דאין. בטלו לא אותם

 שרואה אדם כל בראיית אלא, ועדים

. 'רעך דם על תעמוד לא': שנאמר ,אותם

 השוו, אנס ביד חבירו ממון למסור והרודף

 הילכך... להרגו גופו אחרי לרודף חכמים

 מי ויש ...בנפשו להצילו וניתן, רודף ליה הוה

 י"ע לענשו מעשה בשעת שלא שאוסר

' בפ מדאמרינן וראייתן. אלילים עובדי

, צדיק שאני מנת על' ,:(מט) מקדש האיש

 שמא, מקודשת גמור רשע הוא אפילו

 בן יעקב ר"ה, ומורי. 'בלבו תשובה הרהר

 משום דילמא: הראיה זאת דחה, יצחק ר"ה

 לענין אבל, הכי אמרינן איש דאשת חומרא

 מסור שהוא דידעינן כיון, ביה מקילין, מסור

 אביונים נפשות להציל ומחמרינן, לשקר

. כלומר כיון שהנידון ."..מספק יםנקי

להורגו הוא שלא בשעת מעשה, נחשב 

ז "כספק אם בכלל ילך ויהיה מוסר, ובכ

 ש לדונו ככל רודף."התיר הרא

 א"וכן הוא דעת הרשב

 א חלק) א"הרשב ת"שוכמו כן מצינו ב טו(

(, שנשאל לגבי מי שאמר שהולך קפא סימן

 בשביל וכי לך קשיא"למסור לחבירו, וכתב: 

 היה אם היה ספק והלא? יהרג כן שאמר

 ודילמא? מספק יהרג ואיך לאו אם כן עושה

 כנחש המסור :תשובה... עביד ולא גזים

 היאך שאמרת ומה. זכה להרגו והקודם

 כל, כן לעשות רגיל אם ,מספק אותו הורגין

 בכלל הוא והרי ,עשה כאילו לעשות שאומר

 זה ספק על ואף... להרגו השכם להרגך הבא

 בנפשו זה את מצילין םאחרי ואפילו. רגנה

 הנרדף את להציל שניתן כרודף מסור של

 פי על אף אומרין ואין. רודף של בנפשו

 אשר יעשה ולא בו יחזור שמא רודף שהוא

 ".לעשות זמם

נ: רק בספק השקול "דעת בעל משנת פקו

 א"ש והרשב"התירו הרא

ס ד( "נג ס סימןנ )"ובספר משנת פקו טז(

ש לא מיירי בספק "א והרא"הביא שהרשב

השקול, אלא שיותר נראה שבאמת ילך 

לרדוף, אבל בספק השקול יודו שאסור 

 יצחק בית ת"בשו ויעוין"להורגו. והוסיף: 

 אומדנא ה"ל להרוג דהרודף' ח סימן ד"יו

 אולם, ממון ג"בכה להוציא א"וא ודאית

 והלום, לרודף להרוג דמותר בהכי סגי מ"מ

 לאחד] שיש אבני בשם יקר ספר לידי הגיע

 ובקונטרס[ האחרון שבדור ליטא מגאוני

 א"י סימן נ"קויפ עניני על שלמה נפש

, להורגו אסור רודף דבספק לבאר האריך
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 בן באיש דמעשה ה"בהגה שם והביא

 פי את ושאלו, שיהרגנו עליו שאיים בליעל

 ל"ז לפידות משה אלכסנדר רבי הגאון

, ותלמלכ למוסרו מותר אם, ראסיין ד"אב

, קעביד ולא דגזים דאפשר הדבר התיר ולא

 ".לאיומיו שיבצע חשש שהיה הגם

וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

שיש להקשות על הקונטרס 'נפש שלמה' 

 משפט )חושן ערוך שהרי מבואר בשולחן

 המוסר להרוג סעיף י( "מותר שפח סימן

 קודם להורגו ומותר הזה, בזמן אפילו

 פלוני מוסר הריני: כשאמר אלא, שימסור

 התיר, קל ממון אפילו, בממונו או בגופו

 אל: לו ואומרים בו ומתרין, למיתה עצמו

 אלא כי לא: ואמר פניו העיז אם, תמסור

, להרגו הקודם וכל, להורגו מצוה, אמסרנו

 אין, בו להתרות פנאי אין זכה, הגה: ואם

התראה", הרי רואים מזה שלא  צריך

ים ולא קעביד, וכן מבואר אומרים דילמא גז

 קפא( סימן א )חלק א"הרשב ת"בשו

 בו הכרנו אילו בכך רגיל שאינו מי אפילו"ו

 כהנא דרב כההיא לעשות רוצה שהוא

 ואמר העיז והוא תחוי לא לו שאמרו

 ידענו כאילו הוא הרי מחוינא מחוינא

נהרג",  זה ספק על ואף שיעשה בבירור

באמת והכל הוא לפי הענין שאם מסופקים 

שיעשה את מה שהוא זומם מצוה להרגו, 

וכמו שמסיים הרשב"א "ואף על ספק זה 

 נהרג".

ומוכח מכל זה שגם ספק רודף נחשב רודף, 

וכמו"כ מבואר ברמ"א סימן תכה סעיף יב 

 לחוש ויש, וכדומה בזיופים שעוסק "מי

 ואם, יעשה שלא בו מתרין, רבים שיזיק

 אחר יןשא ולומר למסרו יכולין, משגיח אינו

לבד", עכ"ל, הרי  זה אלא בו מתעסק

מבואר שגם בחשש של היזק רבים מוסרים 

אותו, וכן מבואר בביאור הגר"א שם שכתב 

 הוא, רודף כ"על מי שעוסק בזיופים "דג

 גרמא רק שאינו ואף מתכוין וכו' שאין ואף

 תיבנא, כמו קל ממון י"ע שאף במסור כמו

 וכן במסור כמו חששא רק שאינו ואף

, הרי מבואר במפורש וכיוצא" חתרתמ

בביאור הגר"א שמחתרת הוא מצב של 

 ספק ונחשב כרודף.

ולכאורה יש לשאול על הגר"א שהרי כתוב 

 ישמעאל רבי בגמ' יומא )דף פה( "נענה

, זה ומה. הגנב ימצא במחתרת אם: ואמר

, בא נפשות על ספק בא ממון על שספק

 וגורם הארץ את מטמא דמים ושפיכות

 להצילו ניתן - מישראל שתסתלק לשכינה

 את שדוחה נפש לפקוח וחומר קל, בנפשו

השבת וכו' ואמר רבא לכולהו אית להו 

, כדרבא דילמא - ישמעאל פירכא וכו' דרבי

 חזקה - דמחתרת טעמא מאי: רבא דאמר

 והאי, ממונו על עצמו מעמיד אדם אין

 קאי אי: ואמר, לאפיה דקאי ידע מידע

 בא: אמרה והתורה ליה קטילנא - לאפאי

 ספק, ודאי ואשכחן. להרגו השכם - להרגך

, א"כ מוכח שמחתרת הוא ודאי ?מנלן

פיקוח נפש ולא ספק, ואיך כתב הגר"א 

 שמחתרת הוא ספק פיקוח נפש?
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רק שהפירוש הוא שאחרי שלומדים 

שספק פיקוח נפש דוחה שבת מ'וחי בהם', 

א"כ ממילא מוכח שספק פיקוח נפש הוא 

וח נפש, ובאמת הפירוש הזה כמו ודאי פיק

כתוב במנחת חינוך שהוזכר למעלה לגבי 

רודף אחר 'אסופי' שמצוה להרגו מטעם 

רודף, ושואל מהגמרא ביומא הנ"ל ומתרץ 

כמו שכתבתי ועיי"ש, ועכ"פ מוכח שגם 

 הגר"א סובר כמו כמו המנחת חינוך.

ועוד לכאורה קשה על הגר"א ממה שכתב  

 א( עמוד עג דף )סנהדרין ן בחידושיו"הר

 הרודף להרוג הוא שמצוה וכיון תאמר "ואם

 תעמוד דלא קרא לי למה הנרדף שיציל כדי

 לטרוח מצווה דהוא פשיטא רעך דם על

 באים ליסטים או בנהר טובע כגון בהצלתו

 לא בנפשו להצילו דניתן דמקרא ל"י. עליו

 שהוא כשמש לו שברור במי אלא שמעינן

 כשמש לו שברור במי ג"ובכה להרגו רוצה

 דמחייב הוא יצילוהו לא אם בנהר שיטבע

 מידי, שמעינן לא ספק על אבל להצילו

 דם על תעמוד דלא קרא אתא משום הכי

 על אף בו לטרוח מצווה שהוא לומר רעך

הספק", עכ"ל, הרי מוכח שהפסוק של 'בא 

במחתרת' הולך רק על ספק ולא על וודאי, 

ולא כמו הגר"א והמנחת חינוך שזה הולך 

 גם על ספק?

ושמא י"ל שאחרי שלומדים מהפסוק של 

'לא תעמוד' שגם בספק צריך להציל את 

הנפש, הרי זה כלול בזה שצריך גם להציל 

   אותו ממי שרודפו מספק. 

ולכאורה כן משמע מהלשון בשו"ע בסימן 

 עסק על רק בא שלא ידוע ואםתכ"ה "

 לא נגדו הממון בעל יעמוד אם ואף, ממון

להרגו" משמע שמספק  אסור, יהרגהו

 ברור הוא וכ"כ הסמ"ע שם "שאם .מותר

 שבא ב"לבעה להרוג בא שלא כשמש לנו

 נאמן שאוהב הוא שידוע כגון, ממנו לגנוב

 אין אפילו דאז לבנו האב שחתר או, לו הוא

 לבנו דהאב אמרינן מסתמא אלא לנו ידוע

 דמים לו יש, לגנוב אלא להרוג בא אינו

 כשבאו בהריגתן הנאמן לאוהבו או לאביו

במחתרת" עכ"ל, משמע שבספק הורגים 

אותו, אך אפשר לדחות את הראיה 

האחרונה שכאשר לא יודעים בוודאות 

שלא הולך להרגו אומרים שבוודאי בא 

 להרגו, וצ"ע.

 

 ביאור המאמר "עם הארץ מותר לנוחרו"

, הפוסקים דנו על ניתוחי מתיםנה ה יז(

וידע יהמדברי הבן  והובאו לעיל סימן ט

( "דעם :שביאר הא דאמרינן בפסחים )מט

הוא לצורך  ,הארץ מותר לקורעו כדג"

לימוד רפואה, ודנו אם כוונתו רק בדרך 

דרוש ולא למעשה. ונביא כאן ליקוט של 

בביאור  ד(,")הנוגעים לנד כמה ביאורים

 המשך סוגיא תמוהה זו.

: "עם הארץ (שם)דברי רבי אלעזר בגמ' 

פורים שחל להיות מותר לנוחרו ביום הכי

בשבת", הם ענין אחר שלא מתבאר בדברי 

, וצריך לומר בזה הסבר אחר, יהוידעהבן 
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כמו שכתבו בזה רבותינו הראשונים 

 והאחרונים. 

: "...ונראה (בד"ה 'וי"א אף אין')התוס' כתב 

לר"י דלעיל מיירי במכיר וכופר להכעיס 

דה"ל הריגתו כמו פיקוח נפש שהוא לסטין 

דמים, דאי לאו הכי היאך מותר וחשוד על ה

להורגו ביום הכפורים שחל להיות בשבת 

הלא אפילו נכרי אסור, וכן משמע הלשון 

 על חייו אינו חס, דמכיר וכופר". 

 וכופר במכיר: "ל"וז ש"הרא שם כתב וכן

, לבריות ורע לשמים רע והוא להכעיס כדי

 וחשוד לסטים הוא כי נ"קויפ הריגתו דהויא

 מצוה עת בכל והריגתו, םדמי שפיכות על

, בכך רגיל שהוא כיון נפשות והצלת היא

 ."שעה באותה כלום עושה שאינו פ"אע

ולכאורה כוונתם מדין רודף, ולכאורה 

שירדוף,  "חשוד"משמע שמספיק שרק 

כדי להתיר להורגו, לגבי 'ספק רודף', ואכן 

 ד"להראב דעים תמים בספרכך מצינו 

 שאמרו מה על אתמהה" (, שכתב:רג סימן)

 לקורעו שמותר הארץ עם שיש רבותינו

 שחל הכיפורים ביום לנוחרו ומותר כדג

 רבה דטעמא תימה כאן אין אבל, בשבת

 כמה לנפש פקוח שהוא שפעמים איכא

 חיי על חס שאינו שידוע אותו כגון נפשות

, יכול כשהוא ולהרוג ללסטם וחשוד חבירו

 שרוב כיון בבירור בו ידוע כשאין ואפילו

 מותר בכך חשודים הם כמעשיו ושיםהע

 ביד כח ויש... רדיפתו בשעת שלא ואפילו

 בקום ואפילו התורה מן דבר לעקור חכמים

 דומה אינו שאז טעם קצת כשיש עשה

)ומדבריו יש להביא ראיה לדברי  "לעקירה

כ, אות  סימןשהובא לעיל בהמנחת אברהם 

 כב(.

: "י"ל ע"ד )על הגמ' שם( ועיין בחתם סופר

וי דהנה הגזום הזה בהריגת ע"ה הוא הלצ

מפני ששונא חכמים ורוצה להרגם וה"ל 

רודף, ואמרי' לקמן אלמלא צריכים אנו 

להם למו"מ היו הורגים אותנו, וא"כ עתה 

שצריכים אותנו למו"מ לא הי' הורגים 

אותנו ואסור לנו להורגם ג"כ, אך ביה"כ 

עיקר תפילתו של כה"ג הי' שלא יצטרכו 

ה לזה, ומכ"ש כשחל בשבת עמך ישראל ז

ששמירת שבת גורם לכפר עונות, ובשגם 

שזכות השבת מעשיר, כמבואר במס' 

שבת, וא"כ קרוב שתקובל תפלתינו שלא 

יצטרכו זל"ז, וא"כ אם לא נצטרך להם 

למו"מ, דעתם להרוג את הת"ח, לכן מותר 

 לנוחרו דה"ל רודף". 

שכתב בשם  (שם)וע"ע בהגהות יעב"ץ 

מפרש, כשרודף עם הארץ ספר חסידים, ד

ביום כיפורים אחר יהודי חברו להורגו, ואף 

על גב דבסתם רודף אם יכולים להציל 

לנרדף באחד מאבריו של רודף אין רשאין 

להורגו, אבל בעם הארץ אין חוששין לו כל 

 כך, אבל באופן אחר בודאי אסור להורגו.

, שכתב: "עם הארץ )שם( וע"ע במאירי

אף ביום הכפורים פעמים שמותר לנחרו 

שחל להיות בשבת, שהרי אינו יודע טיבן 

של מצות ודרכי הדתות ונמשך אחר טבעו 

כבהמה ופעמים שימצאוהו רץ אחר הזכור 

או אחר נערה המאורשה ויהא מותר להרגו 
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אף בשבת כמו שהתבאר במקומו, ואף על 

פי שאף בחכם שאירע לו כן עושין לו כן, 

 חס ושלום.  מ"מ אין ספק עליו בדברים אלו

ומ"מ יש מפרשים מתוך כך, עם הארץ, אף 

כשנראהו בדרך עם איזו ערוה, חושדין 

אותו שבדעתו לאנוס, ודנין אותו 

במחשבתנו כאותם שמותר להרגם, ולא 

נאמרה לעשות בו מעשה, שאין הורגין על 

האומד, אלא שמותר להחזיקו בכך וראוי 

ודרך צחות והפלגת דברים  ליתן לב על כך.

ו בה, רבי, אמור לשחטו! ואמר להם זה אמר

טעון ברכה וזה אין טעון ברכה, וזה כולו 

דרך צחות, שאף השוחטו אף לכוונת 

אכילה אין בו ברכה אין זה מברך אלא 

מנאץ, ואף על פי שאין לאו באכילת בשר 

מהלכי שתים, מ"מ איסור יש בו, כמו 

שהתבאר במקומו. וכן אמרו מותר לקרעו 

במיתה מנוולת, ומה  כדג, כלומר, אף

שאמרו מגבו, כלומר, הכאה שלא תהא בה 

רפואה, וכמו שאמרו קרעו כדג מגבו 

 מטמא באהל אף על פי שמפרפר". 

: "וא"ת, )שם(, כתב במהר"ם חלאווה ןוכ

והא אין מיתת בית דין דוחה שבת? כבר 

הרב אלפסי ז"ל, דבעם הארץ שהוא  פירש

רץ אחר הזכור או אחר נערה מאורשה 

תן להצילה בנפשו אפילו ביוה"כ שחל שני

להיות בשבת. וא"ת א"כ מאי איריא ע"ה, 

אפילו ת"ח נמי. כבר כתב רבינו שרירא גאון 

ז"ל בתשובה, דבגנות ע"ה מספר, וה"ק, אוי 

לו לע"ה, שסכלותו ועמיותו גורם לו 

לפעמים, שיהא מותר לנחרו ביוה"כ שחל 

להיות בשבת, שאינו נזהר מזכור ומנערה 

שה, שאינו יודע עונש יוה"כ ודין חייבי מאור

מיתות ב"ד, וכל הקודם להרגו זכה, ובכל 

מיתה שהוא יכול להורגו, וזהו שאמרו מותר 

לקורעו כדג ומגבו, דהיינו במה שפגע מי 

 שרץ אחריו".

)שם, ופירוש נוסף כתב המהרש"א 

: "לכאורה הוא רחוק מן (בחידושי אגדות

ן אינו השכל, דאפילו בעלי חיים המזיקי

כדאמרינן פרק  כ"והרשאי להורגן בשבת וי

כל כתבי. ונראה דנקט מותר לנוחרו כו', 

ולא קאמר מותר להורגו כו', שכוונו בזה, 

שהנחירה והשחיטה הוא רמז לנטילת דם 

במקום בית השחיטה, ור"ל שמותר לביישו 

וליטול דמו, כדאמרינן אזל סומקא ואתי 

להיות שחל  כ"והחיורא, והיינו אפילו בי

בשבת, שכל ישראל יש להם שלום זה עם 

 , עכ"ל.זה, מותר לביישו ולהתקוטט עמו"

 

 

 

 דינים העולים מסימן כא

האם צריך ליהרג ולא יעבור או שמותר  –א. יש להסתפק גוי שמאנס יהודי שיהרוג ספק יהודי 

בור וצ"ע לו להרגו )ס"ק א( אולם בספק ערוה )ספק מגורשת( יש לצדד שחייב ליהרג ולא לע

 )ס"ק יג( 
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ב. מי שרודף אחר תינוק שמצאוהו בעיר שיש שם רוב גוים, כיון שבנפשות לא הולכים אחר 

 הרוב לכן מסתכלים עליו כאילו הוא יהודי, ולכן נחשב לרודף ומותר להרוג אותו )ס"ק ב(

ג. לפי דעת האגרות משה אין להרוג עובר כשמסתפקים שמא מסכן את אמו )ס"ק ג(, אולם 

עת הגרשז"א שמותר להרוג את העובר גם בספק )ס"ק ד( וכן דעת השבט הלוי, אולם צריך ד

 להיות מתון מאוד בדבר )ס"ק ז(

ד. גם לשיטות שמותר להרוג ספק רודף מ"מ אין היתר להרוג אדם שאנו מסופקים אם הוא 

 רודף או שהולך לתומו )ס"ק ו(

ם האימה תמות מהלידה אז מותר להרוג ה. כשהעובר ודאי מסכן את חיי אמו ורק מסופקים א

ומסופקים שמא העובר גורם להמחלה אסור להרוג  –את העובר, אולם כשיש מחלה להאימה 

 את העובר )ס"ק ח(

 ו. מעוברת שיודעים שבהמשך הזמן תהיה ודאי מסוכנת מותר להרוג את העובר מיד )ס"ק ח(

 –הכלל שספק נפשות לחומרא  ז. כשיש ספק בהלכות 'קידוש השם', יש אומרים שאין בזה

 אלא שאם רוצה יכול להחמיר על עצמו כמו השיטות שמחמירות )ס"ק יג(

מן התורה אינה מקודשת, ומדרבנן מקודשת  –ח. כשיש ספק אם נתקדשה האשה או לא 

 מספק, ולכן אם מאנסים אותו יעבור ולא ייהרג )ס"ק יג( 

מותר להרגו ואפילו ביוה"כ שחל בשבת  - ט. מי שחשוד שגונב והורג את הבריות כשהוא יכול

 )ס"ק יז(
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 שבסעיף יט, 61פרק א הערה שער ב, ב

מה הייתה התביעה על הנער  הקשינו

העמלקי ששמע לשאול, ומדוע דוד הרגו, 

פ שדוד "ואע והרי עשה לבקשת שאול,

 מ סמך הנער על שאול."נחלק על שאול, מ

א: "א שנפסקה ברמ"ת הרשב"דעת שו

 ד חשיב אונס"העושה על סמך הוראת בי

וכמו שנפסק בשו"ת הרשב"א )חלק א  א(

סימן אלף קפט( "...ואם תאמר אנוסה היא 

נשא. הא יזו שלא ידעה שתהא אסורה לה

וכל דלא דייקא  ,ליתא דהוה לה למידק

זה ומזה. כדאיתא בפרק האשה רבה תצא מ

ומשום דלא דייקא ואנסיבא לא  ,)דף צ"ג:(

אמרינן אנוסה היא זו. ואם תאמר א"כ 

מיכל בת שאול איך הותרה לדוד. זו אינה 

דהתם אנוסה גמורה היתה  ,דומה לזו

והיא על  ,שאנסה שאול והשיאה לפלטי

וכענין אסתר אצל  ,כרחה נבעלה

גמור של  אי נמי התם טעותאחשורוש. 

הוראה היא שהורו לה בבית דינו של שאול 

דמלוה ופרוטה דעתו אמלוה. ועל הוראה זו 

אי  ,. אבל זהנסמכה וטעות כזה כאונס הוא

אם כן  ,זה אונס היה שתסמוך עליו לינשא

כל הנשים שזינו נתיר ונאמר סבורה היתה 

שאינה אסורה בכך. וזה דבר ברור". וכן 

ונפסק  סימן יז(,סוף אבן העזר ) הובא בב"י

סעיף נח( "אבל אנסוה  שם,ברמ"א )

להנשא, או שהורו לה בית דין בטעות 

ונשאת על פיהם, הוי כאנוסה, ומותרת 

אנסוה להנשא, הכוונה ]לבעלה הראשון". 

לליסטים שהכריחו אותה, והורו לה בי"ד, 

אין הכוונה שהורו לה על סמך שני עדים, 

ו לה פסקד "ביאלא הכוונה כרשב"א הנ"ל ש

פסק בהלכה שקידושיו של הראשון אינם 

 .[קידושין, ויכולה להנשא לשני

סא  סימן א חלק יעקב שבות ת"ועי' שו

 תשובת קושית עיקר על שכתב "אכן

 ליש בן מפלטי קושיא דמאי ע"צ א"הרשב

 כהן' פ דסנהדרין ס"בש דאיתא מה לפי

 מקראות מכמה שדורש ב"ע ט"י דף גדול

 חרב נעץ עשה מה העבירה מן אל שפלטו

 זה כל ידע כ"ג דוד ודלמא ,'וכו לבינה בינו

 המקראות עליו העידו כאשר הקודש ברוח

 ע"."וצ מ,"לק מעיקרא כ"א

וכתב הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

שיש מקום להבין את הרשב"א שאע"פ  

שניצל פלטי מן העבירה, מ"מ כיון שאין 

סומכים על רוח הקודש לגבי דיני איסור 

ר כיון שתורה לא בשמים היא וכמו והית

שמבואר בבבא מציעא דף נט:, ולכן כיון 

שבדרך כלל יש איסור ע"י הנישואין לכן 

היתה אסורה לדוד, ועד כדי כך רואים בגמ' 

בסנהדרין שם שהפליגה בשבח של 'פלטי 

בן ליש' שעמד בנסיון יותר גדול מיוסף 

 הצדיק עיי"ש.

ודש אולם יש מקום לומר כיון שהרוח הק

לא פוסק את ההלכה אלא מברר את 

לכן שפיר אפשר לסמוך עליו  –המציאות 

אע"פ שיש בזה נפק"מ לגבי חלק ההלכה, 

ולכאורה אפשר להביא ראיה לזה מהגמ' 

 )בבא בתרא דף נח עמוד א(
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"ר' בנאה הוה קא מציין מערת )היה נכנס 

במערות ומודד מדת ארכן מבפנים ואח"כ 

ם ציון סיד כדי מודד מבחוץ כנגדן ועשה ש

להכיר מקום הטומאה ולא יביאו טהרות 

דרך כאן שלא יאהיל על הקבר. רשב"ם(, כי 

מטא למערתא דאברהם... עיין ונפק. כי 

מטא למערתא דאדם הראשון, יצתה בת 

קול ואמרה: נסתכלת בדמות דיוקני, 

בדיוקני עצמה אל תסתכל. הא בעינא 

לציוני מערתא! כמדת החיצונה כך מדת 

מית. ולמ"ד: שני בתים זו למעלה מזו, הפני

כמדת עליונה כך מדת התחתונה", עכ"ל, 

ובפשטות משמע שסמך על זה ולא נכנס 

בתכו, והרי אין סומכים על בת קול?, אלא 

מוכח לכאורה שכאשר הבת קול רק מברר 

 את המציאות כן אפשר לסמוך עליו.

 :( שכתב.יז )גיטין חמד חשוקיבוראיתי 

 יש, הקודש רוח על ךסומ הרב אם "אך

 ביומא נאמר והנה? מועיל אם להסתפק

' ט בן הוא מי לישראל מגיד היה המן( עה.)

 בספר וכתב. לאחרון' ז בן או לראשון

 תימה קצת ומיהו, הכיפורים יום תוספת

 לכמה ספק הוא לראשון' ז דבן זה ספק הרי

 אביו את הכה אם כגון חמורים ענינים

, איש אשת ערות ולענין, סקילה שחייב

, מן של עומר י"ע ספק אותו פוסקים ואיך

 ידעתי אני שיאמר, גמור נביא אפילו הרי

 את חילל או הנפש את הרג שפלוני בנבואה

 פי על דכתיב, פיו על יעשו לא, השבת

 רבינו שמשה ותירץ. דבר יקום עדים שנים

' ט בן הוא הבן אם, ההלכה פי על החליט

 הוכיח שהמן אלא, לאחרון' ז בן או לראשון

 מקום שכל לומר צריך וכן, פסקו צדקת את

, המדרש בבית הקודש רוח הופיע דכתיב

 היה דין הפסק אלא, זה פי על שפסקו לא

 לא שהעם כדי אבל, והלכות הוכחות מכח

 .מופת או אות להם עשו בדין יפקפקו

 אישות מהלכות ט"פ) למלך המשנה אולם

 ספק בין לחלק שיש וכתב, עליו חלק( ו"ה

 הברכי כתב וכן. דדינא לספיקא במציאות

 במציאות דבספק( ד ק"ס לב סימן) יוסף

 היכי דעובדא גופא להעמידנו רשאי נביא

 .הוה

 על ההיתר הנ"לז "והט פיקפוק הב"ש

ס"ק קעב( שם, ואמנם בבית שמואל ) ב(

למה דקי"ל  ,"מיהו קשה :וכתב ,פקפק בזה

ואין  ,שאת ע"פ שני עדים אסורה לבעלהינ

 ,ומ"מ אסורה לבעלה ,אונס גדול מזהלך 

ובט"ז מאריך בזה, ועיין סימן ל"א מ"ש 

ס"ק )שם, וכוונתו לט"ז  .בשם מהרי"ק"

שהקשה על דברי הרשב"א, וכתב:  (עא

"...ומה שכתב דהוראת בי"ד אונס הוא ולאו 

למה הצריכה תורה קרבן  ,א"כ קשה ,שוגג

הא  ,להציבור שחטאו ע"פ הוראת בי"ד

כדדרשינן האדם  ,ך קרבןאונס אין צרי

מאי שנא  ,ותו ?בשבועה פרט לאונס

משמעה מפי שני עדים שמת בעלה וניסת 

דאם בא בעלה  ,או שניסת ע"פ בי"ד ,לאחר

 ,דתצא מזה ומזה כדאיתא בסמוך לפני זה

נמצא דגם בזה  ,ולא אמרינן דאנוסה היתה

ולמה לא אמרינן כאן  ,אמרינן הו"ל למידק
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בטעות של מיתת דמ"ש הוראת בי"ד  ,הכי

הבעל מהוראת בי"ד בטעות של קידושי 

וכמדומה דהך תשובה אין להקל  ,הראשון

פסק בט"ז  ,למעשה בשבילה וצ"ע". ואמנם

.מ"ש בשוגג .". :)יורה דעה סימן צט ס"ק ז(

צ"ל דה"ק שעבר במזיד אלא שחשב  ,מותר

וזה סיוע למה שכתבתי  .שדבר זה מותר

 בסמוך דטועה בדין מקרי שוגג".

ק חולק "ת האם המהרי"ש והפ"נחלקו הב

 ל"א הנ"ת הרשב"על שו

ומה שציין הב"ש לדברי המהרי"ק,  ג(

 .כוונתו שהמהרי"ק חולק על הרשב"א

ואמנם בפתחי תשובה )סימן יז ס"ק קעד(, 

כתב: "...גם בתשו' נו"ב תניינא ס"ס קל"א 

וגם הרשב"א לא אמר אלא  האריך בזה...

כמו  ,בי העירבב"ד מומחין הממונים מז' טו

שהיו ממונים מן  ,בימיהם ובית דינושאול 

אבל בעובדא  .העם והיו ב"ד מומחים

ודלא ]לא היה כן[. דמהרי"ק שורש פ"ד כו' 

י  ס"ק כמו שרצה לומר הב"ש בסימן ל"א

ולדעתי אינו  ,שמהרי"ק חולק על הרשב"א

 בותועיין עוד בתשו .חולק עכ"ד ע"ש

סעיף  סימן רי"ו ובספר בית מאירא "רעק

 זה".

ם דאומר מותר ברציחה הוא "דעת הרמב

ז עונש הנער "קרוב למזיד, ומובן לפי

 העמלקי

אלא שברמב"ם )הל' רוצח פרק ו' הל'  ד(

י'( כתוב ש'אומר מותר' ברציחה קרוב 

"...וכן אם נכנס לקרן זוית  :למזיד הוא, וז"ל

והמיתו שם בשגגה, או שדחפו בגופו, או 

או ק ארבע, שנתכוון לזרוק שתים וזר

, או שנתכוון שעלה על דעתו שמותר להרוג

להרוג את זה והרג את זה, אפילו נתכוון 

להרוג גוי או בהמה ונמצא ישראל, הרי כל 

אלו קרובין למזיד ואינן נקלטין". ולפי 

 מדוע העניש דוד את הנער. ש"אהרמב"ם 

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

שהאדם  שלכאורה הרמב"ם מדבר באופן

אבל באופן  –סתם חשב שמותר להרוג 

שב"ד פסקו לו שבאופן הזה מותר להרוג 

מסתבר שגם הרמב"ם יודה שנקרא שוגג 

 או אונס.

רי ינולפי הרמב"ם, קשה, מדוע הקלצט

 ש'אמר מותר', זכה לעוה"ב?

אלא שלפי זה יהיה קשה על מה  ה(

 בשער ב, פרק א, סעיף יח, שכתבנו

עולם הבא, כי שהקלצטונירי זכה לחיי 

בהסרת הספוגים עשה חסד עם רבי חנינא 

, ולגבי מותר להסיר המונעבן תרדיון, כי 

 ,וא"כ קשה .הגברת השלהבת באמת טעה

למזיד היא, וצריך  השהרי טעות זו קרוב

 ענש? ילה

ם נאמרו לגבי דיני "יש ליישב: דברי הרמב

ה הבוחן כליות, נותן לאיש "אדם, אבל הקב

 כדרכיו

ש לחלק בין בי"ד של מעלה ושמא י ו(

לבי"ד של מטה, כלומר אנו בדיני אדם 

צריכים להתייחס לטעות זו כרצח, ולא 

ולכן דוד העניש  .לחמול על מעשה הרציחה
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את הנער, ולכן הרמב"ם הנ"ל פסק שלא 

והסיבה . קלט בעיר מקלטינותנים לו לה

שבבי"ד של בני אדם, אין לנו  , כיוןהיא

כמה היה בטעותו, כלים למדוד בתוך ליבו 

אבל הקב"ה  .וכמה באמת יכל לא לטעות

שבוחן כליות ולב, יכול לראות ללבב שהיה 

את  ולפטור מעונשבאמת בטעות גמורה, 

הרוצח בטעות, וע"כ הקלצטונירי שהתכוון 

לחזור בתשובה שלמה, ולעזור לרבי חנינא 

)כי  ,בן תרדיון אפילו ע"י מסירת נפשו

מרד במלכות, ש על המלך ודאי היה הורגו

לקמן , ועיין וע"כ הקדים וקפץ לאש בעצמו

(, , הסבר נוסף למה קפץ לאשסימן לב

וחשב באמת ובתמים שהפסק של רבי 

 חנינא בן תרדיון להיתר הורדת הספוגין,

לגבי הגברת השלהבת, ולכן לא רק גם תקף 

שלא נענש מהקב"ה אלא גם קיבל שכרו 

)ויש להוסיף שלא גרע מ"עבירה לשמה" 

 ובא בנזיר כג:, והוריות י:(.כמ

, כיון אין להוכיח מהענשת דוד את הנער

 שנהרג ללא עדים

ובכל אופן צריך לומר שאין בהריגת  ז(

קושיא על שיטת  ,הנער העמלקי ע"י דוד

הרשב"א הנ"ל וראיה לשיטת הרמב"ם, כי 

על כרחך צריך לומר שהענשתו היתה 

 ,הוראת שעה מיוחדת "או דין מלכות היה"

 ,אין אדם נהרג בהודאת עצמו שהרי

פרק י"ח )סנהדרין הל' רמב"ם כדאיתא ב

 . (הל' ו

ס: גם ענשם של עכן ויונתן היה "דעת החת

 הוראה מיוחדת 

וכעין זאת מצינו בשו"ת חתם סופר  ח(

)חלק א, או"ח סימן רח(, שכתב לגבי 

הריגת יהושע את עכן: "...אבל מה שנהרג 

כתב ע"ז  ,עפ"י הודאת עצמו בלי עדים

 .שהיה הוראת שעה או מדין מלכות..."

ודלא כשו"ת חוות יאיר סימן סא, שכתב: 

"...וכן סמכו על הגורל במיתת עכן ויונתן 

לא מצד הודאתו..."  ,לולי שפדאוהו העם

כלומר ששאול שרצה להרוג את יונתן, וכן 

על סמך הגורל, ולא  ה זההריגתו של עכן הי

בת כהסברו של החת"ס הנ"ל. וע"ע בתשו

 בעל יד דוד )תשובת מגד שמים סימן יד(.

ת בן ימין: הריגת הנער "ג ושו"דעת הרלב

 היתה כיון שלא היה לו לשמוע לשאול

עדיין צריך ביאור בהריגת הנער,  ואמנם ט(

איך יתכן ששאול לא נענש על איבוד נפשו, 

עיין בשו"ת בן ימין והנער שהרגו נענש. 

ידידי )סימן לא(, שכתב: "...תו חזיתיה ל

 ,ע"ד רלב"ג ,הרב המג"ן בתומהו הולך

דמה שהרג דוד את בן איש גר  תבשכ

לפי שלא היה לו לשמוע  ,עמלקי כדין היה

 .דדברי הרב ודברי התלמיד כו' ,אל שאול

שדבריו הם הפך  ,והוא תימה רבתי' :וז"ל

דשאול היה אנוס כו' ולא  ,דרז"ל שאמרו

אלמא  ,נכנס בכלל מאבד עצמו לדעת כו'

ל שהתירו לו את דמו מה שהרג את דס"

א"כ איך  ,עצמו ע"י אחר מחמת אונס
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בוהו לההורג אותו, יציבא ייאפשר שיח

 את"ד נר"ו". ?'בארעא וגיורא בשמי שמיא

פ ששאול לא נענש, השומע נענש על "ואע

 ששמע לו, כדמוכח בירושלמי

"ולדידי לא : ימין בן ת"בשווממשיך  י(

שכן  ,ו מאדודברי רלב"ג נאמנ ,קשיא מידי

האומר  (,ס"פ החובל)איתא בירושלמי 

קטע ידי  ,סמא את עיני שמזיקתני

וכתב הרב פני משה ז"ל:  .חייב ,שמזיקתני

וזהו כמו  (,פ"ט)הכי תני לה בתוספתא '

וכי מה עלתה על דעתו  ,המתני'רש דמפ

אלא מפני שיש לו יסורין וכואב לו  ,לומר כן

ע ידי או קט עיני והוא אומר לו סמא ,הרבה

אפילו הכי חייב  ,שמזיקתני ועושה לו רע

ושוב ' ע"כ. גם הרב חסדי דוד כתב, וז"ל:

האומר  ,ראיתי בירושלמי דגרסימן איפכא

ואם נסחא  .כו' שמזיקתני חייבוסמא 

דהואיל  ,י"ל דהאי טעמא ,דווקנית היא

אין לו להשגיח  ,דמחמת הכאב הוא דקאמר

 ,'איוב לא בדעת ידבר'דהו"ל  ,על דבריו

אבל  ,דהכאב אפשר שיהא מעלה ארוכה

העין או היד אינה חוזרת, ואנן סהדי דלא 

אלא דאניסיה  ,מלבו הוא דקאמר ליה

אף למ"ד אין אדם  ,והשתא .עכ"ל 'כאיבא

לא אמרינן אלא  ,רשאי לחבול בעצמו

 ,כההיא דנזיר שציער עצמו מן היין וכיוצא

שהוא בשאט נפש מבלי שום אונס וצער 

"ג דהולך וצוער מאד מעינו אבל בכה ,כלל

עד שהוא  ,רעה או ידו ואינו יכול לסבול

בעצמו רוצה לסמות עינו או לקטוע ידו 

בודאי דמותר  ,להנצל מכאבו האנושה

ורשאי לעשותו, ועכ"ז אמרו אחרים שחבלו 

בו ברצונו וצוויו חייבים, והיא גופא היא 

דאע"ג שהוא  ,ההיא דשאול במכל שכן

י להמית את עצמו בעצמו היה אנוס ורשא

מהטעמים האמורים, הבן איש גר לא היה 

לו לשמוע אל דבריו, דדברי הרב ודברי 

התלמיד כו' ושפיר קאמר רלב"ג ז"ל דמה 

 .שהרגו דוד כדין היה..."

 

ועיין עוד בכל אותה תשובה של  יא(

השו"ת בן ימין הנ"ל, כי נוגעת בהרבה 

מעניני הספר )מכיון שדן בשאלה לגבי 

ישראלי שנתחייב מיתה  "איש אחד

למלכות ונגמר דינו להמיתו ליום נועד 

רח"ל, ומאי דביני ביני שמו אותו במשמר 

כנודע, והאיש ההוא בחושבו את יום מר 

יום אשר יוציאוהו  ,אשר תהיה לו באחרונה

ויהיה חילול ה'  ,ליהרג בהמון רשעים רינה

וגם בזיון לכל ישראל בכלל ולכל  ,בדבר

ה לבנו שיביא לו סם צו ,משפחתו בפרט

ולא  ,המות לאכול וימות מיתת עצמו

ישיגהו אותה כלימה ביום ההוא, ושאל 

השואל אם מותר לבן לשמוע אל אביו 

 ולגרום לו מיתה ע"י או לא"(.

לגבי האי מעשה של הריגת הנער ו יב( 

העמלקי מצינו הסבר אחר לגמרי, והוא 

 סוף) ישמעאל דרבי במכילתא מהא דאיתא

: (ב פרשה דעמלק מסכתא - בשלח' פר

 יבא שאם שלו הכבוד בכסא המקום נשבע"
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 להתגייר העולם אומות מכל אחד

' שנ יקבלוהו לא ולביתו ולעמלק שיקבלוהו

 אתה מזה אי לו המגיד הנער אל דוד ויאמר'

 דוד נזכר', אנכי עמלקי גר איש בן ויאמר

 אם רבינו למשה שנאמר מה שעה באותה

 להתגייר עולםשב האומות מכל אחד יבא

 יקבלוהו שלא עמלק של ומביתו שיקבלוהו

 פיך כי ראשך על דמך דוד אליו ויאמר מיד

 ל"עכ", דור מדור נאמר לכך בך ענה

 שמעוני ילקוט גם הוא וכן) המכילתא

 שלא מפורש כ"וא(, רסז רמז בשלח פרשת

 ולכן ממש עמלקי היה אלא, צדק גר היה

 לכ מיושב המכילתא ולפי, אותו הרג דוד

, שער ב פרק אהשאלות שהבאנו בתחילת 

 מגיע, שאול את שהרג המעשה עצם על כי

 ואין, לקלצטנורי שהגיע וכמו, טוב שכר לו

 מסכים דוד גם כי, לשאול דוד בין סתירה

 שביקש מה את מהנער לבקש יכל ששאול

 בקול לשמוע צריך שהיה ודאי והנער', וכו

 לגמרי צדדית שמסיבה אלא, ישראל מלך

, עמלק מזרע היותו בגלל והוא, הרגו

 . להורגם שנצווינו

 

 אפרים הר פירושב) שהקשו יש ואמנם יג(

(, לז סימן א"ח אליהו ובמנחת, למכילתא

 בפסוק) דוד דברי מובן לא, המכילתא דלפי

 ראשך על דמך דמיך דוד אליו ויאמר(: "טז

 משיח את מתתי אנכי לאמר בך ענה פיך כי

, הזאת סיבהמה הרגו לא דלכאורה'", ה

 שצריך ל"י ושמא? עמלקי היותו בגלל אלא

" בך ענה פיך"ו, לשניים דוד דברי את לחלק

 ענה שפיך מה כלומר, דברים שני על הולך

 הורג שאני הסיבה זה, עמלקי שאתה בך

 כ"כמוש עצמו פ"ע נהרג הרי ם"ועכו) אותך

 פ"ע והוא, ב"קצ ומצוה, ז"כ מצוה החינוך

 לפי א"הל א"פ ןקידושי בירושלמי המבואר

 מחנה ת"כבשו ודלא', העדה קרבן' פירוש

ע מה ", ועב"כ סימן ב"ח ח"חאו חיים

 אין אם גם נ"וממ(. לעיל בסימן זהשכתבנו 

 ענה פיך ז"בכ, צדק גר אתה ואכן, נכון זה

 אסור ליהודי והרי, שאול את שהרגת בך

 זה מעין וקצת". חסד המתת" לעשות

 נאמר םא: "שכתב(, שם) ם"במלבי מצאתי

 בלא נהרג נ"שב, ממש עמלקי שהיה

 בדיין ונהרג, הטריפה על אף ונהרג, התראה

 בהודאת שנהרג ה"שה ל"י, אחד ובעד אחד

 בזה ע"וצ) קרוב י"עפ שנהרג כמו עצמו

 נאמר ואם'. בך ענה פיך' א"ועז(, לדינא

 כי ש"כמ, המלכות מדין נהרג, ישראל שהיה

 משיח את מותתי אנכי לאמר בך ענה פיך

 ולקבלת. במלך יד להרים יזידו שלא כדי', ה

 מכבר מיתה חייב שהיה, דואג שהיה ל"חז

 בלשון דמיך א"שעז, הכהנים עיר נוב על

 אין שאול הריגת שעל שהגם לו רמז, רבים

 כי, בך ענה פיך זה בכל, עצמו על נאמן אדם

 והכהן הכהנים הריגת על הגורם היית כבר

 את תתימו אנכי באומרו רמז שזה, המשיח

 .ם"המלבי ל"עכ'", ה משיח

(, תצא פ"סו ת"עה) חכמה במשך ע"וע

 גר שהרג במכילתא דאמרו והא: "...שכתב

 היינו, מעמלק גרים מקבלין שאין עמלקי
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 שנהרג נח בן כמו עצמו בהודאת הרגו לכן

 ".וברור עצמו פ"ע

 

 סנהדרין הלכות) ם"שהרמב והסיבה יד(

 הושעי שהרג וזה: "כתב(, ו הלכה יח פרק

 הוראת פיהם בהודאת עמלקי לגר ודוד עכן

 את' תי ולא", היה מלכות דין או היתה שעה

 מזרע היה שפשוט המכילתא של תירוץ

(, שם' )ניסים מעשה' פירושב עיין, עמלק

 ל"ז שהוא רבינו דעת ליישב ל"ונ: "שכתב

 במסכת דילן' גמ מפני ברייתא אותה דחה

 דלא:( נז בגיטין וכן) ב"ע ו"צ דף סנהדרין

 למדו המן של בניו מבני דקאמר הכי ל"ס

 מזרע המן והלא ש"יעו ברק בבני תורה

 המדתא בן המן דכתיב כידוע הוא עמלק

' א בשמואל כמבואר עמלקי ואגג' וכו האגגי

 בבני תורה למדו בניו דמבני' בגמ וקאמר

 גרים דמקבלים' לגמ ל"דס הרי ברק

 כפשוטו המקרא אתי' דגמ ואליבא מעמלק

 שהרגו מפני עמלקי לגר דוד גשהר

 ...".לשאול

 

 עין בספרו א"בחיד גם מצינו וכדבריו טו(

 מצאתי פירוש ועוד(. א אות' הג' מע) זוכר

(, תטו סימן סוף' )המלך משאת' בספר

 ע"צ ביותר דהנה בזה ונראה: "שכתב

 המבואר זה דין השמיט ם"דהרמב

, מעמלק גרים מקבלין דאין במכילתא

 דהנה, דמקבלין ל"ס מתדבא נראה וביותר

 אבל ל"ז ד"הל ממלכים ו"בפ ם"הרמב כתב

 אין השלימו שלא ועמלק עממין שבעה

 דעמלק ומבואר' כו נשמה מהן מניחין אבל

 השיגו וכבר להרוג דין אין שהשלים

 שיכול אלא שיבוש זה וכתב בזה ד"הראב

 כתב מ"ובכ המצות לקבל השלימו לומר

 ואה השלימו שבכלל רבינו דברי לפרש

 שבע עליהם קבלו שאם מצות שבע קבלת

 ומכלל עממין שבעה מכלל יצאו הרי מצות

 סימן וכפי הכשרים נח כבני הם והרי עמלק

 שבע בקבלת דסגי ז"לפי והנה, ד"הראב

 הוא ש"כ הרי עמלק מכלל לצאת מצות

 מכלל להוציאו דמהני גמורה דבגירות

 גרים מקבלין דאין לומר יתכן ואיך עמלק

 חלה ולא דיעבד מהני דלא וגם מעמלק

 כבר בזה והרי במכילתא כמבואר הגירות

 . עמלק מכלל יצא

 כהמכילתא ל"ס לא ם"דהרמב ל"ועכצ

 במכילתא תנא כאידך ל"דס משום ואולי

 דסמך יתכן וכן, אחר לענין לקרא דדריש

 תורה למדו המן של בניו מבני כ"עמש

 הא הרי כ"וא, בעמלק גירות דמהני דמבואר

 דבאמת משום הוא כילתאלהמ דהשמיט

 בקבלת אפילוד ל"ס ואדרבה כן ל"ס לא

 מכלל שיצא כדי כבר סגי מצות שבע

 דוד שהרג דמה ל"צ היה' לשי ולכן, עמלק

 או שעה הוראת דהוי משום הוא לעמלקי

 מ"מ מיהו. נ"ב מהלכות ולא המלכות מדין

 הטריפה על נהרג נ"דב מהמכילתא שמעינן

 ילתאלהמכ ל"דס דהא ם"להרמב ל"וס

 שהרג ממה שלמדוהו אך ולא הדין מעיקר

 על פליגן לא בזה הרי כ"וא לעמלקי דוד
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 ם"הרמב סמך ז"דע יתכן כ"וא המכילתא

 נ"דב כ"במש(, ד"הל מלכים מהלכות ט"פ)

 ...."הטריפה על נהרג

 

 דינים העולים מסימן כב:

האם מותרת  והתברר שב"ד טעו, –א. נחלקו הפוסקים אשה שהורו לה ב"ד שמותרת לינשא 

 ג(-לבעלה הראשון )ס"ק א

ב. יש מחלוקת הפוסקים האם אפשר לסמוך על רוה"ק בספק דמציאות כשהדבר נוגע להלכה 

 )ס"ק א(

ואם הרג וחשב שמותר אינו גולה לעיר  –נחשב כשוגג קרוב למזיד הוא  –ג. 'אומר מותר' 

 מקלט )ס"ק ד(

ה מיתה לא נהרג )ס"ק ז(, אבל גוי נהרג ד. ישראל שהודה בבית דין שהרג עבירה שחייבים עלי

 על הודאת פיו, ודלא כמו מי שכתב שגם גוי לא נהרג על הודאת פיו )ס"ק יג(

צריך לשלם לו על ההיזק שעשה,  –ה. אחד שמחמת צערו ביקש מאדם שיקטע לו את היד 

ים לזה והיינו באופן שיודעים שמחמת יסורין ביקש 'שלא בדעת', ואילו היה בדעת לא היה מסכ

 )ס"ק י(

טו(-נחלקו הפוסקים האם מקבלים גר מן עמלק )ס"ק יד

 

 

  
  

 ומתי, להתרפאות סופני חולה כופים מתי - גסימן כ

מזה נמנעים
 

 76 והערה 64 הערה, כג-כב' סע, א פרק, ב לשער שייך
 

ז: חייבים להשתדל אפילו "דעת הגרש

בהצלת חיי סבל של משותקים, ולחלל 

 תעליהם את השב

 כב, סעיףבש 64פרק א הערה שער ב, ב א(

בשו"ת מנחת ) הובא פסקו של הגרשז"א
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צא, אות כד(, לגבי חולה  סימןשלמה ח"א 

: "על (ד סעיףמכאן ועד סוף ) סופני, וז"ל

דבר הילדה החולנית בת עמיתו, נלענ"ד 

דכיון שעל ידי הניתוח היא תישאר ח"ו 

משותקת לכל ימי חייה, וגם נוסף לזה אין 

הצלה ודאית, בכגון דא מוטב להשאר ה

בשב ואל 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 

וקשה מאד כח  ,המושגים הפשוטים שלנו

הסבל של החולה וגם של משפחתו, עם כל 

להשתדל  ,םזאת הננו מצווים וגם חייבי

בקום ועשה להארכת חייהם של 

משותקים, ואם הוא חולה חייבים ודאי 

להזדרז בהצלתו וגם לחלל עליו את השבת, 

כי הענין של "חיים" אין לנו שום קנה מידה 

כמה למדוד את יוקרם וחשיבותם אפילו 

לא בתורה ומצוות, שהרי מחללין את 

השבת גם על זקן חולה מוכה שחין אף על 

חרש ושוטה גמור, ואינו יכול  פי שהוא

לעשות שום מצוה וחייו הם רק למשא 

וסבל גדול על משפחתו וגורם להם ביטול 

תורה ומצוות, ונוסף לצערם הגדול הרי הם 

אזלי ומדלדלי, אפילו הכי מצוה בגדולי 

ישראל להשתדל ולעסוק בהצלתו ולחלל 

 עליו את השבת. 

ולעומת זאת, אסור לחלל שבת בשביל 

מון, אפילו כדי למנוע סבל רב של הפסד מ

 עניות

ועוד יותר מזה נלענ"ד שאפילו אם  ב(

החולה מצטער הרבה באופן כזה שמצד 

ההלכה מצוה לבקש עליו שימות, וכמו"ש 

הר"ן בנדרים )מ.(, והובא גם בפוסקים, 

מ"מ גם באותה שעה שמבקש ומתפלל לד' 

שהחולה ימות ג"כ חייב הוא להתעסק 

ו את השבת אפילו כמה בהצלתו ולחלל עלי

]א.ה וכן הוא בספר 'חוט השני'  פעמים

ב "מ ח"מ חו"ד, ודלא כאג סעיףשכח  סימן

עג שהשווה תפילה לפעולות  סימן

. ולעומת זה עשיר מופלג שהוא הרפואה[

 ,רגיל בחיי עושר וכל רכושו הולך ח"ו ונשרף

והוא עומד ורואה איך שהאש אוכלת 

והוא ישאר  ,ושורפת לנגד עיניו כל רכושו

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[. 

במקרה שטוב למשותק מוות מחיים, פטור 

מלנתח בקום ועשה להצלתו, ובפרט 

 כשההצלה מסופקת

ל וסו"ס החיים של אבל מ"מ הואי ג(

המשותקים הם רעים ומרים, וגם יש אשר 

ות מהחיים, לכן בכגון דא וטוב להם המ

מסתבר שאין חייבין לעשות מעשה של 

תוח בקום ועשה, ובפרט בנידון דידן שגם ינ

 עצם ההצלה אינו אלא ספק. 

אם החולה מבקש, מותר למנוע ממנו 

 תרופות, אבל לא אוכל וחמצן
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בשאלה זו של טיפול  רבים מתלבטיםוד( 

שמחללים  יוןבחולה גוסס, יש סוברים דכ

, חזינן שחיי שעה שבת עבור חיי שעה

חייבים להכריח את החולה  חשובים, ולכן

כי הוא אינו בעלים על עצמו לוותר  ,על זה

שאם  מסתבר, אך ד.על רגע אח אפילו

או  ,החולה סובל מכאבים ויסורין גדולים

חושבני  חזק מאוד, יאפילו סבל נפש

וחמצן לנשימה חייבים ליתן לו גם  שאוכל,

מותר  אם החולה מבקש, אבל .נגד רצונו

. להמנע מתרופות הגורמות סבל לחולה

אולם אם החולה ירא שמים ולא נטרפה 

רצוי מאוד להסביר לו שיפה שעה  ,דעתו

אחת בתשובה בעוה"ז מכל חיי העולם 

 'זכות'הבא, וכדמצינו בגמ' )סוטה כ.( שזה 

בגמ' )א.ה  בול ז' שנים מאשר למות מידלס

  .ל המנחת שלמה", עכ"שם כתוב ג' שנים(

מ, שסתם חולה צריך ליתן לו "דעת האג

חמצן, ולהאכילו דרך הוריד על פי רופא 

מומחה, אבל לא במצב שהחולה מתנגד, 

כיון שאז הוא סכנה לו כשלא מתחשבים 

 ברצונו

ויותר ביאור לחילוק בין אוכל וחמצן  ה(

 משה אגרות ת"רופות, מצאנו בשולת

שכתב  עד(, סימן ב חלק משפט )חושן

 יכול שאינו מסוכן בהאי לישנא: "חולה

, (אקסידזשען) חמצן לו ליתן צריך לנשום,

 שהרי לרפאותו, א"שא באופן שהוא אף

 א"שא ממה דהיסורין מיסוריו, להקל הוא

. מסלקן והחמצן גדולים, יסורים הם לנשום

 שאינם בחולים אם ה,"כתר שאל זה וכפי

 אוכל להו ליתן צריכין אם לאכול, יכולין

 להאריך שהוא מסוכן, כשהוא הורידין דרך

 שאין לנו כשנדמה ביסורין, שהן, כמו חייו

 שצריך פשוט,. אוכל שאינו ממה יסורין לו

 מקלקלין, ואין מזיקין שאין דברים להאכילו

 שהחולה אף מעט, כחו מחזיקין דודאי

 ומשמשין העומדין ואף מרגיש, אינו בעצמו

 סמי לעניני כלל ד"ול מרגישין, אין אותו

 דבר הוא שהאכילה פשוט, והטעם רפואה.

 החיות, להחזיק לאכול שמוכרחין טבעי,

 לזה. מוכרחין בעלמא ח"בע ואף אדם ושכל

 גם הוא החום גדול, דחום בחולה ורק

 ,א:(ע) יבמות בגמרא כמפורש מזונותיו,

 להאכילו אין שבזה, תאאיש דזנתיה כגון

 דברים אפילו רופא, פ"ע אלא כ"בע

 ודוקא בסתמא. כאלו לחולים הראויים

 ברצון, זה ועושה גדול שהחולה כזה כ"בע

 מחמת אלא ממש שרוצה מחמת לא אך

 ממש כ"בע אבל, עליו וגוזרין לו שאומרין

 לעשות אין ולהאכילו, בכח להחזיקו שצריך

 לאכול, רוצה כשאינו דעת בר לגדול כן

 אף האכילה. לפניו טוב שלא כשסובר ש"וכ

, לו ושטוב לאכול שצריך אומר שהרופא

 הוא האכילה לו טוב שלא שסובר זה משום

 חזינן דהא, לו ישמעו כשלא לחולה סכנה

 אף לו ישמעו כשלא מ"לשכ להרע שאפשר

 שמתנת תיקנו זה דמטעם אחרים, בדברים

 ב"ב) בעלמא בדברים אף מועלת מ"שכ

 הנוגע בדברים לחוש שיש ש"וכ(, ב"ע ז"קמ

 עליו להשפיע צריכין אבל, לרפואתו
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 שייך אין לאו ואם הרופא, כציוי שיעשה

 באופן לו שיתנו אפשר ואם כלום. לעשות

 שהוא כשידוע לו ליתן צריך ידע, שלא

 וכשאינו, עליו סומכין ורבים מומחה רופא

 להחולה ליתן אין דהרופא, סמכותיה ברור

 כ"א אלא ורצונו, ידיעתו בלא עתד ובר גדול

כלל", עכ"ל  יזיקו לא שזה לכל ברור

 ."מהאגר

ז מחלק בין טיפולים שגרתיים "הגרש

כחמצן מזון ומנות דם, שאת זה אסור 

למנוע גם מחולה מיוסר שקרוב למיתה, 

 כיון שהפסקת טיפולים אלו נידונת
כרציחה, לבין טיפולים לא שגרתיים, 

רו רק לחיי שמהם מותר להימנע כשיעז

 שעה, ובמיוחד כשהולה מתנגד להם

 עמודנשמת אברהם )ח"ג ספר אולם ב ו(

תפג( כתוב בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל, 

גדר שונה במקצת, שצריכים להבדיל בין 

טיפולים הממלאים צרכיו הטבעיים של 

החולה או המקובלים כשגרתיים, ובין 

טיפולים שהם מחוץ לגדר השגרה. ולכן 

למשל מסרטן שהתפשט חולה הסובל 

בגופו, והוא קרוב למיתה, על אף שיש לו 

יסורין וכאבים קשים, אסור להפסיק לו או 

למנוע ממנו חמצן, או כל מזון או נוזל מזין 

אחר, להם הוא זקוק. או אם סובל מסכרת, 

אין להפסיק את מתן האינסולין כדי שימות 

יותר מהר. אין להפסיק את מתן הדם או כל 

ת, כגון אנטיביוטיקה, הדרושה תרופה אחר

לטיפולו. גם אין למנוע ממנו דברים אלו 

]א.ה אפילו לפי שעה[, כשהמטרה בכל זה 

הינה כדי לגרום למיתה יותר מהירה של 

החולה. אולם מאידך, אין כל חיוב לטפל 

בחולה כזה בצורת קום ועשה, כשהטיפול 

עצמו יגרום לו לסבל רב בנוסף ליסוריו, 

ל הוא מחוץ לגדר השגרה, במידה והטיפו

במצב שאין לצפות אלא להארכת חייו 

במדת מה ולא לריפוי מחלתו היסודית, 

ובמיוחד אם גם החולה אינו מסכים עקב 

הכאבים הקשים או הסבל הרב, עכ"ל 

 הגרש"ז אויערבך זצ"ל.

מ תהיה, האם "א לאג"מ בין הגרשז"הנפ

מותר למנוע טיפולים לא שגרתיים שרק 

חיי שעה, כשלא נגרם מאריכים את ה

 לחולה סבל מעצם הטיפול

 –"מ ובין הגרשז"א ולכאורה בין האגר ז(

שניהם סוברים שצריך לתת לחולה את 

הדברים השגרתיים, כיון שכל הדברים 

הללו מרפאים אותו, משא"כ כשמדובר על 

נתינת תרופות שלא מרפאים אותו לא 

חייבים לתת לו כיון שרק מאריכים לו חיי 

 שעה.

ם, כיון שהביא הנשמת אברהם בשם אול

ז, שההיתר להימנע מתרופות אלו "הגרש

הוא כיון שהטיפול עצמו גורם לו לסבל, 

כ, אם יש תרופה שלא מציקה לחולה "א

אלא רק מאריכה את החיי שעה שלו, 

 ממנו.  לדעת הגרשז"א אסור למנעה
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א, דחולה סופני שסובל מאד, "הגרשזדעת 

ביוטיקה, אמנם חייבים לטפל בו באנטי

 אבל אין חובה להנשימו

נשמת אברהם ספר כתב בשמו ב ועוד ח(

תפו(: -תפה עמודשלט ס"ק ד,  סימן)יו"ד 

"בשנת תשמ״ט שאלתי את הגרש״ז 

בנוגע למחלה מסויימת  ,אויערבאך זצ״ל

שגורמת לשיתוק איטי של שרירי הגוף, 

ים, ובמשך הזמן יים והרגליהחל מן היד

רירים עד מתפשט וכולל יותר ויותר ש

שהאדם נעשה משותק לחלוטין בלי שום 

אפשרות להזיז שום שריר, לא בפנים ולא 

בגוף. הוא נשאר בהכרה מלאה וצלולה, 

שומע ומבין כל מה שמדברים אליו ויודע 

את הנעשה בסביבתו, אך אינו יכול לדבר 

או להגיב כלל, לא בגופו ולא בשום תנועה 

של הפנים או אפילו של העפעפיים. 

ובה היחידה שנשארת לו היא תנועות התג

וכך הוא יכול לענות ״כן״ או ״לא״  ,העיניים

לשאלות ששואלים אותו. יחד עם זאת, 

יתר -בחלק מן החולים, ישנה רגישות

כך שכל נגיעה בכל  ,בשרירים ובפרקים

מקום שבגוף גורמת לכאבים עזים. במשך 

חוסר מואז,  ,הזמן נחלשים גם שרירי החזה

על, מקבל פעם אחר פעם אפשרות להשת

דלקת ריאות. לבסוף, גם שרירי החזה 

חוסר אפשרות מואז  ,משתתקים לגמרי

לנשום הוא נפטר, בהכרה מלאה וצלולה, 

אלא אם כן מחברים אותו למכשיר 

הנשמה, כי אז יכול הוא לחיות חודשים 

רבים. למחלה זו אין שום טיפול ידוע 

 ורוב החולים נפטרים תוך שנתיים ,ברפואה

עד שלוש. ושאלתי את הגאון זצ״ל: שאלה 

בזמן שקודם לשיתוק מלא של החזה  - א

והפסקת הנשימה, כשהחולה מקבל דלקות 

ריאות חוזרות, האם חייבים לטפל בו כל 

פעם באנטיביוטיקה עם דקירות חוזרות 

לתוך הוריד כדי לדחות את הקץ. עלי 

שבשלב זה אינו יכול לאכול  ,להדגיש

אותו דרך זונדה או  ולשתות )מאכילים

באמצעות צינור שהוכנס לקיבתו דרך דופן 

הבטן(, אינו שולט על הסוגרים וממילא 

זקוק לקטטר בכיס השתן וכו׳, ושוכב 

במיטה ללא כל אפשרות לזוז או לבטא את 

בזמן שעדיין יכול  ,מה שהוא רוצה. וכל זה

להרגיש כאב ככל אדם, אך ללא אפשרות 

ות יתרה של להגיב )ולמעשה בגלל רגיש

השרירים והעצמות, בחלק מהחולים, כל 

תזוזה או דקירה עלולה לגרום לכאבים 

ואם נאמר שחייבים  - קשים(. שאלה ב

לטפל בו עדיין, מה יהיה כשמפסיק לנשום, 

האם אז חייבים להנשים אותו בהנשמה 

מלאכותית כדי שימשיך לחיות בצורה 

כזאת אולי עוד כמה חודשים, או האם ״שב 

תעשה״ עדיף. והגאון זצ״ל כתב ואל 

צא אות כד(: אבל  סימן)במנח"ש ח"א 

הואיל וסו״ס החיים של המשותקים  ,מ״מ

הם רעים ומרים, וגם יש אשר טוב להם 

ת מהחיים, לכן בכגון דא מסתבר שאין והמו

חייבין לעשות מעשה של ניתוח בקום 

שגם עצם  ,ובפרט בנידון דידן ,ועשה
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ל. וכן הרבה ההצלה אינו אלא ספק, עכ״

פעמים זכיתי לשמוע מהרב זצ״ל על נושא 

זה, והיה נראה לי שגם כאן בשאלה ב אין 

חייבים לחבר אותו למכונת ההנשמה לאור 

הסבל הרב והבלתי מתואר ־ נפשית 

והסכים אתי  ופיזית ־ של חולה כזה...

בנוגע לשאלה  ,הגרש״ז אויערבאך זצ״ל

שמותר לא לחברו למכונת  ,השניה

ולגבי  .ל הנשמת אברהם", עכההנשמה"

, דעתו שחייבים לתת לו שאלה הראשונהה

 . קה וכפי שיבואר לקמןיטוביאנטי

אבל חולה כזה שצריך הנשמה שלא 

כתוצאה ממחלתו הסופנית, צריך לטפל בו 

ולהנשימו ולנסות להצילו ככל האפשר, 

כ עצם הטיפול מוסיף ליסוריו והחולה "אא

 אינו רוצה, ובכפוף להוראת חכם

ועוד כתב שם בשם הגרשז"א זצ"ל:  ט(

"חולה ששוכב לגמרי ללא מודעות, במצב 

המכונה בפי הרופאים "צמח", וכן חולה עם 

מחלה מתקדמת של ניוון מוחי )מחלת 

אלצהיימר(, האם חייבים לטפל בהם ככל 

-חולה אחר, כולל החייאה במידה שיש דום

או לחברו למכשיר להנשמה מלאכותית  ,לב

פסקת נשימה. ולפי כל האמור במידה של ה

נראה שצריכים לחלק בין דום לב או 

הפסקת נשימה כתוצאה צפויה וטבעית 

ובין אותו מצב שנגרם  ,של תהליך מחלתו

יה ושאינה צפוי ת שאינהעל ידי דרך אחר

קא סיבוך של המחלה היסודית. במקרה ודו

הראשון, אם החולה נמצא במצב סופי של 

 ,י מפסיק לנשוםובאופן טבעי וצפו ,מחלתו

או שלבו מספיק לפעום, אין חיוב לחבר 

אותו למכשיר כדי להנשים אותו באופן 

מלאכותי או לבצע כל פעולה אחרת 

להחייאה, אך צריכים לטפל בסיבוכים 

אחרים, כגון דלקת ריאות על ידי 

כמו שצריכים ליתן לו  ,קה וכו'יאנטיביוט

ולעשות לו כל טיפול שגרתי אחר שאינו 

כאבים גדולים או בסיבוכים גדולים כרוך ב

במקרה השני שהפסקת  .כשלעצמם

או שנגרם  ,הנשימה או הדום לב אינו צפוי

על ידי מחלה אחרת, כגון התקף לב שאינו 

קשור למחלתו היסודית, אז אם אין 

צריכים לטפל בו  ,הטיפול מוסיף ליסוריו

ולעשות הכל כדי להצילו... אך אם עצם 

ואין זה כפי רצונו של  ,והטיפול יוסיף ליסורי

החולה, יתכן שאין צריכים לטפל בו בטיפול 

כזה, ובכל פעם צריכים שאילת חכם", 

 עכ"ל.

א, להימנע מהנשמת "וכן התיר הגריש

 חולה הסובל, אם הדבר רק יאריך חיי שעה

-תפז עמודובהמשך הביא עוד שם ) י(

תפח(: "אמר לי הגרי״ש אלישיב שחייב 

צריך כדי להאריך הרופא לעשות כל מה ש

חייו של חולה אפילו אם אין טיפול 

למחלתו 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 הכרה 
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כל  ,'מוות מוחי'מוחלט, ואפילו אם מוגדר כ

שלא ברור שסובל מיסורין, חייבים לעשות 

לו הכל, כולל החייאה כדי להאריך את 

אך לפני כמה שנים דברתי עם הגאון  חייו...

הוא פסק שכיון  ,בנוגע לחולה סופני

שהחולה היה בהכרה מלאה וסובל סבל רב 

היה מותר להימנע באינטובציה והנשמה 

מלאכותית בבוא הזמן )שהיה קרוב מאד(, 

היה מותר להימנע מלעשות לו דיאליזה  וכן

כי הדברים אלה רק מאריכים את החיי 

שאלתי אותו האם הפסק  שעה שלו...

ישתנה כשהחולה יאבד הכרתו לקראת 

מותו וענה לי: בשביל מה, אין מה להרויח 

 בטיפולים אלה".

ל בפסק "א התנה את ההיתר הנ"הגריש

 הלכה מפוסק מובהק

"חולה וממשיך בנשמת אברהם:  יא(

במחלת ניוון שרירים מאיזור תל אביב, 

ביקש בשנת תשנ״א שלא יחברו אותו 

למכונת הנשמה בבוא הזמן. ובתשובה 

במקרה הנ״ל, שנכתבה על ידי הרב יוסף 

אפרתי שליט״א בשם הגרי״ש אלישיב 

בהתאם לבקשתך דברתי עם  נאמר בזה:

הגריש"א בענין ולהלן תשובתו: מותר 

ו אלא אך ורק אתולחולה שאי אפשר לרפ

ייו בחיי שעה והדבר כרוך להאריך תוחלת ח

 לוותר על הטיפול". , ביסורין

להתיר נחוצים כדי תנאים ה ארבע :סיכוםל

 מנע מלטפל בחולהילה

תצא(:  עמודובסיכום ההלכות, כתב )ב יב(

"החלטה למנוע מטיפולים כואבים וגדולים 

כגון החייאה, במקרה של דום לב או דום 

להתבסס על ארבעה תנאים  נשימה חייבת

ורק אם כולם קיימים )סבל של המשפחה 

אינו חלק מהתנאים כדי לקבל החלטה זו(: 

א. שמחלתו חסרת טיפול והוא במצב 

סופני של מחלתו. ב. החולה סובל קשה בין 

מבחינה פיזית או מבחינה נפשית על אף 

הטיפול בסבלו. ג. כל טיפול שאפשרי רק 

יוסיף לסבלו. ד. יאריך את החיי שעה וגם 

 פסק הלכה מפוסק מובהק".

 ורק אך על הרופאים לזכור תמיד שהםו

 לתורתו וכפופים הקב״ה של שליחים

שצב(:  עמודולגבי תנאי זה, הוסיף )ב יג(

"בעולם הרפואי יותר ויותר מקובל היום 

שאין הבדל בין להימנע ובין להפסיק הזנה, 

חמצן או טיפול בחולה סופני וגם לא כל כך 

סופני. לעומתם, ההלכה קובעת שיש הבדל 

אך יש מקום  ,אסור להפסיק ,ברור ביניהם

לדון על מניעה מטיפול. אין שני חולים ואין 

שני מצבים שהם שווים בדיוק, ורק פוסק 

מורשה להחליט ממי ניתן להימנע מטיפול 

כזה או אחר ולמי מחוייבים לטפל עד 

נו הסוף. אנו הרופאים חייבים להבין שאין א

יודעים את הכל ושאנו עלולים לשגות, ולכן 

חייבים אנו לגשת למצבים והחלטות 

הקשות האלו בענוה ובידיעה שרפואה 

כי אין  ,וידיעתנו בה אינה דבר ברור ומוחלט

דבר ברור או מוחלט בעולם פרט לתורתנו 
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הקדושה כפי שקבלנו מרבותינו, ועלינו 

לשמוע ללמוד ולקבל מהם הלכה למעשה 

שמחליטים. אמנם אנו מחזיקים כל מה 

חיים ומוות בידינו בעבודתינו היום יומית, 

אך עלינו לזכור כל רגע ורגע שאנו אך ורק 

 שליחים של הקב״ה וכפופים לתורתו".

 

י פסק, שאין לנתח חולה כשיש ספק "הקה

קטן אם יאריך הניתוח חיי שעה, משום 

 שאם ימות מהניתוח, עוון רציחה בידינו

פר 'שיעורי תורה לרופאים' ע בס"וע יד(

(, במעשה 313 עמודקפט,  סימןג, ")ח

בחולת סרטן, שהיתה משותקת חלקית, 

ואמרו הרופאים שאם לא ינתחו אותה 

תמות בזמן קרוב מאוד, ואם ינתחו, אולי 

יצליחו להאריך את חייה חיי שעה, )עיין 

 סימןד "ע יו"בהגהות החכמת שלמה לשו

יתוח. וכתב א(, והחולה התנגדה לנ"קנה ס

א, דכיון דמבואר "ז שליט"שם הגרי

טז אות ו( שמחלה  סימןב "באחיעזר )ח

עיין לעיל סימן פנימית היא בגדר 'טריפה' )

ש במחלת הסרטן שיש "(, אם כן, כיח

להניח שהאיברים הנגועים במחלה דינם 

כנקובים, וכיון שהניתוח כרוך בסבל רב, 

התיר לה להמנע ממנו, כי נחשבת לאנוסה 

ונשמרתם מאוד "לקיים את מצוות מ

. והוסיף שאם "וחי בהם", ושל "לנפשותיכם

היה מיירי שהניתוח או הטיפול הרפואי 

יצילוהו לחיי עולם, חייבים לעשות זאת גם 

 עמודהמשך )כשכרוך בייסורין קשים. וב

כתב ששאל את מרן הקהילות יעקב (, 315

ל, והשיב "ל, לגבי האשה החולה הנ"זצ

יים שהיא תמות בניתוח שרוב הסיכו"

פ שאולי קיימים עשרים אחוז "עצמו, ואע

שהניתוח יצליח ויתארכו קצת חייה, אין 

בכוחי להתיר, גם כשלא כרוך בייסורין. ואף 

שיש לחוש שבלי הניתוח תמות מיד, הרי 

אם זה יקרה חלילה זוהי מיתה בידי שמים. 

י ניתוח, "אולם לקרב את המוות בידיים ע

יצא מתחת ידינו, ואין בכוחי הרי שעוון זה 

 ."להתיר זאת

ועיין בתחילת הספר בסוף הסכמתו של 

א, שכתב לגבי "י מרמרוש שליט"ר הגר"מו

אחת השאלות הקשות "שאלה זו, שהיא: 

לסיכון  ליכנס, ולגבי ההיתר "והמצויות

בעשיית ניתוחים עיין עוד באריכות 

 לקמן בסימן נו.שכתבנו בעניין זה 

כים להיתר מניעת גם השבט הלוי הס

התרופות אם אין בכוחם לרפאות את 

 המחלה או את היסורין

 רנג( סימן ח )חלק הלוי שבט ת"ובשו טו(

 כלל א"שא לן דברור מבואר בחולה

 ביד ואין, ביסורים מסובל והוא, לרפאותו

 לו אפשר רק, מהיסורים לו להקל הרופאים

 כמו במצב ימיו להאריך חזקים סמים ליתן

 איומים יסורים ימי דהיינו עכשיו שהוא

 דלא ל"מהנ ללמוד יש דלכאורה, ארוכים

 כמות להניחו רק האלה הרפואות לו ליתן

 מ"חו) משה אגרות ת"בשו' כ וכן, שהוא

 הנה, כ"שאח ובסימנים (ג"ע סימן ב"ח
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 – לדחות אפשר ל"מהנ שהראיות י"אעפ

 נ"קויפ חיוב שאין לזה נוטה דעת תורה

 . ןיסורי להאריך

ור, שחולה שיש אפשרות לרפאותו אבל בר

לגמרי, אין לשמוע לו להפסיק את הטיפול 

 בגלל יסוריו

"מ, וכל מה שהבאנו מהמנח"ש והאגר טז(

הוא רק באופן שהחולה קרוב למיתה, 

ורוצים לרפאותו רק לחיי שעה, או שיהיה 

אחר הטיפול במצב משותק כל ימיו ל"ע, 

שהוא חיים של יסורין קשים מאוד. אבל 

שאפשר לרפאותו לגמרי, רק  חולה

שמתנגד לטיפול כיון שמפחד מיסורין, אין 

אותו בעל כרחו,  שומעים לו אלא מנתחים

 ב חלק משפט )חושן וכמו שכתב האג"מ

 יועילו שאם פשוט, "אבל ל:"עד(, וז סימן

 גדול רופא להשיג שיוכלו עד הרפואות,

 ז"שעי שאפשר החולה, אצל מהנמצאים

 שידע שאפשר רופא ישיגו חייו שיתארכו

 אף זו רפואה ליתן יש לרפאותו, רפואה

 להאריך אלא היסורין, להקל מועילה שלא

 להביא שיוכלו עד בהיסורין, שהן כמו חייו

 להחולה לשאול צריכין ואין. ההוא הרופא

 לשמוע אין רוצה אינו החולה אם ואף ז,"ע

, החולה שירצה להשתדל יש אבל. לו

 חשש כ"ג יש כרחו בעל רופא שלהביא

 אופן בשום רוצה אינו אם אבל סכנה,

  לו", עכ"ל. לשמוע אין, רופא שיביאו

דעת המור וקציעה: יש לכוף את החולה 

 לעשות כל צרכי רפואתו

במור וקציעה )סימן שכח, וכן מצינו  יז(

ד"ה "שם. וכן אם רופא אומר"(, שכתב: 

שיש לרופא ידיעה  ,"...בחולי ומכה שבגלוי

]א.ה משמע  ורה בהםודאית והכרה בר

 החולה את לחייב אין מסופקת רפואהש

, ועוסק [יח סעיףועיין לקמן , לעשות

בתרופה בדוקה וגמורה, ודאי לעולם כופין 

לחולה המסרב במקום סכנה, בכל ענין 

ואופן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאותו, 

כגון לחתוך בשר חי שבמכה ולהרחיב פיה, 

אפילו ולהפיס מורסא, ולחבוש שבר, 

בנטילת אבר )כדי להצילו ממות( ולתקן לו 

אספלנית ורטיה, ולגהות ממנו מזור 

לחבורה ומכה טריה, ולהשקותו משקין 

ולהאכילו דברים מבריאים  ,מזיעים

בדוקים  ,או ממרקים ומנקים ,ומסעדים

כל כה"ג ובחונים שמועילים ובלתי מזיקים, 

ודאי עושין לו ומעשין אותו בעל כרחו, 

לת נפש. ואין משגיחין בו, אם משום הצ

, ות מחייםוהוא אינו רוצה ביסורין ובוחר מ

אלא חותכין לו אפילו אבר שלם, אם הוצרך 

לכך למלטו ממות, שלא יהא שדי תכלא 

קוח נפש נגד יבכוליה, ועושין כל הצריך לפ

רצונו של חולה. וכל אדם מוזהר על כך 

משום ולא תעמוד על דם רעך, ואין הדבר 

עתו של חולה, ואינו נתון ברשותו תלוי בד

ץ )והובא לקמן "ל היעב", עכלאבד עצמו"

 סימן נו(.

 ק"ס שכח סימן) אברהם במגן מבואר וכן

 אם שכתב(, ה"כ ו"ס א"ח) ז"הרדב בשם(, ו
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. אותו כופין התרופה לקבל החולה רצה לא

 .(ח סעיף סח כלל) אדם בחיי מבואר וכן

ש גוטפריד: רק יסורין לא "דעת הגר

גרתיים מתירים להימנע מטיפול, אבל ש

ה חובה לטפל כהוראת הרופא אפילו "בלא

 להאריך חיי שעה

ר הגאון רבי שלמה "ואמר לי מו יח(

א "א, שמה שכתב הגרשז"גוטפריד שליט

 סבל הגורמות מתרופות להמנע מותר"

, כוונתו רק למצבים מאוד קשים, "לחולה

שהטיפול כרוך ביסורין לא שגרתיים 

י אפשר לעמוד בהם, אבל כל שכמעט וא

חולה שהרופא אומר שיש טעם לנסות 

לרפאות אותו, ואפילו שלא בטוח 

שהטיפול יעזור, אלא יש רק סיכוי סביר 

לכך, ואפילו אם העזרה תהיה רק להארכת 

חיי שעה, חייב החולה לעשות כל אשר 

יאמר הרופא, על אף הסבל והצער שישנו 

בגדר בעשיית הרפואה. ואין דברי הרופא 

ה שציוה "המלצה, אלא חובה מאת הקב

 אותו לשמור על חייו.

 

י הארכת חיי שעה, יתכן "ובפרט, שע

 שיגלה ה' את עיני הרופאים למצוא רפואה

ה ", שבעול"זוהוה עובדה באבי מורי  יט(

 וכששאלל, "חלה בסרטן אלים וקשה רח

 פירר אלימלך הרב, הנודע החסד איש את

בטיפולים התחיל ל מה בשביל ,א"שליט

 הרופאים ה"בלא אםמפרכים וקשים 

 המחלה את שמרפאת רפואה  שאין מודים

 :לו ענה ?'זמן שיכתמ' רקיש כאן  אלא

 ה"שהקב מה את לעשות צריכים אנחנו"

 נפשנו בשמירת להשתדל אותנו ציוה

. "שלו את יעשה ה"והקב, לרופא ולשמוע

 הארכת של רווח בזה שיש שכיון" :והוסיף

 עיני את' ה יגלה, זה זמן משךשב יתכן, זמן

 ותהיה, הנוראה למחלה בתרופה הרופאים

 ."לסרטן גמורה רפואה

והנה לאחר תקופה של טיפולים, בבדיקה 

ז "התברר שהמחלה התפשטה מאוד, ובכ

 מוגברות" מכות"רופאו אמר שיש לתת 

 שכמות סיכוי יש ולדבריו... כימותרפיה של

  .להצילו יכולה זאת אדירה

ר בטיפול זה. אבל "יל אמוובאמת התח

 מורי אבי של הסבל כח כשלאחר שהתחיל, 

, כיון שהטיפולים הכימותרפיים שברו ל"ז

את גופו עד לאפיסת כוחות ממש, וכל 

טיפול גרם לו סבל ימים רבים, והגיע למצב 

 שאמר שאינו רוצה לעשות עוד טיפולים. 

 תוחלת איןלכאורה שוהוסיף לטעון, 

 התפשטה המחלה שהרי, הטיפול בהמשך

 ...רפיתהכימו הטיפול כדי תוך

ענה לי  שאין  ,ל"הנ ר"מו את ששאלתיכו

שום שאלה שחייב לעשות את כל 

הטיפולים, וחייב אני להכריחו להמשיך 

בהשתדלות לרפואתו. והוסיף שאם היה 

, (זאת שיעשה אחר מישהו היה לאו)שייך 

הייתי חייב לקשור את אבי באזיקים, 

חומר של הטיפול בכח. ולהזריק לו את ה

א, היה "ש גוטפריד שליט"]יש לציין, שהגר

במצב זה, והיה על ערש דוי ממש, וסבל 
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טיפולים קשים מאוד, וברחמי שמים 

מרובים חזר לתיפקוד מלא, והוגה בתורה 

 יומם ולילה[. 

ואפילו אם ספק אם הרפואה תועיל כאן, 

 גם כן חייב החולה לעשותה

י שריאל רוזנברג ר הגאון הגדול רב"ומו כ(

ש "א, הסכים עם כל דברי הגר"שליט

גוטפריד, והוסיף, שמי שיש בידו תרופה 

ואינו לוקחה, נידון כמאבד עצמו לדעת, 

ואם ספק אם התרופה מועילה, דינו כספק 

 מאבד עצמו לדעת. 

ואפילו חולה שמחמיר שלא להתרפאות 

 מחמת איסור שבת, כופין אותו

איסור ואפילו אם מחמיר מחמת  כא(

 ז"רדבה ת"שושבת יש לכופו, וכמו שכתב ב

, לגבי מי שלא (קלט אלף, סז סימן ד חלק)

ל: "רוצה שיחללו שבת לרפואתו, וז

 במי ,אודיעך ממני שאלת :שאלה"

 ,השבת את עליו לחלל שצריך שאמדוהו

 בשבילו שבת שיתחלל רוצה אינו והוא

 ושומעין חסידות בזה היש. חסידות מפני

 זה הרי :תשובה... לו עיןשומ אין או לו

 מידו דמו את םוקיוהאל ,שוטה חסיד

 שימות ולא בהם וחי אמרה והתורה ,יבקש

 במעשה רואה איני ,דמלתא כללא... בהם

 .נשמה איבוד אלא חסידות שום הזה

 כופין או כרחו בעל אותו מלעיטין הילכך

 הרי והשואל ,שאמדוהו מה לעשות אותו

 ל"ז ן"הר ל"וז. הוא ופשוט ,דמים שופך זה

 ואמרו סכנה בו שיש חולה וכי ,ביומא

 הוא חסידות מדת ,השבת את לחלל בקיאין

! דמים שופך אלא אינו ?!עצמו שימנע לו

 ,מגונה והנשאל ,משובח זה הרי הזריז

 ,עצמו המונע שכן וכל !דמים שופך והשואל

ז. "ל הרדב". עכ"כאן עד .בנפשו שמתחייב

 ע[. "ח עירובין כא:, וצ"]ועיין בתו

א את הדברים "ולאחר ששמע אבי שליט

ל, אמר "הנחרצים של הרבנים הגאונים הנ

 'והשאם כך היא דעת תורה, אעשה זאת, 

 .בעיניו והישר הטוב יעשה, הטוב

אבל רפואה שאינה בדוקה, אין חייב החולה 

 לעשותה אפילו בחול

א, "ועל עצם דברי מורי ורבותי שליט כב(

לה חייב שגם אם ספק אם הרפואה מועי

להתרפאות, יש לשאול מדברי המור 

ע לעיל "יא(, וע סעיףשהובא לעיל )וקציעה 

כא, ובקיצור הלכות שם  סעיףבסימן ז 

שרפואה מסופקת אין לחייב את ד,  סעיף

 החולה לעשות?

וכתב לי בזה הגאון רבי ברכיה ליברמן 

 דברים בין לחלק שא, שאולי י"שליט

 יליםשמוע דברים לבין ,בעצם המסופקים

, שבאופן כאן יצליחו אם ספק רק בוודאי

השני חובה על החולה לעשות כל 

ת "שביכולתו להתרפאות, ויבקש מהשי

 וכמושהתרופה תהיה השליח לרפואתו. 

ק י( בשם "ס ח"שכ סימןב )ב"המשנ שכתב

 אין בדוקה שאינה תרופה שכל ר,"הא

 הרי ,ולכאורה .השבת את עליה מחללים

 ואולי הרוב אחר נפש בפיקוח הולכים אין



578 

 

  

 , ועל כרחך צריך לומר,לו עזורת התרופה

אין צורך לחוש  בדוקה הנשאינ שתרופה

 רק הבדוקה תרופה כשיש כ"משא, לה

 ד."ה, עכלקחת חייבים ,ועילת אם ספק

 וקציעה מורע ב"ב, ע"ובעיקר דברי המשנ

, שלא רק בשבת, אלא אפילו (שכח סימן)

בחול, צריך לראות שידוע שהתרופה 

 לידע צריך בחול גם לפיכך"ל: "עילה, וזמו

 לו אפשר ושאי, לו יזיק שלא בבירור להיתח

 בקי פי ועל, אחר באופן הכאב להשקיט

 ."לשבת ו"וק ,דווקא ואומן

ם בפירוש המשניות, "ואמנם לדעת הרמב

רק על רפואה סגולית אין מחללין, אבל על 

רפואה טבעית מסופקת מחללים שבת. 

האיסור והיתר  י, בעל"אבל לדעת רש

א, אין מחללין שבת על "פ המג"א וכ"והרמ

 רפואה מסופקת בכל גוונא

 אליעזר ציץ ת"שוע ב"ובעניין זה, ע כג(

 נפש משיבת טרסקונ - טו סימן ח חלק)

 שישנו בהיכא ,הדין נברר"(, שכתב: ח פרק

 השבת את לחלל שרוצים ברפואה ספק

 היא זאת אם או, לא או תרפא אם ,ולהכינה

 השבת את מחללין כ"ג אי, המרפאה זאת

 פיקוח ספק דכל מכיון ,ולכאורה ?בעשייתה

 אם לנו מ"קנפ איזה כ"א ,שבת דוחה נפש

 ובכל בהרפואה או בהחולה הוא הספק

. סברא בתר וזיל, מותר להיות צריך גוונא

 בלשונות ז"רדב ת"בשו ראיתי אולם

 דברי על שעומד ,(קנג סימן) ם"הרמב

 שכותב ,(דיומא ח"פ) ש"בפיהמ ם"הרמב

 שמתיר חרש בן מתיא' כר הלכה דאין

 חצר הכיפורים צום ביום לאדם להאכיל

 שזה מפני, כשנשוך שוטה כלב של הכבד

 וחכמים ,סגולה בדרך אלא מועיל אינו

 אלא תוהמצו על עוברין שאין סוברים

 המרפאים בדברים ל"ר ,בלבד ברפואה

 מודה שהוא דכיון ,עליו ומקשה'. וכו בטבע

 ליתובי מאכילין אין אמאי ,בסגולה רפאשמ

 ,יולדת סומא גבי כדאמרינן ,דעתיה

 ?!בשבת הנר את לה מדליקין שחברותיה

 נפש פיקוח של ספיקא ספק על אפילוו

 ולא בהם וחי דכתיב ,תוהמצו כל דוחין

 וכותב ,עלה ז"הרדב ומוסיף !בהם שימות

 על ואף שכתב ,ל"ז י"לפרש ובשלמא: ל"וז

 גמורה רפואה אינה זו אהברפו שנהגו פי

 איכא, כך על טמאה בהמה איסור לו להתיר

 מ"ה ,נפשות ספק דהתירו ג"דאע ,למימר

 שהדבר דכיון ,ודאי ידועה שרפואתו בדבר

 מאכילין ,זה לחולי מועיל זה שדבר ידוע

, נפשות ספק הוא שהחולי אפילו אותו

, תרופה ספק לא אבל ,דוחה נפשות דספק

 היו ,רפואה ספק יןמתיר היו שאם ,והטעם

 ולא יועילו שלא בדברים שבת לחלל באין

 לענין וכן ,והטפשים הנשים כהבלי ,יצילו

 הרב לדברי אבל .הטמאים דברים להאכילו

 אלא מרפאים שהם מלשונו שנראה ,קשה

 למדנו הרי .ל"עכ בסגולה שרפואתם

 לפרש שכתב הביאור לפי ,ז"הרדב מדברי

 לחלק ל"דס ,שם ביומא י"רש דברי בכוונת

 דרק, תרופה ספק לבין נפשות ספק בין

 שבת דדוחה דאמרו הוא נפשות בספק
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 שם ז"הרדב אך... רפואה ספק ולא ,כ"ויוה

 מתרץ ם"הרמב דברי את לתרץ בכתבו

 אינם הסגולות דרפואות ל"דס: בכזאת

... בהם אין רפואה ספק אפילוו כלל רפואה

 ממה בההיפך ז"מהרדב לנו יוצא ומזה

, י"רש בדעת הקודמים דבריומ לנו שיצא

 ,מחללין דאין הוא סגוליות ברפואות ושרק

 הרפואה בתורת כלל מבוא להן דאין בהיות

 מודה טבעית רפואה בספק אבל, הטבעית

 נו,בלשו ז"הרדב וכדמדגיש, דמחללין שפיר

 מפני, רפואה עבור מחללין אין דלהכי

 בהם לחלל בהם אין רפואה ספק שאפילו

 רפואה ספק בממש הא ,נהמי דון', וכו שבת

 להבין יש האמור כל י"ועפ.. .מחללין שפיר

 ,(ג סעיף ה"קנ סימן ד"יו) א"הרמ דברי

 ,איסור לו שמאכילים חולה דכל ,שפוסק

 פ"ע או ידועה הרפואה שתהא צריכים

 בספר לזה בדומה מצינו וכך... מומחה

 שמביא ,(ה"ל אות ט"נ כלל) והיתר איסור

 הרפואה םא... שהשיב ם"המהר בשם

 אין ,ידועה הרפואה אין ואם ,מותר ,ידועה

 שהרפואה בהיות והיינו ,ש"ע להתיר בידי

 ונראה. הרפואה דרכי י"עפ ידועה אינה

 ח"שכ סימן) א"המג יבדבר גם המכוון דלזה

 א"דהרמ לדינא בדבריו שמביא ,(א ק"ס

 ידועה הרפואה שתהא דבעינן ,ד"ביו ל"הנ

 ג"הפרמ קושית ויתיישב. מומחה פ"ע או

 ,נמי דבספק ,ע"דצ ,עליו שמקשה שם

 האמור לפי אבל !ש"ע להקל נ"פ ספק

 שתהא בכאן בעינן דלהכי, שפיר מיושב

 ואיננה בהיות ,מומחה פ"ע או ,ידועה

 דרכי י"עפ המקובלות הטבעיות מהרפואות

 . הרפואה

אמנם, רפואה טבעית מסופקת המקובלת 

י רופא "בדרכי הרפואה, או שנעשית ע

 , מחללים עליה שבתמומחה

 (,ח"או על) דוד שבילי בספר והנה כד(

 דאין, א"המג דברי לתרץ שכותב ראיתי

 דאטו ,ודאי דמרפאת ידועה שתהא הכוונה

, ודאי מרפאין עושין שמומחין הרפואות כל

 זו ברפואה שיש ידועה שתהא הכוונה רק

 לפעמים פ"עכ דמרפא ,זה לענין תועלת

 א"הרמ דברי במשמעות זה ואין .ש"ע

, בלשון בדבריהם שמדגישים א"והמג

 פ"ע או, ידועה הרפואה שתהא, שצריכים

 ל"דר ל"י, האמור עם בצירוף אבל .מומחה

 ידועה הרפואה שתהא או, דבעינן

 צ"ל ואזי ,הרפואה בדרכי בה שמרפאים

 כל דגם, ודאי מרפאת שגם ברור שיהא

, ודאי מרפאין אינן עושין שמומחין רפואה

 דרכי י"עפ ידועה אינה הרפואה אם או

 באופן, מומחה פ"ע שתהא אזי, הרפואה

. ידה על חולים לרפאות גברא שאיתמחי

 שם ד"יו על) תשובה דרכי בספר ראיתי וכן

 בכזאת שהעלה מה שמביא ,(ל ק"בס

, (ג"תקנ סימן ב"ח) יוסף דברי בספר לדינא

 שיודעים טבעית רפואה שהיא דהיכא

 היאש האסור המאכל של הטבע הרופאים

 שיש בחולה מותר ,לזו או זו למחלה רפואה

 ברורה הרפואה אין אם אפילו סכנה בו

 ידועה ברפואה וכן .ריפא שכבר בנסיון
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' ג חולי באותו זו בסגולה נתרפאו שכבר

 הרפואה טעם יודעין אין אפילו ם,פעמי

 טבעית רפואה ולענין. ש"ע מותר בטבע

 ,שמרפאת ברורה באינה אפילו שמותר

 שם כ"יוה בתוספת כן םבעצ העלה

: זה בלשון בכתבו, לה שקדמה בפיסקא

 שרגילין טבעית רפואה דכל ,לי ומשמע

 ,רפואה ספק שהיא פי על אף ,לעשות

 דבר שהוא אף לחולה להאכילו יכולים

 לעשות שבת לחלל שצריכים או ,איסור

 דספק ,השבת עליו מחללין ,רפואה אותה

 ,ומלל ברור שפתיו הרי .ל"עכ להקל נפשות

 גם לעשותה מחללין טבעית דברפואה

 כדי בה יש אם הדבר מסופק כאשר

 לוי בן קול ת"שו בספר ראיתי ...לרפאות

 ט"שכ סימן ת"בשע בו לעיין מציין' )ב סימן

 ל"בכנ לחלק בפשיטות כ"ג סובר(... א"סק

 ,טבעית רפואה לבין סגולית רפואה בין

 מזה שבנה עד, והסבר סברא בתוספת ועוד

 רפואה על כשהמדובר לחלל ירלהת הלכה

 זאת היא זאת אם לן כשספק גם טבעית

 עוד מביא מכן לאחר ברם.  שמרפאית

 ש"ממ ,ל"הנ פסקו על לשאול ,לוי בן הקול

 ממאכלות ד"פי) מיימוניות הגהות

 העוף שרץ להאכיל התיר שלא (,אסורות

 בשהרפואה אם כי ,אחד גוי כעצת לנכפה

, לה בדינןע לא ספק שעל הרי, ידועה הזאת

 שהוא כיון לה עבדינן דלא ד"בנדו ה"ה כ"וא

 שנפל ,שאני דהתם ,לחלק כותב ולזה !ספק

 אם לן ברירא דלא ,עצמה ברפואה הספק

 הרפואה ואין ,לא או מרפא הסם זה

 שהדבר כיון ,אסור להכי אמטו ,תימומח

 זה אם בסם הספק שנפל ד"נדו אבל .ספק

 או ,שמרפא הידוע הסם והוא המרפא הוא

 אפשר, מרפא ואינו אחר סם הוא זה

 כיון ,שבת לחילול חיישינן ולא לה דעבדינן

 ירפא רפא ודאי ,הידוע הסם הוא שאם

 הוא דדינא דמכיון, מובן לא זה וחילוק. ש"ע

 ,נ"פיקו משום ספק על אפילו דמחללין

 זאת אם הוא הספק אם בזה מ"נפ מאי כ"א

 או טבעית בדרך המרפאית הרפואה היא

 טבעי באופן תרפא זאת רפואה אם או, לא

 צריך הראשון באופן מותר אם כ"וא, לא או

 בשם וכאמור, השני באופן גם מותר להיות

 עושין שמומחין הרפואות כל, דוד השבילי

 והרגיש. ודאית מרפאין אינן כלל בדרך כ"ג

 ,דבריו בתחילת בעצמו לוי בן הקול גם מזה

 לא אכתי נמי עצמה רפואה דכל ,בכתבו

 ה"ואפ ,בה החולה יתרפא שודאי לן קאפסי

 שיש מה העיקר ולכן. השבת את מחללין

 לבין מיימון הגהות של דונוינ בין לחלק

 דבנידון, בזאת הוא לוי בן הקול של נידונו

 פ"ועכ, טבעית אינה הרפואה מיימון הגהות

. הרפואה דרכיב הרופאים אצל מקובלת לא

 ידועה רפואה שתהא מצריך כך ומשום

 ,לוי בן הקול בנידון כ"ומשא .תהבתועל

 כך ומשום ,טבעית רפואה על שהמדובר

 בה ספק כשישנו גם עליה לחלל יש שפיר

 גם שמחללים כשם, זאת היא זאת אם

 ובלבד. לא או תועיל בכלל אם ספק כשיש

 דרכי לפי זאת בדרך לטפל שמקובל

 א."ל הצי"עכ, "...הרפואה
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ן ל בחילוק בי"השבט הלוי הסכים ליסוד הנ

 הספיקות

 סימן ה חלק) הלוי שבט ת"שוע ב"וע כה(

 ,טבעית בתרופה גם ז"ולפ..."(, שכתב: נה

 לא יןיועד האמיתי הנסיון לנו יחסר לויא

 לדחות רפואה בגדר אינה ,תועלתה קבעו

 דברי הם הם דעתי ולפי .ואיסורים שבת

 ועיין תב:שכ ,(א ק"ס ח"שכ סימן) א"מג

 ידועה ואההרפ דבעינן (ה"קנ סימן) ד"ביו

 על הקשה שם ג"ובפמ .מומחה פ"ע או

 !דוחה נ"פקו נמי דבספק ,ע"דצ א"המג

 שאין בחולה דמיירי ל"י שם ד"דביו תב,וכ

 ,מתירין לא ג"כה דרבנן דאיסור ,סכנה

 עטרת בתשובת כ"כמש הברור אבל .ש"יע

רבי ברוך  להגאון (,ל סימן ע"אה) חכמים

 הבחול נמי מיירי שם ד"ביו דודאי פרנקל,

 ,(ט"נ סימן) ה"באו להדיא כמבואר ,ס"שיב

' מיי ה"והג ב"ב ם"מהר מתשובת והוא

 בו דיש שם ומוכח ,(ס"מאכא' מה ח"פי)

 הרפואה נאמרה דשם אלא .איירי סכנה

 רצה לא כ"ע, רופא שאינו סתם גוי מפי

 גם הרפואה ידועה אם רק להתיר ם"מהר

 שמוחזקים רפואות בסתם אבל, זה בלעדי

 הם ומטבעם ,רפואה לשם םאות שלוקחים

 בשום אין מ"מכ ,זה חולי לרפאות צריכים

, מרפאת שהיא גמורה החלטה רפואה

, הרפואה בתועלת ספק יש תמיד וממילא

 נ"קויפ ספק דגם מטעם, מותר כ"ואעפ

 ם"מהרש להגאון וראיתי .ה"ועש, דוחה

 פרמס מביא ,(שם ח"שכ סימן) ת"בדע

 ,שחילק ,(טריפות אלו' פ סוף) א"דמש

 שתהא בעינן סקילה דהוי שבת דבאיסור

 ,איסורים בשאר כ"משא ,ידועה רפואה

 ם"הרמב דברי שביארתי ולמה .ע"בצ והניח

 דלא להדיא מוכחים דבריו ,ביומא מ"בפיה

 הכבד חצר אכילת איסור דהא ,כדעתו

 ,לאו איסור ורק ,איסורים שאר הם מכלב

 ידועה הרפואה שאין משום האיסור וטעם

 פ"ע לספק ספק בין חילוק ישד אלא, ל"כנ

 גם בקצור שהובא) ל"הנ ח"עט תשובת

ע "ל שבט הלוי. וע", עכ"...(שם ת"בדע

 .סט סימן ח חלקבמה שכתב ב

ד לנדו, שחיוב "י סילמן בשם הגר"דעת הגר

ע. ולכן אם "החולה להתרפאות, הוא ככל מ

היה מוכן להוציא חומש ממונו כדי להיפטר 

 מיסורי הטיפול, פטור

ר הגאון "לאחר כל זאת שאלתי את מוו כו(

א, על חיובו "הגדול רבי יהודה סילמן שליט

של חולה סרטן להתרפאות מכימותרפיה 

המייסרת אותו מאוד, וענה לי שמקובל 

א, שהמודד הוא, "ל שליט"ממורו ורבו הגרד

אם היו חייו ממשיכים, האם היה מוכן 

להוציא חומש ממונו, כדי להיפטר 

ול. שאם היה מוכן מהיסורין של הטיפ

להוציא סכום זה, רשאי לוותר על 

הטיפולים כעת, ואם לא היה מוכן לוותר על 

כ מחוייב לעבור את הטיפולים "סכום זה, א

הקשים. ולמדנו מדבריו שגדר חיוב הצלת 

עצמו, הוא כחיוב עשה. ואמנם, עיין בסוף 

, שיש שסוברים שגדר פרק ג שבשער ב
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 החיוב הוא כ'לא תעשה' )שהרי

כ מחוייב להוציא "'ונשמרתם', הוי לאו(, וא

ז יצטרך גם לסבול יסורין "כל ממונו. ולפי

, ע לעיל בסימן יא"ועכדי להמשיך ולחיות, 

 ולקמן בסימן סז.

ז, שהרי הצלת עצמו "הרב ליברמן הקשה ע

חובתה גדולה מלאו רגיל, שהרי ללאו רגיל 

אין חובה למסור אבר, ולהצלת חייו חייב, 

רה רק יסורים שגורמים שחייו ולכן לכאו

 אינם חיים מתירים להימנע מהצלה

 בציץש ברכיה ליברמן, והעיר הגאון ר' כז(

 יהא מה" :נשאל טז( סימן יט )חלק אליעזר

 אותו כופין אם ,איסורים בשאר בזה הדין

? "ןיסורי איומי תחת מהנה אחת על לעבור

 ך"להש מצינו בזה והנה" והשיב הצי"א:

 שיש היכא ,שנסתפק (ז"קנ סימן ד"יו)

 אי, תעשה לא על יעבור לא אם אבר סכנת

 לקולא דנראה והעלה, לנפש או לממון דמי

 קשות מלקות באיומי דגם ,... ונראהש"ע

 בכתובות' הגמ דהרי ,להקל יש אולי כ"ג

 מלקות דדילמא ,דא כגון על מסתפקת שם

שאף אם  ,וא"כ י"ל ממיתה, עכ"ל. חמור

קשים לא  ןיסורימ"מ ב ,נחשב כלא תעשה

  חייב.

 י סילמן"הגראולם א"כ קשה על הפסק של 

שהרי ע"פ דעת הש"ך אינו חייב  ,שליט"א

לחתוך אבר בשביל שלא יעבור על לאו, 

 (,יז סעיףהובא לעיל )ואילו במור וקציעה 

מפורש שחותכים אבר אפילו שלא ברצונו 

בשביל להציל את חייו, הרי מבואר שלאו 

הוא יותר חמור של הריגת עצמו ח"ו 

 מלאוין אחרים.

שכל  ,ולכן לכאורה מוכח מהמור וקציעה

מה שאינו חייב לחתוך אבר הוא רק כשעי"ז 

ות ולאו, אבל כשעי"ז ינצל ממ על  יעבור

, ולכן לחיותחייב לתת כל מה שיכול כדי 

שהחיוב לכאורה אינו דומה לכל המצוות 

אלא בהצלת חיים  ,חומש נכסיו הוא רק עד

ריך להוציא כל ממונו וגם צריך של עצמו צ

רק ולחתוך אבר בשביל להציל את עצמו, 

 שמתייסר ,מי שחייו אינם חיים כלל

כמו  בויש מקום להקל  קשים מאד, ןיסוריב

 .   א"שכתב הגרשז

 דינים העולים מסימן כג

אין חייבים  ובנוסף לכך הצלתו אינה בטוחה, ,יישאר משותק כל חייו הוא. חולה שאם ינתחו

 .ג(-נתחו )ס"ק אל

, סבל רב גורם לוכיון שהדבר  ,ב. חולה סופני שלא מוכן לקחת תרופות שמאריכים חיי שעה

ממנו )ס"ק ד(, ובפרט אם הוא כבר טריפה )ס"ק יד(, אבל אוכל וחמצן חייבים  םעונמותר למ

 .לתת לו )ס"ק ד(
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, אין חובה ריןוסובל הרבה צער ויסו ,אין לו שום דרך לחיותשמחלתו גורמת שג. חולה 

חייבים  הצורך בהנשמה נובע ממחלה שאינה מחלתו הסופנית,, אבל אם קרה לו להנשימו

 .ט(-)ס"ק ח ו ככל האפשרלהציל

 להזינולהזיק לו, אלא יש  היכול כפייה זוכי  ,לאכול וג. אין לתפוס חולה מסוכן בידים ולהכריח

 .או להשפיע עליו שיאכל מרצונו )ס"ק ה( ,דרך הוריד

כשמסתבר שימות  ,של הארכת חיי שעהכשהתועלת היא רק ספק קלוש אין לבצע ניתוח ד. 

 .)ס"ק יד( מיד ע"י הניתוח

א חשש חילול ק יז(, ואפילו אם סיבת הסירוב הין אותו )ס"כופי להתרפאות שמסרבה. חולה 

 .)ס"ק כא( שבת או יוה"כ

שכך היא דרך הרפואה ויש  , כלו. חובה לחולה לרפאות עצמו אפילו אם הדבר כרוך ביסורין

 .כב(-)ס"ק יט שהרפואה תועיל סיכוי

אפילו בחולה שיש בו  ,שבת ושאר איסורים האין לחלל עלי תועלתה, הז. רפואה שלא הוכח

-לא סגולית( מותר )ס"ק כגוא רפואה טבעית )כך היא דרך הטיפול והיאולם  ,(ב)ס"ק כ סכנה

 .כה(

יפטר מהיסורין של הטיפול, אינו חייב הו בשביל לח. אם האדם היה מוכן לשלם חומש מממונ

  .ק כז(")ס ע בהיתר זה"וצ ,)ס"ק כו( ביסורין רביםכיון שזה כרוך  ,לטפל בעצמו

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

תפילה על חולה סופני שימות במהרה ולא  - סימן כד

יתייסר
 כב סעיףשייך לשער ב, פרק א, 
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התפארת ישראל והערוך השולחן פסקו 

שחולה התייסר מאוד, מותר  ן,"כר

 להתפלל עליו שימות

)לשונו הובא התפארת ישראל כתב  א(

שקיימ"ל כר"ן  ,(פרק א סעיף כבשער ב, ב

)נדרים מ.(, שיש להתפלל שחולה 

וכן  .המתייסר מאוד ימות מהר, ולא יסבול

פסק בערוך השולחן )יורה דעה סימן שלה 

"כל המבקר את החולה גורם לו  :סעיף ג(

וכל שאינו  .שמתפלל עליו שיחיה ,שיחיה

אין מבקש עליו רחמים לא שיחיה  ,מבקר

דלפעמים יש לבקש רחמים  .ולא שימות

כגון שיש לו יסורין הרבה בחליו ואי  ,שימות

כמעשה דרבי פ' הנושא  ,אפשר לו שיחיה

תפארת יעקב על ב ועיין עוד .]ר"ן שם["

 (.שלט, אסימן יו"ד )התפא"י, שבט יהודה 

פר כל בו אבלות )לרבי יקותיאל וע"ע בס

שאע"פ  ,( שכתב20גרינוואלד, ח"א עמ' 

שהחכמים בבית רבי לא הסכימו לדבריה 

 .של אמתו של רבי, בכ"ז פסק הר"ן שמותר

ח פלאג'י מגביל היתר זה: א. אין "הגר

להתפלל כן בשעת הגסיסה. ב. היתר זה לא 

 נאמר לבני המשפחה

חקקי כתב שם: "עיין בספר  14ובהערה  ב(

לב )לרבי חיים פלאג'י, ח"א יו"ד סימן נ 

מאיש חשוב שאשתו  ,בעמ' צ(, שנשאל

והרופאים אומרים  ,סובלת יסורין נוראים

ומבקשת מבעלה להתפלל  ,אין תקוה

והביא דברי  .כי קשה כח הסבל ,שתמות

אבל  ,דכל זה טרם הגסיסה ,ומסיים ,הר"ן

אם הוא גוסס אין להתפלל, כמו שכתב 

ם סימן רל"ד שאין לצעוק בספר חסידי

עליו בשעת יציאת נשמה". ועוד כתב 

החקקי לב דההיתר של הר"ן הוא רק 

 לאנשים אחרים, ולא למשפחתה הקרובה

]שיש לחשוש שמתפללים שתמות, כדי 

 להימנע מטירחת הטיפול[.

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

שלכאורה לא מובן למה אסור להתפלל 

שימות מהרה, שהרי כל כשהוא גוסס כדי 

מה שהספר חסידים אומר שלא לצעוק 

עליו כי ע"י הצעקות קשה להנשמה 

להיפרד מן הגוף וממילא גורם צער 

להנשמה, משא"כ כשמתפלל עליו במקום 

אחר או בשקט שלא יסבול מה האיסור 

 בזה?

וכן מבואר לקמן בס"ק יב בשם הפחד 

יצחק נוסח התפלה לבקש על גוסס 

 לקים וכו' עיי"ש. שתשוב רוח להא

פ שרבנן "ח פלאג'י: אע"עוד מדברי הגר

התפללו על רבי שיחיה למרות יסוריו, 

 אפשר שלא ראו את צערו

לגבי מה שתלמידי רבי חלקו על הנה ו ג(

דעתה של אמתיה דרבי, כתב: "דאם היה 

ענין זה שלא כדין לא היה התלמוד מביאו, 

וזה שרבנן לא השגיחו על כך אפשר לומר 

ן לא חזו כ"כ זה הצער של רבי, דאי לא דרבנ

הסכימו לאמתיה דרבי היה להם לרבנן 

באותה שעה לגעור בה, וגם לא הוי שתיק 

תלמודא מלומר לפחות שמה שעשתה 
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 ומדשתיקאמתיה דרבי היה שלא כהוגן, 

 .שהסכימו לדעתה ה,תלמודא נראה אדרב

שהאשה עצמה  ,דבנ"ד ,ולכן הדין יוצא

 ,רין קשים ומריםשהיא חולה ויש לה יסו

 ,מבקשת מאחרים שיתפללו עליה שתמות

 . בודאי דמותר גמור והוא ברור"

א. שיעשו : הציץ אליעזר מגביל היתר זה

את כל ההשתדלויות הגשמיות והרוחניות 

ב. . כדי שהחולה לא ישאל נפשו למות

 .ש"תהא רק לש שהכוונה

ועל דברי החקקי לב הנ"ל, כתב בשו"ת  ד(

רמת רחל סימן ה(:  -ה  ציץ אליעזר )חלק

"שונים בהרבה פני הדברים הכתובים 

בספר חקקי לב הנ"ל מכפי שסוכמו והובאו 

כמה  ,בספר כל בו הנ"ל, ראינו ראשית

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 פניה

עד אשר גם יודע תעלומות יוכל  ,כלל ועיקר

להעיד כך, ומתוך הדגשה בולטת על 

היסורין המרים והממושכים של החולה 

ועל תחנוניה של החולה  ,אשר בנידונו

על אף  ,בעצמה שיתפללו עבורה שתמות

הפיוסים הממושכים מתוך חיבה ומסירות 

וא"כ י"ל אין לך  .שתקבל היסורין באהבה

שצריך שתוקדם פיוסים  בו אלא חידושו

 ,בה ואהבה על לב החולהירציניים מתוך ח

שיקבל את היסורין באהבה וימורקו עי"כ 

כי אין אדם צדיק בארץ אשר , עונותיו

יעשה טוב ולא יחטא, וגם כמו שמודגש 

שהרבו בלי מחשך להשתדל  ,בנידון שם

 ,בהבאת ובהמצאת רופאים ותרופות

 ובשימושה בכל הנצרך לה, וכן הרבו

בתפלה ותחנונים לפני ה' וחילקו הרבה 

מעות לצדקה, כן בבואנו להקיש וללמוד 

צריך שיהא בדומה  ,משם על מקרה אחר

שתוקדם לפני כך ריבוי המאמצים  ,לו

ברופאים ותרופות והמצאת משרתים 

לשימושו, שבהרבה פעמים עם ההקלות 

 ,והשקטת היסורין משלים החולה עם מצבו

, נפשו למות ועכ"פ מפסיק מלשאול את

וגומר את חשבון עולמו בתשובה 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 

כול שמתפתל ביסוריו הנוראים, אז רק אז י

מי שבטוח בטהרת מחשבת לבו לש"ש 

להתפלל עליו לפני ד' שימות, וכדמזהיר 

והכל לש"ש ובוחן  ,החקקי לב שם וכותב

וכבר אמרו חז"ל  ,לבות וכליות אלקים צדיק

כל דבר המסור ללב נאמר ויראת מאלקיך, 

וגם מדגיש לכתוב אם אין להם שום 

חששא מכל החששות האמורות, והיינו 

התפלל על כך צריכים שאלו שרצונם ל

לבדוק א"ע 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 



586 

 

  

אלא כותב בלשון  ,הוראת היתר לכתחילה

של בדיעבד אם יהיו מתפללים עליה כדי 

בידם, ור"ל שתמות ותנוח נפשה הרשות 

 דאם יעשו כן אין מזחיחין אותם. הא חדא. 

ושנית, ראינו בהדיא שדבר התירו של 

הוא רק לאחרים שאין להם  ,החקקי לב

שום נגיעה ושום טירדא וטירחא וכל 

כדומה לזה בהמשכת חיותו של החולה, 

אבל בשום פנים אין לבעל או לבנים או 

לה כזאת ילקרובים להתפלל על החולה תפ

, הן מפאת מדת דרך ארץ ורחמנות שימות

על שאר 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 

 שב ואל תעשה". היותר להיות בזה 

כיון שאין אנו בטוחים בכוונתינו, דעת 

הציץ אליעזר, דלמעשה אין להתפלל על 

 החולה שימות

"ומתוך זה נלפענ"ד א: "ממשיך הצי ה(

שלבד כל האמור לעיל בדברינו לחלק 

מהעובדא דרבי בפ' הנושא, יש מקום גם 

לחלק ולומר שאין ללמוד בכלל ממעשיה 

תנו להדמות של אמתיה דרבי, ואין ביכל

אליה, דשאני אמתיה דרבי ששיערה 

בנפשה לפי גדולתה שכל כוונתה רק 

לש"ש, וכדכותב לחלק גם הבעל חקקי לב 

 ,ישביבכתבו דמאמתיה דרבי יש לחלק ול

שאם אמרו אנחנו כחמורים ולא כחמורו 

בודאי בפה מלא י"ל  ,של רבי פינחס בן יאיר

דאין אנחנו כאמתיה דרבי, וא"כ מה אנו 

א לדמות עצמנו לאמתיה דרבי שנבו

שכוונתה היתה בטוחה בודאות שהיא רק 

 .א"ל הצי", עכלש"ש"

לתת תרופה כדי שימות החולה, בוודאי 

 אסור

כתב בספר כל בו הנ"ל: "עיין  15ובהערה  ו(

נ"ב סימן במפתחות לספר גור אריה יו"ד 

'בדין חולה שמתייאשים אותו ויש לו יסורין 

ימות' אבל קשים האם מותר להתפלל ש

גוף התשובה נאבדה ואין אנו יודעים 

תשובתו". וע"ע בספר שערים מצויינים 

בהלכה )לרבי שלמה זלמן ברוין, ח"ד סימן 

קצד ס"ק ב, עמ' רלג(, שאף שהתיר 

להתפלל שימות, בכ"ז כתב "אבל לתת לו 

תרופה שימות מהרה אסור עפ"י כל 

 הפוסקים".

על השאילתות, פירש  "שאילת שלום"ה

 ן"דברי השאילתות כהיתר הראת 

בשאילתות דרב אחאי )פרשת אחרי ו ז(

כתב: "נכנס ר' עקיבא  מות שאילתא צג(

כל שאינו מבקר החולה כאילו נוטל  ,ודרש

דכד אזיל ומשאיל וחזייא צעריה  ,נשמתו

כבר  א,מאי טעמ ,בעי עליה רחמי דלימות

הילכך לא בעי  ,השתא מיתפח ומכסיפנא

שלום על ובשאילת  .עליה רחמי"

שיש  ,כתב (בס"ק קיד ,שם)השאלתות 
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 וכוונתבדברי השאלתות "חסרון הניכר", 

 .לתות, כדעת הר"ן בנדרים הנ"ליהשא

ה יז. כדעת "הוכיח מר "העמק שאלה"בעל 

 ן"הר

( ס"ק ט ,שם)ואילו בהעמק שאלה  ח(

לתות לגמ' בנדרים יהשא ירושאין פש כתב,

של הר"ן, אלא שבכ"ז יש להוכיח רושו כפי

שרב פפא  (יז.)כדעת הר"ן מהגמ' בר"ה 

ביקר את רב הונא בריה דרבי יהושע, שהיה 

חולה, "רמז להם שיבקשו על מיתתו דשוב 

לא יחיה, ויותר טוב למהר מותו משיצטער, 

 ומש"ה אכסיף מיניה לבסוף".

ה "הציץ אליעזר חולק על הראיה מר

להתיר, שאדרבה משם משמע דיתכן 

 יהשחולה שהתייאשו ממנו, יח

 -ואילו בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ה ט( 

רמת רחל סימן ה(, חלק על העמק שאלה, 

וכתב: "אפילו לפי פירושו של העמק שאלה 

הרי יש לדון משם  ,בדברי הגמ' בר"ה שם

דהרי חזינן מסוף  ,לאידך גיסא ולומר

ומחשבת  ,מעשה כי עצת ה' היא תקום

האדם באומד דעתו שבודאי ימות שוא 

אין לו לאדם לגמור בדעתו היא, וממילא 

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 

יה שנים על שנים, ואפילו ילתח מיטתומ

יודעים כבר ברור  בזיהוייםבמחלות כאלה ש

ו מקרים שלא יתרפא מזה, ג"כ ראינ

שהרופאים קבעו תאריך למיתתם, 

.]ואם ולמעשה המשיכו לחיות הרבה יותר

החולה היה יודע זאת, לא היה מבקש 

אלא שבא מצב ביניים של  ,ולא עוד למות[.

וא"כ מי יוכל למדוד  ,הטבה במדת היסורין

ולקבוע ערך חיי האדם ולו חיי שעה, 

יקרתם ויעילותם, עד שיוכל לקבל עליו 

' שיתקצרו, ואם חלילה לא להתפלל לה

יכסוף לבסוף מזה בעלמא הדין או בעלמא 

חוץ מזה אין גם הכרח לעצם  דאתי...

פירושו של העמק שאלה בדברי הגמ' בר"ה 

  א."ל הצי", עכשם..."

דעת השבט הלוי שאין להוכיח ממה 

שהתפללו על ר' יוחנן שימות כשנשתטה, 

דאדם גדול כר' יוחנן ניחא ליה למות במצב 

 הכז

דהנה ראיה להתיר, נראה להביא ועוד  י(

התפללו על רבי  (פד.)בבבא מציעא בגמ' 

הוכיח ל כ"וכיוחנן שימות כי "שף דעתיה". 

להג"ר משה )בספר 'דברי משה' 

והוסיף  (,הלברשטאם זצ"ל סימן צה אות א

להקשות מדוע הר"ן לא הביא ראיה זאת, 

שאולי אפשר לומר שהם התפללו  ,ותירץ

יה, ולא נתקבל תפילתם, ונח שיתרפא ויח

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 

ת, ואעפ"י וכר' יוחנן, ועוד דנפטר ממצו

 ,שגם על שוטה מחללים כמבואר בפוסקים
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היטב בבה"ל או"ח סימן  וכאשר ביאר

 ,שכ"ט ד"ה אלא, אמנם יש חילוק בין נ"ד

 ,דהתם ר' יוחנן דכל התורה נתפרשה על ידו

בעצמו דלימות ולא יחיה כשוטה  הניחא לי

ח"ו בעוה"ז, והרי זה דומה ממש לאמרם 

דהתפלל חוני המעגל רחמים  ג.(,תענית כ)

על עצמו שימות מטעם או חברותא או 

לעשות שוטה, וא"כ מיתותא, וק"ו שלא 

אין לדון מזה על שאר מקרים ושפיר דלא 

ואמנם מצינו שסמך על  .הביא מזה הר"ן"

הגמ' בב"מ הנ"ל )וגם על הר"ן(, במשנה 

 הלכות ח"י סימן רב.

עוד ראיות להתיר תפילה על החולה 

 שימות: מאליהו, יונה, ורבה בר נחמני

 -עוד ראיות שמותר להתפלל שימות יא(

, (א יט, ד-ל אליהו )מלכיםשהרי כך התפל

"וישאל את נפשו למות ויאמר רב עתה ה' 

תי", וכך גם וקח נפשי כי לא טוב אנכי מאב

התפלל יונה )ד, ג(, "ועתה ה' קח נא את 

ע "וענפשי ממני כי טוב מותי מחיי". 

, כב(, לגבי הריונה של כה )תולדות ן"רמבב

 שאלה כי אמר אברהם ורבי"רבקה, שכתב: 

 ותאמרנה ככה להם אירע םא הנשים את

 זה למה והמנהג הדבר - כן אם ותאמר, לא

 חסר הכתוב והנה. משונה בהריון - אנכי

 כי בעיני והנכון. הזה בפירוש שלם ואיננו

 - אנכי זה למה לי יהיה - כן אם אמרה

 שלא או שאמות, אינני הלואי, בעולם

 איוב) 'אהיה הייתי לא כאשר' כטעם, הייתי

גדול מצינו בירושלמי )שבת  וחידוש. ("יט י

פרק יט, הלכה ב( שרב אדא התפלל על 

. כי אסור לבוא בקהל ,כרות שפכה שימות

וז"ל הירושלמי: "ר' אדא בר אהבה איתיליד 

ליה חד בר בי מימסמיס ביה מית. ר' אבין 

. ונתענה עליו ומתאמר נעשה פצוע דכא 

כרות שפכה נעשה  ,רבנן דקיסרין מרין

ירש בקרבן העדה: ופ ."ונתענה ומת

רב אדא עליו כדי שימות כיון  -"ונתענה

בפני משה: רש וכן פי .שפסול לבא בקהל"

"ונתענה עליו שימות לפי שאינו ראוי לבא 

 (פו.)בקהל"(. ועיין מסכת בבא מציעא 

במעשה עם רבה בר נחמני, שלבסוף 

כשפחד להתפס למלכות, "אמר: תינח 

נפשיה דההוא גברא, ולא ימסר בידא 

לכותא", כלומר שעדיף למות מאשר דמ

 ליפול לידי המלכות.

מ שטרנבוך: "ת באר משה והגר"דעת שו

יש להתפלל על חולה הסובל שיפסק סבלו 

 לפי רצון ה'

וראה בשו"ת באר משה )לרבי משה  יב(

שטרן, ח"ח סימן רלט ס"ק ד( שכתב 

שמותר רק להתפלל שינצל מייסוריו 

שם וממילא משמע גם ע"י מיתתו, ועיין 

וע"ע  ן."הרשכתב שזוהי גם כוונתו של 

בתשובות והנהגות )ח"ב סימן 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 

לת תחתונים שיחיה יולא תפ ,יתקיים
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לו לפעול עוד כלל, ביסורין כשאי אפשר 

ולכן נוסח 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, 

ו שלא רק יש להתפלל שהקב"ה יעזור אות

יסבול, וזהו המכוון גם בתפלת אמתיה דרבי 

 וכנ"ל".

 - ה חלק) אליעזר ציץ ת"שוב אולם עיין

ק ו(, שכתב: ", סכח סימן רחל רמת

 ומתארך בהרבה סובל שהגוסס שרואים"

 שכותב יצחק פחד בספר ראיתי מיתתו זמן

' ה אנא: זה בלשון למיתתו להתפלל דנכון

 דוליםהג חסדיך וברוב הרבים רחמיך בכח

 נפש אסיר ממסגר שתוציא מלפניך ר"י

 ב"ב מייסורין ותוציאהו פלונית או פלוני

. ל"עכ נתנה אשר האלקים אל תשוב והרוח

, "ש"ע, הקללות כל שיתירו שם כותב וכן

 .א"ל הצי"עכ

ומוכח מזה שמותר גם לבקש בהדיא 

שתצא נשמה מהר, ואולי יש לחלק בין 

גוסס שלכו"ע מותר לבקש שלא תתארך 

יציאת הנשמה הרבה זמן, משא"כ על חולה 

שמתייסר שצריך לבקש שלא יהיה לו 

 יסורין, וצ"ע.

מ שטרנבוך: מותר "עוד מדברי הגר

להתפלל שימות רק בחולה שאינו צלול 

בדעתו, או כשיש חשש שיתרעם על 

ה, או כשאין סיכוי שיחלים ואינו "הקב

 מסוגל לסבול

 כתב: (,סימן פבתשובות והנהגות )וב יג(

"...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 

הקב"ה ינהוג עמו כפי איסור להתפלל, ש

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 ואין סיכוי שיחלים ואינו 

מסוגל לסבול כה"ג נראה שמותר כמ"ש, 

אש ושמעתי שהגאון הר"ש רוזובסקי, ר

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".

ש רוזובסקי את הדעות "ישוב הגר

שמתירים להתפלל שימות, עם מאמר 

 וכו' "אפילו חרב חדה"ל "חז

דת צבי )ח"ד וראה עוד בשו"ת חמ יד(

"ועל המתירים לגמרי יש  שכתב: סימן נד(,

לשאול והרי אפילו "חרב חדה מונחת...", 

ושאלה זו הובא בספר דף על הדף )נדרים 

דף מ.(: "ולכאורה צ"ע בדברי הר"ן הנ"ל, 
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הא קי"ל דאפילו חרב חדה מונחת על 

צוארו של אדם אל יתיאש מן הרחמים. 

זצ"ל  וביאר הגאון רבי שמואל רוזובסקי

דודאי אפילו חרב חדה מונחת על צוארו 

אך כל זה  ,של אדם אל יתיאש מן הרחמים

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".

דעת הישרי לב לאסור תפילה על החולה 

תיה דרבי שהתפללה רק שימות, ושאני אמ

 לבטל תפילת החכמים

להתפלל על חולה  אסרוש יש ואמנם טו(

 לב בישרי עיין שימות, ואף אם סובל הרבה,

' עמ, ז ק"ס' ח אות ד"יו, חזן דוד חיים לרבי)

 מההיא נראה לכאורה: "...שכתב(, טז

 התם דשאני ל"וי, שמותר דרבי דאמתא

 ומעכבים רבי את מבקשים דתחתונים

 היה לא כמוהו גמור דצדיק וגם, מיתתו

 אבל ,אשמות לכפרת כ"כ ליסורין צריך

 לגשת לבו על יערב זה מי דעלמא באיניש

 ...."דרחמנא כבשי בהדי

גם השבט הלוי דחה הראיה מאמתיה דרבי: 

א. דידעה שבשמים מבקשים את רבי. ב. 

שצדיק כמוהו לא נעשה חפשי ממצוות 

 במיתתו

 סימן ח חלק) הלוי שבט ת"בשו ועיין טז(

 לאו אי: "...ן"הר דברי על שכתב(, רנג

 הדאמתי ,שאני התם ,אמינא דמסתפינא

 ה,בנפש מאד הגבוה אשה היתה דרבי

 כדאמרה לרבי מבקשים שבשמים וידעה

 רבי שאני ל"י וגם .לרבי מבקשים עליונים

 סימן ח"בס תבכ דהא ,החיים כל משאר

 א"להגרעק ס"הש בגליון והובא ז"תתשכ

 נאמר לא כרבי שבצדיקים ג.(,ק כתובות)

 כי ,המצות מן חפשי נעשה שמת כיון

 את לפטור אפילו ממש חיים צדיקים

 אין כ"א, להלכה כן תבוכ, במצות ביהמחוי

 ". אחרים חולים שאר על מרבי להוכיח

 ן"למעשה הסכים השבט הלוי להיתר הר

 נעשה מה אבל: "הוסיף כן פ"ואע יז(

 כן קבע( ת"כ גם שהביא) מ. נדריםב ן"שהר

 החולה על לבקש צריך דלפעמים להלכה

 ואי הרבה בחולי שמצטער כמו שימות

 אחרונים בקצת והובא, שיחיה לו אפשר

 ...."להלכה

ן מהלכה, "הציץ אליעזר דחה את דברי הר

דהפוסקים השמיטוהו, ויש לפסוק כרבנן 

 דחלקו על אמתיה דרבי

 ה"ח) אליעזר ציץ ת"בשו ואילו יח(

, לגמרי אסר(, ה סימן רחל רמת קונטרס

 והיוצא ן"הר של אלה דברים: "...שם ל"וז

 ונושאי בטור לא הובאו לא, להלכה מהן

 זאת מלבד) כליו ונושאי ע"בשו ולא כליו

 ח"פ המשניות על י"בתפא שנזכר שראיתי

 דחוהו הנראה וכפי( שם בבועז ז"מ דיומא

 ויוצאת מחודש פירוש שזה מכיון מהלכה

 שלא דבר והוא, ודשתמח הלכה גם ממנו

 בלעדו הראשונים מן אחד אף פירשוהו

 עיין כן. שם בנדרים' הגמ בסוגית
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 עצם על גם שמקשה שם נדרים א"במהרש

 כן נראה דאין' הגמ בדברי ן"הר של פירושו

: כתב, רבי דבי מאמתא הראיה ולגבי", ש"ע

 דרבי ממעשה הראיה גם להבין ויש"

 מספרת שם' הגמ אדרבה הרי, בכתובות

 די לרבנן רמזה דרבי שאמתיה אחרי שגם

 רצון יהי ואמרה ,דרבי מצעריה ברור

 לא זאת בכל, לתחתונים עליונים שיכופו

 הרי כ"וא, רחמי מלמיבעי רבנן שתקי הוו

 כשהחולה שגם ,להיפך ראיה מרבנן

 לרפואה תקנה ואין נוראים ביסורין מתפתל

 להפסיק אין זאת בכל ,הטבע בדרך

 לא אשר שמים חמיר החולה על מלבקש

 להתפלל שאסור ש"ומכ, דבר ממנו יפלא

 שם' בגמ דאיתא וזה, שימות בלהיפוך

 מאיגרא שדייא כוזא שקלה דרבי דאמתיה

, דרבי נפשיה ונח מרחמי אישתקו לארעא

 שנבהלו מחמת זה היה רבנן שאישתקו זהו

 מאיגרא פתאום להם שהושלך מהדבר

, שם מקובצת בשיטה כדמבואר לארעא

 שמוטב החלטה לידי שהגיעו מפני לא אבל

. ולישתוק תעשה ואל בשב להיות פ"עכ

 שעשתה מה על דסמכית חזית מאי כ"וא

". רבנן שעשו מה על סמכית, דרבי אמתיה

 ללמוד שאין טעם עוד הביא דבריו ובהמשך

 מט סימן ז"ח -ב שם ע"וע] רבי של מאמתו

 כה סימן י"ח, מז סימן ט"ח', א אות ג"פי

 י סימן יט' ח, ה אות מט ימןס יח' ח, ו"פ

 .[א אות

ק יז. חזינן לגדלותה של אמתא דבי "במו

רבי, שלא רצו חכמים להתיר את נידויה ג' 

 שנים

 של אמתו של גדלותה להביןאמנם ו יט(

 קי דוד ישעיה רבי ג"הרה לי כתב, רבי

 רבי של דאמתא ז.(י) ק"מו עיין: "א"שליט

. ולהגד לבנו מחי דהוה גברא לההוא חזיתיה

 דקעבר בשמתא גברא ההוא ליהוי אמרה

 ומבואר. מכשול תתן לא עיור ולפני משום

' ג עד נדויה את התירו לא שהחכמים' בגמ

, א"י אות שם ש"ברא' וכ(. ף"ברי שם) שנים

 חכמים שהו מדוע הקשה ד"שהראב

 נאמר אם ואף? שנים' ג נדויה בהתרת

 להתיר יכלה ולא עוד חיתה לא שהשפחה

? להתירו יכול היה הנשיא ריה, נדויה את

 מיהו יודעים כשאיננו דדוקא ש"הרא ותירץ

 הולכים שכן, להתיר הנשיא יכול המנדה

 אינם ישראל ורוב, הרוב אחר בספק

 אבל, הנשיא כנגד בגדלותם שקולים

 כל ימנע, חשוב והוא ידוע הוא כשהמנדה

 שוה הוא שאם ,כנגדו עצמו מלשקול אדם

 חטא ביראת לו שוה אינו שמא בחכמה לו

 זה כל ועל, השנים למנין ולא לגדולה ולא

 מה להתירו חדא כשירצה לדקדק צריך

 חכמה בה יהה השפחהו ,חבירו שאסר

 לשקול רצו ולא ,חטא ויראת ותורה

 הדור גדולי לו שנזקקו עד כנגדה בעצמם

 . ש"עיי ,לו והתירו

 ב, מהיכן זכתה שפחה לגדלות כזאת?"צ
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 לא שחכמים היתכן! תמוהים והדברים כ(

 שלא, רבי בית של ששפחה מה להתיר יכלו

, עוד ולא? אסרה גמורה ישראלית היתה

 כל את וידע שלמד, ג"ר הנשיא שאף אלא

 להעמיד בנפשו עוז הרהיב לא, כולה התורה

 מה ולהתיר השפחה כנגד מעלתו את

 ויראת יתירה חכמה אותה בגלל שאסרה

 זכתה מאין! בה ניכרת שהיתה חטא

 ? כזו חטא אתויר לחכמה

ביאר בספר שיעורי דעת: מעלתה באה לה 

י שימושו של רבי, ולמדנו את מעלת "ע

  ח"שימוש ת

 עורייש בספר נפלא תירוץ ראיתיו כא(

 ישיבת לראש( ז"רל-ל"ר' עמ, ב"ח) דעת

, ל"זצ בלאך לייב יהודה יוסף' ר ג"הרה, טלז

 של כחו יגיע היכן עד מזה אנו רואים" :ל"וז

 ממדה למעלה ושעור ערך יןא, ח"ת שימוש

 הלך את רואים ח"ת בבית כשמתחנכים. זו

 מסתכלים, והנהגתו בדרכו מתבוננים, חייו

 אפשר אז, הפרטים בכל מחכמתו ולומדים

 למעלה שאין מדרגה לידי ולהתרומם ליגדל

 שרבן עד, הוגב מעל הוגב להיות הימנה

 וקיים אביו אצל שלמד רבי של בנו גמליאל

 שאסרה מה את להתיר וכלי לא תורתו את

 אליו קרובה יותר היתה היא שהרי, השפחה

 ויכלה, אותו משהיוש תמיד בביתו מצויה

, חייו והליכות מעשיו על יותר להתחקות

 גם וללמוד הצדיק לפעלת ולהתבונן לראות

 השגת ועיקר ...ובלבו בנפשו אשר את

, המשומר מיין הוא הזאת התכלית

 ממהו התורה לימוד מתוך מהמורגש

 של ונפשו לבו חדרי מבעד שמשתקף

 להשיג אין אשר, ועסקיו דרכיו בכל החכם

 נעלה באופן ח"ת שימוש י"ע אלא זאת

 עצם מבלעדי גם שאפשר ומה ומדוקדק

 ".התורה לימוד

ה יכול להפוך "יש לחזק את החולה שהקב

הכל לטובה, וכמו שלאחר שהחל המבול 

 ה לתשובתם"עדיין ציפה הקב

א שהובאו לעיל, "י הציולגבי דבר כב(

 שגם להיפך ראיה מרבנן הרי כ"וא"שכתב: 

 ואין נוראים ביסורין מתפתל כשהחולה

 אין זאת בכל ,הטבע בדרך לרפואה תקנה

 שמים רחמי החולה על מלבקש להפסיק

 שאסור ש"ומכ, דבר ממנו יפלא לא אשר

. משמע, "שימות בלהיפוך להתפלל

שאפילו שהרופאים התייאשו מלרפאותו, 

ז אסור להרפות מלהתפלל, ולהאמין "בכ

שבידו יתברך לעשות הכל, וממש כפשוטו 

כשחרב חדה מונחת על צווארו, ואפילו 

התחילה לחתוך בצווארו, אל ימנע עצמו מן 

 הרחמים.

 שש בשנת(: "יב-יא, ז) נח בפרשת ועיין

 בשבעה השני בחדש נח לחיי שנה מאות

 מעינת כל נבקעו הזה ביום לחדש יום עשר

 ויהי, נפתחו השמים וארבת רבה הוםת

 וארבעים יום ארבעים הארץ על הגשם

 - הארץ על הגשם ויהי" - י"ופרש", לילה

, המבול ויהי( יז פסוק) אומר הוא ולהלן

 שאם ברחמים הורידן, כשהורידן אלא
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 היו חזרו וכשלא, ברכה גשמי יהיו יחזרו

 ה"שהקב שאפילו, מדהים והדבר". למבול

 בתשובה שיחזרו נהש 120 להם חיכה

 החיות כי ידוע" -יט, ו ן"הרמב כדכתב)

 כפילים מאד גדולות ומהן, מאד רבות

 לכולם תאסוף וכאשר ...וזולתם וכראמים

 תכיל לא, תמימה לשנה יאכל אשר מאכל

. בה כיוצא עשר ולא, הזאת התיבה אותם

. המרובה את מועט החזיק, נס הוא אבל

 סהנ על ויסמך קטנה יעשנה תאמר ואם

 כדי גדולה לעשותה יתברך השם ראה? הזה

 ויספרו בה ויתמהו דורו בני אותה שיראו

 הבהמה וכנוס המבול בענין וידברו עליה

"(, תשובה יעשו אולי, לתוכה והעוף והחיה

 הסופית השנה הגיע והנה, נח על צחקו והם

 וניתנו, כ"ביו וחתם, ה"בר כתב ה"שהקב

 וכבר ,בחשון יז כבר והגיע, ר"בהו הפתקים

 לא כי אומר ה"הקב ועדיין, המכה התחיל

-מדרכו בשובו אם כי, המת במות אחפוץ

 יחזרו שאם, הזדמנות עוד להם ונותן, וחיה

 את יקבלו שלא רק לא, שלמה בתשובה

 יש וזאת... ברכה לגשמי יהפך אלא, המבול

, אותו מייאשים שהרופאים חולה לכל לומר

 הרבה למדו אמנם האלו שהמסכנים

, בחיידר י"רש פירוש אבל, ברסיטהבאוני

 לשוב ויש, להתייאש ואסור... למדו לא

 המשורר ש"כמ, כוחותיו בכל ה"לקב

 וניולע אם": "מלכות כתר"ב ל"ז ג"רשב

 על ם"ברמב וכן", אליך ממך אברח תבקש

( ז משנה ד פרק) השנה בראש המשנה

 ,ממנו ויראה ,'ה לפני והכנעה תפלה"...

 ובקשת חנהות ותשובה ,אליו וניסה

 את לעצור ויכול, תקצר לא' ה ויד..", מחילה

 בצדקה וירבה, כוחותיו ולהשיב, מחלתו

(, כספים במעשר שמחויב למה מעבר)

 רב דכוחם, ובתחנונים בתפילה ויבכה

  .מאוד

ממיתת משה רבינו למדים כוחה של 

 תפילה, ויש לחולה להתחזק מכך

 יעקב רבי ג"הרה מידידי ושמעתי כג(

, עוד בענין כוחה של א"ליטש גוטסמן

תפילה, שמזה יש לחולה להתחזק ולא 

 האזינו פרשת י"ברש שמצינו להתייאש.

 בעצם משה אל' ה וידבר" פ"עה( מח, לב)

 בעצם נאמר מקומות בשלשה" -" הזה היום

 היום בעצם'( יג, ז שם) בנח נאמר, הזה היום

 לפי, יום של אורו במראית', וגו נח בא הזה

 אנו אם וכך בכך אומרים ודור בני שהיו

 ליכנס אותו מניחין אנו אין בו מרגישין

 כשילין נוטלין אנו אלא עוד ולא, בתיבה

 אמר. התיבה את ומבקעין וקרדומות

, היום בחצי מכניסו הריני הוא ברוך הקדוש

. וימחה יבא למחות כח בידו שיש מי וכל

 היום בעצם( נא, יב שמות) נאמר במצרים

 אומרים מצרים שהיו ילפ', ה הוציא הזה

 אנו אין בהם מרגישין אנו אם וכך בכך

 אנו אלא עוד ולא, לצאת אותם מניחים

 אמר. בהם והורגין זיין וכלי סייפות נוטלין

 היום בחצי מוציאן הריני הוא ברוך הקדוש

 אף. וימחה יבא למחות כח בו שיש מי וכל

 היום בעצם נאמר משה של במיתתו כאן
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 אם וכך בכך אומרים לישרא שהיו לפי, הזה

 אדם, אותו מניחין אנו אין בו מרגישין אנו

 הים את לנו וקרע ממצרים שהוציאנו

 השליו את לנו והגיז המן את לנו והוריד

 התורה את לנו ונתן הבאר את לנו והעלה

 הוא ברוך הקדוש אמר. אותו מניחין אנו אין

, מובן ולא .'"וכו היום בחצי מכניסו הריני

 מה ניחא נח של דורו בני אבשלמד מכיון

, לתיבה ליכנס ממנו למנוע שיוכלו שחשבו

 י"מעמ למנוע שיוכלו חשבו והמצרים

 וכי, משה של במיתתו אבל, ממצרים לצאת

 מיתתו למנוע, שיוכלו ישראל חשבו איך

 של כוחה מהי שידעו אלא?! משה של

 עדיין, למות עליו נגזר אם ואף, תפילה

 וכביכול בתפילה כ"כ להרבות יכולים

 משה את לקחת שלא ה"הקב את להכריח

 לא שפה אמר ה"הקב ז"שבכ אלא ...מהם

 בפרשת רבינו למשה שאמר וכמו. יתן

 בדבר עוד אלי דבר תוסף אל" ואתחנן

 ".הזה

 

 דינים העולים מסימן כד:

 

יש להתפלל שימות מהר ולא יסבול )ס"ק א(, ויש שסברו שלהלכה  –א. חולה המתייסר מאוד 

 התפלל על חולה שימות )ס"ק טו וס"ק יח(אין ל

ב. ויש שכתבו שהבני משפחה אסור להם להתפלל כיון שהם חושבים על עצמם כדי שלא 

יצטרכו לטפל בו )ס"ק ב(, אולם גם לא יתפלל שיחיה כי הרי סובל החולה, ולכן לא יתפללו לא 

 שיחיה ולא שימות )ס"ק ג(.

צריך לעשות לו כל מה שאפשר כדי  –וצה למות ג. אם רואים שהחולה איבד טעמו בחיים ור

אז מותר למי שמתכוין  –כגון תרופות ומשרתים וכדומה, ואם כל זה לא מועיל  –שירצה לחיות 

 לשם שמים לבקש שימות להשיטות שסוברים שמותר )ס"ק ג(

 ד. אסור לתת לו תרופה שימות מהר )ס"ק ו(

ות הוא רק באופן שמבקש מהשי"ת ה. יש שכתבו שכל מה שמותר להתפלל על חולה שימ

אבל  –שיופסק את צערו של החולה )שאין הכוונה דווקא למות אלא או שיתרפא או שימות( 

אסור בכל אופן לבקש ממש שימות )ס"ק יב(

להסתכן כדי  - מכירת כליה, "חייך קודמין" - סימן כה

להציל את חבירו
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ביאור דעת  -ענף ראשון 

יכנס הירושלמי בענין החיוב לה

 לספק סכנה להצלת חבירו

איתא בירושלמי, שאדם חייב להיכנס 

לספק סכנה כדי להציל את חבירו מוודאי 

 סכנה

ח מתרומות "איתא בירושלמי )פ א(

א.ה ] בסיפסיפה איתצד אימי רבי"ד(: "הל

' ר אמר[ כלומר: תפסוהו אנשים מסוכנים

א.ה כלומר: ] בסדינו המת יכרך יונתן

שאמר רבי יונתן, שרבי  , והיינוממנו נתייאש

 בן שמעון' ר אמר ,[אימי יכין עצמו למיתה

 אנא ,מתקטיל אנא קטיל דאנא עד לקיש

 הפני פירש] בחיילא ליה ומשיזיב איזיל

 אלך, נהרג שאני או הורג שאני או, משה

, "ליה ויהבוניה ופייסון אזל בכח[, ואצילנו

 ל הירושלמי."עכ

 נסיכהל ,בנפשיה עובדא עבד ל"דרשב הרי

 אימי רב את להציל כדי ,סכנה בספק

  .סכנה ודאיומ

 

 

 י"וכן פסק הב

( תכו סימןף סוב ,מ"חובסוף ) י"הבו ב(

 להכניס אפילו מסיק בירושלמי"  כתב:

 ונראה .כ"ע חייב סכנה בספק עצמו

 וכל .ספק והוא ודאי שהלה מפני ,שהטעם

 קיים כאילו מישראל אחת נפש המקיים

ל ", עכ("במשנה. לז סנהדרין) מלא עולם

' הל, א פרק רוצח) מ"בכס כתב וכן י,"הב

 (.ד"י

ח הליר, שאם ההצלה מסופקת "דעת הגר

י "ויתכן ששניהם ימותו, בזה מודה הב

שאמרינן 'מאי חזית', כיון שאין רווח 

 בהצלה, ולא יציל

ח הליר על ספר המצוות "וכתב הגר ג(

רצז(, שבאופן שאין ההצלה  סימןת ")ל

וש ששניהם ימותו בטוחה, שיש לחש

בזה אפשר שלא  –ולבסוף לא תהיה הצלה 

אומרים שצריך ליכנס בתוך ספק סכנה, 

שהרי אין ההצלה ודאית, ולא שייך לומר 

את הסברא של הבית יוסף שעדיף ליכנס 

בספק סכנה בשביל ודאי של חבירו, שהרי 

ע"י שהוא יכניס את עצמו לסכנה יהיו 

ה של שניהם בספק, ואין כאן בבירור הצל

אחד מהם, ושפיר אפשר לומר בזה 'מאי 

חזית דדמך דידך סמיק טפי דילמא דמא 

ת עמודי "דידי סמיק טפי', וכן כתב בשו

 צו(. סימןאור )

י שכתב שצריך להציל, כיון "וזאת כוונת הב

 שהלה ודאי ]הניצול[ והוא ספק ]המציל[

י הצריך להיכנס לסכנה, "כ מה שהב"וא  ד(

אות שינצל, ואז יש מיירי שלניצול יש וד

י "רווח בכניסה לסכנה בשביל זה. ומה שהב

, "ונראה שהטעם מפני שהלה ודאי"כתב: 

כוונתו שהלה שצריך להצילו, ודאי ינצל, 

 ואילו המציל רק ספק אם ימות.
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ז, שהרי בירושלמי "הכלי חמדה הקשה ע

ל הכניס עצמו לסכנה גם "מבואר שר

 כשהיה ספק שימות תוך כדי ההצלה

לם הקשה הכלי חמדה )כי תצא, או ה(

ו, אות ה( שהרי בירושלמי כתוב שר"ל  סימן

אמר "עד דאנא קטיל אנא מתקטיל" 

משמע שהיה סיכויים שהיה נהרג תוך כדי 

ההצלה, ולא היה מצליח להציל אותו, ואז 

שניהם היו מתים, ומשמע שהיה מוכן 

להציל גם לספק הצלה, ודוחק לומר שהיה 

יהם יישאר לחיות, באופן שידע שאחד משנ

 וצ"ע.

ל לכלי חמדה לפי שיטת הבית "ובאמת ס

יוסף, שאפילו כשיש ספק הצלה, גם כן 

יכניס עצמו לספק סכנה, דכדאי להסתכן 

בשביל עצם מה שמוריד חבירו מוודאי 

 סכנה לספק סכנה

י "ל שמה שכתב הב"ולפי ה'כלי חמדה' צ ו(

, כוונתו שהניצול ודאי "מפני שהלה ודאי"

כ "ואילו המציל רק בספק סכנה. וא בסכנה,

ל, שבלי "ביאור המעשה בהצלת ר

ל, רב אמי היה ודאי מת, "התערבותו של ר

ל, אמנם לא "ובזכות התערבותו של ר

הרווחנו כלום, כי או ששניהם ימותו, או 

ששניהם יחיו, או שאחד יחיה ואחד ימות. 

י לפי הכלי חמדה, "ל שכוונת הב"אלא צ

י שחבירו "ימות, וע שכשמיירי שאחד ודאי

נכנס להצילו, אין את הנתון שאחד ודאי 

ימות, זה עצמו נחשב 'כרווח'. וכעין דין 

'הקל הקל תחילה', שיש שיטות הסוברים 

שדבר שהוא אסור בוודאי, אפילו אם הוא 

איסור קל, חמור יותר מכמה  איסורי ספק 

ז יצא שאם לצורך "חמורים יותר. ולפי

רבה אנשים הצלתו יצטרכו להכניס ה

ח "לסכנה, כך צריך לעשות. )ואילו לפי הגר

 הליר ודאי שלא נעשה זאת(.

ל היה בטוח "ח הליר סובר, שר"ל, שהגר"וצ

שיציל, ורק לכן הסתכן, וכל חששו היה 

 שימות לאחר ההצלה

ולגבי מה שהקשה הכלי חמדה, על  ז(

ע, אולי יש "ח הליר, ונשאר בצ"שיטת הגר

ר שאכן מיירי ח הליר יסבו"ליישב, שהגר

ל ידע שאם ימות, תהיה בזה הצלה "שר

לרב אמי. וכגון שידע שברור שיצליח 

להילחם ולהרוג אותם, וממילא רב אמי 

יברח. אלא היה חשש שתוך כדי לחימה 

עד "ל: "ימות בעצמו. ומדוייק בדברי ר

, וכוונתו עד "דאנא קטיל, אנא מתקטיל

שאני יהרוג את כולם, אולי גם אני ימות, 

 ."תמות נפשי עם פלישתים"עין וכ

 

ם, שאין חייב "ח דייק מדברי הרמב"הב

 ליכנס לספק סכנה להצלת חבירו

תכו(, כתב:  )סימן מ"והנה הטור בחו ח(

 שלסטים או בנהר טובע חבירו את הרואה"

 בין בגופו בין להצילו חייב עליו באין

 רוצח הלכותב) כתב ם"והרמב בממונו...

 היכול כל"(: יד הלכה א פרק הנפש ושמירת

 על תעמוד לא" על עובר ,הציל ולא להציל

 או בים טובע חבירו את הרואה וכן, רעך דם
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 עליו באה רעה חיה או עליו באים ליסטים

 שישכור או בעצמו הוא להצילו ויכול

 גוים ששמע או, הציל ולא להצילו אחרים

 לו טומנין או רעה עליו מחשבים מוסרים או

 שידע או, והודיעו רוחבי אוזן גלה ולא פח

 ויכול חבירו על קובל שהוא באנס או בגוי

 ולא שבלבו מה ולהסיר חבירו בגלל לפייסו

 העושה, אלו בדברים כיוצא וכל ,פייסו

, רעך דם על תעמוד לא על עובר אותם

 ל."עכ

 הרואה כתב ם")שם(: "והרמב ח"ודייק בב

 ,תניא] הברייתא דמלשון דלפי נראה - 'וכו

 חיה או בנהר שטובע חבירו את לרואה מנין

 חייב שהוא ,עליו באין ליסטין או גוררתו

 דם על תעמוד לא ל"ת ,בנפשו להצילו

 אינו ואפילו להצילו, דחייב משמע  [רעך

 עצמו להכניס חייב להצילו שיוכל לו ברור

להצילו, ]א.ה. דהיינו אע"פ  סכנה בספק

שיכול להיות שיטבע המציל בנהר וממילא 

 להצילו ויכול כתב ם"הרמב בלא לא יציל[,

 שיכול ספק בדאין דדוקא דמשמע ,'וכו

 בספק עצמו להכניס חייב אינו אבל להצילו,

 ם"והרמב אמר, לכך חבירו. להצלת סכנה

תחלה.  ש"מ על שחולק כנראה ,'וכו כתב

 נמצא שכתב ישנים' 'מיימוני בהגהת מיהו

 עצמו להכניס אפילו מסיק בירושלמי: ל"וז

הב"ח. הרי הבין שיש  ל"עכ ,"סכנה בספק

בזה שתי שיטות אם חייב ליכנס בסכנה 

 בשביל ספק הצלה.

האמרי בינה תמה, מה מקור השיטות 

שחייב ליכנס לספק סכנה להצלת חבירו, 

ל אלא שצריך למיטרח "הרי לא למדו חז

 ולאגורי, אבל לא סכנה

ועל הדעה הסוברת שחייב לסכן חייו  ט(

 בינה מריבשביל הצלת חבירו, הקשה הא

 אמאי להבין, יג(, שיש סימן חיים )אורח

 כיון סכנה, בספק עצמו להכניס יתחייב

 סכנה, בספק ע"א להכניס לאדם דאסור

 ואף חבירו. להציל בשביל יתחייב ואיך

 טובע חבירו ברואה אגורי ומיגר למיטרח

( עג.) סנהדרין ס"בש ילפינן דחייב, בנהר

 י"וברש רעיך', דם על תעמוד 'דלא מקרא

 חזור אלא משמע, ע"ע תעמיד לא" )שם(:

 זה מ"מ ,"רעיך דם יאבד שלא צדדין כל על

 סכנת נפשות, ספק דליכא במקום דווקא

 ע"א להכניס דחייב ל"מנ באיכא, אבל

 בפועל, חבירו להציל סכנת נפשות בספק

 שום עושה אינו מלהציל, יניח דאם כיון

 ל.", עכ"דבר

ים ח פלאג'י דייק מהשמטת הפוסק"הגר

את דברי הירושלמי, שלמעשה אין חובה 

להיכנס לספק סכנה כדי להציל חבירו 

 מוודאי סכנה

 מ"חו) פלאגי ח"להגר לב חקקי ת"ובשו י(

 ם"ורמב ש"ורא ף"הרי(, כתב שו"כ סימן

ש ")כוונתו לרבינו יעקב בן הרא ה"וריב

 לא ההוראה עמודי שהם מחבר הטור(,

 לא שהביאו י"הב ואפילו, הירושלמי הביאו

 ם"מור ולא הוא לא ערוךן בשולח פסקו

 העיר בני את לחייב בידינו כח אין כ"וא', וכו
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 אחרים בשביל סכנה בספק עצמם להכניס

 .שם עיין' וכו

 ע"וכן דייק הסמ

תכו ס"ק  )סימן ע"וכיוצא בו כתב הסמ יא(

והרמ"א הדין הזה  המחבר שהשמיטו ב(,

 שהפוסקים, כיון של הירושלמי והטעם

 הביאו לא והטור ש"הרא ם"רמבה ף"הרי

כן ]ומה  גם השמיטוהו ה"משו, בפסקיהן

שכתבו שגם הטור לא הביא את פסק 

ל שהבין "ח הנ"הירושלמי, הוא דלא כב

ל "ם. וצ"שאכן הטור חולק בזה על הרמב

ם "שהם הבינו בטור שדעתו כדעת הרמב

שמה שכתב בריש דבריו שחייב להצילו, 

 הכוונה רק כשאין סכנה למציל.

בספר חסידים מפורש, שלא רק שאין חיוב 

 בדבר, אלא שאסור לעשות כן

ויש להוסיף על דבריו עוד, שמצינו  יב(

, אלא אף "לחייב בידינו כח אין"שלא רק ש

 סימן) חסידים ספרב אסור לעשות כן, עיין

 מתלחמים הרבה אם" (, שכתב:ד"תרע

 יעשה ואל ,בסכנה עצמו ישליך אל ,עליו

 והוא בנהר טובע אדם ואם .בגופו פשיעה

. וכן ל"עכ ,"עמו יטבע פן ,לו יעזור אל ,כבד

א שער "ת מקדשי השם )ח"כתבו בשו

ה )כלל "מחמדים אות ד(, וכן משמע מאו

 נט אות לח(. 

דעת היד אליהו, שכל ההיתר להיכנס 

לספק סכנה להצלת חבירו, זה רק 

ח יותר מהמציל, וגם אז אין "כשהניצול ת

 ותחובה אלא מידת חסיד

 ק"ס רנב סימן, ד"יו) תשובה ובפתחי יג(

 עצמו להכניס אדם מחוייב אם, כתב: "(א

 חבירו להציל כדי נפשות סכנת בספק

 רשאי פ"עכ אבל ,מחוייב אינו או בודאי

 או ,חסידות דתיממ ,רוצה אם כן לעשות

 ?עצמו לסכן רשאי אינו או ,חבירו מאהבת

 י"דהב ,(מג סימן) אליהו יד בתשובת והשיב

 הגהות בשם כתב (תכו סימן) מ"וחב

 ,חבירו בשביל עצמו לסכן דצריך ,מיימון

 ולדון לפקפק יש אך .ודאי וזה ספק דזה

 כגון ,במעלה שוים שניהם דאם ,והעלה, ז"ע

 המציל אם ש"ומכ ,ה"ע או ח"ת שניהם

 עצמו להכניס רשאי אינו ,ה"ע והניצל ח"ת

 המציל אם אך .ודאי והצלה, בספק אפילו

 להכניס מותר אז ,הניצל כמו ח"ת אינו

 ממדת לא אם יבימחו אין אבל ,עצמו

, עכ"ל הפתחי "ש"ייע ,ירצה אם חסידות

 תשובה.

עוד כתב היד אליהו, שלכן אין להביא ראיה 

ל הסתכן עבור ר' אמי, כיון "ממה שר

ל, "שמלבד מה שיתכן שר' יונתן חולק על ר

ל עשה רק ממידת חסידות,  "ויתכן שר

ל היתה כיון "שכל הנהגת ראפשר לדחות 

 שהיה ר' אמי גדול ממנו

כתב שאין  )שם(, אליהו ובתשובת יד יד(

שצריך להסתכן  להביא ראיה מהירושלמי

 פליג יונתן' דר לומר בשביל חבירו, שיש

ליכנס  מחוייב שאינו ל"וס לקיש אריש

 ל"י לקיש ריש ואף עבורו, סכנה בספק

 הדין. מצד ולא חסידות ממדת הכי דעביד
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 לקיש, מריש גדול היה אמי' שר ואפשר,

 מותר המציל, מן במעלה גדול וכשהניצול

  .ש"עיי. להצילו סכנה בספק עצמו להכניס

 

דעת החוות יאיר, דאדם צריך להיכנס 

לספק סכנה אפילו להצלה מסופקת של 

חבירו. וביארו הדברי יציב, שהוא משום 

דצריך להחזיק דחבירו גדול ממנו ודמו 

 סמוק טפי

 ,קמו( סימןעיין בשו"ת חוות יאיר )ו טו(

רק ספק אם ימות, צריך הוא  יש שאם

להכניס עצמו בספק סכנה להציל חבירו, 

. ואילו מסופקתחבירו ג"כ  שהצלתואף 

 על ל"ועוי' ה"בדבישמח משה פר' ויגש ]

 .קודמין ו[, חלק עליו וסבר שחיי'אומרו

בשו"ת דברי יציב  דבריו ועיין מה שביאר

כ "ה 'וכוונתו ברורה'(. ואח"ק יא, ד")שם, ס

 דברי וליישב"ל: "יישב דעת החוות יאיר, וז

 האריכו דהנה, לומר אפשר היה י"החו

 להרוג ח"ות לגדול כשאומרים הפוסקים

 ספר עיין, חזית מאי כ"ג שייך אם ה"ע

 דכיון ל"י ז"ולפ ...ח"תרצ סימן חסידים

, הענוה במדת להחזיק חייב שהאדם

 יהיה אדם וכל' , כתב:לבנו ן"הרמב ובאגרת

 יתן לכן, שם עיין' וכו 'בעיניך ממך גדול

 שייך לא שבחבירו ויחשוב לחבירו המים

 פ"ועכ. ממנו הוא גדול שהרי חזית מאי

 ספק, ספיקא ספק כעין דהוי ל"ס בספק

 שמא שיסתכן ל"ואת, כלל יסתכן לא שמא

, "ק"ודו ,טפי סומק ודמו ממנו גדול חבירו

  .י יציבת דבר"ל שו"עכ

 

ז, האם חייב אדם למסור אברו "נשאל הרדב

ו, שהרי שבת עדיפה על "להצלת חבירו, מק

 ש דאבר ידחה"אבר, ונדחית להצלה, כ

תרכז(,  סימן ג )חלק ז"רדב ת"ובשו טז(

 מה על דעתי, אודיעך ממני, כתב: "שאלת

 לישראל, השלטון אמר אם כתוב, שראית

 ,ממנו מת שאינך אחד אבר לקצץ לי הנח

 שחייב אומרים יש. חבירך ישראל אמית או

 מת. ואינו הואיל האבר, לקצץ להניח

 מותר בעיניו, חש ז,"בע מדאמרינן והראיה,

 משום טעמא, ומפרש בשבת. לכוחלה

 הא משמע, תליא. בלבא דעינא, דשורייני

 ו:"מק הנדון יבוא והשתא, לא. אחר, אבר

 דוחה אחד אבר שאין החמורה, שבת ומה

 אבר נפש, פקוח מפני נדחית אהי אותה,

השבת, ]א.ה. שאסור  מפני שנדחה אחד

 דין אינו לחלל שבת על הצלת אבר[,

 לדעת, ורצית נפש, פיקוח מפני שיידחה

  זה". טעם על לסמוך יש אם

ו זה, ובפרט, דיש חשש "ז דוחה ק"הרדב

שימות מכך, ואין זה מסתבר שיתחייב 

אדם בכך, ואם רצה בלי חשש סכנה הוי 

דת חסידות, ואם מסתכן הוי חסיד מי

 שוטה

 מדת זו והשיב הרדב"ז: "תשובה, יז(

 לסכנת מה תשובה. יש לדין, אבל חסידות,

 משמיא, דאתי אונס שכן דשבת, אבר
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 אבל שבת. דוחה אבר סכנת אין ולפיכך

 לא חבירו, מפני עליו האונס הוא שיביא

 שאין י"אעפ אבר, חתיכת י"ע  ותו,. שמענו

 דם ממנו יצא שמא בו, תלויה הנשמה

 סומק חבירו דדם חזית ומאי וימות, הרבה,

 ואני. טפי סומק דידיה דמא דילמא טפי,

 אזנו את שסרטו י"ע שמת אחד ראיתי

 כ"כ ויצא דם, מהם להוציא דקות שריטות

 כאוזן, קל אבר באדם לך אין והרי שמת! עד

 שכן לשבת דמה ותו,. אותו יחתכו אם ש"וכ

 ואי השבת, את לשמור ןחייבי בריווא הוא

 בהם, שימות ולא בהם וחי קרא דאמר לאו

 סכנה בו שיש חולי על אפילו אמינא הוה

 בחבירו תאמר השבת. את מחללין אין

 אף הצלתו, על עצמו למסור מחוייב שאינו

 לא אבל בממונו, להצילו דחייב גב על

 ו,"ק מדין עונשין דאין ותו,. אבריו בסכנת

 אומר שאתה ה,מז גדול עונש לך ואין

 והשתא, ו."ק מדין מאבריו אחד שיחתוך

 ש"כ ו,"ק מדין עונשין אין מלקות ומה

 פצע אמרה דהתורה ותו,. אבר חתיכת

 חששו ה"ואפ כויה, תחת כויה פצע תחת

 עין אמרה והתורה ימות, הכוייה י"ע שמא

 ולכך עין, תחת ועין נפש ולא עין תחת

 שיותר ברור, והדבר ממון, שמשלם אמרו

 ידי מעל יותר הכויה, מן שימות הוא רחוק

 ש"כ לה, חיישינן ה"ואפ אבר, חתיכת

 דהא חמירא, אבר דסכנת תדע. ד"בנד

 מלאכות בכל השבת את עליה לחלל התירו

 ותו,. ישראל י"ע אפילו מדבריהם שהם

 שמשפטי וצריך נועם, דרכי דרכיה דכתיב,

 והסברא, השכל אל מסכימים יהיו תורתינו

 את לסמא אדם שיניח דעתנו על יעלה ואיך

 שלא כדי רגלו או ידו את לחתוך או עינו

 טעם רואה איני הלכך חבירו?! את ימיתו

 חלקו ואשרי חסידות, מדת אלא זה, לדין

 ספק יש ואם בזה. לעמוד שיוכל של מי

 שוטה, חסיד זה הרי נפשות, סכנת

, "דחבריה מוודאי עדיף דידיה דספיקא

 . ל"עכ

שאם מסתכן בכך עבר ז, "וכוונת הרדב

 איסור

אם הוי  "חסיד שוטה"ויש לעיין בלשון  יח(

איסור גמור או רק הנהגה רעה. דלכאורה, 

מי שלא יציל אשה טובעת, מחשש שיכשל 

ל עליו שהוא חסיד "בראייתה, שאמרו חז

וכן  שוטה, הרי ברור שעבר איסור גמור.

בעניני חולה  ,כלל ח)חקר הלכה  פרבס תבכ

 (.ס"ק ב

ל הכניס עצמו "ל, שכל מה שר"ז ס"הרדב

לסכנה הוא רק כיון שהמצב היה נוטה אל 

ההצלה, אבל בספק מוכרע, מודה שאין 

 צריך להסתכן

והנה לכאורה, הרדב"ז סותר את  יט(

הירושלמי הנ"ל, שמבואר להדיא שר"ל 

נכנס לתוך ספק סכנה בשביל להציל את 

רב אימי. וכבר הקשה האמרי בינה )או"ח 

שיא זו, ונשאר בצ"ע. אולם סימן ג( קו

נראה, שקושיא מעיקרא ליתא, שהרי 

 ריח(, כתב: סימן ה )חלק ז"רדב ת"בשו

 יעמוד שלא זה, לאו בכלל שיש יודע, "והוי
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 חייב שאינו אלא חבירו, ממון הפסד על

 ממונו, בשביל סכנה לספק עצמו להכניס

 על יבא שלא או חבירו, נפש להציל אבל

 סכנה, ספק יכאדא במקום אפילו הערוה,

בירושלמי. ]א.ה.  איתא והכי להציל. חייב

 מ"ומ לכאורה מתכוין להירושלמי הנ"ל[.

 חייב אינו הודאי, אל נוטה הספק אם

 אפילוו חבירו. את להציל עצמו למסור

 נפשו, למסור חייב אינו מוכרע, בספק

 דילמא טפי, סומק דידך דדמא חזית דמאי

 אינו הספק אם אבל טפי, סומק דידיה דמא

 לא והוא ההצלה, אל נוטה אלא מוכרע,

 על תעמוד לא על עבר הציל, ולא יסתכן

 .רעך", עכ"ל דם

הרי מבואר מדבריו בהדיא, שהעובדא של 

הירושלמי היתה, שההצלה היתה קרוב 

לוודאי. ולכאורה צריכים לומר, שרק לר"ל 

היתה ההצלה קרובה, כי היה איש גיבור, 

ים. אבל שהיה יכול להילחם עם הליסט

בשביל ר' יונתן היה זה ספק סכנה, או 

שנחלקו ביניהם האם הוי ספק סכנה או 

שאין בזה ספק סכנה, אלא היה נוטה אל 

 הוודאי שאין בזה סכנה. 

ז "ושיעור נוטה אל ההצלה שכתב הרדב

אחוזי הצלה נקרא  75-ע, ומסתבר ש"צ

 נטייה

ובלשון הרדב"ז הנ"ל יש לעיין, שכתב:  כ(

 למסור חייב אינו מוכרע, קבספ "ואפילו

 אלא מוכרע, אינו הספק אם אבל נפשו...

 הציל, ולא יסתכן לא והוא ההצלה, אל נוטה

ל. "רעך", עכ דם על תעמוד לא על עבר

שמריש דבריו משמע, שרק בספק מוכרע 

אינו חייב להכניס עצמו לסכנה, אבל אם יש 

יותר מחמישים אחוז שתהיה הצלה, חייב 

נה. ובסוף דבריו כתב, להכניס עצמו לסכ

שאם הוא נוטה אל ההצלה חייב ליכנס 

לתוך הסכנה, משמע, הא אם הוא קצת 

יותר מחמישים אחוז אינו חייב?! ואולי 

בשבעים וחמש אחוז, נקרא שנוטה יותר 

אל ההצלה. והגאון רב יצחק זילברשטין 

כתב בחשוקי חמד )כתובות דף טו( שאם 

ריך יש רק חמשה אחוזי סכנה בוודאי שצ

 להכניס את עצמו לסכנה, וצ"ע.

 

ג כתב, שחייב למסור נפשו שלא "הפמ

 להרוג חבירו כדי להציל אברו

 חיים )אורח מגדים וכתב הפרי כא(

שכח( על דברי הרדב"ז:  סימן זהב משבצות

 אני או לך אקוץ באומר היינו מקום, "מכל

 תמית אתה באומר אבל, חבירך אמית

 לא, אחד אבר לך אקוץ לאו ואם חבירך,

 אלא, יעבור ואל ליהרג דמחוייב מיבעיא

 והוה, גוונא כהאי מיתה שחייב לומר שיש

 לזרוק הנח לו באומרים ומיהו. בזדון רוצח

 . "ע"צ גוונא כהאי, אותך

ג, שיש להקל אפילו בחילול "עוד כתב הפמ

שבת, כדי שלא לקוץ אבר, כיון דהוי ספק 

 'נ"פיקו

 ד,ללמו יש ומשם"ג: "ממשיך הפמ כב(

 יעבור לא אם אבר לחתוך לו רוצים דאם
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 בחילול ואף להקל, שיש, תעשה לא על

, נפשות ספק מטעם גוונא, כהאי שבת

 ועשה בקום ודווקא, פחד או דם רוב שיצא

, תורה איסור מתירין אין אבר סכנת בחולה

 שאינה במלאכה שכן מכל, גוונא כהאי ולא

 ומכל, שריא רחמנא ואונס, לגופה צריכה

 וקל. וכדאמרן, תעשה לא שארב שכן

 פיקוח דוחה אבר סכנת אם, להיפוך וחומר

 שידחה שכן כל, גוונא כהאי דחבריה נפש

 גוונא", עכ"ל. כהאי שבת

ז מודה "שיתכן שהרדב "יביע אומר"כתב ה

לחידושו של היד אליהו, שלצורך אדם 

גדול מותר להיכנס לספק סכנה, ואפילו 

 ח שגדול ממנו"לצורך הצלת ת

 חושן - ט )חלק אומר ביביע וכתב כג(

שגם הרדב"ז  ק ב(,"יב, ס סימן משפט

שסובר שנקרא חסיד שוטה, יכול להודות 

לשו"ת יד אליהו, שאם הניצול הוא גדול 

במעלה, שמותר ליכנס בסכנה עבורו, 

 בספק להיכנס אין אדם בסתם שדווקא

כרב אמי  גדול באדם אבל, בעבורו סכנה

כנס בסכנה דמי לי שפיר שהיה בסכנה,

 בספר כתב ב"עבור הצלתו. והוסיף, שכיו

 שהיו שנים" :(תרצח סימן) חסידים

, מהם אחד להרוג אויבים ובקשו יושבים,

, הדיוט והשני חכם תלמיד מהם אחד אם

' ר כגון, במקומו הרגוני לומר, להדיוט מצוה

, שיהרגוהו שביקש איצטרובלי בן ראובן

 כיםצרי רבים היו כי, עקיבא רבי את ולא

 . ל"עכ ,"עקיבא' לר

 שהוא ...ואפשר"וממשיך ה'יביע אומר': 

 בזה יש ממנו, שגדול חכם לתלמיד הדין,

 בספק פ"וליכנס עכ להצילו, חסידות מדת

 ז"הרדב שאף ל"י, לומר נפשך ואם. סכנה

 את וגם, להצילו יוכל הרוב פ"ע שאם מודה

, להצילו וחובה מצוה, יציל הצל עצמו

 בלשונות, ב"בח עצמו ז"הרדב ש"וכמ

 ג"דבכה לומר יש כ"וא(, ריח סימן) ם"הרמב

 ספיקא, שקול בספק אבל, הירושלמי מיירי

 תירץ וכן. דחבריה מודאי עדיף דידיה

 מצוה) המצוות על בספרו שיק ם"המהר

 .. .ל"הנ הירושלמי דברי( רלח

ל הסתכן "עוד כתב, שיתכן שכל מה שר

היה רק בגלל שהיה בטוח שינצח, כיון 

 ח עימו חיל גדולשלק

 דברי ובעיקר"ממשיך היביע אומר:  כד(

 אינו משה הפני פירוש לכאורה הירושלמי,

 דאנא עד, הירושלמי לשון עם כ"כ הולם

 הכוונה לפרש יש אלא, מתקטיל אנא קטיל

 בלסטים הורג שאני עד לקיש ריש שאמר

, החרב תאכל וכזה כזה כי, נהרג אני, הללו

 לוקח אני אלא, בהצלתו כלום הועלתי ולא

 ואצילנו עליהם אתגבר ואז, כבד חיל עמי

 . מידם", עכ"ל

וכעין זה כתב בכלי חמדה, שאין ראיה 

מהירושלמי דצריך להסתכן בשביל חבירו, 

, ל בממון"פייסם ר כיון שבגלל הסכנה

 ז דאין להסתכן"ואדרבה, מוכח לפי

 ג"דקצ) תצא כי פרשת חמדה ובכלי כה(

אר שכוונת ריש בי (א, סימן ו' אות ה'"ע
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לקיש היתה, כיון דעד אנא קטל יכול להיות 

שאני מתקטיל ח"ו, )כיון שיתגברו הגויים 

עליו(, א"כ מוטב שאיזיל ואישזיב ליה 

בחילא, וביאור חילא הוא ממון, כמו חיל 

הזה, ועשה באמת כן ופייס אותם בממון. 

ולפי"ז נסתר לגמרי הוכחת הפוסקים 

כניס עצמו מירושלמי הנ"ל, דמחוייב לה

בספק סכנה להציל את חבירו, שהרי לא 

נכנס ר"ל לספק סכנה כלל, אלא פייס 

אותם בממון". עכ"ד. וכן ביאר הגר"ח 

העליר ז"ל )ספר המצוות ל"ת רצ"ז(, שלכן 

השמיטוהו כל הראשונים את הירושלמי 

הזה, כי סברו שמהירושלמי מוכח איפכא, 

 שאין לו ליכנס בתוך ספק סכנה.

יעקב כתב כן, שבעובדות גם החלקת 

בירושלמי לא היה ספק סכנה בגלל חיל 

ל לא "גדול או בגלל פיוס ממון, ויתכן שר

פ ר' יונתן "סמך להסתכן למעשה, ועכ

חולק עליו, באופן שאין ראיה מהירושלמי 

 להחמיר בזה

שו"ר בחלקת יעקב )חו"מ סימן לג(  כו(

שכתב להסביר את הירושלמי באופן שאין 

ריך ליכנס לתוך סכנה, שום ראיה שצ

 מייתי כך ואחרואעתיק את דבריו: "...

 גזלנים שגזלו ,אחרינא עובדא הירושלמי

 לא י"לר ל"ר שאיל וכד, נכסיו יוחנן' מר

ה ]שלא תלוי בכיסא שליבא מפני ,לו השיב

היה מרוכז בלימודו בגלל איבוד ממונו[, 

 הדרך הראני) ,זויתה לי חמי ,י"לר ל"ר ל"א

 והתחיל ,אחריהם ורדף ,(םהגזלני שהלכו

 ,מכם נקמתי אנקום ,תחזירו לא אם ,לצעוק

 אם. הירושלמי לשון ש"יעי, הכל והחזירו

, ל"הנ מהירושלמי ראיה אין לכאורה ,כן

 בכדי סכנה בספק ע"א להכניס בידמחוי

 לא ,'הב עובדא בהך דהא, לחברו להציל

 להצלת רק ,נפשות להצלת נוגע הדבר ההי

 עוז בנפשו הרהיב ל"ר הכי ואפילו, ממון

 ממון ומשום, הממון והציל אחריהם לרדוף

 לספק עצמו את להכניס דאסור פשיטא

 ועל כרחך,, חברו ממון להציל בכדי סכנה

 יפחדו דהגזלנים ,בנפשו ידע ל"דר משום

 ומשיזב איזל ,שם הירושלמי וכלשון, ממנו

 דהוי משום ,אפשר או ,(בכח) בחיילא הלי

 .לפייסם אפשרותה לו שיש בעצמו ידע

' בב ההי כן באמת דמילתא ועובדא)

 ל"דר מימרא משום ואי  .(שם המעשיות

 פ"עכ, מתקטיל אנא קטיל דאנא עד, שם

 ראיה אינו אבל, ל"דר מימרא רק אינו זה

 מעשה לעשות זו מימרא על סמך ל"דר

  .כמותו הלכה רב דמעשה משום ,ולומר

 מפלוגתא יותר זאת התהי לא אופן ובכל

' כר דהלכה ולכאורה, שם ל"לר יונתן' ר בין

' ר של חברו הוא סתם יונתן' ר דהא, יונתן

 דהלכה נמצא, התנאים סוף היו והם, יאשיה

 אין שמהירושלמי באופן ...ל"ר נגד כמותו

 סכנה לספק עצמו דמכניס דהלכה הראי

 ", עכ"ל.לחברו להציל בכדי

 

לסיכום, ישנם ששה מהלכים בהסבר 

 הירושלמי
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 צא שיש ששה מהלכים בירושלמי:ונמ כז(

א( שריש לקיש נכנס לספק סכנה בשביל 

להציל את רב אימי, וכך צריך כל אחד 

לעשות, כיון שהיה כאן מעשה רב )הגהות 

 מיימוניות(.

ב( ריש לקיש עשה לפנים משורת הדין כיון 

 שרב אימי היה יותר גדול ממנו )יד אליהו(.

ג( אע"פ שריש לקיש נכנס לתוך ספק 

נה מ"מ כיון שר' יונתן לא סבר כן לכן סכ

ספק פיקוח נפש לקולא, ולכן לא יכניס את 

 עצמו בספק סכנה )יד אליהו(.

ד( שם היה סכנה דלא שכיח, ולכן נלחם 

 ריש לקיש עם הגויים )רדב"ז(.

ה( ריש לקיש לא רצה להילחם איתם אלא 

רצה לפדותו בכסף )כלי חמדה והר"ח 

 העליר(.

מו הרבה חיילים עד לקיש לקח עו( ריש 

 שלא היה סכנה )חלקת יעקב ויביע אומר(.

 

 

האיסור והיתר כתב, שאין להיכנס לספק 

 סכנה להצלת חבירו, והעתיקוהו הפוסקים

 אות נט שעריסור והיתר )באועיין  כח(

(, שכשלימד רבי עקיבא, שהלכה כמותו, לח

, הכוונה שגם 'ספק חייך' "חייך קודמין"ש

 חילוק מצינו לא"הרי קודם לחיי חבירך, ש

צ למות ", וכמו שא"ודאית למיתה סכנה בין

כדי להציל את חבירו, כך גם אין צריך 

להיכנס לספק סכנה בשביל חיי חבירו. 

(, ח ק"ס שכט סימן) ר"באוהובאו דבריו 

 בכנסת(, ורי סימן ב"ח) ם"מהרש ת"בשוו

, א אות י"בהגב תכו סימן מ"חו) הגדולה

וכן  יח(, אות טור בהגהות תכה סימןבע "וע

 שכט סימן שבת הלכות) הרב ע"שופסק ב

 בה שיש ספינה הרואה" ל:"(, וזח סעיף

 יש אם מ"ומ .'וכו בים המטורפת ישראל

 את להציל כדי עצמו לסכן לו אין ,סכנה

', וכו הסכנה מן חוץ שהוא מאחר ,חבירו

 מ"מ ,ודאי וחבירו ספק שהוא פי על ואף

 ספק לידי אובשי ולא ',בהם וחי' נאמר הרי

 לא' שנאמר מה שיקיים ידי על מיתה

 . ל"עכ'", רעך דם על תעמוד

י זילברשטיין כתב, שאפילו בספק "הגר

ע "הנוטה להצלה אין חייב להיכנס, וצ

ז שכתב שחייבים להציל "מדברי הרדב

 ג"בכה

 זילברשטייןי "הגר בדבריועיין  כט(

, (3 עמודז "ח) באסיא שהובאוא "שליט

 אפילוש, (נח עמודי "ח) אההרפו ובשבילי

 בה חייב אין, להצלה יותר הנוטה ספק

"ז ברדב מבואר שהרי ,"גצע אולם .המציל

עוד, שהרי כתבו ו, להציל חייבים שאז"ל הנ

 ,מדי לדקדק שלא ליזהר שצריך הפוסקים,

 "ע. וצ

ב פסק כדעת האיסור והיתר, דאין "המשנ

להיכנס לספק להצלת חבירו, אבל כתב, 

 ביותר בספק זה דאין לדקדק

 שכט )סימן ברורה וכן כתב המשנה ל(

 אינו להמציל, סכנה יש אם מ,"ס"ק יט(: ומ

 ,(ה"או) חבירו לחיי קודם דחייו מחוייב,
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 דידיה ספיקו עדיף נמי סכנה, ספק ואפילו

 הדברים לשקול צריך אולם דחברו, מודאי

 לדקדק ולא סכנה, ספק בו יש אם היטב

 עצמו קדקהמד שאמרו, כאותה ביותר,

 סימן מ"חו תשובה )פתחי כך לידי בא בכך,

 ב."ל המשנ". עכ"תכו(

ע הרב, שאין חובה ליכנס ספק "דעת השו

סכנה, אלא כדי להציל חבירו ממיתה 

כ, אמרינן מאי חזית דדמא "ודאית, דאל

 דידך סומק טפי

 משפט חושןב הרב ערוך ובשולחן לא(

, הביא שתי (ז סעיף, ונפש גוף נזקי הלכות)

יעות אם חייב ליכנס לספק סכנה, ומכריע ד

 ,סכנה בספק ליכנס אפילו" לקולא, וז"ל:

 חבירו את להציל כדי שצריך אומרים יש

 וספק ,בזה חולקין ויש, ודאית ממיתה

 יציב דברי ת"שוב . ועיין"להקל נפשות

ק לא(, שכתב, ", סעט סימן משפט חושן)

ז דלא כיש "שעיקר דעתו של הרדב

ש לעיין בזה, שהרי בסימן חולקים. אולם י

סתם שאין לו לסכן  הנזכר למעלהשכט 

עצמו אפילו בספק סכנה? ויש ליישב, שיש 

חילוק אם אותו שצריכים להצילו ודאי 

מ הדגיש "ימות, או רק ספק ימות, דבחו

, "ודאית ממיתה" חבירו את להציל שצריך

ולכן יש ליכנס לסכנה בשבילו, אבל 

 חבירוו ספק הוא" בהלכות שבת כתב

, וכוונתו שחבירו ודאי נמצא במצב "ודאי

של סכנה, אבל אין ודאות שימות, אבל 

הוא, אם יכנס להציל, ספק אם יכנס למצב 

 צריך שאין ,מדבריו ז יוצא"סכנה. ולפי

 ספק"אם חבירו נמצא רק ב לסכנה ליכנס

 חזית דמאי – . ונראה שהסברא בזה"סכנה

 ספק דילמא סומק טפי, דידך דדמא דספק

 .טפי סמיק דידי דמא

ע הרב, אלא מותר "אם נימא דלא כדעת שו

ליכנס לספק סכנה כדי להציל חבירו 

מספק סכנה, מותר גם לכמה אנשים ליכנס 

לספק ולהציל, כיון שמשפר את סיכויי 

 ההצלחה ויש כאן רווח

ה, אלא יש ליכנס לסכנה כדי "ואלת לב(

ל, דגם ", י"ספק סכנה"להציל חבירו מ

יוכלו ליכנס לספק סכנה  הרבה אנשים

להצילו. ואמנם לעיל כתבנו שאכן לפי הכלי 

חמדה יצטרכו לעשות זאת, אלא שכתבנו 

רגיל של  "בחשבון"שלדעתו לא מתחשבים 

רווח והפסד, אלא כיון שהניצול אם לא 

יצילוהו ודאי ימות, זה גופא מתיר לפי הכלי 

חמדה לצאת להצילו, אף שפעולת ההצלה 

הרווח להוציאו מודאי  תסכן רבים, שזהו

 ליכנס ישד, אם נימא ד"סכנה. אבל בנד

 ,"סכנה ספק"מ חבירו להציל כדי לסכנה

כ יסתברו הדברים גם בחשבון רגיל של "א

רווח והפסד, מכיון שאחרי שמותר למציל 

כ "הראשון ליכנס לסכנה עבור חבירו, א

כ השלישי "עכשיו שנים נמצאים בסכנה, וא

יעי הולך להציל הולך להציל שנים, והרב

, ובחשבון יוצא שהסיכון 'וכושלושה 

מתחלק, שכשהראשון נכנס להציל, ישנה 

חלוקה בסיכון בינו ובין הניצול, כגון שהיה 
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חמישים אחוז שימות, ובא המציל ונכנס 

אחוז  50-לסיכון כדי להצילו, ועכשיו ה

סכנה שהיה, מתחלקים לעשרים וחמש 

מציל. אחוז לניצול, ועשרים וחמש אחוז ל

כ כשיכנס עוד אחד להציל, לא הפסדנו "וא

בחשבון, כי אחוזי הסיכון שהיו, נשארו 

אותו דבר, שעכשיו חמישים אחוזי הסכנה 

שהיו מתחילה לניצול, מתחלקים בין 

שלושתם, שהרי כל אחד שמצטרף 

למצילים, מעלה את סיכויי הצלחת 

 ההצלה.

ועוד אפשר שאפילו אם סיכויי הסיכון 

ולים, מהמצב ההתחלתי, המשותפים גד

עדיין מותר. ולדוגמא, אדם היה בחמישים 

אחוז סיכון, ואם יכנס חבירו לנסות להצילו, 

יהיה כל אחד בעשרים ושש אחוזי סיכון, 

עדיין 'הרווחנו', כי כלפי הניצול יש רווח 

שירד הסיכון, וממילא יהיו גם רבים צריכים 

ליכנס לסכנה, כי כלפי כל אחד יש סיכויי 

של  "סכום הכללי"ה מועטים, ואף שהסכנ

אחוזי הסיכון גדל, יש רווח שהורדנו את 

הניצול מחמישים אחוז שימות, למיעוט 

 אחוזים שימות.

הערוך השולחן פסק שאין צריך להסתכן 

להצלת חבירו, אבל צריך לשקול הדבר 

 בפלס, ולא ישמור עצמו יותר מדי

 חושן) וכן מבואר בערוך השולחן לג(

 הפוסקים"(: ד סעיף תכו סימן משפט

 להכניס אדם דחייב ,ירושלמי בשם הביאו

 ,חבירו להציל כדי סכנה לספק ע"א

 ס"שבש מפני ,זה השמיטו והראשונים

]א.ה  ע"א להכניס חייב שאינו מוכח שלנו

(, קיב אות משפטים) יוסף בפרדס ע"ע

' לגמ סותר, ל"הנ הירושלמי שאין שכתב

 עוד אריךשה עוד ש"ועיי ,.(עג) בסנהדרין

 לפי הכל ומיהו. [לדעת עצמו מאבד בדיני

 לשמור ולא ,בפלס הענין לשקול ויש ,הענין

 אראנו ושם' נאמר ובזה ,מדאי יותר ע"א

 וכל ,אורחותיו ששם זהו ',יםקאל בישע

 עולם קיים לויכא מישראל נפש המקיים

  ל.", עכ"ב"רנ סימן ד"יו עייןו .מלא

והדרך לשקול את עצמת הסכנה, כתב 

בספר שבט מיהודה, שבסכנה כזו שאדם 

היה מוכן להסתכן עבור ממונו, חייב 

 להסתכן עבור חבירו

 כדי עצמו את לסכן החיוב ולגבי לד(

", רעך דם על תעמוד לא" מצוות את לקיים

 שצריך ,ל"הנ השולחן הערוךז "ע שכתב

 של בהגדרתו עיין", בפלס הענין לשקול"

 דעמו מיהודה שבט בספרו אונטרמן הרב

, פשוטה ההגדרה כי לי ונראה: "שכתב, כג

 בנכונותו הסכנה מידת את שנעריך זה י"ע

. מנזק רכושו את להציל האיש של

 היה אם, כך להיות איפוא כהיצר האומדנא

 רכושו את להציל הנהר אל מלקפוץ נמנע

 את להפקיר מוכן שהיה או... נהר ששטפו

 לצאת יצטרך שלא ובלבד, וחפציו סחורתו

]א.ה אז פטור  וכדומה, התנפלותה למקום

 גדול נזק מפני אם אולם. מהצלת חבירו[

 כאן אין באמת כי מוכיח זה, נמנע היה לא
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, חבירו לעזרת לבוא מחוייב ובודאי סכנה

 "פשוט וזה, רעך דם על תעמוד לא שנאמר

 

ויש לעיין בדבריו, כיון שדיני הצלת נפש 

שונים מההיתר להסתכן בשביל ממון, 

ן מותר להסתכן רק בסכנה שהרי לממו

 רחוקה

וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן  לה(

א: יש מקום לדון בדבריו, שהרי "שליט

מהדורא )ו"ת נודע ביהודה אע"פ שבש

( מבואר, שמותר יורה דעה סימן י -תניינא 

ליכנס לסכנה בשביל פרנסתו, מ"מ 

מסתבר, שמה שמותר הוא רק חשש רחוק 

 משה אגרות ת"בשו של סכנה. וכן מבואר

 דמותר קד(, סימן א חלק משפט )חושן

 לאופן סכנה חשש כשאיכא אף להתפרנס

רחוק, משמע שאם יש סכנה קרובה אסור. 

אם :( מבואר, שבבא קמא ב)חשוקי חמד וב

הסכנה היא גדולה, אסור לו להיכנס לסכנה 

 סימן) בשו"ת בנין ציון. ולהציל את שווריו

שההיתר  מבואר,לבעל ערוך לנר ז"ל ( קל"ז

אף ללכת במקומות מסוכנים כמו למדבר, 

על גב דכלל בידינו דאין לך דבר עומד בפני 

ואין הולכין בפיקו"נ אחר הרוב, זה  ,קו"ניפ

כגון  ,דוקא ביש ודאי סכנת נפש לפנינו

ין אפילו שדאז חוש ,בנפל עליו הגל

אין  ובשעת למיעוטא דמיעוטא, אבל אם

נה רק שיש לחוש לסכ ,קוח נפשיכאן פ

כמו לענין  ,בזה אזלינן בתר רובא ,הבאה

איך מותר לירד לים  ,דאל"כ .איסורא

שהם מהדברים שצריכים  ,ולצאת למדבר

ואיך מותר לכתחילה  ?!צולוילהודות על שנ

ונשמרתם מאד 'לכנוס לסכנה ולעבור על 

כיון דבאותה  רחך,כל עלא א ?!'לנפשותיכם

הולכין אחר  ,שעה שהולך עדיין ליכא סכנה

. וממילא לענ"ד יש לעיין, האם עכ"ל ,רובה

נכונה ההגדרה, שמה שהיה עושה למנוע 

הפסדו, חייב לעשות להצלת חבירו,  שהרי 

גם לצורך הפסדו, לפעמים שאסור ליכנס 

לסכנה! ועוד, שהרי אמרו חז"ל: אדם בהול 

על ממונו, וגם אמרו שיש אדם שממונו 

חביב עליו יותר מגופו, ולכן אין לסמוך על 

 מה שהאדם אומר שהיה מוסר לממונו.

 

 

ביאור הדין שכביסת  -ענף שני 

עיר אחד קודם לשתיית עיר 

 השני

שיטת ר' יוסי שהלכה כמותו, שאין בני עיר 

אחת חייבים ליתן מי כביסתם לשתיית 

 אנשי עיר אחרת

 להביא ישובעיקר דינו של הירושלמי,  לו(

, הירושלמי על חולק הבבליש ראיות כמה

שאין אדם חייב להכניס עצמו אפילו וסובר 

 דהנה, איתא. לספק סכנה להצלת חבירו

 וחיי חייהן העיר בני של מעיין" )פ:( נדריםב

 ."אחרים לחיי קודמין חייהן ,אחרים

 והולך שמושך - העיר בני של מעיין ,י"ופרש

 סיפוק כדי אלא בו ואין אחרת לעיר
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 בידן הרשות, העיר אותה בני של תןישתי

 אחרת עיר לאותה ילך שלא לסותמו

. הם שלהן שהמים לפי, הימנה שלמטה

 קודמת בהמתם, אחרים ובהמת בהמתם"

 חיי, וכביסתן אחרים חיי. אחרים לבהמת

, אומר יוסי רבי. לכביסתן קודמין אחרים

, ן"הר תבכו ,"אחרים לחיי קודמת כביסתן

 דכיון יוסי לרבי ליה דסבירא": ל"וז

 חיי ,ובאט צערא איכא כביסה דבמניעת

  ."הוא נפש

, יוסי רבי דעת לפי - הבבלי שלדעת ומכאן

שהבית שמואל  ועיין לקמן) כמותו שהלכה

 עצמו להכניס חיוב יןא מפקפק בזה(,

 . מסכנה חבירו להציל כדי סכנה לספק

 כוודאי נחשב, רבים שהם ששם יתכן אבל

 סכנה

 ,(ד, קמז סימן) שאלה העמק יןעיו לז(

חיסרון הכביסה, שאכן כך למד, שהחשש ב

הוא לא חשש של צער בעלמא, אלא יש 

נ שיחלה במחלה מדבקת "בזה ספק פיקו

מחוסר הנקיות, ובגלל ספק סכנה זה אינם 

צריכים להציל את בני העיר האחרת )וכן 

ק "פ סוף ס סימןע "כתב בבאר היטב באבה

ע בבית מאיר שם(. ואמנם שם "יד, וע

מדובר ברבים, ויתכן שאצלם הסכנה 

רון הכביסה אצל כולם לתקופה ארוכה בחס

היא יותר גדולה, ולכן יתכן ששם חשיב 

כוודאי סכנה ורק לכן אינם חיבים לתת את 

, ט"נ ה"או על) זהב זר ע"מי הכביסה. וע

 .(ח"ל

וכן יש לפרש את היתר רבי יוסי להקדים 

חיי בהמתם לחיי אחרים, שהוא משום 

שלרבים הוי וודאי סכנה ממניעת הפרנסה 

יבוד הבהמות, או שמדובר ביחיד שבא

 כשהסכנה ברורה

 שםש (,מ"ב סוף) בתוספתא ועיין לח(

 אחרים חיי ,ובהמתן באחרים ,עוד נחלקו

 בהמתן ,אומר יוסי' ר .לבהמתן קודמים

 שאלה ובהעמק. אחרים לחיי קודמת

 בשלח פרשת) מהמכילתא הביא (ל"הנ)

 זוטרתא פסיקתא, וכן בז"פ דויסע פרשתא

, שמעוני ילקוטג, וכן ב סימן, יז פרק בשלח

 ואת בני ואת אותי להמית"(: רסא רמז שם

 לפי, לגופן בהמתן השוו - בצמא מקני

 מהלך שאדם, חייו הוא אדם של שבהמתו

 מסתגף ,עמו אדם של בהמתו אין אם בדרך

 ,בדרך ילכו שלא אפשר אי ,נ"וה ."הרבה

 סכנת וספק, וחייהם הוא םתפרנס וצורך

שם יש לפרש שכיון . וגם היא נפשות

שרבים הם, איבוד פרנסתם נחשב לוודאי 

סכנה, דלא ימלט שלפחות אחד יסתכן 

ועיין לקמן בדעת הבית מאיבוד בהמתו. ]

[. ופעמים שאפילו ביחיד מותר שמואל

לחלל שבת, באופן שהסכנה ברורה, 

ל: ", וז(טז ק"ס רמח סימן) א"במגוכדכתב 

 יפגעו שמא במדבר להתעכב מתיירא ואם"

 יוכל ולא ההבהמ ממנו ויגזלו לסטים בו

 יוכל לא ממונו יקחו אם או ברגליו ללכת

 הקור בזמן מלבושיו יקחו אם או עוד לחיות
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 מקרי מאלו' א כל בקרירות ימות במעט

 ."םעמה לילך ומותר נ"יקופ

, "זה ינחמנו"הדברי יציב מביא מביאור 

ל, בוודאי סכנה, כגון "שמעמיד ההיתר הנ

תו בדרך, ואם תמות שמהלך עם בהמ

 הבהמה, גם הוא ימות מטורח הדרך

ועל דברי רבי יוסי בתוספתא  לט(

שבהמתן קודמת לחיי אחרים, תמה, 

, עט סימן משפט חושן) יציב דברי ת"שוב

 לומר אפשר איך הבנתי לא"ל: "ק כח(, וז"ס

 גדר בזה ויש כחיותו היא אדם של דבהמתו

 שבת לחלל מותר יהא כ"דא, סכנה ספק

 במהלך היינו ,דמכילתא והך. בהמתו רךלצו

 עם שנדפס) ינחמנו זה בביאור ועיין, בדרך

 ,שאמרו ,המכילתא על( אברהם באר הספר

 מתים אנחנו גם ,המקנה שימות דכיון

 צרכנו לנהוג בהמות שאין ,הדרך מטורח

 וקיתון בדרך במהלך ,נ"ואה. שם עיין, עליו

 קודמת דבהמתו אפשר ,בידו מים של

 בלבד הא משום ,העיר בבני אבל .לחבירו

 הוי לא אכתי ,בדרך ללכת יצטרכו שאם

 חייב והרי, פרנסתם צורך רק ,נפשות סכנת

 כמבואר חבירו להצלת ממונו לתת

 ,אגורי למיגר דחייב ג.(,ע) בסנהדרין

 .ל", עכ"ק"ודו

אפשר ליישב עוד, שמדובר כאן בבהמה 

שנצרכת לחרישת השדות, ובלעדיה לא 

לכן חייהם של בני העיר יגדל המזון, ו

 קודמים

ולכאורה ה'דברי יציב' לא סובר את  מ(

ד היה "ל דרבים שאני. ואמנם בנד"היסוד הנ

אפשר לומר, שיתכן להבין גם בלי הסברא 

של 'רבים', שיש לבני העיר העליונה 

להעדיף את בהמתם מאשר חייהם של בני 

העיר התחתונה. מכיוון שבמים לצורך חיי 

פשוט שקודמים לחיי העיר  העיר העליונה,

התחתונה, ומסתבר שמיירי לא רק לשתיה 

אלא לצורך זריעת השדה, כדי שיהיה להם 

כ גם השקיית  הבהמה כדי "מה לאכול, וא

נ, "שתחרוש את השדה נחשב כפיקו

שמצדיק להקדים את בהמת אנשי העיר 

 העליונה לחיי אנשי העיר התחתונה.

למה, כ הבית ש"הדברי יציב עצמו יישב וכ

שהאחרים אינם בסכנת מוות, כיון 

לחפור לעצמם מים, ורק לכן  שיכולים

 כביסתם ובהמתם קודמים

ואילו 'הדברי יציב' שלא תירץ זאת,  מא(

נדחק לפרש במחלוקת רבי יוסי ורבנן: 

 מיירי דלא ,יוסי' דר בהך לומר וצריך"

... בצמא למות עומדים שהאחרים באופן

 סימן ב"ח ד"יו) שלמה בית ת"בשו מ"שו

 ביש מיירי כ"ע בי יוסי,לר דאף ,שכתב (ט"צ

 נפש לחיי מים להם להביא אפשרות

 אינו גמורה סכנה בחשש אבל, אחר ממקום

 אלים דידהו דצערא לומר הדעת על עולה

 ."...דאחריתי מסכנה

 מ"י והאג"וכן כתבו התפא

 ק"בפ) ישראל התפארת כתב ב"וכיו מב(

( פ:) יםבנדר דאמרינן דהא(, א משנה דפאה



610 

 

  

 מיירי לא, אחרים לחיי קודמת כביסתן

 אלא, ימותו ישתו לא שאם סכנה במקום

 ב"כיו כ"בצמא, וכ הרבה שיצטערו רק

 דף קמה סימן ד"חיו) משה אגרות ת"בשו

 . ש"עיי ,(א"ע רפח

ל דרבים שאני, "יש להביא ראיה ליסוד הנ

מהדין דאין פודים את השבויים יותר מכדי 

פ שפדיון "ולם, אעדמיהם מפני תיקון הע

שבויים הוא לאו, שצריך ליתן כל ממונו 

כדי שלא יעבור עליו, ועל כרחך דדוחקא 

 דציבורא הוה כוודאי סכנה

אבל  מסתבר כדאמרן לעיל, ששאני  מג(

רבים. וכפי שמצינו שברבים חוששים יותר 

בה תשו מ"חו) ס"חתה נ, בתשובת "לפיקו

 דעל ,הפוסקים דעת לפי נשאלש ,(קעז

 ואפילו ממונו כל את לבזבז צריך ת"ל מצות

ם, "כתב הרמב הרי ,כ"א, תעשה ואל בשב

 לא" על עובר יםישבו מפדיון עין דהמעלים

 בו תרדה לא" ועל ,"רעך דם על תעמוד

 ת"ל על יעברו והאיך", לעיניך בפרך

]כגיטין מה.  העולם תיקון מפני דאורייתא

 דמיהן כדי על יתר השבויין את פודין אין"

 את לבזבז צריך והא, ["העולם תקון מפני

 פוסקים להנך ל"ס דלא ,ותירץ! ממונו כל

 לא על לעבור שלא ממונו כל לבזבז שצריך

 אבל, ת"ל על העובר ביחיד רק תעשה

 בכלל בצבורא דוחקא הוה, שנדחק ציבור

 ק"בפ ש"הראשכתב  כמו, נפש פיקוח

 בציבורא לדוחקא ל"חז חשו כן עלו, ב"דב

 מבלי מנגד לעמוד מותר לאוממי, יענו דלא

 .לפדות

מצינו חילוק מעין זה בין רבים ליחיד, 

 א"ת הרשב"בדברי שו

ואולי אפשר להוסיף גם מה שכתב  מד(

בשו"ת הרשב"א )ח"ד סימן שכו, הובא 

תקמד(, וז"ל  סימן חיים אורח יוסף בבית

]לגבי היתר מלאכה לצרכי רבים במועד[: 

 ,בהם אוכיוצ ומערות שיחין בורות חפירת''

 ותיקון הדרכים מן הקוצים כהסרת

 לרבים צורך בהם יש אלה שבכל ,הרחובות

 אפשר שאי ,מהנזקין ולשמור לחיותן

 בבא כדאיתא בדרכים להתבונן לרבים

.( מב שבת) התירו בשבת ואפילו:( כז) קמא

 ולהוליכו הרבים ברשות הקוץ לטלטל

 אפילו ובכרמלית ,אמות מארבע פחות

 תיקון וכן .הרבים קויזו שלא כדי ,טובא

 ומשמע ,(שם) בירושלמי דשרי המרחצאות

 ,במועד מלאכתן כיונו אם דאפילו ,התם

 משום ,נפש חיי בהן יש המרחצאות דאף

 ,וכיבי שיחנא ליתי דלא ,הגוף רחיצת

 נדרים) נדרים אלו פרק בריש כדאיתא

 ,רבים להו בצריכי אלא שנו לא ומיהו ..(פא

 ליה אפשרד משום ,לא יחיד לצורך אבל

 ,ליה צריך לא נמי אי .במרחץ שלא למחיה

 אי רבים אבל ,אחרינא לדוכתא אזיל או

 והוא ,צריך האי צריך לא האי ואי ,אפשר

 ,הדרכים ולתקוני המים לקלקולי הדין

 ואף. בדרכים להתבונן ליחיד דאפשר

 נפש חיי דמשום נמי משמע בברייתא
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 יוצאין בברייתא שנינו שהרי ,כן התירו

 יצאו לא שאם ומנין ,'וכו הדרכים את לתקן

 מעלה שנשפכו דמים ,אלו כל עשו ולא

 :לומר תלמוד ,שפכום כאילו הכתוב עליהם

 והיה לגגך מעקה ועשית'( ח ,כב דברים)

, עכ"ל. הרי מוכח ''.(יט שם) 'דמים עליך

בהדיא, שצרכי רבים הוא דברים של חיי 

נפש, כיון שרגילות שיהיה אחד שנצרך 

 .מאוד למים

ז מובן היתר המלך לצאת להילחם "ולפי

פ שמסכן חיילים, וכן מובן "להרווחה אע

ההיתר להפנות כספי ציבור להרווחתם 

 במקום לרפואה

 שיכולים ,שמצינומה  מובן ז"פיול מה(

 והרחבת ממון עבור במלחמה העם להוציא

 סיכון יש מלחמה שבכל פ"אע ,המקום

ללוחמים, כי דוחק מצבם הגשמי של 

ת בן פורת "נ. עיין שו", נחשב לפיקוציבור

י(, שהפסד ממון  סימןב "י ענגיל )ח"לגר

ת "ע שו"הרבים נחשב לסכנת נפשות, וע

קעז, ]ועיין מה  סימןמ סוף "ס חו"חת

שהקשה עליו באמרי בינה קונטרס כללי 

 ד[. סימןהתורה 

ת אמרי אש, התיר להיות שכיר חרב "בשו

מו בצבא גויים, ואין בזה משום מאבד עצ

לדעת, שהמלחמה מותרת למרות שיש 

 הרוגים

וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן  מו(

 ד"יור) אש אמרי בשו"ת עייןא: "שליט

 בפולין שנהגו מה על שנשאל ,(נב סימן

 כסף בצע בעד אשר גבר, למצוא, ובאונגרין

 בעת הצבא, אל ללכת וירצה יחפוץ

 בזה אין האם, לנכרים נכרים בין המלחמה

 למלחמה לצאת שהמתנדב והשיב,. איסור

 והביא', לדעת עצמו מאבד' בכלל אינו

 למלחמות לצאת שהרבה המלך מדוד ראיה

 מאד ל'ונשמרתם חשש ולא, רשות

 שבועות ממסכת והביא ראיה לנפשותיכם'.

 חד דקטלא מלכותא, "שמואל אמר: )לה:(

 ופירשו ,"מיענשא לא, בעלמא משיתא

 חיילים המוציא למלך שהכוונה שם,' התוס

 ששית נופלים שאם, רשות למלחמת

, יותר יפלו אם אבל, ייענש לא מחייליו,

 של שטבעו ומשמע. שמים בידי יענש

 ששית עד נופלים הוא, שבמלחמה עולם

מהלוחמים, ולמרות זאת מותר למלך 

 לעשות כן, וכמו שנתבאר.

ז מובן ההיתר להשקיע כספי ציבור "ועפי

 בתרבות במקום ברפואה

רה זהו ההיתר של ציבור להוציא ולכאו מז(

כספים על עניני תרבות שונים, על אף 

שיכולים לפתח עוד בתי חולים ותרופות, 

מכיוון שציבור שיהיה במצב דחוק, יביא 

נ )ומה עוד שיכול להווצר "הדבר גם לפיקו

מצב שיתרבה השיעמום, ויביא לגניבות 

 (.'וכוורציחות 

ז מובן ההיתר להשקיע "ש שעפי"וכ

 נ"אה שאיננה פיקוברפו

ו "ע בספר 'מפנקסו של רופא' )פ"וע מח(

מיליון  10בסכום של "(, שכתב: 179 עמוד
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שקל, אפשר לרפא עשר חולים קשים 

ולהצילם ממוות, ומצד שני אפשר לעזור 

לאלף אנשים, שמחלותיהם תקבלנה מענה 

רפואי טוב ואיכות חייהם תשתפר, אולם 

ישיב ש אל"לא מדובר בהצלת חיים... הגרי

ענה, שהכסף הוא כסף ציבורי, וצריך 

לראות מה הציבור רוצה. במקרה כזה ברור 

שאלף האנשים רוצים שהכסף יעזור 

ל הדברים מחוורים ". ולפי היסוד הנ"להם...

טפי ]ויש לעיין בכל כספי ציבור אם הוי ככל 

כישות  "ציבור"שותפים, או שנחשב ה

נפרדת, דהרי בקרבנות מצינו הבדל בין 

ע בכוזרי "ן השותפים לקרבן ציבור, עקרב

 מאמר שלישי אות יט[.

יתכן לבאר את ההיתר להקדים את 

הכביסה לחיי העיר האחרת, בכך שכל יחיד 

מאנשי העיר יכול לטעון שלא עליו חובת 

 ההצלה

יש עוד להוסיף, שאפשר שברבים  מט(

הדין שונה מיחיד, שהרי למרות שצריך 

)וחבירו  לתת כל ממונו להצלת חיי חבירו

צריך להחזיר לו(, אבל כשיש רבים שיכולים 

לתת, אינו מחוייב לתת, שהרי מדוע 

שדווקא הוא יתן את כל הכסף הנצרך 

ד, כיון שהמעיין "ה בנד"כ הו"להצלה. וא

שייך לרבים, אין כל יחיד חייב לוותר על 

המים שלו, שהרי לא עליו מוטלת הצלת 

 העיר התחתונה, וממילא יצא שכולם יקחו

 .את המים לכביסה ולא ישאר לאחרים

כלומר דכיוון שהמציאות היא שאין הצלת 

העיר התחתונה תלויה רק ביחיד, אלא כל 

אנשי העיר העליונה בכללותם צריכים 

לדאוג להצלת אנשי העיר התחתונה, לכן 

 "כל ממונו"אין חיוב על היחיד לתת 

א "ט ח"ת המבי"להצלתם, עיין בזה בשו

קעד,  סימןה "בט הלוי חת ש"רלז, שו סימן

 ק א."תכו ס סימןמ "ובנשמת אברהם חו

י טענה זו לא "אבל יש לדחות, שכיון שע

 תהיה הצלה כלל, מחוייב כל יחיד ליתן

 ליברמן ברכיה רבי הגאון לי וכתב נ(

א: הנה מבואר ביו"ד סימן ר"נ סעיף "שליט

א' ברמ"א שאין יחיד מחוייב לתת לעני די 

בים וכל אחד נותן מחסורו אלא מודיע לר

קצת, ואם אין רבים, צריך היחיד לתת הכל 

אם ידו משגת, וממילא אם לא היו צריכים 

את המים לחיי נפש היה מוטל על כל אחד 

לתת קצת המים שיש לו למען עיר השניה 

 שאין להם כלל מים.

בספר התניא כתב, שחייב אדם להקדים 

את צרכי חיי העניים להרווחתו, ומן הראוי 

וג לפנים משורת הדין, ולדחוק חייו לנה

 עבור העניים

טז(,  פרק הקודש )איגרת ועיין בתניא נא(

ובתוך דבריו  שציוה לתרום למען העניים,

 כשביד אלא קודמין' 'חייך אמרו כתב: "ולא

 השווה דבר שהוא ,'וכו מים של קיתון אחד

 נפשם להשיב לשתות בשוה לשניהם

 הטף, לפי לחם צריך העני אם אבל. בצמא

 אלו דברים כל ג,"וכה בקור וכסות ועצים
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 משפחה וזבח כבוד מלבושי לכל קודמין

 ב,"וב האדם של מטעמים וכל ודגים בשר

 שאינן מאחר קודמין, חייך בזה שייך ולא

 בשוה שוה העני של כמו ממש נפש חיי

 י"עפ זהו והנה (,.)פ בנדרים כדאיתא ממש,

 הוא אם גם באמת אבל. גמור הדין שורת

 לכל ראוי האי טעמא, כ"כ שייך דלא ענין

 רק הדין, על להעמיד לדקדק שלא אדם

 משורת ולפנים לפני וליכנס חייו לדחוק

 שכל ל"ממארז לעצמו ולדאוג הדין,

 כי וגם ו,"ח כך לידי בא סוף בכך המדקדק

 עת בכל שמים לרחמי צריכים כולנו

 ובכל עת בכל דוקא, דלתתא באתערותא

 לרחמים, הצריכים על רחמינו לעורר שעה,

 מאיזה יהיה רחמיו וכובש לבבו המאמץ וכל

", 'וכו לכבוש למעלה כך גורם שיהיה, טעם

 עכ"ל.

הבית שמואל מעמיד את היתר רבי יוסי 

להקדים כביסה לחיי אחרים, אפילו ליחיד 

ע, איך יתכן שיש מי שמתיר "מצטער. וצ

 להימנע מהצלה מחמת צער בעלמא

לעיל, שהלכה כרבי ולגבי מה שכתבנו  נב(

יוסי שכביסתן קודמת לחיי אחרים, ומיירי 

דווקא ברבים, מחמת הסכנה בכך שרבים 

לא יכבסו שעלול הדבר לגרום למחלות, 

הנה מצינו לאחד מרבותינו שפירש שמיירי 

גם ביחיד, ואפילו מחמת צער בלי חשש 

כ מותר להקדים כביסתם לחיי "סכנה ג

בפירושו אחרים, והוא רבינו הבית שמואל 

(, יב סעיף פ סימן) ע"ע באבה"על השו

 לה סקופ"ע לגבי מינקת: "ששם פסק השו

 מתאוה היא והרי, לה הראויים מזונות

 יש, אחרות מאכלות לאכול או, יותר לאכול

 מפני לעכב יכול הבעל שאין שאומר מי

 מי ויש .קודם גופה שצער, הולד סכנת

. ועל הדעה הראשונה "לעכב שיכול שאומר

 שמואל בית, כתב ב"קודם גופה ערשצ"

)הל' אישות פרק  ם"הרמב כ"כ"(: טו ק"ס)

ק "חוקק )סמלקת בח וכתב כא הל' יא(,

 אין ולה סכנה ספק לולד מזה מגיע אם כב(,

 צער דמכח תיתי ייכמה ,צער אלא סכנה

 ידעתי לא ,סכנה לה גם ואם ?!הולד תסכן

 !בודאי קודמים דחייה ,ז"ע שחולק מי

 ספק לולד דמגיע גב על אף ,לומר ואפשר

 תאשאי וכמ ,לאכול מותרת מ"מ ,סכנה

 אחרים וחיי ןכביסת' )פ:(: נדרים ס"בש

 !צער אלא דאינו גב על אף ',קודם ןכביסת

 ז"ע פליגו ורבנן ,כן ל"ס יוסי רבי שם מיהו

 ם"לרמב ל"ומנ ,קודם אחרים חיי ל"וס

ש ג' "ל. ושמעינן מהב", עכ"?!י"כר לפסוק

לים: א. שמפקפק על מה חידושים גדו

ם פסק כרבי יוסי. ב. שמחלוקת "שהרמב

רבנן ור' יוסי, היא לאו דווקא בנוגע לרבים, 

ג. שדין 'כביסתן  .אלא גם כשנוגע ליחיד

ד אין "קודמת' הוא מחמת צער דידהו. ולענ

הדברים מתיישבים על הלב, שיהיה מי 

שיסבור, ששניים ההולכים במדבר, ולאחד 

של מים, ולחבירו אין מים, יש כמה קיתונות 

ויש חשש שאם לא ישתה עכשיו מים ימות 

בצמא לפני שיגיע למקום יישוב, ומתחנן 

לחבירו שיתן לו קצת מים, ואינם ממשיכים 
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באותה דרך, אלא מוכרחים להתפצל, 

ועכשיו הנתונים הם שיש ספק אם ימות. 

וכי יש מי שיסבור שבעל המים יכול לענות 

כול לתת לך, כי בדיוק מצטער, איני י"לו: 

הערב יש לי תוכנית להתרחץ במים אלו, כי 

מרוב מים ששתיתי והלכתי הרבה במדבר 

החם, הדבר גרם לי לריבוי זיעה, וזה ממש 

מפריע לי, ואם תתמה עלי על מה שאני 

מתיר לעצמי להניחך בספק מיתה, תשאל 

זאת את רבי יוסי כשתגיע לעולם האמת, 

שלי קודמת  שהרי הוא לימדני שכביסה

ם פסק כמותו, "לספק החיים שלך, והרמב

ש הסביר שמיירי גם ביחיד, מחמת "והב

ש נטה לומר "פ שהב"צער בלבד! ואע

שהלכה דלא כרבי יוסי, סוף סוף אני מבני 

ם! לכן אם "תימן, ורגיל לפסוק כהרמב

תמות, תנוח על משכבך בשלום, ובלי נדר 

כשאגיע לארץ הקודש אתרום צדקה 

 , אתמהה!"שמתךלעילוי נ

אמנם, ברור שיש צער שהוא מר ממוות 

שאין חייבים לסבול להצלה, כמו שאין 

אדם חייב לאבד אברו להצלת חבירו, ואין 

לחייב אשה להינשא לאיש רע מעללים 

 אפילו כדי להציל את אמה

ואמנם, ברור שיש סוגי צער שאדם לא  נג(

חייב לסבול כדי להציל את חבירו, אפילו 

ז "בירו ימות, וכדברי הרדבכשודאי שח

שאדם לא צריך  יא, סימןלעיל בשהובאו 

לאבד איברו כדי להציל את חבירו. ועיין 

 סימןנ )"בדוגמא שהביא בספר משנת פיקו

, לב ורע רשע רופא"ל: "ה(, וז סעיףנד 

 המסוכנת באשה לטפל מוכן שאינו

, לו נשאילה בתה תסכים אם אלא ,להצילהו

 האשה תמות, הבת זאת תעשה לא ואם

 נשאילה הבת שחייבת נימא האם .דאיובו

  להציל כדי זה גדול צער ולסבול מנוול להאי

 הפוסקים שכתבו שהגם ,ויתכן ?!אמהאת 

, לחבירו להציל כדי צער לסבול אדם שחייב

, בהכי חייב אין כמיתה שהוא גדול צער

 לזה ויסוד, הבא בסימן בזה והארכנו

 ולא ותדתמ ,דטינא בסוגיא שם מדאמרינן

 ',משפחה פגם' משום ,ערומה לפניו תעמוד

 מאי ,וקשה .בדבר בושין שהיו ,י"ופירש

 זה בדבר חייבים והרי ,בושין שהיו לן אכפת

 ,ומשמע '!רעך דם על תעמוד לא' משום

 שאין ,גדול כ"כ ענין הוא משפחה דפגם

 אכן '.רעך דם על תעמוד לא' משום בזה

? גדול לצער קטן צער בין לחלק מנלן ,ע"צ

 הטינא גרם שהוא התם דשאני ,ויתכן

 בפגם עבורו לסבול חייבים לא ולכן ,לעצמו

 ל.", עכ"...משפחה

על פי דברי הבית שמואל שאין הלכה כרבי 

 "שי למורה"יוסי, יש ליישב קושיית ה

ל, יש ליישב  "ש הנ"ועל פי דברי הב נד(

קושיית 'שי למורה' ]לגאון ר' יוסף שאול 

 סימןצאתי בשאילתות )מ"ל[: "נתנזון זצ

ע, "קמז( דפסק כרבי יוסי בכביסה. אבל צ

ם לא נזכר הדין "ע וברמב"שבטור ושו

ע )שם(, "! ובחכמת שלמה באבה"כלל
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ם אדרבה, פסק כרבנן, "...שהרמב"כתב: 

 ."ולא כרבי יוסי

ם שמתיר "הדברי יציב מעמיד דברי הרמב

לאשה לאכול ולא לחשוש לסכנת הוולד, 

ור עצמה, אבל מאכלים שאינה חייבת לגד

 המזיקים באמת לוולד, אסורה בהם

ם, מצאתי "הסבר נוסף בדעת הרמב נה(

, עט סימן משפט חושן) יציב דברי ת"שוב

 היה הפוסקים דברי ולולי"ק כז(, שכתב: "ס

 לגדור רוצה שהבעל דמיירי ,לומר אפשר

 או מדאי יותר שתאכל בחוששו ,בעדה גדר

 כך מתוךו, הולד ויסתכן ,הרעים דברים

 זה ועל .מאכלים שאר גם ממנה מונע

 גופה צער מ"מ ,כדבריו יהא דלו ,אמרינן

 ,ממש המזיקים דבמאכלים ,נ"ואה. קודם

 .דידה לצער קודמין הולד דחיי פשוט

 לגבי זאת כתב ם"שהרמב ש"וא. ק"ודו

 מינקת אשה בסתם ולא ,מזונות לה פסקו

 סו סימן ז"אהע אפרים בבית ר"ושו. ק"ודו

 עיין ,ם"הרמב דברי בביאור זה מעין שכתב

הובא  לו סימןולקמן ) ל", עכ"באריכות שם

  .לשונו של הבית אפרים בזה(

 סימן ב"ח ד"יו) שלמה בית ת"שוע ב"וע

 סימן ז"אהע א"ח) חיים דברי ת"שו(, ובצט

 סימן א"ח ק"מהדו) ומשיב ובשואל (,יח

 (.א"טו ג"י דף ,ב"כ

ת יביע אומר, שכל היתר "כ בשו"וכ

המינקת לא לחוש לסכנת הוולד, הוא רק 

 בסכנת חולי בעלמא ולא בסכנת מוות

 חושן - י )חלק אומר יביע ת"ובשו נו(

 שגם ואפשר,"כתב:  ו( סימן משפט

 לעכב יכול הבעל שאין שכתב ם"הרמב

, קודם גופה שצער, הולד סכנת מפני בידה

 אלא, הולד של ממש מסכנה מיירי לא

 י"בהגמ ת"ר ש"מ וכעין, בעלמא חולי סכנת

 ובאור(, ה אות עשור שביתת מהלכות ב"פ)

 ע"וע. ש"ע(. פ"ר סימן) ב"ח הגדול זרוע

שכתב ( ג"ע ו"דל ס סימן) א"הגרע ת"בשו

 סכנה דאיכא שם ש"הר כוונת שאין: "ב"כיו

 כאב שיש אלא, סכנה ספק אפילו או ממש

 אחת הריחוק צד י"שע ואפשר רב, וצער

 שאין פ"אעש, סכנה מזה תצמח אלף מני

 אפילו או סכנה בכלל כעת אותו דנים אנו

 אפשרות צד שיש כיון מ"מ, סכנה ספק

 בשבת ב"וכיו, סכנה בלשון נקרא לזה לבוא

, הדחק בשעת עליו לסמוך ש"ר כדאי( מה.)

 גם סכנה בספק אפילו והרי. סכנה, י"ופירש

 לסמוך צריך ומה נדחה תורה איסור

 פקס גדר כאן שאין אלא וודאי, ש"אדר

 מכיון ורק, זה בשביל איסור להתיר סכנה

, הריחוק צד על סכנה הסתעפות שיש

 .ד"עכת". ש"אדר וסמכינן ד"שעה מקרי

ואמנם בשאילת דוד )לרבי דוד פרידמאן 

בהגהה ד(, משמע  סימןזצ''ל, ח''ב אבה''ע 

שגם שהתינוק ימות ממש, בכ''ז לא חייבת 

 דמי דאףלהצטער כדי להצילו, וז''ל: ''...

 מחויב להחולה לרפאות סממנים בידו ישש

 רוצה אינו אם ז''עכ בשוויין לחולה למכור

 בזה לכופו יכולים אין בדמיהן ומעלה
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 חיובא מצינו שלא דגופא צער ובפרט

 או בטירחו אלא חבירו של גופו בהשבת

.( עג) בסנהדרין כאמרם פועלים לאוגורי

 שמחויב 'רעך דם על תעמוד לא'ד מקרא

 דלסכן משמע פועלים שכורול להטריח אף

'', עכ''ל מחויב אינו גופו לצער או עצמו

)ובהמשך דבריו כתב שבפרט שאין זה 

ברור שיגרם סכנה לוולד, ולכן ''אינה 

מחוייבת לצער עצמה להצילו מספק סכנה 

רחוקה, שגם להצער גופה יכול לסבב לה 

 סכנה רחוקה וכדומה...''(.

 

תר ם, שכל ההי"יש מי שפירש דברי הרמב

לאשה לאכול דברים הרעים, הוא רק 

 כשמסכנת עובר דלא חשיב נפש, אבל

המינקת צריכה להצטער ולא להכניס את 

בנה לחשש סכנה, וההיתר להקדים כביסה 

 ל"להצלה הוא רק בגלל שציבור שאני, וכנ

ל, מצאתי דבר נפלא, "ואחרי כל הנ נז(

ע "ק ד, על השו"מ )ס"בהגהות מהרי

בהוצאת מכון 'ראש ל, מודפס "ע הנ"באבה

סמכוני באשישות, אלו "ל: "פינה'(, וז

ההלכות, להמציא סעד לדברי, כי חולת 

אהבה אני, ליישב כל קושיות שעל הרמב"ם 

)פכ"א מהלכות אישות הי"א( בהוספת 

תיבה אחת. וכך צריך לומר, פסקו לה 

 מעוברתמזונות הראויים לה והרי היא 

בדין  ומתאווה לאכול יותר כו'. ואיירי הכל

מעוברת, ותהיה הדין דין אמת והכל מתוקן, 

כי העובר אינו חשוב נפש, ולכן צער גופה 

קודם. ולכן אמרו )ב"ק מב:( משלמין דמי 

ם "ולדות ]א.ה כוונתו שכיון שנקט הרמב

וולד, משמע דבמעוברת איירי כדמי וולדות 

שמשלמים על עוברים[. וזהו שכתב 

כמו הרמב"ם ימות הוולד ולא קאמר הבן, 

שאמרו )כתובות ס:( נתנו לה בן להניק. ועל 

כן היה הסברא לומר, שהבעל מעכב, ואם 

היה בן וסכנת נפש, מאי איריא העיכובא 

בבעל, ]א.ה אולי כוונתו, דכשכבר נולד, הרי 

ד וכל ישראל מצווין "דיני ככל אדם, שבי

להצילו בדיוק כמו הבעל[. וכן יתכן, מה 

מפני  שכתב או לאכול מאכלות אחרות

חולי התאוה כו', כי כן היא דרך 

המעוברות... והא קא משמע לן, שאין 

הבעל יכול לעכב מפני חשש העיבור שמא 

ימות הולד, כי אף על פי שלא הוכר עדיין 

עוברה, רק מפני התעוררות תאותה לאכול 

כו', יש להבעל לדון שנתעברה וליחוש 

שמא ימות הולד. ואם כן נתבאר כל דיבור 

מדברי הרמב"ם בדיוק גמור ודיבור 

ממשמעות גמרא הנ"ל, ולא נצטרך להוסיף 

ברמב"ם תיבת מעוברת כאשר כתבנו 

למבראשונה. ידעתי גם אנכי ידעתי, כי 

יחרפני שומע לי דוחקים הללו, ואירא אם 

ל. ולפי "אומרם, ויצר לי אם לא אומרם", עכ

דבריו אתי שפיר, שאכן צערה לא עומד 

אחר, אלא התחדש נ של אדם "במקום פיקו

רק שעדיף על חיי עובר, דלא נחשב נפש. 

ז דברי רבי יוסי שכביסתן קודמת לחיי "ולפי

נ, "אחרים, הם רק בגלל  שבציבור הוי פיקו

 ל."וכנ
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ם דעובר חשיב נפש, "ואמנם דעת הרמב

אבל כל זה לענין הריגתו בידים, אבל אין 

 חובה להצטער על הצלתו

בריו, שהרי ואמנם מה שיש לעיין על ד נח(

 הלכה א פרק רוצח הלכותם )"שיטת הרמב

(, שעובר חשיב נפש, שהרי כתב: ט

 לחתוך מותר ,לילד מקשה שהיא העוברה"

 שהוא מפני ,ביד בין בסם בין במעיה העובר

 משהוציא ואם .להורגה אחריה כרודף

 מפני נפש דוחין שאין ,בו נוגעין אין ,ראשו

טת . ודלא כשי"עולם של טבעו וזהו, נפש

י בסנהדרין )עב:(, שאכן לא החשיב "רש

ם "ל, שגם לרמב"את העובר לנפש. ושמא י

שמחשיב את העובר לנפש, לא לכל דבר 

ם יודה שהעובר "הוא נחשב נפש, וגם הרמב

הוא נפש פחותה מנפש רגילה, ]עיין 

 עילל שהובא(, ז אות, רצה סימן) ח"מנחב

 לישראל רודף דין שאין ,כ סימן ג שער

ן[, ודווקא לגבי עוברי להרוג ךשהול רשע

 סכין להכניס כגון)האיסור להרגו בידיים 

, חשיב כנפש, ולכן (ולהורגו האם לרחם

צריך שיוגדר רודף כדי להורגו, אבל כשלא 

ם "עושים מעשה רציחה בידים, גם לרמב

אין חיוב להצילו במקום צער. וכגון, בציור 

ששתי נשים ילכו במדבר, אחת מעוברת 

מעוברת, וזאת שאינה מעוברת  ואחת אינה

יש לה כמה קיתונות של מים, ולחברתה 

המעוברת יש קצת מים שמספיקים להציל 

את עצמה, אבל אם לא תשתה כמות 

גדולה יותר, עוברה ימות, ולכן מבקשת 

מחברתה שתיתן לה מהמים שלה. ועונה 

לה, שהעובר היקר שלה יכול למות בשלום 

ל כביסה על משכבו, אבל היא לא תוותר ע

לבגדיה המיוזעים, ואף שדבריה נשמעין 

ז יתכן שהדין "כדברי אחת הנבלות, בכ

עמה, כי צערה קודם לחיי עובר, גם לשיטת 

  .י"ש לשיטת רש"ם, וכ"הרמב

אמנם, במקום צער מועט, פעמים שהסברא 

 הישרה מחייבת להשתדל בהצלה

ד, שצריך לדעת את "ואמנם עדיין נלע נט(

 למה הא"ם ששייך לומר הגבול, כי יש מצבי

:, נדה כה.(, מו ק")כב "הוא סברא? קרא לי

וכגון שחברתה המעוברת הרבה שנים 

חיכתה לילד, והיא כבר מבוגרת, ואין לה 

שום ילד אחר זולת העובר הזה, ואילו 

בעלת המים תענה שצריכה שישאר 

מספיק מים להשקות את הכלב שלה, כי 

ות, יהיה לה צער גדול אם הכלב החמוד ימ

ז "ועל כגון דא יש להחיל את דברי הרדב

שהובאו לקמן בסימן זה, וכן לעיל סימן )

 ,נועם דרכי דרכיה דכתיב"(, שכתב: יא

 אל מסכימים יהיו תורתינו שמשפטי וצריך

 שיניח דעתנו על יעלה ואיך, והסברא השכל

 או ידו את לחתוך או ,עינו את לסמא אדם

לא . א"חבירו את ימיתו שלא כדי ,רגלו

ז כתב סברא, שהצער שלו על "שהרדב

ד, "איבוד איברו קודם לחיי חבירו, ולענ

באותה סברא גופא יש להשתמש במקרים 

מסויימים לאידך גיסא, שחייב להצטער 

למען חבירו, כי השכל והסברא אומרים 
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שחייבת לוותר על חיי כלבה האהוב, למען 

ז, אם "עובר חברתה. וכן בנידונו של הרדב

לראובן תתרום לי דם, ואם לא  יאמר האנס

אהרוג את חבירך, ויטען ראובן, שהדקירה 

של הוצאת הדם תכאיב לו, וטוען עוד 

שהרבה פוסקים לא מחייבים להסתכן 

 )כמו שכתב האגרות  עבור הצלת חבירו

, ויש שאף (ד"קע סימן ב"ח ד"יו, משה

מ "אוסרים זאת, ומזכיר את דברי האג

כן בחלק ג קא אות ג, ו סימןד "ח ח")או

צ(, שפעולה פולשנית כתחיבת מחט  סימן

לגוף, עלולה לגרום קילקול לגוף, אף אם 

מ "הרופאים אין יודעים מזה, ולכן פסק האג

כ,  מלהכין לו "שעדיף שהחולה יאכל ביו

כ, "תשתית ללקיחת אינפוזיה מערב יו

כ, חושש הוא לכל הפוסקים הללו. "וא

הבקי ד, אחרי כל טענותיו של ראובן "ולענ

 צדיק תהי אל"ס ופוסקים, נאמר לו: "בש

 "תשומם למה יותר תתחכם ואל הרבה

 ב"משנ, טז(, ונזכיר לו את דברי הז קהלת)

 יש אם מ"ומ": כתבש( יט ק"ס ט"שכ סימן)

 לחיי קודם דחייו, מחויב אינו להמציל סכנה

 ספיקו עדיף, נמי סכנה ספק ואפילו. חבירו

 לשקול צריך אולם .רוידחב מודאי הידיד

 ולא, סכנה ספק בו יש אם היטב הדברים

 המדקדק שאמרו כאותה, ביותר לדקדק

 ערוך שולחןע ב"]ע "כך לידי בא בכך עצמו

(, שכתב: א סעיף רסד סימן) משפט חושן

 לפנים ליכנס לאדם לו יש כן פי על ואף"

, קודם שלי: ולומר לדקדק ולא הדין משורת

, מדקדק תמיד ואם. מוכח בהפסד לא אם

 וסוף חסדים גמילות עול ממנו פורק

כ "מ לג.[, וא", ועיין ב"לבריות שיצטרך

בכגון דא אמרינן שהסברא הישרה היא 

שאדם מחוייב לתרום דם להצלת חיי 

 חבירו. 

 

ביאור סירובו של  -ענף שלישי 

 רבי טרפון להחביא רוצחים

מהגמ' בנדה שמספרת,  שרבי טרפון לא 

דו ברצח, רצה להחביא את בני הגליל שנחש

ומפרש השאילתות כיון שאם רצחו יכנס 

בהחבאתם לספק סכנה, משמע נגד 

הירושלמי, דאין אדם חייב להיכנס לספק 

 סכנה להציל

 הנהו" א.( איתא:ס) נדהוהנה, בגמ' ב ס(

 אתו .נפשא דקטול קלא דנפק גלילא בני

 מר לטמרינן ליה אמרו, טרפון דרבי לקמיה

 אלא ,הרגנו שלא לפי, חביאנו]א.ה כלומר ת

 לא אי, נעביד היכי, להו אמר. [עלילה זו

]א.ה כלומר יתפסו  יתייכי חזו אטמרינכו

, אטמרינכו. [ויהרגוכם השלטונותאתכם 

 ג"אע בישא לישנא האי רבנן אמור הא

]א.ה  מבעי ליה מיחש, מבעי לא דלקבילי

ז "כלומר: אף שאין להאמין ללשון הרע, בכ

 מרוט אתון זילו יש לחוש לדברים[,

 .ל הגמ'"עכ, "נפשייכו

: כתב'(, אטמרינכו' ה"ד, שם) ובתוספות

 ואסור ,הרגתם ושמא ,בקונטרס פירש"

 ,מפרש אחאי דרב ובשאלתות .להצילכם



619 

 

  

 חייבתם ,אתכם אטמין ואם ,הרגתם שמא

 ליה מיבעי מיחש והיינו ,למלך ראשי

 להאמינו הרע ללשון לחוש שיש ,למיחש

 ולא ,סדהפ לו יבא שלא שיזהר ,זה לגבי

 ".לאחרים

, סימן ה(, ט פרק)שם,  ש"הרא וכן כתב

 ושמא ,מיבעי למיחש ,י"רש פירוש"ל: "וז

 הוא ותימה. אתכם להציל ואסור הרגתם

 שחטא אדם על קול יצא אם וכי ,כן לפרש

 להציל אסור יהא ,בעלמא קול בשביל

 שפירש י,אחא רבינו דברי ונראה ?!נפשו

 חייבתם הרגתם אם ,(וישב' פ) לתותיבשא

. רוצחין מלקבל שהתרה ,למלך ראשי

 ,בישא ללישנא לחוש יש ,דוקא זה עניןבו

 ,לאחרים או לו ,היזק לידי לבוא שיכול היכא

 וכההיא ,עובדא כהך ,לו יחוש לא אם

 אסור אחר בענין אבל. אחיקם בן דגדליה

, "כלל ולהאמינו הרע ללשון לחוש אפילו

 ש, וכדבריו איתא גם במאירי."ל הרא"עכ

 הוסיף ש"הרא" :ל"וז, שם לנר בערוך תבכו

 רושכפי י"רש כוונת שגם ,ל"י ד"ולענ ...בזה

 להציל ואסור תבשכ ומה, לתותיהשא

 אסור תורה דין פ"שע רושהפי אין ,אתכם

. כ"ע, ..."המלכות חוק פ"ע אלא ,להצילכם

 ליכנס לאדם לו שאסור ראיה מכאן ואם כן,

י רהש, חבירו את להציל כדי סכנה לספק

 הגליל בני את להחביא רצה לא טרפון רבי

 נתון רק והוא, ודאית התהי שסכנתם אף

 למלכות דעויו אם אף כי, סכנה לספק

 שאיננו להתנצל יכול ההי החביאם שהוא

 רוצה ההי לא זאת בכל, שהרגו יודע

 .להטמינם

בהעמק שאלה דחה ראיה זו, שדווקא שם 

שחשש שבני הגליל אשמים לא הצילם, 

היתה עלילה, היה מצילם, אבל אם 

 וכהירושלמי

ל "ואמנם על דברי השאילתות הנ סא(

, כן אםד, (ט סימן ב"ח) ץ"היעב הקשה

 נמנע רצחוש שחשש מפני רק מדוע

באמת לא רצחו  אם גם והרי ,מלהצילם

 ]אלא יש כאן רשעים שמעלילים עליהם[,

, מלהצילם פטורצריך להיות  טרפון רבי היה

 והיה ,אמת שהמעשה סבר המלך שהרי

 .בביתו נמצאים היו אם הורגו

קכט(,  סימןואכן בהעמק שאלה )שם סוף 

ל, כי "הביא ראיה לירושלמי מהגמ' בנדה הנ

משמע שאם היה ברור לו שזו עלילה, היה 

 נכנס לספק סכנה כדי להצילם.

אבל כל זה, כשהדבר ודאי שאינם אשמים, 

אבל אם הדבר מסופק, מצטרף ספק זה 

יל, ופטור מההצלה, ככל לספק סכנת המצ

 ס"המצוות דאורייתא שמקילים בס

ולכאורה יש להוסיף, שכעין הדין  סב(

שמקילין גם בדאורייתא, כשיש 'ספק 

ל, כשיש "כ גם בנידון הגמ' הנ"ספיקא', א

ספק אם אמת בפיהם או לא, ויש ספק 

אולי ימות אם יטמין אותם, פטור מהמצוה 

ס "להצילם ]ואין לטעון שאין עושין ס

נ, שהרי כנגד זה יש את "במקום פיקו

נ של רבי טרפון[, אבל כשברור "הפיקו
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שהעלילו עליהם, נשאר ספק אחד, שעליו 

לשיטת הירושלמי והמפרשים האחרים 

ל, יש להחמיר כעין הדין של "בבבלי הנ

'ספק דאורייתא לחומרא', ואין להתחשב 

בחשש על חייו שלו, שהרי 'אין ספק מוציא 

 מידי ודאי'. 

ז, בכל פעם שחבירו נמצא בספק "ולפי

סכנה, אין חייב להיכנס לספק להצילו, 

ס לפטרו, ספק סכנת חבירו "כ יש ס"שג

 וספק סכנתו

אלא דלפי הסבר זה, אם אלו שבמצב  סג(

סכנה, הם רק בספק סכנה, גם הירושלמי 

לספק סכנה, כדי  יודה, שאין צריך ליכנס

 להציל את חברו מספק סכנה, כי מאי חזית

 שספק דידך סומק טפי מספק דידי. 

ט מלהצילם בגלל "י מבאר, שנמנע ר"רש

הקול שיצא עליהם, ולא מחמת סכנתו. 

ח, שבעלמא אין להימנע "וביאר הח

מהטבה על סמך שמועה, רק שאני הכא 

דיש חשש שיהרגו שוב, וכן שיכולים 

 להציל עצמם

 מים בבארעוד מצינו בחפץ חיים ) סד(

שפירש את דברי  (,חכ ו הרע לשון, חיים

 רציחה שבענין י"רש שסברי כפשוטו, "רש

 אנשים כך אחר ירצח שמא לחשוש יש

, תירץ עוד. להצילם אסור ולכן ,נוספים

 את להציל אפשרות להם שהיתה כיוןש

 זילו' להם שאמר ,בסמוך כמבואר עצמם

. מלהצילם נמנע לכן', נפשייכו טמרו אתון

 רשאסו כולם מודים המקרים בשאר אבל

 עליו שיצאה אדם עם ביטימלה להמנע

 .רעה שמועה

ת חוות יאיר פירשו, "בספר חסידים ובשו

ט מלהצילם גם ללא סכנה, כיון "שנמנע ר

דיש קפידא שלא להציל רוצחים, כמבואר 

 בפסוק במשלי

י כפשוטו, "עוד מצינו שפירש את רש סה(

 ,כתבש ,(ו"קמ סימן) חוות יאיר ת"בשו

 את שהרג ימ להציל דאסור זה דדבר

 משלי פרק כחורש הוא במפ פסוק ,הנפש

 בדם קועש אדם": כח פרק משליפסוק יז: 

וביאר  ."בו יתמכו אל ינוס בור עד ,נפש

מי שנפשו עשוקה " ל:"שם, וז מצודת דודה

הנה עד כי ימות  ,ון שפיכות דמיםובע

ולא ימצא מי  ,ינוס מפחד רודפים ,ויקבר

וכן  ."כי מאוד הרשיע לעשות, יתמוך בידו

תרפג. ]ואמנם  סימןכתב בספר חסידים 

שם כתב על רוצח בודאי, ואילו ברבי טרפון 

ז השווה זאת "מיירי בספק שרצח, בכ

 .הספר חסידים[

אבל להראות מקום לרוצח היכן להנצל 

מתיר החוות יאיר ]אם עשה תשובה ולא 

מהווה סכנה[, כמו שאמר להם רבי טרפון 

 זילו אטמרו נפשכם

 דמכל עוד, שכתב בחוות יאיר ועיין סו(

 יכול היכן מקום לו להראות מותר מקום

 טרפון' ר להם שאמר ממהה, וראי, נצלילה

 מה ,קשה רהדלכאו", נפשכם אטמרו זולו"

 מעצמם היו לא הם וכי, בזה להם אמר

 שרבי כ"ע אלא יכולים לילך ולהסתתר?!
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, נצלילה היכן מקום להם מראה ההי טרפון

שובתו שם עוסק בגוונא ]א.ה ובת .שרי וזה

ש, ומשמע "שעשו הרוצחים תשובה, עיי

 ט היה כן["מדבריו דגם במעשה דר

ובספר ערך לחם מתיר להראות מקום רק 

 לספק רוצח

 ד"יו) ש"למהריק לחם ערך ובספר סז(

 ספק שהוא מי"(, כתב: ג סעיף ז"קנ סימן

 הוא אלא ,להחביאו אסור הנפש את שהרג

 בהחבאה יהה אם וכן ,עצמו את יחביא

' ותוס י"רש ,למחביא נפשות סכנת ספק

  ."סא: נדה

קז( שדייק מדברי  סימןע בבית יעקב )"ע

תוס', שהסיבה שרבי טרפון לא החביא 

אותם אצלו, כי לא היו עדים, אלא קול 

בעלמא, ולכן אסור למסור אותם, ואם 

יחביאם יתחייב הוא למלך. ולכאורה מפרש 

ידי רבינו ע בחידושי תלמ"כהשאילתות. וע

 יונה סנהדרין )ד.(.

 

כמה ראיות בנידון  -ענף רביעי 

האם מותר ליכנס לספק סכנה 

 להצלת חבירו

הגמרא בכתובות מספרת, שרב אשי נכנס 

לסכנה כדי להציל את מר זוטרא, ונתן לו 

 ממאכל המלך

ד, נמצאת "עוד סוגיא הנוגעת לנד סח(

 ומר אמימר".(: א)ס כתובותבמסכת ב

 דבי אפיתחא יתבי קא הוו ,יאש ורב זוטרא

, דמלכא אטורנגא ואזיל חליף, מלכא אזגור

, אפיה דחוור זוטרא למר אשי רב חזייה

: ל"א, בפומיה ליה אנח באצבעתיה שקל

: ליה אמרו. דמלכא לסעודתא אפסדת

 דעביד מאן: להו אמר? הכי תיעביד אמאי

: ליה אמרו. דמלכא למאכל פסיל, הכי

 בדקו. ביה חזאי אחר דבר: להו אמר? אמאי

, עליה אנח אצבעתיה שקל, אשכחו ולא

. אשכחו בדקו? בדקיתו מי הכא: להו אמר

 אמר? אניסא סמכת ט"מ: רבנן ליה אמרו

, "עילויה פרחה דקא צרעת רוח חזאי: להו

 ל הגמ'. "עכ

 היו אשי ורב זוטרא ומר אמימרפירוש: 

, והנה אזגור המלך של פתחו על יושבים

 הושבת על הממונה האיש פניהם על חלף

 ומיני אוכל ובידו, השרים לפני המזון

 ,זוטרא מר את אשי רב ראה .תבשילים

 רב נטל .המאכל תאות מחמת ,פניו זעפוש

 אמור שהיה התבשיל מן באצבעותיו אשי

 מר של בפיו והניחם, למלך מוגש להיות

 ולא התבשיל מן שיטעם כדי, זוטרא

 .יסתכן

: אשי לרב דמלכא אטורנגא ליה אמר

 שנתת ידי על, המלך סעודת את הפסדת

 יאכל לא שוב כי, בתבשילו אצבעותיך

 לרב המלך שוטרי ליה אמרו .ממנו המלך

 סעודת את להפסיד כן עשית למה: אשי

: המלך לשוטרי אשי רב להו אמר !?המלך

, המלך מאכל את שפסלתי הוא אני לא

 זה הוא, הזה התבשיל את שבישל מי אלא

 שוטרי ליה אמרו .המלך מאכל את פסלש
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 מצאת רע דבר איזה וכי: אשי לרב המלך

 לשוטרי אשי רב להו אמר ?זה בתבשיל

 פירש כן] מצורע חזיר של בשר: המלך

 שוטרי בדקו .בתבשיל ראיתי[, א"המהרש

 רב נטל .אשי רב כדברי מצאו ולא, המלך

 על והניחן, הבודק של אצבעותיו את אשי

 אםה :שבדקו לאותם ואמר, החתיכות אחת

 את בדקו !?בדקתם - הזו החתיכה את אף

 שם שהיה ומצא ואכן, החתיכה אותה

 מאי: אשי לרב רבנן ליה אמרו .צרעת

 המלך מתבשיל זוטרא למר הטעמת טעמא

 על סמכתו, המלך מפני עצמך את וסכנת

 להו אמר !?צרעת בתבשיל ימצאיש הנס

 אלא, הנס על סמכתי לא :לרבנן אשי רב

, זוטרא מר על תפורח צרעת רוח ראיתי

 .בתבשיל צרעת יש שבהכרח והבנתי

א פירש, שאמנם חכמים אמרו "במהרש

לרב אשי שלא היה לו לסכן עצמו, אבל זה 

רק כיון שסכנתו היתה מרובה מסכנת מר 

זוטרא, ומשמע שאם היתה הסכנה שווה, 

 אתי שפיר שסיכן עצמו, וכהירושלמי

 חידושי) א"מהרשוהנה כתב ה סט(

 מיהת התיר סכנה ומשום..."שם(:  ,אגדות

 ,'כו אניסא סמכת ט"מ ל"ודקא .הטעימה

 סעודת להפסיד סכנה דהך לפרש יש

 מר מסכנת אשי לרב סכנה יותר היא ,המלך

. ומשמע מדבריו, שכל טענת "זוטרא

חכמים על רב אשי היא כי נכנס לסיכון 

יותר גדול מסכנתו של מר זוטרא, אבל אם 

תה פחותה, ש אם הי"הסכנה היתה שווה, וכ

אין שאלה על רב אשי, ולכאורה הסיבה כי 

לסכנה כדי להציל את  אדם חייב ליכנס

 חבירו.

ת כתב, שבאמת לא היה חייב רב "האדר

 אשי בכך, אלא שעשה כן ממידת חסידות

 תורה יגדיל בקובץ ת"האדר כתבוכן  ע(

 של חשבונות ספר בסוף ונדפס ג"קנ סימן)

 נהג אשי רב דאולי כתב, ואמנם (מצוה

 ואל דיהרג ודומיא חסידות מדת בעצמו

 לחסיד שמותר עבירות בשאר יעבור

 .עצמו על להחמיר

 

א, שבאמת "בעיון יעקב פירש דלא כמהרש

היתה טענה על רב אשי גם אם היתה 

 סכנתו כסכנת מר זוטרא

ואילו בעיון יעקב, פירש את הגמ'  עא(

שטענת חכמים על רב אשי היא, דכיוון 

חיי חברך, לא היית צריך שחייך קודמין ל

לסכן עצמך, כדי להציל את חיי מר זוטרא 

 חברך.

ולפי דבריו מצינו עוד מקור בבבלי, שחולק 

 על הירושלמי שהובא לעיל.

א, שלא סיכן רב אשי את עצמו, כיון "י

 שהיה מקורב למלכות

ה כלל נט "ומצאתי ב'זר זהב' )על האו עב(

אות כא(, שכתב לדחות הראיה, מכיוון 

ב אשי היה מקורב למלכות, יכול היה שר

 לסמוך שלא יהרגו אותו.

כדברי העיון יעקב, כתב הקרבן נתנאל, 

 שרבנן חלקו על הסתכנותו של רב אשי
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  ביומא ש"ברא ל"הנ' גמה ההובאהנה ו עג(

וכתב שם הקרבן נתנאל  .(יג סימן ח"פ)

ט סמכת "ואמרו ליה רבנן מ"ק ד(: ")ס

רויי לן, אף מייתי הך מילתא לאו -אניסא 

נ, אין החיוב לסכן עצמו כדי "שהוא פיקו

להברות לחבירו, דמה חזית דדמי דחבריה 

. כלומר שאמנם מרב אשי היה "סומק טפי

אפשר ללמוד שצריך לסכן עצמו בשביל 

ס הרי רבנן טענו "להציל את חבירו, אבל סו

כנגדו, ומהם נלמד שאין לסכן עצמו, ודלא 

 כירושלמי.  

דוסא, שסיכן עצמו להניח מרבי חנינא בן 

רגלו על חור הערוד כדי להציל אחרים, אין 

ראיה שמותר להסתכן להצלת חבירו, 

ד, דכיון דמלומד בניסים היה, "דשאני רחב

 לא חשיבא הסתכנות

והנה מצאתי שהביא ראיה מהבבלי  עד(

 הערות) 'תמימה תורהכשיטת הירושלמי ב'

ל: "(, וזקי הערה , פס' טז,יט פרק ויקרא

 ,בזה דמחויב ראיה קצת להביא אפשר..."

 שהיה בערוד מעשה ג.(:ל) דברכות מאגדה

 בן חנינא' לר והודיעו באו, הבריות את מזיק

 נתן, חורו את לי הראו להו אמר, דוסא

. הערוד ומת ,ונשכו יצא, החור פי על עקבו

 ד"רחב הכניס איך ,שם א"מהרש והקשה

 והנה. בקושיא ונשאר, סכנה במקום עצמו

 אמרו ,באגדות מ"ובכ ד:(כ) דתענית ג"פב

 נמצא, בנסים מלומד שהיה ד"רחב על

 של חורו על העמידה היתה ד"רחב דלפני

 ולפני, בנסים שרגיל כיון, סכנה ספק הערוד

 מבואר והרי, סכנה ודאי הערוד היה אחרים

 סכנה בספק עצמו להכניס אדם דמחויב

 דלא ופשוט, סכנה מודאי חבירו להציל כדי

 אחרי, האגדות מן למדין אין לומר בזה שייך

ל התורה תמימה, ", עכ"שהיה מעשה שזה

ד אולי אפשר לדחות את הראיה "ולענ

הכוונה  "מלומד בניסים"משם, כי יתכן ש

 א."שאין בזה כלל סכנה, ודלא כמהרש

 

כמה דרשות בענין  -ענף חמישי 

 כניסה לסכנה בשביל חבירו

במשך חכמה כתב, שלאחר מתן תורה, 

כל ישראל הם כלל אחד, אסור להיכנס ש

לספק סכנה כדי להציל חבירו, כיון שאין 

 רשאי להזיק לכלל

עוד מצינו לשון של 'איסור' בהכנסת  עה(

עצמו לספק סכנה עבור הצלת חבירו, 

ל: "(, וזח ,לד )וזאת הברכה חכמה משךב

 'אדם' ששם, 'אדם' נקראו ישראל כי"

 בא ינווא, בכלל המין ועל היחיד על יאמרי

 אחד אדם הם שכולם, "אדמים" - בריבוי

 קוים הם שכולם לפי, לחבירו אחד ומועיל

 יתברך הבורא הוא, אחד מרכז אל הפונים

 אמרו וכן... ישראל של בםיל נקרא אשר

 כתיב שבעשו ,(ו, ד רבה ויקרא) במדרש

 וביעקב, 'ביתו נפשות'( ו, לו בראשית)

 לתאבמכי אמרו ולכן'... נפש'( ה, א שמות)

 שה' יז, נ ירמיה הפסוק על ו, יט יתרו)

 באחד לוקה ,אחת שה מה' :('ישראל פזורה

 כך, אבריה בכל מרגשת והיא מאבריה
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 ולכן'... מרגישים וכולם לוקה אחד ,ישראל

 שאם כמו, תורה מתן קודם נאות שהיה מה

 מאמין ,דת בן עברי מכה ,מצרי איש ראה

, (א פרק שמות) ותמציאו ומכיר ,אמת' בה

 מיתה לספק עצמו והכניס עצמו הסתכן

 זה, וחשובה רבה מצוה היא כי אם, זה עבור

. לעצמו היה אחד כל אשר תורה מתן קודם

 ומשפט חוק יש, תורה מתן אחרי כן לא

 ירצה אם כי. זה עבור להסתכן ואסור

 להכלל כללי היזק הוא אבל, עצמו למסור

 ואיך, בהעדרו מרגישים הם וכולם, כולו

. הרבה בזה וכיוצא?! להכלל זיקלה רשאי

 שאין מצוות על ליהרג מותר נח בן ,ולכן]

 בישראל כ"משא, עליהן ליהרג צריך

 בתמר ולכן. שם יעויין, ם"הרמב לשיטת

 ולא", מוצאת היא( "כה, לח בראשית)

 מעלות שהיה מה... [אדם פני להלבין רצתה

 מתן אחרי, תורה מתן קודם שאותיונ רמות

 הכללי בצרוף ומשפט חק הוא אשר תורה

ל המשך חכמה. ", עכ"לעשות אסור הוא אז

 ע לקמן בזה."וע

ר' יעקב קמינצקי ביאר את הסתכנות 

אברהם להצלת לוט, שהיא רק מצד היושר, 

 ומדינא אין חייבים בכך, ודלא כירושלמי

 יעקב' ר גאוןהל 'ליעקב אמת'ב כתב עו(

: ל"וז, (ד"י, ד"י בראשית) ל"זצ קמנצקי

 אי ,שאלה שואל אברהם היה לואי ,הנה"

 נענה ההי בודאי ?לוט את להציל חייב

 להכניס מחויב אדם אין דהא, פטור שהוא

 את להציל בכדי סכנה בספק עצמו את

 הוא אברהם כן שעשה מה ,אלא !חבירו

 שכל והיינו', ישרים' נקראו שהאבות משום

 אלא התורה דיני פי על לא היתה הנהגתם

 את עשה האלקים כי, הישר השכל פי על

 על מוטל היה היושר פי ועל ,ישר האדם

 לוט את להציל להשתדל אברהם

 הרגיש אברהם כי ,(ט, ג"י) לעיל וכדביארתי

 מכיון ,לוט של לשלומו כאחראי עצמו את

 שאמר משום אביו בכבשן מת אביו שהרן

 פ"ע ולכן, אברהם באלקי מאמין שהוא

 חניכיו את להריק אברהם הוכרח ,היושר

 חיי כל ובאמת. המלכים אחר דוףולר

 מונהגים היו תורה זמן קודם שחיו האבות

 דרך ל"חז מאמר ביאור וזהו, היושר פי על

 התנהגו שהאבות והיינו, לתורה קדמה ארץ

 שניתנה קודם עוד והיושר ארץ דרך פי על

 .עוד כ"מש ש"עייו ".תורה

אין להביא ראיה לירושלמי, מכך שהאחים 

צלתם, כיון ששאני סיכנו את בנימין לה

התם, שגם בנימין היה בכלל הסכנה אם לא 

 יהא להם אוכל

ובספר רביד הזהב הביא ראיה לדברי  עז(

הירושלמי, שחייב אדם להיכנס לספק 

 י"סכנה כדי להציל חבירו, מדברי רש

 ספק ,בנימין" (:ח, ג"מ) מקץ פרשתב

 מתים כולנו ואנו ,יתפש לא ספק יתפש

 הספק את שתניח מוטב, נלך לא אם ברעב

 סמך מכאן". שכתב: "הודאי את ותתפוש

 מוציא ספק אין בזה דשייך להירושלמי
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התם  שאני רידה. והדבר תימה "ודאי מידי

 .הסכנה בכלל היה בנימין שגם

 

האור שמח מוכיח מכך שאין הרוצח בשוגג 

יוצא להצלת ישראל, דאין אדם חייב 

להיכנס לספק סכנה כדי להציל, וגם זה 

 י כירושלמי"סק הבדלא כפ

והנה לגבי רוצח בשגגה שחייב גלות עח( 

:(: יא לעיר מקלט, כתבה המשנה )מכות

 לעדות ולא, מצוה לעדות לא יוצא ואינו"

 ישראל אפילוו, נפשות לעדות ולא, ממון

 כיואב ישראל צבא שר אפילוו, לו צריכים

: שנאמר, לעולם משם יוצא אינו - צרויה בן

 תהא שם, ירתוד תהא שם, שמה נס אשר

 שיצא רוצח.. .קבורתו תהא שם, מיתתו

 יוסי רבי - הדם גואל ומצאו לתחום חוץ

 ורשות, הדם גואל ביד מצוה: אומר הגלילי

 ביד רשות: אומר עקיבא רבי; אדם כל ביד

 ."עליו חייבין אדם וכל, הדם גואל

(: ח", הז"פ ם )הל' רוצח"ופסק הרמב

 .לעולם מקלטו מעיר יוצא אינו הגולה"

 אינו ,לתשועתו צריכין ישראל כל אפילו

 עצמו התירואם יצא, , לעולם משם יוצא

 הוסיף". וביאר האור שמח )שם(: "למיתה

 נפש קוחיפ הלא, יוצא אינו למה טעם רבינו

 קוחיפ כ"ומכש, שבתורה תומצו כל דוחה

 דנגד רק !תוכיח ואסתר, ישראל דכל נפש

 יוצר תומצו אחרי להוסיף לנו אין הטבע

 אם כי ,אמר הוא, ולב כליות חוקר, טבעה

 מות משפט לו אין ,להרגו הגואל לבב יחם

]א.ה יש לעיין מדוע לא נימא דדינו של 

גואל הדם, הוא רודף, שהרי מונע את הצלת 

לגבי מונע  לעיל בסימן כ,כלל ישראל, עיין 

הצלה, ולגבי ההולך לשרוף את תרופתו של 

דאין דין ד "ל בנד"חבירו אם חשיב כרודף, וי

גואל הדם כרודף, דשמא כלל לא רוצה 

כ הוי 'ספק "להרוג את הרוצח בשגגה, וא

, ואף אם לעיל בסימן כארודף' ונתבאר דינו 

נשאל אותו ויגיד שאינו רוצה להרוג אותו, 

עדיין יטען הרוצח בשגגה שמפחד לצאת 

מהעיר מקלט שמא גואל הדם משקר וכן 

הדם  רוצה להרוג אותו. ונמצא שאף שגואל

לא עשה שום דבר וגם לא רוצה לעשות, 

ס הוא במציאותו גורם לסכנת כלל "סו

ישראל, ואף אם נימא שלכן אי אפשר לדונו 

 כרודף, יש לעיין אם אפשר לכפותו ליכנס

לכלא כדי שיוכל הרוצח לצאת להציל את 

, להמיתו ד"יב יכולים אין תוו, כלל ישראל[

 לו אין ,הדם לגואל דמו שהותר וכיון

 הצלת עבור סכנה בספק עצמו להכניס

 מזה ומוכח, נראה כן, ודאית מסכנה חבירו

 עיין) דתרומות ירושלמי בשם י"כהגמ דלא

 משנה בכסף שהובא( ד"ה סוף ח"פ שם

 להכניס דחייב, (ל"י הנ", ובבד"הי ,א פרק)

 אינו גופיה ומירושלמי, סכנה בספק עצמו

ל, וכבר הארכנו "עכ "בו היטב למעיין מוכח

 מעלה למה אין ראיה מהירושלמי.ל

ובמשך חכמה הוכיח כן, מכך שה' ציווה על 

משה לרדת למצרים להצלת ישראל, רק 

 לאחר שמתו המבקשים את נפשו
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 חכמה במשךכ "ל, כ"כשיטתו הנו עט(

 כל מתו כי" ל:"וז )ד, יט(, שמות רשתפ

 דאם מוכח. נפשך את המבקשים האנשים

 צריך ההי לא נפשו את המבקשים חיים היו

 פ"אעו ,ממצרים ישראל בני להוציא לילך

 צריך אינו, אליו צריכים ישראל שכל

]א.ה כשמדובר  בסכנה עצמו סילהכנ

בהצלת כלל ישראל ודאי שכל הנידון אם 

מחוייב או לא, אבל ודאי שאין איסור אם 

ש "רוצה, שהרי הרוגי לוד יוכיחו שמותר, וכ

שהרי הרוגי לוד מסרו עצמם לודאי מיתה, 

ועוד לא ברור שמדובר בהרוגי לוד בהצלת 

כלל ישראל ממש, אלא על רבים, אבל 

ד מיירי בהוצאת כלל ישראל ממש "בנד

ממצרים, וודאי שמותר, ואמנם בכלי חמדה 

למד בדבריו שאכן  יב, סעיףלקמן שהובא 

אסור לסכן עצמו גם עבור הצלת כלל 

, ב מכות) במשנה לרבינו יצא ומזהישראל[. 

 לא יוצא אינו) מקלט לעיר שהגולה ,(ז

 לעדות ולא, ממון לעדות ולא, מצוה לעדות

 ואפילו ,לו צריכים ישראל אפילוו ,(נפשות

 אינו - ,צרויה בן כיואב ישראל צבא שר

, לה במדבר) שנאמר .לעולם משם יוצא

 שם, דירתו תהא שם, 'שמה נס אשר' :(כה

 אור ועיין. קבורתו תהא שם, מיתתו תהא

ל המשך "עכ, "בזה חרוצ הלכות שמח

 חכמה 

ה בישרו שמתו אויביו, "יש לדחות, שהקב

כדי שיוכל להביא את משפחתו, או שהוא 

 לרווחא דמילתא

]ואמנם עיין בספר דברי שאול )שמות  פ(

ה יכל להכניס "ד, כ(, שאת עצמו בלא

לסכנה עבור הצלת כלל ישראל, אלא 

הרווח במה שמתו אויביו, הוא שיכול גם 

ו ובניו. וגם באור החיים לבוא עם אשת

ה משה היה הולך להציל את "פירש, שבלא

ישראל, אלא לרווחא דמילתא בישרו 

 ה שמתו אויביו[. "הקב

 פשט פי דעל, שמח האור על להקשות ויש

 עירה חוץמ לילך לרוצח האיסור, המשנה

 אלא, נפשו סכנת משום לאו הוא המקלט

 .וכפרה עונש משום

וצח בשגגה החשק שלמה חולק וסובר שהר

ז מגלותו. "יוצא להציל, רק אינו נפטר עי

ע שמהתוספתא לא משמע "אבל נשאר בצ

 כן

ומלבד מה שקשה על ראיית האור  פא(

שמח, מצינו גם הסברים אחרים למשנה 

)המודפס  שלמה החשקשם, והוא בפירוש 

עיין ": ל"וז, בסוף הגמ', במכות יא:(

 והיותר בתפארת ישראל על המשניות... 

 להצלת יוצא דאינו ,דתנן במאי תימה

 בפני שעומד דבר לך אין הלא, נפשות

 לולא ד"לענ ואכן ,בזה והאריך ,נ"ופק

 דאסור ל"ר דאין ,אומר הייתי דמסתפינא

 ,נפשות להצלת או מצוה לעדות לצאת לו

 מצוה לעדות לצאת דצריך דאף הכונה אלא

 מזה נפטר אינו מ"מ ,נפשות להצלת או

 חוזר המצוה גומרמש תיכף אלא ,מגלות

 בלשון קימדוי וכן .מקלט לערי לגלות
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 .לעולם משם יוצא דאין דמסיים ,המשנה

 ,כאן קימדוי אינו לעולם תיבת ולכאורה

 ומאי יוצא ג"כה במיתת באמת דהא

 הנך בכל משם יוצא דאינו ל"ר אלא? לעולם

 וכן ,לעולם היציאה יהשתה באופן יםרדב

 צחרו מהלכות ז"בפ ם"ברמב יותר משמע

 יוצא דאין לסיים דהוצרך מהא ,'ח' הל

 ש"ייע הגדול הכהן תומ עד לעולם משם

 שהבאתי התוספתא מלשון אכן .ק"ודו

ל "עכ, "ע"צ ועדיין כן משמע לא לעיל

החשק שלמה. )וכדבריו מצינו בספר שיח 

 .יצחק(

בפירוש אהבת איתן מפרש, שהסיבה 

שאינו יוצא להצלה היא מחמת רשעותו, 

ה "ה על ידו. משמע דבלאשלא תבוא הצל

היה חייב להציל, וככל יציאה למלחמה 

 שאין מתחשבים בסכנת החיילים

עוד יש לדחות את דברי האור שמח,  פב(

פ פירוש 'אהבת איתן' על המשנה, "ע

שהסיבה שרוצח בשגגה לא יוצא להציל 

ל "את ישראל, מכיוון, שקבלה ביד חז

י רשע )שרצח "שהצלה שבאה לישראל ע

ודאי לא תצליח. ומשמע שלולא בשוגג(, 

סברא זו, היה צריך להסתכן כדי להציל את 

 ישראל. 

ונראה להוסיף שהוי כעין הדין שמגלגלין 

כ ודאי שלא יגלגלו על "י חייב, וא"חובה ע

ידו. ושמא יש לחלק, ששם מיירי באופן 

ישיר על המעשה הרע שעשה, שבזה אין 

מגלגלים זכות, אבל אין זה סותר שיתכן 

לגלו על ידי רשע דברים טובים שלא שיג

 קשורים למעשה שלו. 

וכעין שמצינו מלכים רשעים שהצילו את 

ישראל מהאויבים, וכגון דורו של אחאב היו 

 יוצאים למלחמה ונוצחים.

ל שכשכולם צדיקים, יש חילול ה' "ושמא י

י רשע, אבל כשכולם "כשהישועה תבוא ע

 י רשע."רשעים אין חשש שההצלה תבוא ע

סתבר כפירוש האהבת איתן, ודלא כאור ומ

שמח שפירש שהוא בגלל הסכנה, כיון שעל 

האור שמח קשה טובא, איך יתכן שהסיבה 

שאין שר הצבא יוצא להצלת ישראל הוא 

מפחד גואל הדם, הרי כל מי שיוצא 

ז מותר, דכך "למלחמה מסכן את נפשו, ובכ

שער ב, פרק ב, הם דיני המלחמה ]כדלעיל 

דוע שיפחד שר הצבא שגלה [, ומיד סעיף

 מגואל הדם, יותר מכל חיילי האויב?

עוד יש לדחות, כדפירש בדברי יציב, 

ה אינו יכול מחמת עבירות "שלהילחם בלא

שבידו, ויכול ללמד תכסיסי המלחמה 

 מעיר מקלטו

 דברי ת"שוועיין במה שכתב בזה ב פג(

ק טז(, ", סעט סימן משפט חושן) יציב

 דישראל דבהא ,ל"י ובפשטות"ל: "וז

 ,ברור נראה' וכו צבא שר ואפילו לו צריכים

 מערכות בראש שיעמוד הכוונה שאין

 שבידו מעבירות הירא שהרי, המלחמה

 בין בשח ואף ,המלחמה מעורכי חוזר

 שלא ש"ומכ[, ד:מ סוטה] לתפילה תפילה

 וחייב מלאו דמים כשידיו צבא שר יהיה
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 ועיין, בשגגה הנפש את שהרג על כפרה

 לגבי (ה"ל סעיף) ח"קכ סימן ח"או ע"שו

 ,לעצה לו שצריכים אלא. כפים נשיאת

 כ"וא .מלחמה בתכסיסי מלומד והוא בהיות

 יש פ"דעכ נפשות דעדות כהא הוי

. מקלטו בעיר שם עדותו שיקבלו אפשרות

 המלוכה שרי אל לצאת רשאי מ"דמ א"והו

 דהזריז, אליו לבא יצטרכו שלא והמלחמה

 ח"שכ סימן ח"ובא ש"כמ משובח זה הרי

 ס"דסו משום יוצא דאינו ל"וקמ, (יג סעיף)

 יכולים שהרי נפשות לצורך הכרח כאן אין

ובזה מובן מה ששאלנו  . ל", עכ"אליו לבא

 ש כי אכן אינו יוצא למלחמה."על האו

גם הכלי חמדה חולק על האור שמח, 

כ שלא יצא, ויש להביא "דרוצח שאני דגזה

 י להצילראיה מאסתר שצריך להסתכן כד

 הכלי כתב, שמח האור כ"מש עלו פד(

 ושלום וחס" ל:"(, וזפינחס' פ ת"עה) חמדה

 סכנה בספק עצמו להכניס שאין, כן לומר

 הגאון על ותמהני. ישראל כלל להציל כדי

 על לעבור שמותר ברור זה שהרי ...המחבר

ומה שאסור  ,ישראל להציל תורה איסורי

כ, "לרוצח לצאת הוא דין מיוחד בו מגזה

שהרי אם היה מותר לצאת, היה אסור 

א וה לגואל הדם להרגו ולא היה מסתכן.

שצריך להכניס עצמו לספק סכנה  יהאר

 הכניסה אסתר דהרי, מאסתרכדי להציל, 

 לגינת שנכנסה בזה לסכנה עצמה את

 לולי ,למיתה דינה והיה כדת שלא הביתן

 לה מתחו השרת שמלאכי נס לה שנעשה

ת שרידי אש "ע בשו"ועל )"עכ, "חן של חוט

ע בכלי חמדה "שיד, שסב, וע עמודא "ח

פר' כי תצא אות ה שאשרי חלקו של 

המסכן עצמו להצלת חבירו, וכן איתא 

  קמה(. סימןד "ס יו"ת חת"בשו

ומה שכתב שלהצלת כלל ישראל ודאי 

 סימןח "ת היכל יצחק או"כ בשו"שמותר, כ

ת "ט, שו"לט, שבט מיהודה שער א פ

ת "ע בשו"רמא, וע סימןד "ח רבבות אפרים

 מח אות ז.  סימןא "ח ח"א הרצוג או"הגרי

 

מוכח מהלכות רוצח בשוגג, דיש לו דין 

להיות בעיר מקלט לא רק משום סכנתו, 

אלא משום כפרתו, וממילא אין משם ראיה 

 שאין מסתכנים להצלה

ג מאיר יוסף "עוד מצאתי שהרה פה(

א )בכתב עת הלכה ורפואה "סלושץ שליט

 שיטת את יישבקסג( -קנח עמודג "ח

פ שצריך להסתכן, ", ]שאעהירושלמי

 ,ברור זה דהנה"ל: "הרוצח אינו יוצא[, וז

 רק המקלט בעיר לישב צריך הרוצח שאין

 במקום אף דהרי, הדם מגואל להנצל כדי

. מקלט בעיר להיות חייב גם זה שייך שאין

, נקטינן' :(יא) במכות אביי כדאמר, והראיה

', לשם עצמותיו מוליכין, ומת דינו נגמר

צ להינצל מגואל "והרי שם כבר מת ואי

 על מיוחד דין דזה להדיא חזינן הדם. הרי

 כ"א .כפרה מטעםשם  לשבת הרוצח

 לצאת לו דאסור גילתה שהתורה במקום

 תעמוד לא' של האיסור אין ג"בכה ,משם
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 .התורה חידשה גופא וזה, 'רעך דם על

 להכניס ייבח זו שיטה לפי שתמיד פ"אעו

 אינו הכא, חבירו הצלת עבור סכנה לספק

 ידע שלא לאדם, דומה הדבר למה. רשאי

 בשוגג שעבר נאמר וכי, בנהר טובע דחבירו

 וודאי אלא, 'רעך דם על תעמוד לא' על

 כשאסור הכא ה"וה, קרא מיירי לא ג"דבכה

 ,ככפותהוא  הרי מקלטו מעיר לצאת לו

 דהוא יוןכ, בנמצא אינו 'תעמוד לא'ד והלאו

 תהא שם דירתו תהא שם, הכתוב גזירת

 לא של המצוה עליו חלה לאו, מיתתו

 .ל", עכ"רעך דם על תעמוד

 

דעת פוסקי דורינו  -ענף שישי 

בענין כניסה לספק סכנה להצלת 

 חבירו

פ שאין "י זילברשטיין, שאע"כתב הגר

חובה לאבד אבר להצלת חבירו, תרומת דם 

מחוייב וביופסיה שאינם איבוד אבר, 

 לעשות

:(, סק ")ב חמד חשוקיוראיתי ב פו(

 הבבלי לשיטת שגם מסתבר"שכתב: 

 תרומת לענין מ"מ, הירושלמי על החולק

 אלא, ]לתרום שחייב הבבלי יודה דם

 לתורם לשלם יצטרך המקבל שהחולה

... [לשלם לו יש אם, הדם תרומת עבור

, אבר לתרוםמ פטור ז"הרדב לדעת אמנםו

 אין אבר לקצוץ אשדווק מסתבר אמנם

 סכנה בה שאין, דם תרומת אך, חייב הוא

 האנשים הם ורבים, מועט בה והכאב

 הדעת, חומריות למטרות מדמם שמקיזים

, נפש להצלת לתרום שחייבים נותנת

 כאשר ובייחוד, אבר איבוד בזה שאין מאחר

 .טבעי באופן במהרה לתורם יחזור הדם

 לבצע חייב שאדם הדין דהוא ,ונראה

 את להציל עשויים תוצאותיה אם סיהביופ

. ע"וצ, אבר כאיבוד זה דאין, חבירו חיי

 שאין )צא:( ק"ב במסכת מבואר אמנםו

 זאת בכל אך, בעצמו לחבול רשאי אדם

 חבירו חיי את להציל היא המטרה כאשר

 חבירו את דוקר... לסיכום: השמותר פשוט

 בהוצאת ולכן, לאוין שני על עובר, במחט

 על ובין ממון שהוא הדם על ןבי לדון יש דם

, מותר" לפנינו בחולה"ש וכנראה. הצער

 ועבור הצער עבור לו שישלם בתנאי אולם

 ד"הו: קיז דף ק"בב) ד"הראב ולדעת. הדם

 הדם לבעל להודיע צריך( שם ק"בשטמ

 .מהמצווה פטור אחרתד, מסוכן שחבירו

 אך לעשותן מותר, מחקר למטרות בדיקות

ל "עכ. "הנבדקמ רשות קבלת לאחר ורק

 .החשוקי חמד

ת דברי יציב, והוסיף שוודאי "כן כתב בשו

 חייב ליתן מממונו כדי להשיג דם לחבירו

 יציב דברי ת"שווכדבריו מצאתי ב פז(

ק לא(, שכתב: ", סעט סימן משפט חושן)

 י"ע שיוחלש או, לצער נוגע רק זה אם הנה"

 או יום לשכב יצטרך אם ואף דם שיתן

 חייב סכנה חשש שום בזה אין אם, םייומי

 אם וכן. חבירו חיי להציל כדי להצטער
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 למיגר בגדר הוי, דם להשיג אפשר בממון

 בשביל יכולתו כפי ממונו ליתן שחייב אגורי

, בדבר סכנה חשש יש אם אך. חבירו הצלת

 לא שהפוסקים ל"הנ ע"בסמ להמבואר

 להכניס עליו חיוב אין ,כהירושלמי נקטו

 ל.", עכ"סכנה בספק עצמו

שכתב  קנו סימן אברהם וכן משמע במגן

 קלות דעתן נשים אמרינן ג"ל דף "בשבת

 טשו אזלו לן ומגלי להו מצערי דלמא

 כשיש לברוח לו שמותר משמע, במערתא

 גורם זה שמתוך פי על אף נפשות סכנת

 לסבול מחוייב שהוא ומשמע לחבירו צער

בחנם". והיינו  חבירו יהרג שלא כדי צער

שים דעתן קלות, משמע שממה שאמר נ

שע"פ הדין אסור לה לגלות היכן הוא 

מתחבא אע"פ שיש לה צער. אולם שמא 

א"א לדמות כי שם הוא בקום ועשה דהיינו 

לגלות איפוא הוא מתחבא, ואילו בעניינינו 

הוא בשב ואל תעשה, שהשאלה היא האם 

חייב לתרום דם ואע"פ שיהיה לו צער גדול 

 ינה )או"ח י"ג(מזה, וכיו"ב דייק באמרי ב

ב כתב, שאין לדקדק בספק סכנה. "המשנ

ז כוונתו, שמחמישה אחוזי "ומבאר הגרי

סכנה ומטה, נחשב מיעוט שאינו מצוי, ואז 

 אין לדקדק ולהימנע מהצלה

: טו כתובותומבואר בחשוקי חמד ב פח(

 מחוסר לפצוע, לפה מפה הנשמה לבצע"

 חולה הוא שמא וחושש, מוכר שלא, הכרה

 להידבקות החשש אם... בקתמד במחלה

 מסתבר, אחוז שהיחמ של בגודל הוא

 כיון, החולה את להנשים המציל על שמצוה

 ת"בשו דהנה. מצוי שאינו מיעוט שהוא

 חייבים מתי דן( פא סימן ד"ח) הלוי שבט

, המצוי מיעוט כדין הגידים צומת לבדוק

 ד"יור) אפרים הבית בין פלוגתא בזה והביא

 סימן ד"יור) יעקב נותהמשכ ובין(, ו סימן

 למיעוט נחשב מעשרה דאחד שהוכיח ,(יז

 שחמישה לומר ניתן אולי ,ולעניננו.. .המצוי

 ,ומסתבר. מצוי שלא מיעוט הוא אחוז

 ובלי, הכרה בלי פצוע לפנינו מוטל שאם

 מצוה, ימות ודאי לפה מפה החייאה

 לא' ב"במשנ נאמר זה ועל, להחיותו

 מנהל פי את ושאלנו .'ביותר לדקדק

 מיכאל הרופא ,המדבקות המחלות מחלקת

 בארץ) החולים שאחוז לנו ואמר, ו"הי בורק

 הוא קטלניות מדבקות במחלות( ישראל

 שאפילו ,ואמר והוסיף. לאלף מאחד פחות

 לחולה לפה מפה החייאה מבצעים אם

 אין, הקטלנית המחלה את לו יש שבודאי

 אחת בערך אם כי, למציל עוברת המחלה

 ישראל שרופאי ,ואמר. תמאו לשלוש

 החייאה לבצע צורך של מקרה לידם שיבוא

 ולכן. זאת עושים ודאי ,לחולה לפה מפה

 לרופאים יש שלכתחילה פי על אף

 וגם, הזהירות אמצעי בכל לנקוט ולאחיות

 בעזרת החייאה לבצע וגם כפפות ללבוש

 אם זאת בכל, לפה מפה ולא, מכשירים

, הכרה מחוסר לפנינו המוטל פצוע נזדמן

 המציל ביד כשאין גם אותו להנשים יש

ל החשוקי חמד ]ואם גם ", עכ"מיגון אמצעי
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על מי שהכניס את עצמו  "אין לדקדק"

 [..לסכנה, עיין בחשוקי חמד בגיטין מז

השבט הלוי פוסק, שאסור לרופאים 

להסתלק מתפקידם ולא להציל חולים 

מדבקים, אלא חייבים לרפא לפי תקנות 

 הרפואה

 סימן ח חלק) הלוי שבט ת"שוב ע"וע פט(

 בחולה לטפל", שאלה ז(, שנשאל לגבי רנא

, והשיב: "מסוכנת מדבקת מחלה עם

 ,לחולים להועיל שיכולים לרופאים אסור"

 ישמרו רק ,מתפקידם לקהסתלו לברוח

 כתקנת להתדבק שלא האפשר ככל עצמם

 מתקנת לי וראיה .הללו בעתים הרפואה

 מגיפת בשעת ,ע"זי א"הגרעק רבינו

 שאנשים תב,שכ .פוזן בעיר הכולירע

 באופן יהיו ,האלה החולים לשמש שיכולים

 שהוא ,שם תבוכ .הלאצארעט בחדר קבוע

 שיקראו ,שם תבכ וכן, האלה האנשים שכר

 מרן באיגרת ונדפס .ש"יע לרופא מיד

. 'ל מכתב סופרים אגרות בספר א"הגרעק

 מאנשים דוקא שידבר לי משמע ואינו]

ל שבט ", עכ"[המה ישראל נימב לא אשר

יז שהביא  סימןט "א ח"ע בצי"וע .הלוי

יט ומחסד  סימןא "מתשובת הרמ

ת זרע אמת, שרק במחלת "לאברהם, ומשו

'ראתן' יש לרופא להמנע מלטפל בחולה, 

ח פלאג'י בספר 'נשמת כל חי' "ואילו הגר

 חלק על זה.

 

המנחת יצחק הוכיח מהשמטת הפוסקים, 

ס לספק סכנה להציל דאין אדם חייב ליכנ

 חבירו, ולכן לדבריו אסור לתרום כליה

(, קג סימן ו חלק) יצחק מנחת ת"שווב צ(

אסר ליכנס לספק סכנה בשביל להציל את 

חבירו, וכגון לתרום את כלייתו לחולה 

 בנוגע דברנו אשר ד"וע"ל: "מסוכן, וז

 כליה שמרכיבים במה, הרופאים להמצאת

 שכליתו אחד באדם, בריא מאדם

 להניח בריא לאדם מותר אם, נתקלקלה

 רפואת בשביל משלו אחת הכלי ליטול

 טובע חבירו את דרואה מהא ודברנו, חבירו

 סכנה לספק עצמו להכניס צריך אם, בים

 בהבתשו ז"והרדבוכו'.  חבירו הצלת בשביל

 סכנה יש אם בין ,חילק( ה"תרכ סימן ג"ח)

, חסידות מדת הוי ,סכנה אין דאם, לא או

. ]א.ה ויש שוטה חסיד הוי, סכנה וביש

להוסיף, שבגמ' בסוטה כא:, וכן בירושלמי 

ג הל' ד, משמע שיש 'איסור' "בסוטה פ

 איכא בודאי ד"ובנד להיות חסיד שוטה[.

 בגלל להבא וגם, בעצמו תוחיהנ על סכנה

, וגם מה דמשמע שלו הכליה וןחסר

לכאורה דהפלוגתא הוא רק אם צריך או לא 

ה, כל זה דוקא כשאם אבל מותר אם רוצ

יכניס עצמו לספק סכנה יציל את חבירו 

 בבירור וכו'", עכ"ל.

א: "וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט

שלכאורה המנחת יצחק שמתיר ליכנס 

לספק סכנה, סובר שלא כדעת הרדב"ז, 

שכתב שהוא חסיד שוטה אם עושה כן, 
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ומשמע שאסור ליכנס לספק סכנה, וגם 

הרב בסימן שכט שכתב  משמע כן מהשו"ע

שאסור ליכנס לספק סכנה, וכך מבואר 

בספר חסידים, וכמו שהובא למעלה 

 באריכות.

ת ציץ אליעזר אוסר לתרום כליה "גם בשו

 אם יש ספק סכנה

 ט חלק) אליעזר ציץ ת"שווכן אסר ב צא(

(, ולאחר שהאריך הרבה סיכם: מה סימן

 יש נפש פיקוח ספק ודאי שיש דבמקום..."

 אבר לנדב לאדם לו שאסור להכריע

 חבירו של בגופו לשותלו בכדי מאבריו

 כן והעושה, ודאית מסכנה כ"עי ולהצילו

 על איסור איפוא וישנו, שוטה חסיד ז"הר

 בקום לסכן שלא המבצע הרופא על גם כך

 של דמו להציל בכדי זה של דמו ועשה

 ההצלה דבר כשגם כמה אחת ועל) חבירו

 יקרה ואם', ווכ חזית דמאי( בספק שקול

 האבר הוצאת בגלל ימות הזה והאיש אסון

 זאת שביצע לרופא יחשב דדם נראה ממנו

 סכנה ספק שאין ובמקום. ממנו ידרש ודמו

 חיוב כל שאין פי על אף אזי לעין נשקפת

 כל אבר לנדב אדם שום על מצוה ולא

 חבירו של בגופו לשתלו כדי מאבריו שהוא

 זאת המנדב מ"מ, ממיתה כ"עי ולהצילו

 מנדב ואם, זאת לו יחשב חסידות למדת

 ה"פ ם"ורמב ב.צ ק"ב עיין) וגמור שלם בלב

 א"תכ סימן מ"וחו וטור א"הי ומזיק מחובל

 . זאת לבצע לרופא מותר( ב"י סעיף

 כשהרצאתי) הרופאים לי שאמרו וכפי

 וכדומה כליה הוצאת( זה נושא על לפניהם

 פי על אף מאדם הפנימיים מהאברים

. סכנה בספק בסתמא כרוך אברי שהוא

 ואין בסתמא כך על להתנדב אין כן ועל

 של חבורה סגל כ"אא, זאת לבצע לרופא

 מדוקדק עיון אחרי יחליטו מומחים רופאים

, למנדב נפש סכנת בספק כרוך לא שהדבר

 שהכרעתי לההכרעה ואולי האי וכולי

 פיקוח ספק ודאי שיש דבמקום ,בפנים

 למטרה נדבל לאדם לאיסור מקום יש נפש

ש עוד ". )ועיי."..מאבריו אבר האמורה

שתרומה כליה לבנו, יש לצרף את חידושו 

ץ, שדנתי בדבריו באריכות לעיל "של היעב

 (.בסוף סימן כ

ע יוסף התיר לתרום כליה, כיון "הגר

שנתברר אצל מומחים שהסכנה מועטת 

 ג מצווה אדם בהצלה"מאד, ובכה

 סימן ג חלק) דעת יחוה ת"שוואילו ב צב(

(, התיר, ולאחר שהאריך הרבה בהבאת פד

דברי הראשונים והאחרונים בזה, ולאחר 

ל, "א הנ"שהביא דברי המנחת יצחק והצי

 מפי לנו שנמסר באמת אולם..."כתב: 

 שדרגת ,שמים ויראי מומחים רופאים

 היא, התורם לאדם הכליה בהוצאת הסיכון

 אחוזים ותשעה וכתשעים ,מאד מועטת

. התקינה לבריאותם יםחוזר מהתורמים

 הפוסקים שהסכימו מה כל הרי ,זה ולפי

, סכנה בספק עצמו להכניס שאסור ל"הנ

 בנידון כן שאין מה, השקול בספק רק זהו
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 כדי לתרום היא שמצוה שבודאי ,שלנו

 . בטוח ותוממ חבירו את להציל

 וגם שמותר להלכה שהעיקר נראה ולכן

]א.ה לכאורה כוונתו שיש מצוה  מצוה

מית, ואין מתכוון לומר שיש מצווה קיו

 מכליותיו אחת כליה לתרום חיובית[

 השרוי מישראל אדם של חייו להצלת

 זו מצוה יהיוראו. הכליות במחלת בסכנה

ל היחוה דעת )שוב ", עכ"התורם על להגן

 חושן - ט חלק אומר יביע ת"שוכתב כן ב

 (.יב סימן משפט

אבל אם יש היה ספק שקול של סכנה 

היה אסור לתרום אפילו להצלה לתורם, 

ודאית, שאמנם אדם שלישי צריך להעדיף 

הצלה ודאית, אבל האדם צריך להקדים 

עצמו ולא להתחשב בהצלתו הודאית של 

 חבירו

, יב סעיף ב בפרק, ב בשער לעיל עיין צג(

 פטורא לבן יודה ע"ר האם הנידון שהובא

, יחיה ספק רק המים כשבעל.(, סב מ"בב)

. ועיין יחיה ודאי חבירו, ירולחב יביא ואם

בפרי מגדים )אורח חיים משבצות זהב  עוד

סימן שכח ס"ק א(, שכתב: "...ונפקא מינה, 

הרבה  ]כשיש[ אף דקיימא לן אפילו

ספיקות מחללין שבת, כבסימן שכ"ט סעיף 

ג', מכל מקום אם יש אחד שוודאי מסוכן 

על פי הרופאים וכדומה, וזה ספק, ורפואה 

קת לשניהן, הוודאי דוחה אחת אין מספ

הספק". כלומר שאדם שלישי צריך לתת 

לודאי ולא לספק. אבל לגבי הספק עצמו, 

שספק  -כתב שם בס"ק ז' בשם הרדב"ז 

 ... דידיה עדיף על ודאי של חבירו

עב בס"ק  סימןועיין בציץ אליעזר )חלק יז 

יט( שכתב: "...אבל במקרה שהרפואה 

ק מחויב שייכת היא להספק, אזי אין הספ

לתת אותה להודאי... והכי ראיתי בספר 

הנודע חקר הלכה )להגאון ר' נפתלי הלוי 

לנדא ז"ל אבד"ק סטרעליסק( בכלל ח' 

בעיניני חולה סק"ב, שבדבריו מביא רק 

דעת דברי הפרמ"ג בסק"א, ומוסיף לומר מ

אי הרפואה היא של בעל  ,, דאבלעצמו

תה יהספק איננו מחויב וגם איננו רשאי לת

דרשינן וחי אחיך עמך דבעל הודאי, דכיון ל

כדדרש ר"ע בב"מ  ,חייך קודמין לשל חבירך

א"כ איננו רשאי לתת לחבירו, דכיון  ,)סב.(

א"כ הו"ל  ,דהתורה אמרה חייך קודמין

ומה חזית דדמא דחברך  ,כממית עצמו

מק טפי ודילמא דמא דידך ס ,סומק טפי

יעו"ש... כמו כן ראיתי להגאון המהר"ם 

 ,ז"ל בספרו על המצוות מצוה רל"חשיק 

ובן דנראה לו דפלוגתת ר"ע  ,שכותב לבאר

בגוונא דאיהו ספק וחבירו  ,הוא פטורא

דמוטב  בן פטוראבזה הוא דסובר  ,ודאי

שישתו שניהם וימותו ואל יראה במיתת 

 'חי אחיך עמך'ו-חבירו, ור"ע פליג ויליף מ

שחייך קודמין לחיי חבירך, והלכתא כר"ע 

 ..."עיין שם

 

אמנם, מי שנמצאת ברשותו רפואה 

שתועיל לו רק לחיי שעה, יתכן שיכול 
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וצריך לתיתה לחבירו שתועיל לו לחיי 

 עולם

כתב בס"ק כ: "...ואפילו הוא  אבל צד(

בעצמו יתכן שיכול ג"כ לוותר לנתינת 

ואין כאן ענין של חייך  ,הטיפול לחיי עולם

מכיון שהם רק לחיי שעה,  ,קודמין

המה כלפי ההצלה של זה  ומתבטלים

ואליבא דהמהר"ם שיק  שהמה לחיי עולם...

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, וע"י 

ההצלה ינצל לחיי עולם, אבל היכי שע"י 

ינצל כי אם רק לחיי  הצלה דידיה ג"כ לא

שעה בלבד בכה"ג י"ל שגם ר"ע יודה שיש 

 .א"מהצי כ"ע ,לו לתת לחבירו"

החלקת יעקב היקל, על מי שלא העיר את 

אחיו, ומחמת כך הרגוהו הנאצים, דכיון 

שבאותה שעה לא היה מיושב בדעתו 

 מחמת עייפות, חשיב אונס

 ת"שול, עיין "ועוד לגבי הירושלמי הנ צה(

 ,ברייש יעקב מרדכי ביר)ל יעקב חלקת

 בשנות הנה"(, שכתב: לג סימן משפט חושן

 האכזרים הנאצים ידי על ל"ר ההשמדה

 פחד לסיבת אחד מחנה נויכשפ ,ש"ימ

את  דפקו, שהתקרבו האמריקאים ילותיהח

, דחופה בצעידה המחנה פליטת שארית

 אחרים למקומות, הנחלש מכוחם למעלה

 שנחלש מי וכן, רודפיהם ביד יפלו שלא

, דרכו להמשיך בלי עזבוהו וכחותיו בדרך

 אורחות, ל"ר יריה ידי על מקומו על הומת

-טויטען השם תחת מפורסמים האלו

 איזה הרשעים נתנו פעם ובכל .מארש

 ,הדרך צדי על לשבת והרשו ,נופש רגעים

 מן כשאחד איתרמי פעמים והרבה

 עליו נפלה או, קצת נתנמנם האומללים

 באופן, כח ותשות ותעייפ מחמת תרדימה

 לא וזה, הלאה לצעוד הפקודה כשהגיע

 הרוצח אליו קרב תיכף, משינתו נתעורר

 כן ועל - דבר אליו לדבר מבלי והמיתוהו

 וכשישבו, בצוותא הללו האומללים הלכו

 . חבריו את המעורר חדהא ההי, להינפש

 הכשהי, לפניו קובל, ש"יר אחד איש והנה

 וכשישבו, ד"יה, הצעיר אחיו עם יחד הולך

 עליו ישמור והוא, קצת לישן שיוכל לו אמר

 הנפישה זמן נמשך כאשר אכן, לעוררו

, קצת הוא גם נתנמנם, ארוכה יותר שעה

 ,"לאז" ,"לאז" צעקת נשמע ופתאום

 הבהלה ובתוך, הדרך להמשיך משמעותוש

 כי אף, ללכת חבריו עמדו שכבר למקום רץ

 לוהתחי ותיכף ,בדעתו משופה עוד היה לא

 בידו היה לא כבר, אחיו את וכשזכר ,ללכת

 אז ומן, נפשו סכנת בלי למקומו לשוב

 לו וברור, ל"הנ אחיו של זכרו נאבד

 לו שיש שנים ג"י-ל קרוב וזה ,שהרגוהו

 ופנה, עליו דאבה ונפשו, זה על כליות מוסר

. ל"עכ ,לא אם ז"ע כפרה צריך האם ה"לכת

 דבריו ומנמק, כפרה צ"שאי ה"כת ודעת

 בזה ואבא, כן נראה ד"לפע וגם ,ד"טוטוב

 יוכל, נוקפו שלבו מה הנה. דבריו למלאות

 בשעה הקיצו שלא. א :סיבות משני היות
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 להקיצו הלך שלא. ב .משינתו העיר שהוא

 בכדי חבריו בתוך עמד כשכבר כך אחר גם

 . "..ללכת

ל: "בנגע לחשש הראשון כתב להקל, וזו

 זכר ולא משינתו רושניע - ד"לני אונב"

 פושע מקרי דלא דפשיטא פשיטא, להעירו

 ל"דהו הטעם הכא שייך דלא כיון, כלל

 משינתו רעושני בשעהה... אדעתי לאסוקי

 נותנת הסברא, בדעתו עוד משופה ההי לא

 אנשים לענין ד"בני ...אונס גם דמקרי

 שהשינה, כח ותשושי מהדרך הרבה עייפים

 ,אונס אצלם דהשינה פשיטא, חוטפתם

 לאחר וגם, הראשונה בשעה גם ואף

 משופים אינם משינתם םופתא שמנערים

 סיבת, ד"בני אבל ...אונס ומקרי, בדעתם

, דידן מגברא ונצמח נשתת לא הרציחה

, לבדו אחיו רק בשם כלל ההי לא אם שאף

 לא אם הארורים מהרוצחים נהרג ההי כ"ג

 לומר רק נוכל, בשעתו משינתו קם ההי

 דם על ודתעמ לא של המצוה קיים שלא

 ניחא ולא - אונס י"ע רק זה וגם, רעך

 ,(א"קי סנהדרין) הכי להו דאמרת למרייהו

 לא של מצוה קיימו שלא לאנשים להעניש

  .אונס ידי על רעך דם על תעמוד

ועוד כתב החלקת יעקב, שאין להחמיר 

עליו על שלא עזב את קבוצת חבריו כדי 

להעירו, דאם היה עוזב היה נכנס לספק 

ואין הלכה כירושלמי שחייב לעשות סכנה, 

 כן להצלת חבירו

 יכול שלבו מה', הב לסיבה נבא עתה צו(

 אחר להקיצו הלך שלא מצד, נוקפו להיות

 - ללכת בכדי חבריו בתוך עמד בשכבר כך

' א פרק מ"בכ מובא, להירושלמי ציין ה"וכת

 להכניס שמחויב, ד"י' הל רוצח מהלכות

 וגם ,להצילו כדי סכנה בספק אף ע"א

 כיון' כ שם ע"הסמ והנה - ו"תכ סימןלסו

 לא ש"והרא מ"והר ף"הרי, שהפוסקים

 בהא... המחבר השמיטו כ"ע, זה הביאו

 לבו להיות צ"אי דידן דגברא, סליקנא

 שזה, בעצבות ליפול סיבה רק דזה, נוקפו

 ומפריע שמזיקו, גדולה יותר עוד עבירה

 בשמחה להיות שצריך השם מעבודת אותו

 על, המשקל תשובת בזה לעשות ןמהנכו -

, ד"בני שיש מה דעבירה דשימצא שימצא

 קצת לישן שיוכל לאחיו שאמר מה היינו

 מתנמנם ההי כ"שבלאה אף, יעוררו והוא

 אפשר) כח ותשות הדרך עייפות מפני וישן

 לאו אי בחוזק כך מתנמנם היה לא

 מצוות לקיים להתאמץ ומהנכון, (אמירתו

 מאד להזהר והיינ, זה מסוג הנוגעים

 יש ואם, דמים כשופך שהוא פנים מהלבנת

 שהוא, למעט ולא ר"פו לקיים האפשרות לו

, ביתו בתוך יתום לגדל או - דמים כשופך

 נשמת' ד נר כ"עשה תורה בלומדי ולתמוך

 יכלתו לפי הכל, אור ותורה מצוה נר, אדם

', ד מצות לקיים שמח לבוה ויהי, ומצבו

  .יעקב חלקת ת"שול "עכ

 מסימן כה העולים יניםד
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, )ס"ק ב( ודאית ממיתה השני את להציל בשביל סכנה ספק לתוך ליכנס שחייב פוסקים יש. א

 את להציל בשביל אפילו לספק סכנה ליכנס שאין ,זה על חולקים הפוסקים גדולי כל אולם

 (יב וס"ק ל-י ק"ס) חבירו

 (ד-ג ק"ס) לסכנה ליכנס לו אין ע"שלכו אומרים יש תווימ ששניהם ספק שיש באופן. ב

 ק"ס) ממנו יותר וחסיד חכם תלמיד שבבירור מי בשביל סכנה ספקל ליכנס חסידות דתימ. ג

 (.יד וס"ק כג-יג

 לו ואין(, כ ק"ס) חבירו את להציל חייב אלא בה, להתחשב אין רחוקה סכנה היא כשהסכנה. ד

 )ס"ק ל וס"ק לד( זה על ביותר לדקדק

 יכול, ממנו אבר יחתוך– לאו איזה על יעבור או שבת יחלל לא אםש עליו מאיים גוי אםה. 

 זה בשביל לאו על לעבור או שבת לחלל לו אסור מאבריו באחד מחלה לו יש אם אולם, לעבור

 (.כב ק"ס)

 החסידות במדת להתנהג שיכול מי אשרי אולם, חבירו הצלת בשביל אבר להפסיד חייב אינוו. 

 (.יז-זט ק"ס) בזה

 ק"ס), אולם אסור להסתכן ממש בשביל זה פרנסה צורך בשביל רחוקה לסכנה כנסלי מותר. ז

 .(לה

 (לז-לו ק"ס) הענין לפי והכל, נפש לחיי נחשב כביסה לצורך שמים נוקטים פוסקים רובח. 

-מג ק"ס) שיסתכןמצוי אחד  הרבים שמתוך כיון, נפש חיי כמו לעתים נחשב הרבים צרכיט. 

 .(מד

 נחשב ,המדבר מן לצאת מעמד שתחזיק כדי בהמתו בשביל מים וצריך ,במדבר שנמצא מיי. 

 .(לט-לח ק"ס) סכנה מקום הוא שהמדבר כיון, נפש לפיקוח הדבר

 לטובת לחשוש צריכה ואינה תאווה,שמ מה לאכול מינקת לאשה שמותר אומרים ישיא. 

 (.נז-נב ק"ס) בזה השיטות ורבו, מעוברת כשהיא ובפרט, הוולד

בכסף  לרפאות אפשרש פ"אע, הציבור לרוב שטוב מהעמם  לעשות צריכים ורציב כספייב. 

 .(מח ק"ס) מסוכנים חולים

 יש אם אבל, ממנו שינזקו לחשוש אין אם לו לדאוג חייבים ,רעה שמועה עליו שיצא מייג. 

 (סד ק"ס) לו לעזור אין צריך ,ממנו הוא או אחרים שינזקו חשש

 .(סא ק"ס) כדי להצילו סכנהל ליכנס אין צריך ,להרגו אחריו שירדפו לעצמו שגרם מייד. 

 (סו ק"ס) ממיתה לינצל איך לו לייעץ מותר ,תשובה שעשה רוצחטו. 

 הצער על לו לשלם יצטרך הלה אולם, חבירו את להציל בשביל דם תרומת לבצע חייביםטז. 

 (.זפ ק"ס) יומיים או יום ז"עי לשכב יצטרך אם ואף ,(פו ק"ס) לו שנתן הדם ועל
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, ל"רחחולה מ וידבק שלא כדי החייאה של הכלים עם הצטיידאנשי הצלה לל ראוי לכתחילהיז. 

 ,(פח ק"ס) החייאה לבצע חייב מצוי שאינו מיעוט שזה כיון הללו הכלים את לו אין אם אבל

 .(פט ק"ס) ממחלה ו"ח שידבק חשש בגלל מתפקידו להסתלק לרופא אסוריח. וכן 

 לחייו סכנה בו שיש לחולה כליה לתרום מצוה כליה בתרומת סכנה שום שאין שנודע בימינויט. 

 .(צב ק"ס)

 ואין, מסוכנים ספק רק שהם ויש מסוכנים חולים שהם ויש, חולים כמה בו שיש חולים ביתכ. 

 רק שנמצאים לאלה ולא, בוודאי למסוכנים תרופות לתת חייבים, לכולם תרופות מספיק

  .(צג ק"ס) סכנה בספק

 בוודאי שהם לחולים תוילת לו אסור תרופות בידו שיש סכנה בספק שנמצא חולה לםאוכא. 

 (.צג ק"ס) חבירו לחיי קודמים חייו לכן שלו שזה כיון כי, סכנה

 לחיי בוודאות יתרפאו מסוכן חולה וחבירו, שעה חיי רק להתרפאות יכול אם שספק חולהכב. 

.(צד ק"ס) התרופות את לו לתת שחייב ל"י ,עולם
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 הצלת עצמו על חשבון נזק לחבירו - כוסימן 

 ד סעיףשייך לשער ב, פרק ג, 

 

החוות יאיר מתיר לאדם לדאוג לעצמו גם 

אם יגרם נזק לחבירו, אבל אין ראיה 

 מדבריו להתיר איבוד נפש באופן ישיר

 ההובא פרק ג סעיף ד,שער ב, ב א(

וון השאלה האם מותר להטות את החץ לכי

ולכאורה יש  .אחרים, כדי שלא יפגע בו

 יאיר חוות ת"שו, מדברי להוכיח שמותר

 אסור שיהא כ"מש"(, שכתב: ריג סימן)

 עצמו בטובת ולפקח להשתדל יחיד לכל

 ,לרבים או ליחיד נזק יגיע זה י"שע מחשש

 וכי ,לב על יעלה ולא ,השכל נגד דבר הוא

 חדשה שנה דורון מלתת עשיר על נאסור

 עשירים שאר על יאנף פן חששמ לשר

 בגיטין' בגמ ל"יימדק מהא יהאור... שבקהל

 כדי על יתר םיהשבוי את פודין דאין )מה.(,

 ,ולייתו לגררי דלא והטעם ,דמיהם

 ,ל"יימק מ"ומ (.רנב סימן) ד"ובי ל"יימוכדק
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. שירצה ממון בכל עצמו לפדות אדם דיכול

 מבריחין אין )גיטין שם(, ל"יימדק הא וכן

 ,האחרים עול הכבדת מחשש םיהשבוי את

 ,בורח לברוח שיכול יחיד דכל פשוט מ"ומ

 בידי אין ה"ובעו... אחרים על לחוש לו ואין

 ופוסקים ס"ש סופרים בעיטור דברי לעטר

ל ", עכ"ספר שום ברשותי אין כי ,קדמונים

ק "ת שם ס"החוות יאיר )והובא דבריו בפ

ין ו(. והנה עדיין היה מקום לחלק ולומר שא

מדבריו ראיה להטיית החץ שעושה איבוד 

 נפשות ממש באופן ישיר.

וכדברי החוות יאיר שיכול לברוח אע''פ 

שיגרם נזק לאחרים, כן כתבו בשו''ת חסד 

יהושע )סימן כ(, שו''ת ממעמקים )ח''ד 

 סימן י(.

פ שמסכן "האמרי בינה התיר לברוח אע

נפש אחרים, ויש לעיין בדבריו האם יש 

נ "ת חץ, ובספר משנת פקולהתיר הטיי

 א שמותר"דייק מהחזו

ויש לעיין, האם יש להוכיח להיתר  ב(

האמרי בינה )אורח חיים סימן מדבריו של 

"כתב המג"א )סימן קנו( , שכתב: יג ס"ק ה(

( אמרינן נשים דעתן קלות :בשבת )לג

דלמא מצערי להו ומגלי לן אזלו טשו 

משמע שמותר לו לברוח כשיש  .במערתא

נפשות אע"פ שמתוך זה גורם צער סכנת 

]מכך שהאשה תגלה את  ומשמע .לחבירו

 מקום הימצאו רק בגלל שדעתה קלה[

ב לסבול צער כדי שלא יהרג ישהוא מחוי

חבירו בחנם. ולכאורה מדבא להוכיח משם 

משמע מדבריו דרק אם  ,דרשאי לברוח

אבל אם יגרום בזה  ,גורם צער לחבירו

לברוח. ולא  סכנת נפשות לחבירו היה אסור

מה  ,כיון דהוא מציל את עצמו ,משמע כן

איהו נפשיה מציל  ,לו בזה שיגרום לחבירו

ומה איכפת לו בזה אם יתגלגל עי"ז סכנת 

. ואף בהיזק ממון מבואר נפשות לחבירו

רואה  ההי ,ברמ"א חו"מ )סימן שפח ס"ב(

אעפ"י  ,מותר להציל עצמו ,נזק בא עליו

 ימוקי יוסףנוהוא מ .שעי"ז בא הנזק לאחר

ראה אמת , הירושלמי בשםפ"א דב"ב 

עד שלא  ,המים שוטפת ובאה לתוך שדהו

לסתום  ,רשאי לפנותן למקום אחר ,נכנסו

אעפ"י שנכנסין  ,גדר שדהו שלא יכנסו שם

אבל אם נכנסו המים לתוך  ,לשדה חבירו

 ,אינו רשאי לפנותן למקום אחר ,שדהו

לאו כל כמיניה  ליו,דכיון דמוטל הנזק ע

והיינו אם  .לסלקו מעליו ולהטילו על חבירו

אסור  ,עושה מעשה בגוף המזיק לסלקו

אבל אם אינו  .כשגורם בזה היזק לחבירו

עושה מעשה בדבר המזיק רק להציל את 

ומכ"ש להציל נפשו  ,ודאי דרשאי ,שלו

ולברוח מנין לנו לאסור אף אם עי"ז גורם 

סכנת נפשות לאחרים. ובפרט כמו בעובדא 

דלא הוי ברור  ,המג"א אשמבי דרשב"י

מדקאמר "דלמא"  נזק, שיגרום לאחרים

ובכה"ג אף אם יש  ,מצערי להו ומגלי לן

ג"כ  ,סיכוי שיגרום סכנת נפשות לאחרים

 ,אין ספק מוציא מידי ודאי ורשאי לברוח"

 . עכ"ל
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 גאוני ת"בשוד, "עוד מצינו שהתיר בנד

 מעשה לעשות שהרוצה ,(מה סימן) בתראי

 פי על אף אז, דין פי על לו מגיעש, לטובתו

 נחשב אינו לחבירו היזק יגיע זה ידי שעל

 שאין מעשה כשעושה כ"משא, לרודף

 היזק יגיע זה ידי ועל, דין פי על לו מגיע

 .רודף דין לו יש אז, לחבירו

כ לכאורה "ויש לעיין במטה חץ, דכאן ג

עושה מעשה בגוף המזיק, ולא רק שם על 

החץ. אמנם בספר  עצמו מגן שלא יפגע בו

נ )סימן מט אות ד( התיר, "משנת פקו

א, "משום דחייך קודמין, ודייק כן מהחזו

 שמתיר להטות חץ מיחיד לרבים.

לגבי הצלת ממונו, מותר להטות חץ 

פ שיפגע החץ בבהמת חבירו, "מבהמתו אע

אבל אסור ליתן לאנס בהמת חבירו כדי 

 שבהמתו תינצל

עולת ולגבי גרימת הפסד לחבירו מפ ג(

הצלת ממונו, עיין במשנת פקו"נ )סימן מט 

"לכאורה נראה דאם  סוף ס"ק ג(, שכתב:

רואה חץ שהולך ובא להרוג לבהמתו 

דמותר לו להטותו לצד אע"פ שילך החץ 

ויהרוג לבהמת חבירו דזה הוה פעולת הצלה 

א.ה כך מסתבר, ודלא כמו שחזר בו בסוף ]

ס"ק ה, וכתב לחלק בין הטיית המים 

, לבין הטיית חץ על הבהמה שמותרת

, אולם ברואה עכו"ם אנסים [שאסור

שרעבים ובאים ליקח לבהמתו, אינו רשאי 

ליקח לבהמת חבירו וליתן להם, ורק יכול 

לנעול לשדהו וממילא ילכו לשדה חבירו" 

הוכיח מהנוב"י יו"ד תנינא  ,)ושם בס"ק ה

סימן עד, גליון רע"א על הש"ך בחו"מ סימן 

יון מהרש"א יו"ד סימן קנז קסג ס"ק יח, גל

ס"ס א, הגהות הגר"ש אייגר על הרמב"ם, 

 דדין הנפשות והממון שוים לגבי הלכה זו(. 

 

לאדם אחר, אסור להתערב ולהטות את 

החץ מראובן לשמעון, ומבהמת ראובן 

ע אם "לבהמת שמעון. ואם עבר והטה, צ

 נהרג וחייב ממון

: (בס"ק ד ,שם)ולגבי נפשות כתב  ד(

אדם אחר אין להטות החץ דמאי "אולם ל

ויש לעיין אם  .חזית להציל לזה ולא לאחר"

עבר והציל את 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 רבים, בכ"ז נראה 

רוצח, דלא גרע מהרמב"ם שלא יענש כ

)יסודי התורה פרק ה הלכה ד(, שכתב לגבי 

מי שעבר על ג' עבירות באונס: "...ואעפ"כ 

מפני שעבר באונס אין מלקין אותו ואין 

צריך לומר שאין ממיתין אותו בית דין 

וגם כאן נאנס כי מפחד  ."אפילו הרג באונס

מהחץ שמאיים לפגוע בו, ולא דמי לדבריו 

...שאפילו במקום סכנה אין בהלכה ו: "

מתרפאין בהן, ואם עבר ונתרפא עונשין 

כדבארתי באריכות בשער ג, אותו בית דין", 

שהל' ו נאמרה למי שכבר חולה,  סימן יא,

-ורוצה לשפר מצבו, והולך מרצונו לעבור ב
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ג' עבירות, שהוא חייב, משא"כ בהלכה ד, 

מדובר שמפחד שיתקלקל מצבו ע"י הגויים 

וא"כ  .ולכן נחשב אנוס, ופטור המאיימים,

כשנורה לעברו חץ, דומה יותר להל' ד, 

שאדם כוא"כ השאלה היא רק  .ופטור

שלישי יטה את החץ באיסור מראובן 

וכן  האם יחשב כרוצח. לשמעון, וכנ"ל,

בממון יש לדעת אם יעשה פעולת הצלה 

ע"י הטיית החץ שהולך להזיק לבהמת 

ק ראובן, לכיוון בהמת שמעון, אם ר

 "אסור", או שגם חייב ממון לשמעון.

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

שלכאורה מותר להטות חץ שלא יגיע עליו 

אלא לחבירו שהרי חייך קודמין והנזק עדיין 

וא"כ דומה לרואה נהר  –לא הגיע עליו 

שהולך לשטוף את שדהו שמותר להטות 

המים למקום אחר כדי שלא יגיע אליו 

 ז מגיע לאדם אחר.אע"פ שעי"

י "א משמע, דאסור להציל עצמו וע"מהמג

כך לסכן חבירו, ולדבריו אם עושה כן נידון 

 כרודף

משנת פקו"נ )סימן נו ס"ק  כתב בספר ה(

שאחד מהם  ,מעשה בשני אסירים" ד(:

נידון למיתה וחבירו לתפיסה לזמן מה, 

והאסיר שנידון למיתה חותר חתירה לברוח 

יכול לברוח עימו כי מהכלא, ]וחבירו לא 

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 

האם  יש לדון עי"ז שימות חבירו, וכמו"כ

מותר לחבירו לגלות זאת לשומרים כדי 

רם שימות להציל עצמו ממיתה, ועי"ז גו

במקום שנתפסו שני  אמנם והנה .הבורח

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 מיתה וכרודף לחבירו, ואסור לו 

לעשות כן, 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 

 לכאורה".

י היה אסור לברוח אם היה "ז לרשב"ולפי

 גורם למיתת אשתו

ומעתה במעשה " :(הבס"ק )והמשיך  ו(

דרשב"י לו יצויר שהיו הורגים 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 

הלכו יגרום צער לחבירו, שהרי אח"כ כש

והתחבאו במערה הרומאים יצערו 

לנשותיהם כי יחשבו שהן יודעות למקום 

מחבואם, אבל לברוח מהמלכות באופן 

שעי"ז איכא חשש שהיו הורגים לנשותיהם 
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הוה מיתסר, ורק במקום שגורם להם צער 

שרינן לברוח, ]ולפ"ז גם בנידון שהבאנו 

לעיל אם ע"י שיברח האסיר האחד יענש 

לחודא מותר לו לברוח, חבירו רק בצער 

וממילא אסור לחבירו למוסרו שבורח 

 הוא[...".

ת גאוני בתראי משמע וכן כתב "אמנם משו

באמרי בינה, שכל שמציל עצמו, אין צריך 

 לחוש לסכנת חבירו

: "וכל מש"כ בזה הוא (בס"ק ועוד כתב )ו ז(

כדי לבאר לדברי המג"א, אבל בעיקר הציור 

ש לדון בזה, דלעיל בשני האסירים הרבה י

דכל  ,דיעוין בשו"ת גאוני בתראי סימן מ"ה

הגם  ,מה שאדם עושה כדי להציל לעצמו

 ,ל"ה רודף ,שעי"ז גורם הדבר שיהרג חבירו

כיון שמתעסק בהצלה דידיה, ולפ"ז יש 

לדון דמותר לאסיר לברוח הגם שעי"ז 

אכן במג"א משמע  .יענש חבירו במיתה

דלא כן ואם ע"י שרשב"י ובנו היו 

תחבאים היו הרומאים הורגים לנשותיהם מ

היה אסור להם לעשות כן, ורק לברוח 

באופן שאינו גורם אלא צער לחבירו כתב 

 .נ"ל של המשנת פקו", עכהמג"א דשרינן"

ל, שאם הוטלה "ך הביא מהמהריב"הש

גזירה על איש מסויים, אסור לפטרו אם 

יגרם נזק לחבירו. ורק אם הגזירה כללית, 

בינה, לאדם עצמו תמיד  מותר. ולאמרי

 שרי להציל עצמו

ועיין במה שכתב הש"ך )חושן משפט  ח(

"המלך או שר  ,סימן קסג ס"ק יח( וז"ל

ויש  ,שמטיל איזה דבר על עשיר א' או ב'

ליהודי א' כח בהיכל המלך והשר להשתדל 

אם הדבר ברור ודאי שאם יפטרם  ,לפוטרם

אי רשאי להצילם  ,לאלו יטיל על אחרים

ו לא, פסק בתשו' מהריב"ל ח"ב לאלו א

דאם כבר הטיל המלך על אנשים סימן מ' 

אזי אין  ,ידועים ופרט אותם ונלכדו ברשתו

יהודי רשאי להשתדל לפוטרן בשום ענין 

אבל אם יצא גזרה שיזיק לאחרים בודאי, 

יכול יהודי  ,להטיל על ב' אנשים בסתם

להשתדל על איזה אנשים שרוצה שלא יהיו 

 .אף שבודאי יכנסו אחרים ,בכלל הגזירה

והביא ראיה ברורה ממפיבושת בפרק 

שהתפלל דוד עליו שלא יקלטנו  ,הערל

ולענין ממון אצל העכו"ם הוי כמו  ,הארון

נפשות כתוא מכמר והאריך ע"ש ודוק כי 

ואולי אפשר לומר ע"פ האמרי  .נכון הוא"

בינה הנ"ל שגם הש"ך יודה שלאדם עצמו 

אף באופן  יהיה מותר להציל את עצמו

הרחבה בעניין ) שהמלך הטיל עליו אישית

זה, ומקורות נוספים הובא במשנת פקו"נ 

 .(סימן נו ס"ק ח

וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

עי' לקמן בס"ק טו שמבואר מהגהות יד 

אברהם בסימן קנ"ז שכתב על הש"ך הנ"ל 

"ונראה שהוא עצמו יכול להשתדל אף 

 ן", עכ"ל.דחייך קודמי -שנלקח 

אולם לכאורה צ"ע על היד אברהם ממה 

 ה דף בתרא )בבא יוסף שכתב הנימוקי

א( לגבי הסיפור בגמ' שם שהיה מס  עמוד

על אנשי טבריא ואמר רבי לעמי הארצות 
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שיברחו מן העיר כדי שלא יצטרכו לשלם 

מס, ולבסוף נתבטל המס מאנשי טבריא 

כיון שלא נשארו שם עמי ארצות, וכתב 

 הוה ערקי דאי יודע "שהיה יוסף הנימוקי

 כל לאו ודאי הכי לאו הא כלילא, בטל

 מלכא דשדא דמאחר דליערקו כמינייהו

 ואקרקפתא ליתן כולם נתחייבו כלילא דמי

 איתא והכי ואניכסייהו רמי, דידהו

 הכד את המניח פרק בריש בירושלמי

 ובאת שוטפת המים אמת ראה[ א הלכה]

 לתוך םהמי נכנסו שלא עד שדהו לתוך

 כלומר אחר למקום לפנותן רשאי שדהו

[ שם יכנסו שלא שדהו גדר לסתום רשאי]

 אם אבל חברו לשדה שנכנסין פי על אף

 לפנותם רשאי אינו שדהו לתוך המים נכנסו

 על הנזק שמוטל כיון אלמא אחר, למקום

 ולהטילו מעליו לסלקו כמיניה כל לאו זה

 אכסנו אהין התם תו וגרסינן. חברו על

 דיניה משח שרי רומאי ייתון דלא עד כאפר

 אכסנו פירוש אסיר רומאי דייתון מאן

[ ב ח דף ז"ע] מלשון המלך חיל פרכא

 האכסניא תבא שלא עד וקאמר הפרכי

 כלום יתן שלא שכר לתת לו מותר עליהם

 והוטל שבאו אחר[ אבל] אכסניא באותה

 נתחייב שכבר כיון אסור בשבילם המס

 גוזלו כאילו הוא הרי ממנו עצמו כשפוטר

מהם, עכ"ל, וא"כ מאי שנא שמותר להציל 

את עצמו ממיתה ואילו מממון אסור לו 

 להציל את עצמו? וצ"ע כעת.

ועכ"פ אין כאן קושיא מהנמוקי יוסף על 

האמרי בינה ששאני התם שלא נגזר על 

אשתו של ר' שמעון שתמות, אלא כיון 

שהוא יברח ממילא יתפסו אותה ויהרגו 

ן שהיא לא מספרת, ולכן אין זה אותה כיו

נחשב שהתחיל כבר הנזק, אבל באופן 

שגזרו שאחד מתוך עשרה אנשים צריכים 

והחליטו על אחד, שאז ניתן לומר  –להרוג 

שכיון שאם הוא יברח יהרגו אחר במקומו 

 לכן אסור לו לברוח, וצ"ע.

היה מעשה כזה בשואה הנוראה שהציל 

 אדם עצמו על חשבון חבריו, ותליא

 ל"בפלוגתא הנ

, (ס"ק י, שםנ )"במשנת פקוע"ע  ט(

 שהביא מקרה שיהיה תלוי בכל הנ"ל:

"ושמעתי מעשה שהיה בזמן השואה 

שנתנו הארורים ימ"ש רשות להוציא אדם 

לקוברו עם מנין אנשים, והיו שומרים 

עליהם שיחזרו כולם אח"כ לגיטו, והנה 

לאחר שגמרו הקבורה נשארו רק תשעה 

נעלם כאילו בלעתו  אנשים והעשירי

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 מרוב הענויים, וגופא דעובדא 

הוה שהיהודי שנעלם ראה באדמה חלל 

קבר ובזריזות הטמין עצמו שם וכסהו 

פר, ועתה נשאלת השאלה האם היהודי בע

שנטמן היה חייב לצאת כשומעו היאך 

הארורים מכים לאחיו מכות רצח שיש בהם 

סכנת נפשות, וכמו"כ האם היה מותר למי 
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שידע לגלות זאת לארורים כדי להציל 

נפשו ונפש האחרים, ויש לדון בדבר מכמה 

וכמה פנים לאור האמור לעיל, ומקום 

 .נ"ל של המשנת פקו", עכהנחתי למעיין"

וכתב הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

שלפי המתבאר למעלה מהי'ד אברהם' 

מותר הוא לברוח אע"פ שיהרגו אחרים, 

אולם לכאורה מותר להם לגלות איפוא 

הוא, וכמו שכתוב בחזון איש )סנהדרין ריש 

סימן כה( "דדוקא שזה שמייחדין אותו 

דין חייב מיתה אליהן ונמצא שזה שמייח

אותו הוא כרודף שע"י זה שהוא נמלט 

בתוכן יהרגו את כולן, ואף שאין בו רודף מן 

הדין כיון שעושה להציל את נפשו מ"מ אין 

חייבין כולם למסור נפשם כיון שהוא הגורם 

ומותרין למוסרו", וא"כ מעיקר הדין היה 

מותר גם כאן לספר מקום מוצאו, אבל 

טו(  ק"ס קנז סימן דעה )יורה ך"כתב הש

 להם מורין אין מקום "ומכל ם"הרמב בשם

 שצריך מ"הגה בשם מ"ד' וכ לכתחלה", כן

 קודם צדדים צדי כל על לכתחלה לחזור

שימסרוהו" עכ"ל, ולכאורה הכא נמי יהיה 

 דינא הכי.

וכן משמע מהמג"א הנ"ל אות ב שחייב 

לסבול צער כדי שלא לגלות, משמע שאם 

   גלות.הורגים אותו אם אינו מגלה מותר ל

י בסנהדרין שכתב שצריך לחזור על "מרש

כל צדדין להצלת חבירו, אין להוכיח שצריך 

א "להצטער בשביל זה, ולכן הוצרך המג

 י"להוכיח כן ממעשה דרשב

ועל עצם דברי המג"א שדקדק מהגמ'  י(

ב לסבול צער כדי שלא ישמחוי (לג:)בשבת 

יהרג חבירו, עיין בנצי"ב בהעמק שאלה 

שאילתא קכט, ס"ק ד(, )בפר' שלח, 

שתמה, שהרי זה מפורש בסוגיא בסנהדרין 

"כדתניא: מניין לרואה את חבירו (, עג.)

שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או 

 -לסטין באין עליו, שהוא חייב להצילו 

 .תלמוד לומר לא תעמד על דם רעך"

לא  -"לא תעמוד על דם רעך  ,ופרש"י

על כל חזור אלא  ,תעמוד על עצמך משמע

ומשמע  ."צדדין שלא יאבד דם רעך

שמחויב לקבל כל צער כדי להציל נפש 

חבירו. ואמנם במשנת פקו"נ שם ס"ק א, דן 

היכן הגבול של "כל צדדין", האם כולל 

ברו להצלת חבירו, או ישצריך להפסיד א

רק צער בעלמא, או רק טירחא והפסד 

א להוכיח "וממילא שפיר הוצרך המג ממון,

חייב לסבול צער להצלת משבת לג, ש

 ת"שוב ע"וע, עיי"ש עוד בס"ק ב חבירו.

 (.ט"רי, סימן ה)חלק  הלוי שבט

ם שיק למחלוקת בן פטורא "ביאור המהר

 ע: האם יש לאדם עדיפות על חבירו"ור

, (י"ר, ב")ח שיק ם"מהר ת"בשו כתב יא(

 מחלוקת היא ע"ור פטורא בן שמחלוקת

 םלאד שאין ,סובר פטורא שבן ,עקרונית

 אם בין ,לחבירו ביחס עצמו על עדיפות כל

 הדבר אם ובין ,חבירו של לצערו נוגע הדבר

 לו אסור ולכן, חבירו של נפש לחיי נוגע

 מציל הוא שבזה אף חבירו את לצער לאדם
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 עדיפות יש שלאדם סובר ע"ור, עצמו את

]שלו על צער  לצער בנוגע בין עצמו על

 ליכנס חייב אינו ולכן, נפש לחיי אוחבירו[ 

]אבל לצער  חבירו את להציל כדי לסכנה

 עצמו להצלת חבירו חייב, כדלעיל[.

ע "ח מבריסק: כל מה שאמר ר"חידוש הגר

חייך קודמין הוא רק כשאינו בסכנה, אבל 

ע "אם הוא וחבירו בסכנה לא התיר ר

 להעדיף עצמו

 ו"ל סימן) הצאן בעקבי פרבס הנה יב(

' התוס בעלי רבותינו על תמה, (ג"רנ עמוד

 אותו כופין אם דרק ,זה דבר ושכתב

 אם אבל ,יעבור ועל דיהרג מעשה לעשות

 ,התינוק על ע"א לזרוק שיניח אותו כופין

 והרי אינה ,סבראמ נפשו למסור צ"אי

מ "בב דמבואר ,ס"הש לבעלי מוסכמת

 לבן והנה ,'וכו מהלכין שהיו יםישנ )סב.(

 בחבירו כלל מעשה עושה שאינו אף פטורא

 אסור מ"מ, כ"ג והוא ימות ירוחב וגם

ע חלק עליו רק "ור 'וכו עצמו להחיות

מפסוק ולא מסברא, משמע שבסברא 

הסכים עימו, ואיך אומרים תוס' שסברא 

פשוטה היא שאין חייב למסור נפשו שלא 

 ד"הגרימ זה ענין בביאור ושמעתי יזרקוהו?

 ח"הגר בשם ל"צז סאלאוויטשיק הלוי

 עם הענין ביסוד בזה מסכים ע"ר דאף ,ל"צז

 עצמו את להחיות לאדם שאסור ,פטורא בן

 שביד מיירי דהכא אלא, חבירו שימות ז"עי

 כלומר, מים של קיתון ההי מהן אחד

 היו לא שלו שחייו ונמצא, שלו היו שהמים

 ע"א החיה שלא נמצא כ"וא, בכלל בסכנה

 אך ,הם בסכנה חבירו דחיי ,חבירו במות

 לו מותר ךולפיכ, כלל בסכנה איננו הוא

 שנים היו אילו אבל. המים את לשתות

 היו הפקר של מים וקיתון במדבר מהלכין

 ההי ע"ר אף ג"בכה אזי ,לפניהם מונח

 שמוטב ,פטורא בן עם לדינא מסכים

 נפשותיהם סכנת ג"בכה כי ,שניהם שימותו

 שותה שהאחד ז"ועי, ז"זב הם כרוכות

, חבירו במיתת נפשו את מחיה שהוא נמצא

נמצא שבנידון התוס' שמי שאינו  .וראס וזה

בסכנה רוצים להשליכו על התינוק, גם בן 

פטורא מודה שמסברא אינו חייב למסור 

 נפשו, ומיושבים דברי התוספות.

כשיורים על אדם חץ, לכאורה וודאי מותר 

 להתכופף ולהציל עצמו

, בשער ב, פרק ג, סעיף דהנה לעיל  יג(

את החץ כתבנו לדון אם יהיה מותר להסיט 

 רק שאם, פשוט נראהמעצמו לכיון חבירו, ו

 בו יפגע שלא עצמו את להציל כדי מתכופף

, אחר במישהו פוגע החץ כך י"וע, החץ

, עצמו את ולהציל להתכופף לו שמותר

 מזו גדולה" הצלה פעולת" לך אין שהרי

 (. בחץ בכלל נוגע ואינו)

הדמשק אליעזר דייק מהירושלמי, שכיון 

לפגוע בו, אסור לו  שבחר האנס אדם

ז יתכן "להציל עצמו אם חבירו ינזק, ולפי

 ע"דאסור להתכופף, וצ

 דמשק' לספר בהקדמה שמצאתי אלא יד(

(, פרלמוטר צבי אברהם לרבי' )אליעזר
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 אם ,דנשאלתי מה בזה אזכיר ואגב: "שכתב

 של מאחוריו אחד עומדים אנשים יםישנ

 העומד נפש לרצוח רוצה ורוצח ,חבירו

 לצדדים ע"א להטות לו מותר אם, מלפני

 העומד לאדם החץ תגיע אז כי ,לברוח או

 ,דמותר פשוט ד"דלפנע ואמרתי. מאחוריו

 רק ,בזה מעשה שום עושה אינו דהוא כיון

 בשם ב"ב י"בנמו מבואר וכן ,ע"א מציל

 בינה באמרי עתה מצאתי וכן. הירושלמי

 דבגוף אלא(... יג סימן) ל"הנ בסימן

 ,ב"ב י"מהנמו זה נוולמד דידן השאלה

 איכא אכתי ד"לפענ, בינה האמרי כ"וכמש

 י"הנמו: "ל"וז בינה האמרי כ"דמש. למודעי

 אמת את ראה :הירושלמי בשם ב"דב א"פ

 שלא עד ,שדהו לתוך ובאה שוטפת המים

 לסתום אחר למקום לפנותם רשאי נכנסו

 שנכנסין י"אעפ שם יכנסו שלא שדהו גדר

 לתוך המים נכנסו אם אבל. חבירו לשדה

 ,אחר למקום לפנותם רשאי אינו, שדהו

 הכמיני כל לאו ,זה על הנזק דמוטל דכיון

 אם ,והיינו. חבירו על ולהטילו מעליו לסלקו

 אסור לסלקו המזיק בגוף מעשה עושה

 אינו אם אבל. לחבירו היזק בזה כשגורם

 את להציל רק המזיק בדבר מעשה עושה

 נפשו להציל כך ומשום, דרשאי ודאי, שלו

 גורם ז"עי אם אף לאסור לנו מנין, ולברוח

 כ"מש הנה. ל"עכ" לאחרים נפשות סכנת

 ,לסלקו דאסור שדהו לתוך דנכנסו דהא

 ,המזיק דבר בגוף מעשה בעושה דוקא הוא

: ל"וז, י"הנמו מלשון כן נראה לא ד"לפענ

 רשאי כלומר, אחר למקום לפנותן רשאי'

 שרופי, 'שם יכנסו שלא שדהו גדר לסתום

, אסור ודאי בידיים אחר למקום דלפנותם

 לתוך המים נכנסו דאם כ"אח כ"מש ז"ולפי

. אחר למקום לפנותם רשאי אינו שדהו

 כל לאו זה על הנזק שמוטל כל אלמא

, חבירו על ולהטילו מעליו לסלקו הכמיני

 לשדה עצמם המים שמפנה דווקא לאו

 אלא, אסור שנכנסו קודם גם דבהא, חבירו

 יפרצו שלא שדהו באמצע דוריג אם אפילו

 נזק יסובב ז"ועי, מהגדר הלאה המים

 באו שכבר מאחר רשאי אינו כ"ג, לחבירו

 אם רק הוא החילוק דעיקר. לגבולו המים

 בא כבר ואם ,לגבולו קרב לא עוד הנגע

 מאיזה היהי יסלקו לא אם לו ברור וההפסד

 הלא וכן. לסלקו רשאי אינו השיהי גרם

 שם שהביא ירושלמיב עובדא באינך מוכח

 לו מותר האכסניא אותב שלא עד" :י"הנמו

 ,אכסניא באותה כלום יתן שלא שכר לתת

 בשבילם המס עליו והוטל שבאו אחר אבל

 עצמו כשפוטר ,נתחייב שכבר כיון. אסור

 הלא והנה". מהם גוזלו כאילו הוא הרי ממנו

 ,המזיק בגוף מעשה שום עושה אינו הכא

 המס לגבות םמקו להם מראה אינו דהא

 את לפטור מקום נותן הוא רק ,מאחרים

 הוטל דכבר ומשום, אסור ה"ואפ ,עצמו

. לשדהו המים באו דכבר דומיא והוי עליהם

 לרצוח בפירוש אמר דהרוצח ד"דבנ כ"וא

 בידו אין והשני ,השני ולא הראשון נפש רק

 באו כבר כאילו והוי ,עצמו את להציל כ"ג

 ע"א לקיס הוא ואם ,הראשון על המים

 תחתיו השני יבוא בהכרח ואז, להצדדין
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 את לסלק רשאי דאינו לומר יש ,למות

 ".קצת לחלק יש כי בזה עוד ע"וצ. עצמו

 ש איגר התירו זאת"היד אברהם והגר

 ע"שוה על אברהם יד בגליון עוד ועיין טו(

 איגר ש"הגר' ובתש, (א י"סוס קנז סימן)

 עצמו להציל שהתירו, (יא סימן ד"יו)

 להרוג שאסור אף, כלומר, חבירו פסוית

 שלא, (:עז) בסנהדרין שמבואר אף] בגרמא

 ז"בכ, [אסור הדבר אופן בכל אבל, חייב

וע''ע בשו''ת מקדשי  .ל"וכנ, מותר לברוח

השם )ח''א שער מחמדים אות ג בהערה(, 

שהסתפק אם כך הדין גם ביחס לאב ובנו 

]הנידון היה בשואה שאספו ילדים להריגה, 

של אחד הילדים שאל האם מותר לו ואבא 

לשחד את הקאפו שישחרר את בנו יחידו 

וע''י זה ילקח ילד אחר, כדי להשלים את 

המכסה שביקשו הצוררים ימ''ש, וענה לו 

שאינו פוסק לו, והאב הבין שיש להחמיר, 

 וקיבל דין שמים באהבה[.

יש שהוכיח מתוכחת ה' לדוד, שאסור 

 ל אחריםלהציל עצמו על חשבון סכנתם ש

 א"להר) תליתאי" איתן נטע"וב טז(

 א"הגרי תשובת הביא( ג"י סימן זקהיים

]והובא בחשוקי חמד בסנהדרין צה.  ציטרון

ואמנם מה שציין שם למנחות צו. לא 

 את להציל שאין שהוכיח מצאתי מקומו[,

מה מ לאחרים להזיק שיכול באופן עצמו

 הקדוש ליה אמר" (.צה) בסנהדרין דאיתא

 טמון זה עון יהיה מתי עד: לדוד אהו ברוך

 " הכהנים עיר נוב נהרגה ידך על? בידך

הסיבה ו, כ משמע שלא עשה כדין["]וא

שבאמת דוד גרם למותם היא כי רצה 

 שמעוני ילקוטב להציל את עצמו כדמצינו

 שלא כיון..."(: קל סוף סימן א שמואל)

 דוד לו אמר, הפנים לחם אם כי שם מצא

 נפשות שספק עבבר נמות שלא לי תן

, שעה באותה דוד אכל וכמה שבת דוחה

 דוד אכל סאין לשבע קרוב הונא ר"א

 כ מבואר", וא"בולמוס שאחזו לרעבונו

 בקש ולכן ,בולמוס אחזו לנוב בבואו שדוד

 כדי להציל את עצמו, ,מאחימלך לחם

כ "וא ,וביתו אחימלך את סיכןפ שבזה "אע

ל שדוד המלך אחז שמותר להציל את "צ

עיר  נוביגרום להריגת 'ש פ"אעו עצמ

רואים בגמ' בסנהדרין  זאת בכלהכהנים', ו

ל, שטעה בדין זה, ובאמת אסור להציל "הנ

  .את עצמו

ע, עד כמה אפשר להוכיח "ואמנם צ

מתוכחת ה' לדוד, שיתכן שנתבע לפום 

 סימן) וויל י"מהר ת"בשודרגא דיליה, ואכן 

 יהוה ,במידי פשע לא שדוד, כתב (קכה

 לבקש צריך שהיה אלא, לבקש לו מותר

 .בגללו כהני נוב יענשו שלא רחמים

וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

 כתב "ואפשר כח סימן אליהו יד ת"שבשו

 שיהיה דוד של דעתו על שעלה אף לומר

 מלך חמת כי לאחימלך וסכנה חשש איזה

 שהיה מפני לזה חושש היה לא מות מלאכי

 עון קצת בודאי וזה מות, בסכנת הוא

 אחרים להכניס לו מה כי כפרה שצריך

 ,הצלתו מפני סכנה בספק אף בסכנה
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 הוא ברוך הקדוש לו שאמר שזה ואפשר

 שאתה ל"ר בידך ן"טמו זה עון יהיה מתי עד

 הוא ובאמת בעלמא סיבה רק שאינו סובר

כפרה", א"כ משמע קצת כמו  וצריך עון

 ה'נטע איתן'.

ן' יכול להסכים ונראה עוד שגם ה'נטע אית

לה'יד אברהם' שמותר לברוח ולהציל את 

עצמו כי חייך קודמים, וכל מה שאומר הוא 

כי הוא השתמש עם החפצים שלהם 

בשביל להציל את עצמו ועי"ז סיכן הוא את 

אלה שנתנו לו, ואילו היה מגלה להם שהוא 

בורח משאול לא היו נותנים להם מחסה, 

של  וממילא דומה הוא למי שגונב מים

השני בשביל להציל את עצמו אבל עי"ז 

שבוודאי אסור,  –הנגנב ימות בצמא ח"ו 

כיון שחייך קודמין  –משא"כ כשרק בורח 

 לכן מותר.

ולכן מביא ה'נטע איתן' שם את הגמ' 

ב'בבא קמא' דף ס"ב "אסור לאדם להציל 

את עצמו בממון חבירו" וכתב ה'נטע איתן 

של  "וכ"ש שאסור להציל את עצמו בגופו

חבירו", דהיינו שאסור להציל את עצמו ע"י 

גופו של חבירו, והטענה על דוד היתה 

ששיקר לאנשי נוב שהגיע בתור שליחות 

 של שאול, וכך סיכן הוא את כל העיר. 

 

 שאם ידוע כאשר, לבורח לעזור מותר האם

 אחרים יהרגו יברח

ל: ")שם(, וז חמד חשוקיומצאתי ב יז(

 באחד] ל"הנ נהבמח נסתפקו עוד - שאלה"

 מפקד הראשי הרוצח איים בשואה המחנות

 יהרוג, הבורח יהודי כל שעל, המחנה

 נימא אם שאף[, יהודים עשרה במקומו

 אף, עצמו ולהציל לברוח ליהודי שמותר

 לעזור מותר האם, אחרים יהרגו זה ידי שעל

 להציל שרוצה שהוא שיתכן, לברוח לו

 כןמס הוא שבזה אף, לברוח לו מותר עצמו

 לעזור שמותר יימר מי לאחר אבל, אחרים

 - תשובה ?אחרים יסכן זה ידי כשעל, לאחד

: ל"וז כתב( כ סימן) יהושע חסד ת"בשו

, שיברחו לאחרים לסייע שמותר שברור

 מפני השבויין את מבריחין אין בכלל זה ואין

' התוס שהקשו מה פי על וזאת, עולם תיקון

 חנניה ןב יהושע רבי פדה דאיך( שם) בגיטין

 פודין אין הא, הרבה בממון תינוק לההוא

 ותירצו, דמיהן מכדי יותר השבויין את

, ליגרבו דלא שייך לא הבית חורבן דבשעת

 שבו הכי בלאו החורבן דבשעת והכונה

 דידן בנידון ש"כ כ"א, שיכלו מה כל והרגו

 בודאי, ר"בעוה אותנו שקרה הנורא בחורבן

 תיקון או, העולם תיקון כאן שייך דלא

, לקטלא דינם נגמר היו הכי דבלאו שבויים

 גזירות ולגזור לצער יכולין שהיה מה וכל

 מתחדשות הגזירות היה יום ובכל, גזרו

 כל ואת ישראל את ולהחריב, עקא על עקא

 היה רבה מצוה כ"א, יצאו כולו העולם

 ולא, פורתא הצלה שיהיה, להבריחה לסייע

 הלכה עשינו וכן, ו"ח ישראל שארית יאבד

 וכעת, ותושיה בעצה להם לסייע למעשה

 שברחו שאותן למפרע מילתא איגלאי כבר

 אכלו אריות שם והנשארים, ניצלו רובם
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, למו זכר ואין, הקהל מתוך ונאבדו, אותם

ת "שו ל"עכ, הארורים הזדים י"ע ונרצחו

 .חסד יהושע

' התוס דהתם, תשובה יש לדין אם והנה

 דמיהם כדימ יותר פודים אין שלכן מבארים

 אבל, אחרים יהודים יתפסו שלא כדי

 נתונים היהודים כל שממילא במקום

 אף לפדות ומותר זה חשש אין, בידיהם

 שיתפסו חשש אין כ"א, דמיהן מכדי יותר

 כי, רב ממון שיתנו י"ע, לשביה יהודים עוד

 ממה יותר המצב את להחמיר אפשר אי

 אף מיירי' שהתוס יימר מי אבל. כבר שהוא

 שהיהודים שאף, נפשות סכנת שכשי

 אינם כעת מ"מ, להרוג בידיהם נתונים

 שיהרגו שמאיימים אלא, אותם הורגים

 מה וגם. שיברח אחד כל עבור יהודים

 ורוב, נצלו הבורחים שרוב שנתברר שכתב

 להציל שמותר יימר מי, נספו הנשארים

 כמה לאבד זה ידי ועל, עולם לחיי אדם

 ועדיין, שעה ייח אלא יחיו שלא אף, נפשות

 .ל החשוקי חמד", עכ"ע"צ

וכתב הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

שלכאורה יש להעיר על ה'חסד יהושע' 

שהרי למעלה נתברר שאסור לעזור ליהודי 

אחר אם כבר נגזר עליו הרעה רח"ל, ורק לו 

בעצמו מותר לברוח, ואיך מתיר החסד 

יהושע לאחרים לעזור לו לברוח? וצריך 

שאני הכא כיון שסופן להרוג את  לומר א(

כולם לכן לא מתייחסים לחיי שעה, ב( כיון 

שלא קבעו שהוא צריך למות, אלא אמרו 

שאם יעשה מעשה מסוים יהרגו אנשים 

אחרים, שלכן מותר לעזור לו לברוח, כיון 

שעכשיו מסלק הנזק מעליו, ודומה לשטף 

נהר שבא לשטוף את שדהו שמותר 

ר לא ייכנס בתוך לאחרים לעזור לו שהנה

שדהו אע"פ שעי"ז ייכנס המים בתוך של 

חבירו, שכיון שהוא מתעסק בהצלה לכן 

מותר לאחרים לעזור לו, משא"כ אם 

החליטו שהוא צריך ליהרג כיון שכבר נגזר 

עליו לכן דומה כמו שהמים כבר הגיעו לתוך 

 שדהו שאסור לו להוציאו ולזרקו על חבירו.

 

 דינים העולים מסימן כו:

 א. יכול אדם לעשות דבר לטובתו אע"פ שיכול לצמוח מזה נזק לאחרים )ס"ק א(

ב. מותר לסלק הנזק ממנו לפני שהגיע אליו אע"פ שעי"ז יגיע הנזק לאחרים, אבל אחרי שהגיע 

הנזק עליו אסור לו לסלקו ממנו אם מזיק לאחרים )ס"ק ב( אולם אם רואה אנסים מגיעים 

 פצים של אחרים ולהביא להם כיון שעושה מעשה בידים )ס"ק ג(לחפצים שלו אסור לו ליקח ח

ג. יש לעיין אם אדם שלישי ראה נזק שעתיד להגיע לאחד וסיבב שיגיע לאחר האם נחשב 

 כמזיק ורוצח )ס"ק ד(

אסור להשתדל להעבירו ממנו ולהניחו על אדם אחר, אולם קודם  -ד. אם נגזר על אחד מס 

 הוא לא יקבלנו )ס"ק ח(שנגזר עליו מס מותר להשתדל ש
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מעיקר הדין  -ה. מי שברח מגוים ורוצים הגוים להרוג את אלה שנשארו אם לא יגלו איפוא הוא 

 מותר לגלות מקום מוצאו, אולם אין מורין כן לכתחילה )ס"ק ט(

 ו. צריך לסבול צער כדי שלא לגלות מקום מוצאו של אדם שרוצים הגוים להרוג )ס"ק י(

ם גזר דין מות ח"ו אסור לאחרים לעזור לו לברוח אם אדם אחר יהרג במקומו ז. אם נגזר על אד

טו(, ויש אומרים שאסור לו למצוא -ח"ו, אולם הוא בעצמו מותר לברוח וצ"ע )ס"ק ח וס"ק יד

 מחסה אצל אנשים אם יודע שכך מכניס את כולם בתוך סכנה )ס"ק טז(. 

, יש שסברו שהיה מותר לעזור ליהודים ח. בשעת השואה שהרגו יהודים בלי שום סיבה רח"ל

 לברוח אע"פ שאיימו שיהרגו בגלל זה יהודים אחרים )ס"ק יז(

 

 

  

 

דחיית הצלתו של ה'ספק', וכן של ה'טריפה'  - סימן כז

 )חיי שעה(, כדי להציל את השלם )חיי עולם(
 

 147י בהערה  סעיףשייך לפרק ב 

ז: אמנם הצלת הוודאי עדיפה "דעת הגרש

ילה על הצלת הספק, אבל אין לכתח

להעביר מכונת הנשמה מחולה לחולה בעל 

 ה בטיפול רפואי"סיכויים יותר, והו

 סימן, ג - ב תניינא) שלמה מנחת ת"בשו א(

 מןסי ריש) ג"הפמ כתב: "כתב(, א ק"ס, פו

 שודאי אחד יש אם' (,א ק"ס ז"במש שכח

, ספק וזה, וכדומה הרופאים י"עפ מסוכן

 הודאי, לשניהם מספקת אין אחת ורפואה

 בעיקר צריכים ולכן .ל"עכ 'הספק דוחה

 הסיכויים ועם הסכנה גודל עם להתחשב

 ועיין. כללואין להתחשב בגיל  ,להצלה

 של סדר' ובגמ במשנה הוריות מסכת בסוף

 צדקה לענין וכן ,משבי הצלה בענין עדיפות

 מאד קשה נוישבזמנ חושבני אך, וכדומה

מא כוונתו כי אין ]א.ה וש זה לפי להתנהג

ידיינו תקיפה להתנהג כחוקי התורה 

 מכשיר להעביר אולםבעניינים אלו[, 

 יותר במצב שהוא לאחר מחולה הנשמה

 להצלה סיכויים יותר לשני שיש או, קשה

 כאילו דחשיב יתכן כי, מאד מסופקני

 עצמו והחולה ,במכשיר זכה כבר הראשון

 אף לאחר שלו מכשיר מליתן פטור ודאי

 התחיל כבר אם וכן, מסוכן יותר שניה אם

 מסתבר ,מסוכן חולה עם להתעסק הרופא

 כך, המצוה מן פטור במצוה שהעוסק דכמו

 את מלהניח, אסור ואולי, פטור הוא

 כששניהם השני עם ולהתעסק הראשון

 את להציל סיכוי יותר יש אם אף ,בסכנה

 קובע אני שאין נאמנה לו אגיד. השני
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 הן השאלות כי שכתבתי מה בכל מסמרים

 ". ברורות ראיות יודע ואינני, מאד חמורות

 )חושן משה' וכיוצא בזה כתב ה'אגרות

 וז"ל "וכיון עג( סימן ב חלק משפט

 זכה כבר לרפאותו להיחידה שהכניסוהו

 בעד משלם כשהוא מיבעיא לא, בהמקום

 שאינו בין, החולים בבית שנמצא הזמן

 רק אם ואף, בחנם שם שמרפאין משלם

 במה קנה כבר מ"מ עני והוא בחנם ייםלענ

 להיות שצריך הזמן שם להיות שם שהובא

 והרופאים ח"ביה על שיש והשעבודים שם

 אסור גם ואולי מחוייב ואינו לרפאותו דשם

 שעה החיי יחיה ז"שעי זכותו את שיתן

 לחולה לחיות לו שאפשר קצר הזמן שהוא

 ימיו כל כשיתרפא לחיות שראוי אף אחר

 ו", עכ"ל.ל הקבועים

ח "ז: אם הנהלת ביה"עוד כתב הגרש

החליטה למנוע מטריפה את השימוש 

במכונה, יש לציית לדבריהם, דאם יתחילו 

 את השימוש לטריפה יהא אסור לנתקו

 ח"ביה החלטת"ש:[ "ב( ]ממשיך המנח

 ההחיאה במכונת פהיטר מהצלת להמנע

 כדבריהם הוא אמת אם, נכונה שהיא יתכן

, שלמים אנשים בה יםמציל הם יום שיום

 הרי פ"עכ, ברור כ"כ זה אין אם גם אך

 מסכים הנני שכן וכיון, כך החליטה ההנהלה

 נאמר אם שאף חושבני וגם .ג"הדר ש"למ

 לגזול גם חייבים נפשות הצלת שלצורך

 כלל אפשר דלא ג"בכה אפילו מאחרים

 מעשה לעשות לו אסור מ"מ, בתשלומין

 אם ישהר, ברשות שלא במכונה ולהשתמש

 נראה יותר ,הטרפה בהצלת התחילו כבר

 למען המכונה את ממנו לנתק אז שאסור

 כמעשה נחשב זה אז כי ,שלם אדם הצלת

 במדבר שנים הלכו שאם ונראה ,בידיים

 מה להם ואין פהיטר ואחד שלם אחד

 ימותו ששניהם ברורה ובסכנה לאכול

 את להרוג רשאי השלם אין מ"דמ ,ברעב

 שיגיע עד נפשו את בו ולהחיות פהיהטר

 עצמו להציל שמותר ננקוט אם אף, לישוב

 שדעתו הבנתי ג"הדר מדברי] חברו בממון

 רק הוא שמותר דמה כהסוברים נוטה

 איך כ"וא, בתשלומין דאפשר טעמא משום

 פהיטר להרוג שמותר לומר נוטה ר"כת

 מממון פחות זה וכי ,שלם אדם להצלת

 אדם אצל הנמצא לקיתון ובנוגע [.חברו

 להקדים שצריך דיתכן ד"נלענ היה שלישי

 קדימה זכות לו שיש האיש את ולהציל

 כזה באופן ,הוריות מסכת בסוף כדתנן

 לשניהם הקיתון את יתן שאם הדבר שברור

 הביא ר"כת אך, ברעב שניהם ודאי ימותו

 ל"עכ" אחרת שאומרים ידעתי וגם

 .ש"המנח

ג 'שהודאי דוחה את "בעניין דברי הפמ

, סימן ב"ח מ"חו) מ"אג ת"שוב ע"עהספק', 

 ' )לרבי משה שרמןהרב כבוד' פרס, (ג"ע

 פרס (,63 עמוד) מיהודה שבט, (169 עמוד

 ב"ח, א"ק-א"צ עמוד ג"ח) ורפואה הלכה

 ממעמקים ת"שווב, (ד"קפ-ו"קמ עמוד

 (.א, סימן ה")ח
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ובניגוד לדברי הגרשז''א הנ''ל שאסור 

לנתק את מכשיר ההנשמה מהטריפה 

לצורך הצלת השלם, דעת הגאון הרב זלמן 

נחמיה גולדברג שליט"א שמותר והדברים 

צע"ג ויתבאר לקמן בס"ק טז בעזה"י. 

)הלכה ורפואה ח''ב עמוד קצא, עמק הלכה 

, בשבילי הרפואה ח''ח 64אסיא, עמוד  -

שראוי לתקן שיכניסו את  עמוד טז. והוסיף

החולים והפצועים לטיפול נמרץ לפי סדר 

הגעתם, רק כשיכניסו מי שחייו רק חיי 

שעה, יתנו שאם יגיע חולה שיכול לחיות 

 חיי עולם, יוכלו לדחות את הטריפה(.

ז שאין לעזוב חולה "כל דברי הגרש

שהתחילו לטפל בו, כל זה להצלת חולה 

תר, אבל פ שסיכוייו טובים יו"אחר ואע

להצלת שניים, או מטריפה לשלם, וודאי 

 יעזוב להצילם

 דהסיבה ל,"ש הנ"המנח שכתב מה לגביג( 

 של ברפואתו להתעסק התחיל שאם

 ישפ ש"אע השני להצלת יעזוב לא הספק

 שמצינו כעין הוא, להצלתו סיכוי יותר

 אף, המצוה מן פטור במצוה שעוסק

 בזה עיין .גדולה יותר השניה שהמצוה

: שכתב.(, כה סוכה) א"הריטב דושיבחי

 מצוה להניח בעי דאפילו ל"קמ דהא ל"י"...

 אין ,הימנה גדולה אחרת מצוה לעשות זו

 הרי האחרת מן דפטור דכיון ...בידו הרשות

 ואסור ,רשות של כדבר עכשיו אצלו היא

. "רשות של שהוא דבר מפני מצותו להניח

 המצוה את לעזוב שאסור הסיבה כ"וא

. בה שעוסק במצוה זלזול הוי כי ,הראשונה

 התחילאם ש יתחדש דבריו לפי ולכאורה

, שניים ולהציל לעוזבו ויכול, אחד להציל

לא  למה קשה ואמנם, לעוזבו אסור יהיה

 לכל שדוחה כשם" בהם וחי" נימא, שדין

 את שעוזב הזלזול את ידחה כך, התורה

 גדולה יותר למצוה ועובר הראשונה המצוה

 אומר היה אםבשלמא ו ?יםאנש שני להציל

 בלוי לטפל והתחיל שכשטעה ,ש"המנח

 שעוסק כיון, בכהן לטפל להקדים במקום

, לעוזבו רשות לו אין בלוי בטיפול עכשיו

, נפשות הצלת יותר כאן אין ס"וס כי, ניחא

 לעזוב ויכול באחד לטפל כשהתחיל אבל

 הצלת מצות כאן יש, בשניים לטפלו

 להתעסק כשהתחיל גם ,ואולי !נפשות

 לעוזבו יצטרך, שעה חיי שחייו בחולה

 ומשום, עולם חיי לחיות שיכול במי ולטפל

. ובאמת וכדאמרן, נפשות הצלת מצות

ש הם דווקא "מסתבר, שאכן כל דברי המנח

באופן שמתעסק בהצלתו של ה'ספק', 

שאין לעבור להצלת מי שבגדר 'וודאי', כי 

ס מתעסק בהצלת אדם אחד לחיי "סו

ן להניח את מי שכבר התחיל עולם, ואי

להתעסק בו, אבל כשמרוויח הצלת חיים 

ממש, וכגון מאחד לשניים, וכן מטריפה 

עוסק במצוה פטור מן "לשלם, אין אומרים 

, כשם שפשוט שמי שמתעסק "המצוה

במצות השבת אבידה, אמנם פטור 

מלהביא פרוטה לעני, אבל לא פטור אם 

נ "נ, כי הפיקו"העני נמצא במצב של פיקו

 ל."דוחה את האיסור לעזוב את המצוה וכנ
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ואף שלגבי רציחה בסברת 'מאי חזית', 

אמרינן שאין אנו יודעים דם של מי יותר 

ז "אדום, של אחד או של מאה אחרים, בכ

ש "לגבי הצלת נפשות יש סדר עדיפויות, וכ

שהצלת שני אנשים עדיפה על אחד, 

והצלת שלם עדיפה על הצלת טריפה, ולכן 

ולכן נראה,  ש של 'עוסק במצוה...'.אין חש

ברופא המטפל, יעזוב אחד כדי להציל את 

השניים. ואמנם כל זה מדובר, כשיש שניים 

י שנעזוב את "נ, וע"לפנינו במצב של פיקו

ההתעסקות ביחיד, נוכל להצילן, אבל אין 

בכלל זה, שנפסיק לטפל בחולה )אפילו 

להצלת חיי שעה שלו( כי ההתעסקות בו 

על מערכת הצוותים הרפואיים,  מכבידה

ועל הציוד הנדרש להצלתו, ומפריעה 

לטיפול הציבורי בכלל החולים, כדהביא כן 

בשם גדולי ישראל בספר 'מפנקסו של 

, וכפי שסיכם שם 140ד עמוד "רופא' פ

ערך קדושת חייו "א: "ש קליין שליט"הגרמ

של החולה היחידי הסופני גובר על 

 ."שיקולים מערכתיים

לי הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א וכתב 

שהטעם למה צריך להפסיק לטפל באבידה 

ולהתעסק בהצלת נפשות הוא משום שזה 

חלק ממצות 'וחי בהם' שפיקוח נפש דוחה 

כל המצוות, אבל כשעוסקים במצוות 

פיקוח נפש י"ל שעכשיו עוסק הוא במצוה 

הזאת ומהיכי תיתי שיפסיק את המצוה 

שהיא יותר  בשביל מצות פיקוח נפש

 .חשובה מזה

ולכן יוצא שאם נקבל את סברתו של 

הגרשז"א שאין צריך להניח את הספק 

בשביל להציל את הוודאי, א"כ כמו"כ י"ל 

שלא צריך להניח את היחיד בשביל להציל 

 את הרבים.

יש להסתפק, אם מותר לנתק חולה יחיד 

 ממכונת הנשמה כדי להציל רבים

ברור שלחברה ד( ולענין מכונת הנשמה, זה 

לשעון שיכבה בעוד זמן קצר ואז להציל את 

השנים, וודאי מותר וחובה לעשות כן. 

ולענין לנתק את המכונה מהיחיד להצלת 

הרבים, יש להסתפק, האם ניתוק המכונה 

נחשבת כמעשה רציחה, ואסור לעשות כן 

גם להצלת רבים, או שניתוק מכונה הוי רק 

כמניעת הצלה, שאסור מלא תעמוד, 

 ובמקום הצלת רבים אין לאסור.

וכתב הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

 כבר אם" הגרשז"א כתב שם במנח"שש

 נראה יותר ,הטרפה בהצלת התחילו

 למען המכונה את ממנו לנתק אז שאסור

 כמעשה נחשב זה אז כי ,שלם אדם הצלת

", משמע מזה לכאורה שנחשב בידיים

ות כמעשה רציחה. וכן מבואר מדברי תשוב

והנהגות הובא לקמן בס"ק יב, אולם מדברי 

( משמע חלק יג סימן פט)ציץ אליעזר 

שלא נחשב כמעשה רציחה, שכתב שם 

שאסור לעכב יציאת נשמה של גוסס ע"י 

ולכן אסור לחבר לו  –גורמים חיצוניים 

מכשיר הנשמה שזה מעכב יציאת נשמתו,  

ומשום כך אם עבר וכתב עוד שם וז"ל "

ה לאחר מיכן שסבלו רב ועשה כן כשרוא
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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 עוד נגד 

ל, א"כ מוכח מכאן שלא " עכ"רצון השי"ת

נחשב כמעשה רציחה שהרי גוסס כחי לכל 

דבריו ואסור לגעת בו שמא יקרב את 

מיתתו בידים וק"ו להרגו בידים שבוודאי 

אסור, ומה שהתיר לנתק את המכשיר היינו 

באופן שאינו מזיזו כלל וכגון שמוציא 

המכשיר מן השקע, וכן הוא דעת המשנה 

 הלכות )יז סימן קעה(.

לא כ"כ הבנתי למה לא נחשב כמו  אולם

רציחה, שהרי עכשיו חי ע"י המכשיר 

 הנשמה וצ"ע.

 

ח שטריפה "מ שטרנבוך: לדברי המנח"הגר

קל מעובר, לכאורה מותר להרוג טריפה 

כדי להציל שלם, ובוודאי שמותר להעדיף 

 את השלם במכונת הנשמה ציבורית

 סימן א"ח) והנהגות בתשובות ע"עה( 

 שונו הובא עד סעיף_טו[:ל(, שכתב ]תתנח

 מחלקת ראש, מובהק רופא, חרדי יהודי"

 שאל ביוהנסבורג חולים בבית נמרץ טיפול

 ברשות: שאלתו תורף וזו, חמורה שאלה

 חדישה החייאה מכונת קיימת החולים בית

 .אחת מכונה אלא להם ואין, מאד

 להציל אפשר הזאת המכונה באמצעות

 הפנימיים שאבריהם חולים שעה לחיי

 ביום יום מידי ,ומאידך. פהיטר והם נקרעו

 .עולם לחיי להצילם שאפשר חולים מגיעים

 פהיטר להציל במכונה ישתמשו אם ,הנה

 המכונה לנתק יוכלו לא שוב ,שעה לחיי

 מפני, עולם חיי שחייו לחולה ולחברה ממנו

 שמן נחליט אם ואפילו, יםיביד שממיתו

 ולחברה מטריפה המכונה לנתק מותר הדין

 קודמין עולם שחיי ,להצילו שלם לאדם

 הראשון של המשפחה קרובי הלוא, להצלה

 את ולנתק ליטול ירשו ולא צעקה קול ירימו

 החולים בית החליט לכן, פהימהטר המכונה

 החייאה במכונת להשתמש שלא, בתקנותיו

 ולהצילם לרפאותם שניתן לחולים אם כי זו

 המכונה את לבזבז כדאי שלא, עולם לחיי

 שאין בזמן בו, פהיטר של שעה חיי אריךלה

 לחיי להצילו שניתן יהודי חולה שאין יום

 הנחיות פ"שע מתפאר ל"הנ והרופא, עולם

 לבו אבל, עולם לחיי יהודים הרבה הציל אלו

, כך לנהוג אסור תורה מדין שמא נוקפו

 שחייהם החולים את גם להציל עליו אלא

 . שעה חיי

 להציל חייב דין פ"ע באמת שאם שואל עוד

 הוא אם, שעה לחיי שהם אלו גם במכונה

 על ולעבור ההחייאה מכונת את לגזול חייב

 חיי פהיטר יהודי להציל כדי ,ח"ביה תקנות

 לכן ,חרדי יהודי ל"הנ והרופא והיות .שעה

 ההוראה מגדולי תורה דעת ומבקש שואל

 . א"שליט

 מחוסר אפריקה בדרום כאן ובהיותי

 ובשום, מקופיא יםדבר בזה העלתי, ספרים

, הדברים על לסמוך אפשר אי אופן
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, א"שליט ההוראה לבעלי מסורה וההכרעה

 הם דברינו וכל ,עולם לחיי נוגע והדבר

 ברור אינו הדבר לכאורה הנה. בלבד לעורר

 ז"ה ת"יסוה מהלכות ה"פ ם"דברמב, כ"כ

 לרפאות מישראל נפש הורגין שאין כתב

 שאין ,אנס מיד אדם להציל או ,אחרת נפש

 שכל ,ז"ולפי .נפש מפני נפש מאבדין

 מפני נפש מאבדין אין"ש מפני הוא הטעם

 אפילו שאינו פהיטר ז"לפ כ"א ,"נפש

', א ח"ע בסנהדרין כמבואר נפש מקצת

, נפש להציל כדי רגוולה מותר היה לכאורה

 בזה שייך אין שעה חיי דחייו פהידבטר

 נפש מפני נפש דוחין שאין ם"הרמב כ"מש

 י"פ ם"להרמב, כמת נחשב ריפהט שהרי

 . ז"ה ממון דנזקי

 ז"סופ במשנה מפורש הלוא וביותר

 אף, אחר להציל כדי עובר שהורגין דאהלות

 מיתה חייבין ם"בעכו העובר שהריגת

 להציל עובר הורגין מ"מ, אסור ובישראל

 דהריגת( ו"רצ) מצוה ח"המנ כ"ולמש. אחר

 יוכל שעובר כיון ,עובר מהריגת קיל פהיטר

 אינם דחייו פהיטר כ"משא ,עולם חיי לחיות

 ,שם דעתו ולכן, גרידא שעה חיי אלא

 אחד לנו תנו שאמרו אדם בני של בסיעה

 יש דאם, כולכם את נהרוג לאו ואם ונהרגנו

 חשיב דלא למוסרו מותר ,ביניהם טריפה

 ,שם ולדעתו, ש"ע כולם מפני ונדחה נפש

, טריפה על יעבור ואל יהרג דין אין גם

 להם למוסרו דאף ,מפורש הנה .ש"יעו

 להתיר יש לכאורה ז"ולפ .מותר בידיים

 ו"וק, נפש להציל כדי פהיטר הריגת איסור

' א ג"ל כתובות' תוס ועיין, ש"וכמ מעובר

 כגברא הוי פהישטר ,אפשר אלא ה"ד

 . ש"ע, קטילא

י סובר דאין להרוג עובר "אמנם הנוב

להצלת השלם, אבל בבית יצחק חלק עליו 

 ירוהת

, כתב ט"נ סימן מ"חו תנינא י"בנוב ברםו( 

 להציל הטריפה את להרוג הותר מי אטו

 בכך ומה, מעולם שמענו לא זה השלם את

 יםיביד איסור מ"מ ,חייב אינו הטריפה שעל

 ה"יעוש ,'וכו הטריפה את להרוג עושה

 בית ת"שבשו הראוני אבל. בזה כ"מש

 דברי את הביא ב"קס סימן ד"חיו יצחק

 להרוג שמותר וכתב עליו וחולק ,י"הנוב

 . שלם אדם להציל כדי פהיטר

יסוד המחלוקת: האם מה שהורגים עובר 

המסכן את אימו הוא רק כי רודף, ואז אין 

להתיר הריגת מי שאינו נפש, או שנהרג כי 

 ה לטריפה"אינו נפש, ואז הו

 א"פ ם"שברמב, הוא הנידון ויסודז( 

 יאשה שהעוברה ,כתב ט"ה רוצח מהלכות

 ,במעיה העובר לחתוך מותר ,לילד מקשה

 הוא וכן .להורגה אחריה כרודף שהוא מפני

 מפורש הרי .ה"תכ סימן מ"חו ע"בשו

 דושיובחי. רודף מדין העובר את שהורגין

 ההיתר ששורש ,כתב ל"זצ מבריסק ח"הגר

 היתר אין הכי בלאו אבל, רודף מדין רק הוא

 גם פהיבטר ז"ולפ, נפש שאינו אף להורגו

 שאיננו כל להורגו היתר דאין כן הדין יהא

 ע"בסמ אכן(. שם) ת"בנובי מ"וכ .רודף

 וכן, ש"ע נפש שאינו משום ההיתר ,כתב
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 שעיקר ,במשנה שם א"הגרעק מפרש

 לילד במקשה עובר הריגת להתיר הטעם

 שם וכדתנן, נפש אינו שעובר משום הוא

 נפש דוחין דאין בו נוגעין אין רובו דביצא

 ,רודף משום דיהרג אמרינן ולא ,נפש מפני

 חשיב לא לה רדפו דמשמיא כיון כ"דע

, ש"ע :ב"ע דף בסנהדרין וכמבואר, רודף

 . ש"וכמ נפש שאינו משום שנהרג אלא

 א"סק ה"תכ מ"חו תשובה בפתחי ועיין

 ובאחרונים א"ל סימן יאיר החוות בשם

 ם"הרמב דברי שונות בדרכים שפירשו

 באחיעזר ןועיי, רודף מדין נהרג שעובר

( ג"סק ב"ע סימן ג"ח) ל"זצ ע"להגרח

 הטעם עיקר שלהלכה שנקט כ"ג דנראה

, נפש שאינו משום הוא עובר להרוג דמותר

 משום ההיתר שאין ,שם מדבריו משמע אך

 הטעם עיקר אלא, גרידא כרודף דעובר

 נפש אינו והוא ,האם חיי שמסכן שכיון

 שייך ואין .האם מפני נדחה לכן ,עדיין

 בעלמא טריפה להרוג דאין י"הנוב סברת

 היא ידו על ס"דסו כיון שלם משום

 בו נוגעין אין נפש כשהוא אבל, מסתכנת

, אחריה קרדפו דמשמיא ,האם להציל כדי

 ולדבריו. ה"יעוש, כרודף למיתה נידון ואין

 על השוק מן טריפה סתם להרוג היתר אין

 אינו שהטריפה כיון שלם אדם להציל מנת

 .רודפו

ה ציבורית, יתכן שכיון שמיועדת במכונ

להצלת חיי עולם, הטריפה שמשתמש בה 

על חשבון השלם נחשב כעובר הרודף, 

 ע"ואפשר לנתקו ממנה לכו

 מיועדת שהמכונה דידן בנידון ז"ולפח(  

 ל"י, לזמן לטריפה ונמסר עולם חיי להציל

 את מהשלם לוקח הטריפה כאילו דהוי

 א"הגר ביאור עיין] כרודף ודינו המכונה

 אף הוא רודף שדין ד"ע ק"ס ח"שפ סימן

 עובר מדין ומקורו, ובגרמא מתכוין באינו

 נדחה ,נפש דאינו דכיון נימא ושוב[, ל"הנ

 . וכנתבאר שלם מפני

מ שטרנבוך לדחות הראיה "אבל דעת הגר

מעובר לטריפה, כיון שטריפה נקרא אדם, 

 ולכן אין להרוג טריפה כדי להציל השלם

 ,מעובר ראיה שאין חותלד יש מיהוט( 

, להרגו מותר ולכן אדם נקרא לא דעובר

 פהיטר אבל( בזה א"ל סימן י"בחוו עיין)

 אחר להציל אדם להרוג ואסור אדם נקרא

 יש בממון דאפילו ועוד, ת"יהנוב וכדברי

 בממון עצמו להציל לאדם שאסור סוברים

 שאפשר מפני היינו להמתירין ואף, חבירו

 להרוג דאין ראמסב נראה לכן, בהשבה

 כדי שעה חיי שחייו פהיטר לואפי אדם

 . אחר להציל

אבל כיון שעדיף להציל חיי עולם מחיי 

שעה, ותדיר נצרכים שלמים למכונת 

ההנשמה, מותר להימנע מלהשתמש בה 

 להצלת הטריפה

 לפני דכשמגיע, נראה בנדונינו ולכאורהי( 

 והשני עולם חיי האחד חולים שני הרופא

 החיי את להציל הוא חייב דינאמ - שעה חיי

 לפניו וכשמגיע, דעדיפא, בראשונה עולם

 כ"ג שעה חיי להצילו שיכול פהיטר חולה

 השאלה בנדוננו כאן אבל, להחיותו חייב
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 יום יום הרופאים עדות פ"שע היא

 במכונה עולם לחיי חולים להציל מזדמנים

 דחינן דלא נראה איסורים שלענין אף, זו

 ולא לפנינו כבר נ"וקידפ כשהסיבה אלא

 למחר שיתחדש נ"פיקו מפני איסור נדחה

 והוספות במפתחות ישראל חמדת עיין)

 ח"ביה תקנות פ"שע הכא מ"מ(, ז"ט לדף

 לחיי פהיטר מלהציל עצמו מונע אלא אינו

 במכונת להשתמש כ"אח שיוכל כדי שעה

 ויהיה עולם לחיי יהודי להציל כדי זו החייאה

 נפשות דהצלת זו גדולה מצוה לקיים בידו

, כאלו חולים יום יום שמצוי, עולם לחיי

 חיי בפנינו חולים ששני כמו הוי לכאורה

 . עדיף עולם חיי דודאי שעה וחיי עולם

א, דכל דבר "ומביא ראיה לסברתו מהחזו

המצוי נידון כלפנינו, וממילא תמיד נחשב 

י המכונה, "שיש שלם לפנינו להינצל ע

 ועדיף על הטריפה

 שהדבר דהיכא ,שכתבנו זו אוסבריא( 

 מצינו ,ממש כלפניו נחשב יום יום תדיר

 ,ב"ל אות ב"כ סימן אהלות א"בחזו דוגמתו

 מת לנתח שמותר האחרונים כ"שמש

 צ"אי, בפנינו כשהחולה נפש הצלת לצורך

 חולה מצוי אפילו אלא, ממש בפניו להיות

 לפניו שאינו אף כלפניו כבר נחשב כזה

 אלא יםיביד הורגו ואינ הכא, וכאמור. ממש

 כדי להצילו במכונה משתמש אינו רק

 נפש דהצלת ע"מ לקיים באפשרותו שיהא

 שקרוב וכיון, יותר נעלה באופן עולם לחיי

 בפעולת ויעסוק המכונה יחבר שאם לודאי

, שעה חיי להחיותו פהיהטר של זו הצלה

, דעדיף עולם חיי של הצלה כ"אח בזה ימנע

 להציל כדי ונההמכ את להניח שמותר נראה

 פהילטר ליתנו ולא עולם חיי נפש רק

 ז"ה מ"מנזק י"פ ם"לרמב למת כבר שנחשב

 . ש"ע

ם דייקו מפסק "א והחידושי הרי"המהרש

ע בקיתון המים, דאדם שלישי יחלק "ר

ז שניהם יחיו רק "המים ביניהם למרות שעי

חיי שעה, ולא יעדיף להחיות אחד חיי 

 עולם

 םיבשני ב.(,ס) מ"דב מהא ב"צ מיהויב( 

 ,לאחד מים של וקיתון בדרך מהלכין שהיו

 ז"ולפי .קודמין דחייך ע"כר ל"קיי

 אליו בנוגע אינה המים קיתון כשחלוקת

 במקרה הנה, אחרים א"בנ לשני לחלק אלא

 יתן ואם, לישוב יגיע מהם לאחד יתן שאם

 שייך דאין ג"בכה, שעה חיי יחיו לשניהם

 לשניהם המים יחלקו ע"לכו, קודמין חייך

 אף ז"שעי אפילו שעה חיי שניהם שיחיו

 ש"ע, עולם לחיי יגיע לא מהם אחד

 כן שדייק שמעתי וכן, שם א"בח א"במהרש

 ונדפס) ל"זצ ם"הרי חידושי בעל ק"הגה

 בליקוטים ת"עה ם"הרי חידושי' ס בסוף

 בגליונותיו א"החזו כתב ז"ועד( )שם מ"לב

 (. ש"יעו ת"יסוה' הל הלוי ח"הגר' לחי

ז שם "מ שטרנבוך, דכ"ל כותב הגראב

שאפשר לתת לשניהם ומאי אולמא האי 

מהאי, אבל כאן שאם יתן לחיי שעה לא 

יוכל לתת לחיי עולם כלל, הוא עדיף, 

 ח"ובפרט שכך תקנות ביה
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 השייכת החייאה במכונת הכא ז"ולפיג( 

 כ"ג הדין ל"צ היה לכאורה חולים לבית

 ייח ולבטל עולם חיי להעדיף יכול שאינו

, דמי דלא נראה אולם, פהימהטר שעה

 את ולתת שניהם לקיים אפשר דהתם

 שיחיו פ"עכ ולקיים לשניהם מים הקיתון

 אבל, כן לעשות חייבין לכן, שעה חיי שניהם

 עולם וחיי עכשיו שעה חיי שלפניו נויבנדונ

 יוכל לא כבר שעה לחיי יתן ואם, זמן לאחר

 חלוקה חשיב לא זה, עולם לחיי להציל

 הגורם יםיביד מעשה עושה אלא ניהםלש

 שיבואו כ"אח והרי, עולם חיי הצלת למנוע

 או עולם חיי או להציל שיוכל לפניו שניהם

 וכיון, עולם חיי להעדיף יש ודאי שעה חיי

 שמזדמן לודאי קרוב הרופא שלדעת

 להניח לו מותר ,עולם חיי הצלת במוקדם

 שיוכל כדי זו במכונה מלהשתמש ולהשהות

 ה"ובלא, דעדיף דוקא עולם לחיי להציל

 לבית שייכת ההחייאה שמכונת שכיון נראה

 להשתמש אין תקנותיהם ולפי החולים

 ואין, עולם חיי להצלת אלא זו במכונה

 שעה לחיי פהיטר להצלת זו מכונה לבזבז

 על לעבור מחוייב שאינו נראה, גרידא

 לחיי פהיטר יהודי להציל כדי ולגזול התקנון

 היכא הצלה חיוב מצינו אשל ועוד .שעה

, נפש להציל כדי חבירו ממון לגזול שצריך

 במקום כ"אח ולשלם לגזול דמותר ואף

 אפשר( מהו ה"ד: ס ק"ב' תוס עיין) נ"קויפ

 בפרט, היתר רק אלא חיוב זה שאין

, ב"צ ז"וד ,פהיטר להציל כשמדובר

 לקיים לרופא להתיר נוטה דעתי ולמעשה

 תורה ןדי גם שזהו החולים בית תקנת

 שאין כיון ומיהו, כשמצוי עולם לחיי להציל

 זאת בהלכה תלויים ונפשות, ברור הדבר

 גדולי דעת לשמוע אצפה, שעה לחיי אף

 . הוראה

י זילברשטיין הציע, לחבר את מכונת "הגר

ההנשמה לשעון, וכל זמן מסויים צריך 

להפעיל את המכונה, ואז מותר להעבירה 

מ "מהטריפה לשלם. אבל דעת הגר

 שטרבוך דרשאים להימנע מלטפל בטריפה

 בארץ גדולים מכמה תשובות וקבלתייד( 

 לרופא להתיר לדברינו והסכימו, ישראל

 דין כ"ג שהוא חולים הבית תקנת לקיים

 דבריהם נביא י"ובעזה, ש"וכמ תורה

 עוד לשמוע ואשמח, בהם ונדון א"במק

 להתנהג היאך ובגולה בארץ ח"הת דעת

 א"שליט זילברשטיין י"הגר וידידי .בזה

 חשמלי שעון להתקין ,מחוכמת עצה מצא

 כל לכיבויה יגרום אשר ההחייאה למכונת

 מחדש להפעיל דואג והרופא, )מסויים זמן

 שיכבה ולאחר ,(שמתכבה לפני פעם כל

 כיון, עולם לחיי המכונה להעתיק יהא מותר

 זאת כשהצעתי אבל. פועל איננו שעכשיו

 לעשות מסוגל שאינו טען, השואל לרופא

 רואים הקרובים שכאשר כיון, כן

 פותחים הם לאחר המכונה שמעתיקים

 ובינתיים(, כבויה שהמכונה אף) בצעקות

 אותו שיאשימו ומפחד, מת שעה חיי הבעל

 אם, למעשה ושואל חוזר לכן. החולה ברצח

 טריפה לבעל המכונה לחבר להתחיל לא

 כן או( חולים הבית כתקנת) שעה לחיי
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 אם, שימות עד שעה החיי בעל אל לחברו

 קדם שהוא מפני להצילו תורה דין זהו

 . לדחותו ואסור

ורק אם כבר חיברו את הטריפה למכונה, 

יש לחבר את המכונה לשעון, וכשיבוא 

 השלם יחבר אליו את המכונה

 במקרה הדין מה לברר יש עדיין אךטו( 

 נמצא כ"ואח ,החייאה למכונת חולה וחיברו

 שניתן חולה לפניו בא ובוש ,טריפה שהוא

 את להעביר מותר אם, עולם לחיי להצילו

 שבניתוקו, עולם לחיי ולחברה המכונה

 השני הצלת ובאי כרציחה הוא מהמכונה

 חמורה השאלה ובזה, הצלה העדר רק הוא

 כגוזל הטריפה תקנותיהם לפי דהרי ,מאוד

 ז"וד, שלם מפני שנדחה נימא אי, המכונה

 צ"הבי עם י"מהנוב בפלוגתת לכאורה תלוי

 ל"הנ העצה לעשות יש ובזה, ל"הנ ח"ומנ

 חשמלי לשעון מחוברת המכונה שתהא

 מהחדר הקרובים יוציאו עולם חיי וכשיבוא

 להצלת המכונה יעבירו המכונה וכשתכבה

 זה דבר נברר א"במק ה"ואי, עולם חיי

 .ל התשובות והנהגות", עכ"י"בעזה

 

 טז( והנה בשו"ת משנה הלכות )חלק יז

סימן קעה( כתב אריכות גדולה על כל 

הנושא הזה, ודעתו לצדד שמותר להוציא 

את המכונה מהאדם הטריפה בשביל 

להציל אדם השלם, ובנה את יסודו על 

המאירי בסנהדרין שאם מכריח גוי להרוג 

שמותר להרוג  -טריפה או שיהרוג אותו 

את טריפה כיון שאין כאן שאלה של מאי 

טפי שהרי כיון  חזית דדמא דידך סמיק

שהוא שלם לכן הוא סמיק טפי, ואע"פ 

שהנו"ב סובר שאסור וכנ"ל מ"מ כאן יותר 

טוב כי סילוק המכונה הוא גרמא, עכ"ד 

בקיצור נמרץ, ולהבחל"ח כן כתב הגרז"נ 

 גולדברג שליט"א )והובא למעלה באות ב(.

וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

כאן לא שלענ"ד קשה על דבריהם שעד 

מצאנו שמתיר המאירי להרוג טריפה אלא 

כשמכריחים אותו להרוג אותו שאז הוא 

אנוס, משא"כ כשמתרפא ע"י הריגת חבירו 

כיון שאינו אנוס כ"כ שהרי ברצונו מתרפא 

לכן אסור, ודומה למה שכתבו הפוסקים 

שאסור לחטוף קיטון של מים ששייך 

לחבירו אם אין מספיק מים לשניהם, ואינו 

ה להריגת תינוק שיצא ראשו שמסכן דומ

את אמו שהתיר המאירי לאמא להרוג אותו 

]אבל אחרים בוודאי אסור להם להרוג את 

התינוק שאין דוחין נפש מפני נפש וכמו"ש 

בסנהדרין דף עב:[ כיון שאע"פ שאין 

התינוק נחשב לרודף דמשמיא קרדפו לה 

מ"מ סוף סוף התינוק רודף אותה עכשיו, 

תינוק בשביל להשתמש עם משא"כ להרוג 

האברים שלו לצורך הצלתה בוודאי אסור, 

והרי סתימת הפוסקים שאסור לעשות 

השתלת לב דהיינו שמוציאים את הלב 

מאדם חי שבדרך למות, ואע"פ שהוא 

טריפה, והיינו טעמא כיון שאסור להרוג את 

השני בשביל הצלתו ואע"פ שהיא טריפה, 

 ולכן הפסק הזה צ"ע לענ"ד.  
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נ, היותר חולה קודם, כדיני "אין פיקווכש

 הקדימויות בסנהדרין לב:

 קדימה בעניין דיברנו כאן דעד, ודעיז( 

 בחולים אמנם, נ"קויפ בה שיש להצלה

 מי את הגדר, נ"קויפ של שאלה שאין

 במאירי מצינו דהנה .אחרת הוא להקדים

 שאין דברים יש: "שכתב:(, לב סנהדרין)

 לחזר צריך ואתה ,בהם שולטת הדין מדת

 את ולהכריע ,יותר שראוי מה אחר בהם

 דרך ,מחייבתו הדין מדת שאין למה האחד

 כתוב :שאמרו והוא .מעולה ומדה פשרא

 וכתוב ,עמיתך תשפוט בצדק אומר אחד

 לדין כאן ?!ףותרד צדק צדק אומר אחד

 עוברות ספינות שתי ,כיצד .לפשרא כאן

 בבת שתיהן עברו אם ,בזו זו ופגעו ,בנהר

 .עוברות שתיהן ,זו אחר בזו .טובעות תאח

 בית במעלת עולים שהיו גמלים שני וכן

 בצד שניהם עברו ,זה את זה ופגעו ,חורון

 כיצד .עוברים ,זה אחר בזה .נופלים ,אחת

 תדחה .טעונה ושאינה טעונה .נעשה

 לעירה קרובה .הטעונה מפני טעונה שאינה

 מפני הקרובה תדחה .מעירה ורחוקה

 ,רחוקות או קרובות יהןשת .הרחוקה

 פשרא הטל ,טעונות אין או טעונות שתיהן

 כיוצא כל וכן .לזו זו שכר ומעלות ביניהם

 כוביהע לסבול שיכול רואים שאנו כל ,בה

 מפני בריא וכן ,חברו מפני ידחה ,ביותר

 אמרו הדין לענין אף .בזה כיוצא וכל ,חולה

 ,דינין בעלי הרבה הדיין לפני היו שאם

 לתלמיד ואלמנה ,לאלמנה יתום מקדימין

 ואשה ,הארץ לעם חכם ותלמיד ,חכם

 ואם ,מרובה שבשתה מפני ,לאיש קודמת

 שיותר מי כ"וא. "לקודם מקדימין ,שוה הכל

 שיש מהדין פךילה וזה, קודם הוא, חולה

 אם שספק כגון, מסוכן שהיותר, נ"קויפב

 נדחים, טריפה כגון חולה היותר וכן, יחיה

 המאירי בדברי ואילו, םהשל החולה מפני

 בספק מיירי לא כי, קודם חולה היותר ל"הנ

 .נ"פקו

י זילברשטיין: מותר לרופא "דעת הגר

להפסיק טיפול ארוך בחולה, כדי שהחולה 

 הנצרך לטיפול קצר לא יאלץ להמתין

ג "יח( ומצאתי בספר 'הלכה ורפואה' )ח

י זילברשטיין "בעמוד צט(, שכתב הגר

התחיל לטפל א, שאף שהרופא "שליט

ז אם החולה השני צריך "בחולה הראשון, בכ

רק זמן קצר לטפל בו, מותר לו להקדים את 

משום שעינוי הוא לאחרון להמתין "השני, 

זמן ממושך עבור טיפול או שאלה קצרה 

 ז"רדב. והביא ראיה לזה, מדברי ה"מאוד

(, שכתב: י הלכה כ פרק סנהדרין הלכות)

 צריך וטהפר של הדין שאם לי ומסתברא"

 הוא פשוט מנה מאה של ואותו ,ומתון עיון

 לענות ראוי שאין ,ליה ושרי פסיק ,מאד

 ."זה של מתון מפני אותו

עוד כתב, שיש להקדים נתינת תוצאות 

בדיקה לחולה ששרוי במתח רב, ועוד יש 

 להקדים: יתום, אלמנה, רבים ושלום בית

יט( ועוד כתב )שם, בעמוד ק(, שמדברי 

, יש ללמוד שכששנים מחכים ל"המאירי הנ

לקבל תוצאות של בדיקות, אחד לבדיקת 

דם פשוטה, והשני לבירור על מחלה 
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ממארת, יש להקדים את השני, אף שבא 

אחרון בתור, משום שסבלו רב. עיי'ש עוד 

שצריך גם להקדים את היתום, האלמנה, 

ח, וכמו כן גם רפואת הרבים קודמת "והת

'אורח לרפואת היחיד, כמבואר בספר 

משפט' )סימן טו(. והוכיח עוד מכסף 

מ סימן סו(, שיש להקדים "הקודשים )חו

את הטיפול במחלה שמפריעה לשלום בית, 

אפילו על חולה שדחיית טיפולו יגרום לו 

להפסד כספי, כי הצער מהיעדר שלום בית 

 גדול מצער הפסד כספי.

גם בדואר, יש להקדים אותו שפעלתו 

 קצרה

ל גם למד שם, "ז הנ"כ( ומדברי הרדב 

שכשיש תור לדואר, מן היושר להקדים את 

זה שרק זקוק לקניית בול אחד, לפני 

האחרים שנמצאים לפניו בתור, כי הם 

אמורים להתעכב בענינם, והוא צריך רק 

 פעולה קצרה.

 

 ינים העולים מסימן כז:ד

פלו בו, ואחד כשיש לפנינו שני חולים אחד נמצא במצב של ספק שימות ח"ו אם לא יט א.

 אזי דוחין הספק מפני הוודאי )ס"ק א( –נמצא במצב שבוודאי ימות אם לא יטפלו בו 

צריכים לטפל בחולה  –ב. מעיקר הדין כשיש לפנינו שני חולים שאין אחד בהול יותר מחבירו 

 וכפי הסדר שכתוב בסוף מסכת הוריות )ס"ק א(. -החשוב יותר והבהול יותר 

נמצאים במצב של פיקוח נפש צריך להקדים את מי שצריך יותר את  ג. וכששני החולים לא

 הרפואה )ס"ק יז(

 ד. אין החולה חייב לתת את המכשירים שלו לחולה שיותר מסוכן ממנו )ס"ק א(

אין לעזבו בשביל לטפל בחולה שיותר מסוכן ממנו )ס"ק  -ה. כיון שהתחיל הרופא לטפל באחד 

לטפל ביחיד האם צריך לעזבו בשביל להציל את הרבים )ס"ק א(, ויש לעיין מה הדין אם התחיל 

 ג( 

 ו. אולם באופן שהחולה השני צריך טיפול קצר מותר לו להפסיק ולטפל בו )ס"ק יח(

 יקדימו את מי שצריך יותר דחוף )ס"ק יט( –ז. שני אנשים שמחכים לקבל תוצאות של בדיקות 

ם שלם, אולם יש שסוברים שמותר ח. אסור לנתק מכשיר הנשמה מטריפה כדי להציל אד

 וצע"ג )ס"ק ב וס"ק טז(

ט. לדעת הגרשז"א אם יש לאחד קיתון של מים ולפניו שני אנשים שיש מספיק מים רק לאחד 

צריך ליתנו להחשוב חשוב קודם וכפי הסדר שכתוב סוף מסכת הוריות )ס"ק ב(, אולם  –מהם 

 ו שניהם חיי שעה )ס"ק יב(פוסקים אחרים סוברים שיחלק המים לשניהם כדי שיחי

 י. העוסק במצוה אין לו רשות לעזוב את המצוה בשביל לקיים מצוה יותר גדולה מזו )ס"ק ג(
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יא. יש מחלוקת הפוסקים האם ניתוק ממכשיר הנשמה נחשב מעשה רציחה ממש או דומה 

 למניעת טיפול )ס"ק ד(  

 ז(-להציל אדם שלם )ס"ק היב. נחלקו הפוסקים האם מותר להרוג טריפה או עובר בשביל 

הרי זה נחשב כמו שהסכנה לפנינו ודוחה כל האיסורים )ס"ק  –יג. כל דבר שהוא מצוי שיהיה 

 יא(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שימות פסיק רישיהמתן מורפיום כש - סימן כח
 198, 881א הערה  סעיףלשער ב פרק ג שייך 

 

פ "ז התיר לתת מורפיום לחולה, אע"הגרש

 שמקצר את חייו

, הבאתי בשער ב, בתחילת פרק ג (א

א התיר לתת לחולה הסופני "שהגרשז

פ שזה עלול לקצר חייו, "מורפיום, אע

 ש."עיי

ל, "מ שטרנבוך מצטרף להיתר הנ"גם הגר

כיון שגם השקטת היסורים היא בכלל 

 ההצלה

, שסא סימן ג"ח והנהגות בתשובות עייןב( ו

 פשוט המנהג ששמעתי כפי והנה: "שכתב

 ל"ר החולה ולראות לעמוד יכול יומ, להקל

 שאסור ונימא, קשים ביסורים מתפתל

 ונראה, צערו מעליו להקל אמצעים לו לתת

 יכול ואינו, חיים אינו חייו כאלו שביסורים

 גם הוי היסורים דלהשקיט, אדם כבן לחיות

 פעולת כן וגם. לעשות וכדאי ההצלה בכלל

 והפעולה, לדעת להגיע להחיותו המורפיום

 ימי להרבות אלא ,חיים לקצר האינ הרבעיק

 מסתברא ישיר בלתי שבאופן ואף, החיים

 שיסודו כיון, חייו יקצר דבר של שבסופו

 התירה, בינתיים שעה דחיי הצלה פעולת

 חיי אלא לו אין הכי שבלאו כשברור תורה

 שפעולה וכשם, חודש ב"י עד היינו שעה

 יועיל כשספק גם שרינן עולם לחיי רחוקה

 לו אין הכי כשבלאו, שעה חיי יפסיד ואולי

 תשובה בפתחי וכמבואר, שעה חיי אלא

", יעקב שבות"ה בשם ט"של ס"ר ד"יו

 להחיותו יכולים גופא שעה בחיי שגם נראה

 בדעתו מתוקנים חיים שיהיו יותר הזמן תוך

 ימיו מספר לקצר ז"עי שעלול אף, ושכלו

 לשם יסודה שפעולתו כיון, האדמה פני על

 אלא לו כשאין ,תקינים לחיים בלשו הצלה
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 היתר שמעתי אחד ומגדול, שרי שעה חיי

 ןהיסורי גודל מחמת רבות שפעמים ,בזה

 להשקיט ואזי, חייו עצם על בסכנה הוא

 ודאי כזה ובענין, ההצלה בכלל הוא ןהיסורי

 . לחשוש אין

ז, כשבזריקת מורפיום אחת מקצר "לגרש

יין מ שטרנבוך יש לע"חיים, אין היתר. ולגר

 בזה

 מדעת יותר להקל דברינו פ"ע לדון וישג( 

 מתירין שלדבריו ,ל"זצ אויערבך ז"הגרש

, חייו יתקצרו זריקות בכמה אם רק מורפיום

 לא מיד לקצר עלולה אחת כשבזריקה אבל

)א.ה כוונתו  ב"צ ז"ד ולדברינו, שרינן

א ההיתר הוא באופן שהמציאות "שלגרשז

ין היא שזריקה אחת לבדה בכל אופן א

סיכוי שיכולה להרוג, אלא המורפיום יכול 

להרוג בצירוף של כמה זריקות, ואילו 

מ שטרנבוך מותר גם באופן שזריקה "לגר

 אי הכי בלאו אבל אחת יש ביכולתה להרוג(,

 זאת שבזריקה לקבוע פעם אף אפשר

 . בה נדון לא ולכן יתקצר

ל: "מ שטרנבוך מגביל את ההיתר הנ"הגר

ריעים מאד. ב. א. רק כשהיסורים מפ

 ב חודש"כשנמצא במצב שלא יחיה י

 המורפיום באמת שאם נראה ומיהוד( 

אם ")א.ה מה שכתב בלשון  ימים מקצר

, מכיון שאכן המציאות לא ברורה, "באמת

שמצד אחד ראיתי ושמעתי הרבה 

שמדברים על זה שהמורפיום מקצר חיים, 

ו, "הי אורבן דמיאן ר"דומצד שני אמר לי 

 תלח "בביה אונקולוגיה מחלקתמנהל 

, שאם מעלים את המינון בהדרגה, השומר

שאחרי שמתרגל החולה למינון הנמוך, 

מעלים קצת ולאחר תקופה עוד קצת, אין 

שום סכנה במורפיום, ורק כשנותנים בבת 

ל, "אחת כמות גדולה, שלא היה בשלבים כנ

עלול לשתק את נשימתו ולהמיתו. ואמנם 

ל, "באבי מורי ז, ד"הדרגה"צריך לדעת מהי 

ל העלה לו את "הוה עובדה שהרופא הנ

ג, והרי "מ 70-ג, ל"מ 40-כמות המורפיום מ

, "בהדרגה", ועדיין נחשב 2זה כמעט פי 

ושטענתי לו שהרופא משפחה של אבי, 

זה נורא ואיום, ולא כדאי  70-אמר לו ש

הוא לא מבין "כ הרבה, ענה לי: "שיקח כ

חולים גם  בזה, ולמעשה אנחנו נותנים בבית

ל, שבהדרגה אין "ג, והיסוד כנ"מ 1000מעל 

 רק בו להשתמש החולה על(, "חשש

 והיסורים, מאד קשים שחייו כשמרגיש

 לחיות ל"ר לו שנמאס עד לגמרי מפריעים

 אבל(, ואיבריו בלבבו' ה בעבודת גם)

 לסבול עוד ויכול, יסורים במעט כשמתפנק

 אין ולכן, חיים שחייו הרי מעט בדוחק רק

 חושירו כדי במורפיום לטפל ו"ח למהר לו

 שהיסורים ובפרט, ימיו מקצר שבזה כיון לו

. לבו אל יתן והחי, עונותיו ממרקים הללו

 במחלה כשהמדובר דדוקא נראה ועוד

 בסרטן וכמו טריפה ידה על שנעשה

 הרופאים ולדברי, מקולקל שהאבר

, יחיה לא חודש ב"י ועד, והולך מתקלקל

 כשאינו אבל, לו מתירין, ביסורים ומתפתל

 למעט חיים לקצר ראוי אין כלל טריפה

 . סבל
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יש יחידי סגולה שאינם לוקחים מורפיום 

 כלל

 משתמשים שאין סגולה יחידי יש ומיהוה( 

 ששמעתי וכמו, היסורים למעט באמצעי

 פרוגמנסקי מרדכי רבי וצדיק הגאון אצל

 אפשר שאי נוראים ביסורים ל"ר חלה, ל"זצ

, גופו בכל שהתפשט ןמסרט, לתאר

 פיו שמעו, מורפיום לו לתת ורצו ונתעוור

 ירבה רק, מורפיום רוצה לא אני" ממלמל

 שאשלם עד יסורים הוא ברוך הקדוש עלי

 רוצה אני ושמה, עוונותי על שלי חוב כל

 ליטול הרוצה כל ולא, כ"ע" לגמרי נקי לבוא

 חלקנו טוב מה נויואשר, ויטול יבוא השם

 ישמרנו ת"והשי. בתוכינו כאלו צדיקים עם

 עמו לחולי ש"רפו וישלח ומחלה נגע מכל

 ".ר"אכי

 

ו( והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

על ה'תשובות והנהגות' שמה שכתב בשם 

הגרשז"א שאינו מתיר אלא כשכמה 

זריקות יקצר את חייו ולא כשזריקה אחת 

תקצר, הדבר הזה צ"ע שהרי זה לשון 

 קשים ויסורים ואילהגרשז"א במכתבו "ה

 לסובלם... אפשר ואי, לאדם מאד הם

 ולהקל, החולה על לרחם שצריכים מסתבר

, כאביו את מעט ולהשקיט, סבלו את מעליו

 חזקים שכאבים אפשר שגם בפרט

 יותר לאדם ומזיקים מחלישים

 באופן דוקא זה שכל .. כמובן.מהתרופות

 ורק אך היא התרופות בנתינת שהכוונה

 לקרב עלול שהדבר וזה, יםהכאב להשקטת

 ניחא דלא רישא פסיק" כעין הוא קיצו את

, מקומות בכמה ס"בש שמצינו ועוד". ליה

, לסכנה קרוב ממש שהם דברים הרבה על

, כן לעשות עלמא שנהיג כיון הכי ואפילו

 תהלים' )ה פתאים שומר והאידנא, אמרינן

 הוא החולים כל של שדרך וכיון(, ו, קטז

 שפיר דשייך יתכן, וםמורפי לקבל בכך

 שפיר וצריכים, דידן בנידון גם זה דבר לומר

 הכאבים...עכ"ד. להשקיט

הרי מוכח מדבריו שאפילו אם זריקה אחת 

יכולה לגרום נזק אעפ"כ מותר כיון 

שהיסורין ג"כ גורמים נזק, וגם כיון שזהו 

דרכו של עולם לקחת זריקות לכן שומר 

 פתאים ה'.

תב הגר"מ וגם יש להוסיף על מה שכ

 לחיי רחוקה שפעולה וכשם" שטרנבוך

 יפסיד ואולי יועיל כשספק גם שרינן עולם

 חיי אלא לו אין הכי כשבלאו, שעה חיי

 ס"ר ד"יו תשובה בפתחי וכמבואר, שעה

 שגם נראה", יעקב שבות"ה בשם ט"של

 הזמן תוך להחיותו יכולים גופא שעה בחיי

, ושכלו בדעתו מתוקנים חיים שיהיו יותר

 פני על ימיו מספר לקצר ז"עי שעלול ףא

ולכאורה לפי הטעם הזה אינו  ,"האדמה

מותר אלא כשיש ספק שמא יקצר את 

חייו, אבל כשרוב הסיכויים שזה יקצר את 

חייו אסור, ואילו לטעמים של הגרשז"א 

מותר גם כשרוב הסיכויים שזה מקצר, 

וא"כ קשה על מה שכתב הגר"מ שטרנבוך 

 ישיר בלתי שבאופן ואףבתחילת התשובה "

", חייו יקצר דבר של שבסופו מסתברא
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שאם זאת המציאות שיותר מסתבר שעי"ז 

יקצר חייו א"כ אינו נידון להשבות יעקב 

 שמיקל דווקא בספק?.

ועוד צריכים לידע שה'תשובות והנהגות' 

הגביל את היתרו רק לתת לחולים סופיים 

רח"ל שכל חייהם הם בגדר חיי שעה, אבל 

ל הגרשז"א זה אפילו לכל חולה ההיתר ש

שסובל הרבה שכיון שנהוג עלמא לתת 

לכזה צער את תרופות הללו והצער ג"כ 

יכול לקצר חיים ח"ו לכן אפשר לתת להם, 

ורק לפי ה'תשובות והנהגות' שחידש שזה 

דומה להשבות יעקב הנ"ל לכן אפשר להקל 

 רק בחיי שעה.

ועל עצם הדמיון להשבות יעקב הנ"ל לא 

בנתי, שהשבות יעקב רק אומר כ"כ ה

שספק חיי עולם יותר חשוב מחיי שעה, 

ולכן מותר לנתח חולה שחייו חיי שעה כדי 

שאולי ירויח חיי עולם, אבל מי יימר 

שמותר לקצר חיי שעה בשביל להשקיט 

 את היסורין? 

 

דעת הציץ אליעזר: גם נתינת מורפיום 

ורפא "המקצרת חיים, היא בכלל ההיתר 

ט בחולה שהתייאשו , בפר"ירפא

מלרפאותו, ובתנאי שאין כוונה לקצר את 

 חייו

 ת"בשו ל"זצ וולדנברג י"רא הגאון וכתבז( 

 :ל"וז, (ז"פ, סימן ג"י)חלק  אליעזר ציץ

 קשים מיסורים הסובל מסוכן חולה"

 וטשטוש ארגעה זריקות לו לתת ומקובל

 אינן כמובן אלו זריקות אך, מורפיום כמו

 לקרב עלולות אידךומ מחלתו את מרפאות

 בצורה בהם השימוש מותר האם, מיתתו

 יאשויהת שהרופאים במקרים ,חפשית

 למנוע ורוצים ,הסובל החולה מלרפא

 של גדולה כמות מתן י"ע יסוריו המשך

 דכל נראה ד"לפענ והנה ...אלו תכשירים

 הן הניתנים הרפואה שתכשירי היכא

 נתנים, זריקות בצורת והן כדורים בצורת

 מעליו להקל כדי במטרה הרופא י"ע המה

 הגם, לחולה לתת לו מותר הקשים יסוריו

 לקרב גם ועלולים לו מזיקים המה שמאידך

 בכלל כ"ג שזהו נראה כי, מיתתו את יותר

 לרופא התורה שנתנה הרשות נתינת

 הגם זאת לו לתת לכן ומותר ...לרפאות

 ...זאת ועוד. מיתתו לקרב עלול זה שמאידך

 הרופאים אשר כזה הבחול שהמדובר

 כ"וא ממחלתו אותו מלרפא התיאשו

 מותר לכן ...ברור יותר עוד בזה ההיתר

 ו"ח זה בא שלא כל מזה לו לתת לרופא

, מיתתו לקרב כדי תחילה ובכוונה במטרה

 להקל כדי וכוונה מטרה לשם בא זה אלא

 א."ל הצי"עכ ,"הקשים יסוריו נטל מעליו

ים גם דעת הרופאים היא שהשקטת יסור

היא חלק מהריפוי, ואין להימנע בגלל 

הסיכונים, כשם שמתרפאים בתרופות 

 שונות שיש בהם סיכון

ח( ומובא שם בסוף התשובה מה שכתב לו 

המנהל של בית החולים שערי צדק: 

 בנימוקיו ווןיכ שכבודו להעיר ברצוני"

 שלא יתכן לא. המודרנית הרפואה לעמדת

 הדורש מצב וביסורים בכאבים לראות
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 מחלה של אחרת תופעה כבכל פוליט

, זאת. לרפא המצווה הרופא חייב אותה

 מסוכנות אלה תרופות מתן אם אפילו

, החולה מיתת לקרב אפילו ועלולות במידה

 לעשות ומטרה כוונה ו"ח תהא שלא וכמובן

 כאבים על רק לא חל זה, לדעתי. זאת

 כלומר, נפשיים כאבים על גם אלא פיזיים

 לפעמים המופיע דבר - קשה נפשי ערעור

 קשות ממחלות הסובלים חולים אצל

 אותם עם הרגעה לחומרי גם והזקוקים

 . הסיכונים

 אין שכמעט בכך מכירה המודרנית הרפואה

 בלקיחתה סיכון בה כרוך שלא תרופה

 הפשוט האספירין. מסויימות בנסיבות

 קיבתיים דם לשטפי לגרום יכול ביותר

 יתכן ולא ,מסוימים במקרים ביותר רציניים

 תרופה ממתן הרופאים ימנעו זאת שעקב

 לרופא הוראות יש תרופות קופסת בכל. זו

 כל מצויינות ובהן בתרופה להשתמש כיצד

 שהרופא המסוכנות הלוואי תופעות אותן

 סיבוכים. בהופעתן ולהתחשב להכירן חייב

 למיתת להביא העלולים כאלה גם הכוללים

 . החולה

, אנטיביוטיקה תןי לא הרופאים מציבור מי

 של הנדיר הסיכון בגלל, הצורך במידת

 במתן הקיימים ביותר רציניים סיבוכים

 הצורך קיים בכירורגיה גם. אלה תרופות

 בכל חיים סיכון יש. אלה כגון בהחלטות

 היינו אם. מההרדמה והן מהניתוח הן, ניתוח

 בטוחה כשהצלחתנו רק לפעול מצווים

 פעולתנו שעצם לחשוד פנים שום וכשאין

 היתה - החולה מות את להחיש יכולה

 השיקול. לחלוטין משותקת הרפואה

 ".לסיכון הסיכוי בין האיזון הוא הרפואי

ז סובר, שנתינת מורפיום להשקטת "הגרש

פ שגורמת לנזק, היא בכלל "היסורים, אע

 שומר פתאים ה'""ההיתר 

 שלמה במנחת ל"זצ א"הגרשז כתבט( 

 ז"ח שלמה ובעטרת. פב, סימן ב)חלק 

 קשים ויסורים הואיל" :ל"וז(, ב"קי עמוד

 שאמרו כמו לסובלם א"וא לאדם מאד הם

 אלמלא ג:(,ל) כתובות כתבמס חכמינו

, לצלמא פלחו ועזריה מישאל לחנניא נגדוה

 ולהקל החולה על לרחם שצריכים מסתבר

 ,כאביו את מעט ולהשקיט סבלו את מעליו

 חזקים שכאבים להניח אפשר שגם בפרט

 יותר לאדם ומזיקים חלישיםמ

 כל הרי שלפנינו זה ובנדון ...מהתרופות

 הכאבים להשקיט ומתחנן מבקש חולה

 אנן מסתמא שכן וכיון, מזיק שזה פ"אע

 דוקא זה שכל, כמובן. לו דניחא סהדי

 להשקטת ורק אך היא שהכונה באופן

 קיצו את לקרב עלול שהדבר וזה. הכאבים

 נתיוכו) אניח דלא פסיק רישיה כעין הוא

 על רק הוא פסיק רישיה של הענין בהזכרת

 בכמה ס"בש מצינו גם(. המליצה דרך

 קרוב ממש שהם דברים הרבה על מקומות

 עלמא שנהיג כיון הכי לוואפי ,לסכנה

 פתאים שומר והאידנא אמרינן ,כן לעשות

 בכך הוא החולים כל של שדרך וכיון', ה

 לומר שפיר דשייך יתכן[ מורפיום לקבל]

 שפיר וצריכים דידן בנידון גם זה ברד
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ע "ועל )"עכ .ירחם' וה הכאבים להשקיט

 .(דש אות "במנח שם

י זילברשטיין דימה את נתינת "הגר

א להטות חץ "המורפיום להיתר החזו

מרבים ליחיד, שכיון שעוסק בהצלה מותר, 

והוא הדין כל פעולה שעיקרה הצלה, 

כמורפיום ומאכלים העלולים להזיק, הם 

 ל היתר זהבכל

מ שטרנבוך "י( ולגבי מה שכתב הגר

 בתשובות) א בתחילת דבריו"שליט

שהובאו לעיל (, שסא סימן ג"ח והנהגות

 האינ הבעיקר והפעולה..." :בתחילת הסימן

 ואף, החיים ימי להרבות אלא חיים לקצר

 של שבסופו מסתברא ישיר בלתי שבאופן

 פעולת שיסודו כיון, חייו יקצר דבר

 עיין בשער ב בתחילת פרק ג, "...הצלה

ד סימן סט, "א ביו"שהבאתי את לשון החזו

לגבי היתר הטיית החץ לצורך הצלת רבים, 

ויש אחד בצד שנפגע מהטיית החץ, 

א, למד "י זילברשטיין שליט"והבאתי שהגר

מזה היתר מתן מורפיום, וכן היתר לאכול 

ם "פ שהרמב"מאכלים לא בריאים, אע

ושם בהערה . "סם המוות"הגדיר אותם כ

כתבנו לשאול, האם לשיטתו יהיה  202

מותר לאכול בשר שהוזרק בו סם המוות 

א התיר להסיט את "ממש, שהרי גם החזו

 החץ אף שפסיק רישיה שההוא בצד ימות?

 את א"מהחזו נלמד אם שאף ל"י ושמא

, בריא לא אוכל ואכילת למורפיום ההיתר

 שדיבר החץ הסטת בין הבדל יש עדיין

 מאכלים ואכילת מורפיום לנתינת ,א"החזו

 התיר א"החזו שבאמת כלומר, הרעים

 אחדש בפסיק רישיה אף החץ את להסיט

, ימות ודאי אם במורפיום אבל, ימות

', הריגה מעשה'ל נחשב מראש המעשה

 ספוג הבשר אם וכן, הצלה למעשה ולא

 כמעשה מתפרשת אכילתו אין, ממש ברעל

 הבצור שנעשה' רצח כמעשה אלא אכילה

 את משנה סיק רישיה'פ'ה כ"וא', נעימה

לא איכפת לן  א"בחזו אבל, הפעולה מהות

 אין כי, סיק רישיה שימות מהטיית החץפש

ה ומעש, כלל בצד העומד עם מתעסק אני

 במקרה רק כי, אליו מתייחס לא ההטיה

 המורפיום נתינת אבל, שם עובר הוא

 סיק רישיהפ ואם, , לחולה מתייחסת

 המעשה מתפרש, ממית שהמורפיום

 להשקטת בשר באוכל . והוא הדיןכרצח

 מהרעל שימות סיק רישיהופ, תווותא

 י"הגר שכוונת נראה והיותר. בו הנמצא

 לא ם"הרמב גם שודאי היא זילברשטיין

 נחשב בריאים לא מאכלים שהאוכל התכוון

 על עובר רק אלא, ממש המוות סם שאכל

 ועל", לנפשותיכם מאוד ונשמרתם"ב חיובו

 רעבונו להשקיט שכוונתו שכיון חידש הז

 על להדיא שעבר נחשב לא, ותאותו

עיקר המעשה הוא האכילה  כי, ונשמרתם

 קילקול נגרם כ"שאח מההטבעית, ו

 טפל למעשה זה. זה בבריאותו

ז במעוברת ומינקת שצורכים "יש לעיין לפי

 מאכלים ותרופות המזיקים לתינוק

 וברתלמע האם לעיין יש ל"הנ כל פ"ועיא( 

 ידוע אבל, מסוים מאכל לאכול שברצונה
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, להמיתו אף ועלול לוולד יזיק זה שמאכל

 יהיה זילברשטיין י"הגר סברת לפי האם

 גם כי, א"החזו של החץ הטיית כמו מותר

 ולא, מהאוכל לשבוע רוצה רק האשה כאן

, כרגיל לחיות ימשיך שהתינוק לה אכפת

אין כאן מעשה פגיעה  נפגע הוא ז"בכ ואם

 אלא, אכזריות מעשה כאן היה לאו, כווןמ

 למעשה שדומה הרעב השקטת מעשה

 בטבע נעשית ד"בנד ההצלה וכן, הצלה

 צריך ולכאורה. מהמאכל שבעה שנהיית

 שהולד סיק רישיהפ אם אף מותר להיות

 לא זאת שתעשה נכרייה ובאשה, ימות

 בהריגת שמתחייב נכרי כדין נהרגנה

 לאכול נקתילמ להתיר יש כן וכמו. עוברים

 ש"כ ולכאורה. לתינוק שיזיק אף, ל"כנ

 תרופות לקחת ולמינקת למעוברת שיותר

או כשמתאוה  ,לתינוק שיזיק אף שצריכות

לאכילה מסוימת ויש חשש שתחלה אם לא 

 לקמן בסימן לו זה בכל ע"וע תאכל זאת,

 מהלכות כא פרק) ם"רמבמה שהובא מה

 פ סימן) העזר אבן ע"ושו, (יא' הל אישות

 ק"ס) ש"ובב, (כב ק"ס) מ"ובח, (יב עיףס

 סימן ז"אבהע) אפרים בית ת"ובשו, (טו

 בספרו ע"וע, (טז סימן ג"ח) ובאחיעזר, (סו

 פרק) היולדת תורת, זילברשטיין י"הגר של

 אחיך וחי' חתנו של ובספר, (א הערה ס

 יםשבעמוד י-ד ק"ס, ג ענף ב פרק)' עמך

 .(צח-צו

להקל  א"י זילברשטיין למד מהחזו"הגר

ז, שמותר להזריק מורפיום, "יותר מהגרש

גם כשבוודאות תקצר זריקה זו את חייו, 

בדומה להטיית חץ להצלת רבים, שמותרת 

 ר שימות היחיד"גם כשפ

 דברי בכל שוב התבוננתי זאת כל ואחרייב( 

 דימה שאכן א"שליט זילברשטיין י"הגר

 והשקטת, מורפיום י"ע הכאבים השקטת

היתר הטיית ל, בריא לא אוכל י"ע הרעב

 אף א"החזו שהתיר וכמו, א"החזו של חץה

 באלו גם מותר, ימותש סיק רישיהבפ

 זריקת ליתן אסור ז"ובכ, סיק רישיהבפ

 ואכן, רחמים מתוך לרצח שנועדה מורפיום

 רעל בו שהוכנס בשר לאכול אסור גם

 את היטב ד"בס ונסביר, רעבונו להשקטת

 לתת להיתר בהסבר דהנה. הדברים

 מקום היה, זילברשטיין י"הגר של ורפיוםמ

 של לחץ לדמות כוונתו שאין ולומר לטעות

 יש א"החזו של בהיתר כי, ממש א"החזו

 נתינת ואצל, חיים הצלת מעשה באמת

 נחשב לא וזה, כאב הקלת רק יש המורפיום

 היתר שאין פשוט שהרי, הצלה מעשה

 כאב ולגרום לפגוע שהולך חץ להסיט

 ספק שרק ואף, שמעון של לכיוונו, לראובן

 מה כ"א, אסור ז"בכ, בשמעון החץ יפגע אם

 את שמסיט מורפיום לקחת ההיתר

 של במותו יפגע אולי אבל, מראובן הכאבים

 אותו יהרוג ספק זה אם גם וכאמור, ראובן

 י"גרה אלא, היתר שאין ברור עדיין

 שלימדנו הרעיון את למד רק זילברשטיין

 תלוי הדבר מעשה שהגדרת, א"החזו

כדי  בכביש ליסוע הרוצה ולמשל, בכוונתו

 מה ואף שקשה,, הכנסת בבית להתפלל

 אחד אחוז של סיכוי יש והרי, ההיתר
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לא ש אלא, דרכים תאונת בדרך היהתש

קשה מידי מכיוון שהסיבה שמותר היא כי 

, אמרינן שומר להתפלל ללכת כוונתו כל

 יתפוס אנס שגוי בציור כ"פתאים ה'. משא

 אשחרר שאני רוצה אתה אם לו גידוי, אותו

 רק זה, הכנסת בבית להתפלל ללכת אותך

 בקנה שיש הזה האקדח את שתקח בתנאי

 אבל, יריה כדורי 100-ל מקום שלו הכדורים

 אחוז של סיכון ותקח, יש אחד כדור רק

 ברורד ראשך, לכיוון המכוון באקדח ותירה

, ביחידות להתפלל מחויב ויהיה, היתר שאין

 מסוכן מעשה לעשות שצריך נחשב כי

 .ואסור התפילה לצורך

]עוד בעניין סכנה בעובר בכביש, ידוע 

שדבר שהעולם נוהגים לעשות ולא 

חוששים ממנו, אין מוגדר כסכנה, עיין בזה 

כ "ב אות ט(, שש"ט סימן יז פ"א )ח"בצי

א סימן "ק ב(, שבט מיהודה )ח")פרק לב ס

ק ב(, ומאידך דבר שחוששים ממנו "יט ס

כול להחשב כסכנה, אכן גם בזה צריך י

א "הכרעת גדולי הדור לכל דבר, דהנה החזו

סימן מח, לא התיר להודיע לציבור לרדת 

 למקלטים בשבת בזמן מלחמה[.

 כוונת שזו לטעות מקום היה כאמור כ"וא

 שהגדרת לימדנו רק א"שהחזו, ז"הגרי

ולכן בנסיעה  ,בכוונתו תלויה האדם פעולת

כי זה 'מעשה נסיעה', לבית הכנסת מותר 

ואילו בציור עם האקדח, זה מעשה סכנה 

 ל,"בשביל להתפלל, והכל תלוי בכוונה וכנ

 או לרפואה במורפיום שכוונתוכ וממילא

 פעולתו ,בריא הלא מהאוכל לשבוע

, סיכון בה שיש ואף, היתר כפעולת תמוגדר

סיק פ זה כ"א אלא, לנו מפריע לא זה

 א"חזוב אבל שאז נתפס כרצח, ,רישיה

מי  ימותש סיק רישיהפ כשזה גם מותר

 פה יש באמת כישמטים החץ לכיוונו, 

 . הצלה

 העיר זו ולא הדרך זו לא כאמור אבל

 יש כאמור אלא, ז"הגרי של הגדול בחידושו

 שצריך נאמר ובהקדם, א"לחזו מדויק דמיון

 במתן מדברים נזק איזה על בדיוק להבין

 רםשגו הוא היזקו כל אם כי, המורפיום

 תמית זו זריקה שאולי לחשש שנכנסים

 סיכון יש, זריקות 100 מתוך כלומר, אותו

, אותו ותמית מדי חזק חדורת מהם שאחת

 יכול היה כ"א, נזק כלם יגר שלא גם ואפשר

 של הדוגמא כך שאם כיון אבל, נכון להיות

 אם כי, מתאימה לא, בריא לא אוכל אכילת

 בתור הבורקס מאכלאת  ניקח למשל

 שמתוך הכוונה אין, בריא לא למאכל מאדוג

 כן וכמו .אותו ימית אחד בורקסים מאה

 להשוות בדיוק התכוון שלא להגיד דוחק

 ר"סבפ גם דיבר א"החזו כאמור כי ,א"לחזו

 אסור ובמורפיום, ימות אותו שבצדש

 ,ברור לי נראה כ"וע .שימות ר"ספשכ

, במורפיום עליו מדברים שאנחנו שהנזק

 שנכנס שמי אחוז במאה לנו שברור הוא

 מקצר בודאות מורפיום קבלת של לתהליך

 ,בורקסים אוכל חייו שכל מי וכן, חייו את

שמקצר את  לו ערב להיות מוכן ם"הרמב

, בדיוק היא א"לחזו ההשוואה כ"וע חייו,

 מוקדם יותר שימות ר"שפ שאף כלומר
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, הבורקסים ובאכילת המורפיום בלקיחת

 לתרץ ארנש שכאמור אלא .מותר ז"בכ

 להשקיט אסור באמת למה, כך שאם

 רק ?סם בו שיש בשר אכילת י"ע רעבונו

 לקיחת שהיתר נוכיח, זאת שנתרץ לפני

 אחוז שבמאה הם כשהנתונים הוא מורפיום

 ערכי שלמה שולחן בספר דהנה, חייו יקצר

 את הביא, ז-ד יםעמוד ב חלק רפואה

 וכתב, מורפיום למתן א"הגרשז של ההיתר

 להשקיט" גורם שהמורפיום ה בעמוד שם

 שזה ומשמע", מזיק שזה פ"אע הכאבים

 על כתב דבריו מהמשך אמנם, דאיובו מזיק

 והוא קיצו לקרב עלול זה: "...המורפיום

 וכוונתי, הלי ניחא דלא פסיק רישיה כעין

 ומשמע", המליצה דרך על רק היא ר"בפס

 זריקה שבכל, שאמרנו הראשונה הדרך כמו

 שיהיה אסור רק, ותוא שתהרוג חשש יש

 שם שהסביר וכמו ,אותו שתהרוג ר"ספ

 לא" יעזור לא שברציחה ,ו ק"בס בהערות

: המורפיום על כתב ז ובעמוד ."ליה ניחא

 עצמה בפני וזריקה זריקה כשכל זה וכל"

 אלא החולה חיי את בהכרח מקצרת אינה

 חולה אולם, חייו מתקצרים רבות מבין

 של אחת זריקה שאפילו כזה במצב השרוי

 נשמתו את להפסיק עלולה מורפיום

 אפילו התרופה את לו לתת אסור העצמית

 הובא ז ובהערה ."קשים כאבים לו כשיש

 של לחץ והשוואתו ז"הגרי של הסברו

: המורפיום על מפורשב שם וכתב, א"החזו

 וכן", חיים קיצור בעקבותיו גורר שהוא"

: בריא לא אוכל לגבי דבריו בהמשך

 שנראה מה והנה ."מהגוף םחלקי נהרסים"

 שני את יש שבמורפיום שאף ,לומר

, זריקות הרבה שמתוך חשש גם, הבעיות

 שיש לעיל שהובא כמו, שתמית אחת תהיה

 יש וגם, בכביש בנסיעה שימות סיכוי

 מי בכל אותה שאין) בעיה עוד במורפיום

 מקצר מורפיום דאותושבו(, בכביש שנוסע

, תימי שאחד חשש שיש ולטעם .חיים

 א"מהחזו ללמוד צריך היה לא באמת

 ליסוע שמותר פשוט טעם זה כי, שמותר

 כי ,פשוט לא זה גם שבאמת ואף ,בכביש

 הכנסת לבית להגיע כוונתו שתהיה צריך

 זה ז"בכ, סיכון בכוונה לקחת כדי סתם ולא

 לחידוש עד להגיע צריך ולא פשוט עדיין

 דבר אלא, א"החזו של החץ של הנורא

 שם א"הגרשז שכתב הטעםוכ הוא פשוט

 לעשותו עלמא שנהוג שדבר ו בעמוד

 שדרך וכיון", 'ה פתאים שומר" אמרינן

 באמת וכוונתו, מורפיום לקחת החולים

 עדיין אבל. ומותר, זאת אמרינן, לרפואה

 אם מורפיום לקחת ההיתר מה קשה נשאר

, בזריקה זו ימיו יתקצרו ודאיושב הוא הנתון

 אף התיר א"ושהחז כמו מותר ז"שבכ אלא

 .בהטיית החץ ימותש ר"סשפ

שיעורי "וכן משמע מתשובותיו בספרו 

 "תורה לרופאים

, זה באופן גם התיר ז"שהגרי והראיהיג(  

, ג"ח' לרופאים תורה שיעורי' בספרו דהנה

 שם הרופא בשאלת 401 שבעמוד ר בסימן

 יסוריו את שם שתיאר לאחר) כתב

 בשעותיו בגידול החולה של המזויעים
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 נחרדו זאת שראו רופאיו(: "...אחרונותה

 שיכלו היחיד הדבר. עזרה לו להושיט ורצו

 י"וע ...מורפיום מתן הוא עבורו לעשות

 לפני ימות וממילא, פחות ינשום המורפיום

 יהיה הוא המורפיום ללא אם לדוגמא. זמנו

, שעות עשר עד שמונה עוד לחיות מסוגל

 שעות חמש יחיה המורפיום בנתינת הרי

 מתן שעם לציין גם יש. פחות אוליו

 האם. הגסיסה להתחיל עלול המורפיום

 להדיא לן הרי?", המורפיום את לתת מותר

 שהמורפיום ודאי שהנתון היתה שהשאלה

 ,שמותר ז"הגרי זה על ענה ז"ובכ, חייו יקצר

 בטעם 403 בעמוד כתב הדבר ובטעם

 כפעולת מוגדרת מורפיום נתינת: "הראשון

 כמעשה ולא אביםכ להשקטת הצלה

 דומה בשאלה וכן", נפש איבוד של מתועב

: השואל כתב 396 בעמוד קצט בסימן

 חולים בקרב התמותה שתוצאות לי ברור"

 וכתב", ביותר הגבוהה היא מורפיום מקבלי

, ל"הנ א"הגרשז דברי את בתשובתו שם

 בדברי שיש: 398 בעמוד אותו וסיכם

 גם, להתיר סיבות שתי א"הגרשז

 טעם וגם, חיים מקצרים עצמם שהיסורים

 ברצוני: "ז"הגרי וכתב', ה פתאים שומר

 א"החזו את שם והביא", הסבר עוד להוסיף

 עם ם"הרמב את והביא, החץ עם

 הוא במורפיום שההיתר והדגיש, המאכלים

 אם אבל, כאבים להשקיט שכוונתו רק

 הדבר, רחמים מתוך רצח לעשות מתכוון

 כווןמת כי החץ את שיטה לאדם דומה

 שאף, בידו רציחה שעוון, האחד את להרוג

 הציל ס"'ס כי) ד"בי מיתת יתחייב לא אם

, שמים מדין ינוקה לא ז"בכ(, הרבים את

 את מגדירה האדם של הכוונה לסיכום כ"וא

 כוונת היתה מה ללבב יראה' וה, מעשיו

 הרופא כוונת באמת אם אבל, הרופא

 שיתקצרו שברור אף מותר, כאביו להשקיט

 .יוחי

וכתב הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

שהגרי"ז זילברשטיין שליט"א הביא כמה 

 אלישיב ש"פעמים את פסקו של הגרי

 אם, החולה של האחרונים ברגעיו כי, זצ"ל

 את יטשטש שהמורפיום הרופא לעין נראה

 עיון צריך, מיידי מות גרימת כדי עד חושיו

 והדבר מאחר, בו להשתמש מותר אם גדול

 לומר נוטה והדעת, בידים להריגה בנחש

אלו,  ברגעים במורפיום להשתמש שאסור

עכ"ל, ומה שהתיר בשיעורי תורה לרופאים 

הוא משום שמדובר היה במצב חריג שהיה 

יסוריו קשה מנשוא ולכן התיר מכח ג' 

צירופים א( יש דעות שמותר לקחת את 

חייו בשביל לינצל מיסורין קשים 

ב( שהתרופה ומהתעללות לפני כולם, 

הזאת רק מטשטש את המח ולכן אינו 

מתאמץ לנשום, וממילא אולי אין זה נחשב 

כממית בידים ג( שלקיחת תרופות נחשבים 

רק כגרמא, ולכן במקום צורך גדול מאוד 

 .צירף את כל זה להתיר

נתינת מורפיום וכך כתב שם בסיכום: 

הגורמת למוות מידי ולהתחיל את שלב 

ציחה, אולם במקום הגסיסה, הרי הוא כר

יסורין רבים ובלתי נסבלים יתכן שמותר, 
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בתנאי שברור לנו שאילו היו שואלים פי 

החולה היה בוחר במוות מחיים ספוגים 

 עכ"ל. ביסורין, וצ"ע,

י זילברשטיין להזריק מורפיום "היתר הגר

אף שמסכן, מוגבל ליחס בין הרווח להפסד, 

א הותרה הטיית החץ "כשם שבהיתר החזו

 מרבים ליחיד  רק

, ביותר חשובה נקודה המגיע כאן אבל יד(

 אדם יהיה אם א"החזו בנידון גם דהנה

 שיראהכו, לטוב כוונתו תמיםוב באמתש

 ןולכיו החץ את יטה ,חברו לכיוון הולך חץ

. הרבים כרוצח חשבברור שי, רבים אנשים

, חברו את להציל רק כוונתו והרי? ומדוע

ולמרות , ותםא להרוג עניין שום לו ואין

 שכל היא, והסיבה .כרוצח יחשב זאת

 את להסיט רק הוא א"החזו של ההיתר

שהרווח גדול  ,היחיד לכיוון מהרבים החץ

 ת פעולה זונחשב אזרק ו מההפסד,

 .שהצריך התנאים בצירוף הצלה כפעולת

 יחשב, מורעל בשר שיאכל מי כן וכמו

 ובתמים שבאמת אף לדעת עצמו כמאבד

 כח לו איןש, רעבונו את עלהשבי רצונו כל

 ולא למות ומעדיף הרעב צער עוד לסבול

 כי, לדעת עצמו כמאבד נחשב ז"בכ, לסבול

, ולאכול בעוד שעה לחכות, לו אומרים

 להתבסס ורוצה סבלנות לו איןולמרות ש

 ם"הרמב בדעתי זילברשטיין "הגר דברי על

שזה רק בגדר ראוי שלא לאכול  ל"הנ

כאן מעשה  ולומר שיש ,מאכלים רעים

 רוצהש כמו נחשב כי, אסור כאן אכילה,

, הרבים לכיוון אחד מאיש החץ את להסיט

 מעשה לעשות שרוצה שנכון אף כלומר

 נחשב זה אבל, הרעב להשקטת אכילה

 שאין, יחיד הצלתאילו הורג רבים בשביל כ

 ימותש גרם כעת כי, המלך בנזק שווה הצר

 חייו כל שאוכל מי אבל .מהרעל שעה עוד

 שבמקום ,המוות סם שזה וברור ורקסיםב

, לו מותר ז"בכ, שנה 75 יחיה שנה 90 לחיות

 ראוי רק אלא עצמו כמאבד נחשבנו ואי

 כיהיא,  והסיבה, בורקסים לאכול שלא

 רק ולאכול שנה 90, להתגבר על עצמו ס"ס

 ולכן זה קשה לאדם, ,ם"הרמב שכתב מה

, ל"וכנ, שנה 15 מחייוהחסיר ל לו רויהת

 חשובה מספיק לא היא רעבה של שע אבל

 של המשקל כי, להתיר לאבד עצמו בגללה

 מהצער כבד יותר שנים הרבה לחיות

 75 לחיות של המשקל ואילו, שעה לסבול

 יותר במאכלו מוגבלים ולא מיםינע שנה

 ברור אבל לו נוח יותר זה כלומר) משמעותי

 לאדם ראוי ולכן, כך לא זה טוב שהיותר

 במאכלו מוגבלות של שנה 90-מ'..(, וכו

", אכילה מעשה" של ל"הנ שהיתר ופשוט)

 כדלעיל, סיגריות עישון להתיר יועיל לא

 צריך ולפיכך(. ש", עייה סימן ג בשער

 את בדיוק ושאלה שאלה בכל לדעת

 נוגע כאמור כי ,רב שאלת ולשאול הנתונים

 ז"לגרי השאלה וכגון .ממש נפש לפיקוח

 שעות 10 לחיות חייב האם, ל"הנ ר בסימן

 5 מותר לקצר את חייו ולחיות או, בסבל

וותר על ל שמותר והכריע, סבל בלי שעות

 5 כדי לחיות עם סבל, שעות 10 חיים של

הם  סבל בלי שעות 5 כי, בלי סבל שעות
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 עם שעות 10סיבה משמעותית לוותר על 

 גבול אין חיים של רגע שלכל ואף, סבל

 שברגע, בהקדמה וכדהארכתי, למשקלו

 לחיי לזכות יכול תשובה הרהור של אחד

 מכפר ז"בעוה יסורין של רגע וכל, ב"העוה

 10-ב לבחור", לאדם ראוי" אכןו, ב"בעוה

 אנחנו ז"בכ אבל, לו טוב היותר זה כי שעות

 הנוח את לחבירו אדם בבין לשקול צריכים

 וכמו, זו בדרך לבחור מותר עצמו לו וגם, לו

 של האכילה הרגלי בלי לחיות שבוחר מי

 לפי ישתנה הפסק כאמור אבל .ם"הרמב

 הרבה שיש לו אפשרות לחיות מיו ,הנתונים

 לקחת היתר אין ,יסבולאם  אף ,שנים

 כל כי, שעות 5 תוך אותו שימית מורפיום

 . ל"וכנ, יחסי באופן היה ז"הגרי של ההיתר

לכן, מותר לאדם לתת אוכל מורעל, רק 

לאדם שבלי זה ימות כרגע מרעב, וכל 

 ג נחשב למעשה הצלה"ב, כי רק בכה"כיו

 ,להלן שהבאתי שמה נראה זה כל ולפיטו( 

, א"שליט רוזנברג ש"הגר ר"מו בשם

 כי, מהנאצי להצילו רעל לתת שאסור

 יודה, הריגה של אכזריות למעשה נחשב

 ,היהודים את הרעיב שהנאצי, בציור הרב

 ברעלים ניסוי תעשה לרופא אומר ועכשיו

 להם ותתן לבשר הרעל את שתכניס י"ע

 מרעב ימותו הם להם תתן לא ואם, לאכול

 נחשב כי ,מותר שבזה שפשוט, עכשיו

 ומתכוון מהרעב הצלה למעשה באמת

 זה ימותו כ"שאח ומה ,רעבונם להשקיט

 בנידון וכן .ל"וכנ ר"סבפ אף ומותר ממילא

כאן  יש מהשריפה להצילו למים שזורקו

את  שאלתי שוב ואכן. מהאש הצלה מעשה

 אלו מקרים שבשני אמר ליו, בזהר "מו

 שכבר במקרה וכן. הצלה כמעשה יחשב

, שעה בעוד אותו שימית רעל לאדם הוזרק

 הרעל את שעוצר רעל לו נזריק ועכשיו

 זה שגם, יומיים בעוד אותו ימית אך, הזה

 .הראשון מהרעל הצלה כמעשה נחשב

ולמעשה בכל שאלה כזאת צריך לשקול 

ו מעשה האם זה נחשב מעשה הצלה א

 רציחה וצע"ג. 

ובאותה אמת מידה , צריך להישקל ההיתר 

 למעוברת לאכול מאכלים שמסכנים הוולד

 לאכול אסור שלמעוברת נראה ולכןטז( 

 עוברהנזק ל כי, לעובר נזק שיגרמו מאכלים

 אבל, רעבונה מהשקטת", כבד" יותר

, אותם תקח לא שאם תרופות כשצריכה

" שקולל" צריך, הרבה תסבול או תסתכן

 התנאים בצירוף זה ולפי, כבד יותר מה

 .מותר יהיה' וכו אכזריות מעשה שאין

 

 דינים העולים מסימן כח:

א. מותר לקחת תרופות שמשכך כאבים אע"פ שטמון בהם ספק שיקצר את חייו  וכמה 

 ט(-טעמים נאמרו בזה, ויש שהגביל את ההיתר רק בחולים סופניים רח"ל )ס"ק א

ה תשפיע עליו מיתה מיידית אסור לקחתו, אולם במקום צורך גדול מאוד יש ב. באופן שהתרופ

 מקום להתיר )ס"ק יג(



673 

 

  

ג. מותר לעשות ניתוח למי שחייו חיי שעה בשביל אפשרות להתרפאות ממחלתו, אע"פ שיכול 

להיות שימות תוך כדי הניתוח, וכל זה רק בספק השקול אבל אם מסתבר יותר שימות תוך כדי 

 ר )ס"ק ו(הניתוח אסו

 ד. מי שאוכל מאכלים שמזיקים לו לא נחשב כמאבד עצמו לדעת )ס"ק יד(

ה. כל דבר שנחשב למעשה הצלה מותר אע"פ שעי"ז יגרום מוות לאותו אדם, אולם צריך כל 

 דבר שאלת חכם לדעת מה הוא בגדר הצלה ומה בגדר רציחה )ס"ק טו( 

בתרופות יש לעיין כל מקרה לגופו  ו. אסור לאשה לאכול מאכלים שמזיקים להעובר אולם

)ס"ק טז(

 

של דושו מחי'מעשה הצלה' הנלמדים  - סימן כט

 א בהיתר הטיית החץ"החזו
 א סעיףלשער ב פרק ג שייך 

י "א להטות חץ, למד הגר"החזומהיתר 

הצלת ל פינוי הריסות זילברשטיין להתיר

שגורם למותם של פ "לכודים ממפולת, אע

 צלההההנרמסים מפעולות 

 דושוהובא חי בשער ב בתחילת פרק ג, א(

א לגבי היתר הטיית החץ לצורך "של החזו

י "והובא שם שהגר הצלת הרבים,

א, למד מדבריו הלכות "זילברשטיין שליט

רבות, וכגון היתר מתן מורפיום, והרחבתי 

וכמו כן למד היתר  ,בסימן הקודםבזה 

את האבנים שקרסו ברעידת אדמה, לפנות 

פ שתוך כדי "את הלכודים, אע כדי להציל

ירמסו אנשים אחרים  ,פינוי האבנים

איה והביא ר .הנמצאים תחת אותם אבנים

 ,בחיים ממפולת שניצל ,י"מהקדמת הפנ

 ברמיסתם המיתו אשר ורבים ,שם וכתב

 סגי הוי דלא אף בראשונה מאשר יותר

 .הגל ולפנות להציל שכונתם הכי בלאו

ל שמספר עי "כן משמע מהקדמת הפנ

 נ"משנת פקוהצלתו ממפולת, ובספר 

 זו ראיהמפקפק ב

 בביתי הייתי שליו...": י"הפנ של ל"וז ב(

 ותלמידים חבירים עם בהיכלי ורענן

 היתה פתאום ופתע, לקולי המקשיבים

 ,ידים בה חלו לא ,רגע כמו הפוכה לגל מעיר

 הבערה קול אם כי ,שמענו לא זעווה וקול

 הגדולה אש ומראה, לחלק יצאה

 בארמנותינו עלה אשר המתלקחתו

 ונוראות גדולות חביות כמה י"ע ובחלונינו

 עד ,אש לשריפת שהיה פולוויר מלאים

 בתים כמה ,ממגורותם הבתים שנהרסו

 הושפלו לשמים עד חומה ובצורות גדולים
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 כששה ונהרגו ,בהן היסוד עד ערו לעפר עד

 ובתוך. מישראל קדושות נפשות ושלשים

 הראשונה אשתי זו ,יתיב מגרי כ"ג החללים

 לצרת כ"ג שהגיע עד, אמה ואבי ואמה ,ע"נ

 לאמה היתה אחת ,הקטנה בתי הבת

 מן הייתי אנכי וגם. שאת ביתר עלי וחביבה

 ,עמיקתא לבירא רמא מאיגרא הנפילים

 ממש התחתית בארץ מצולה בעמקי ובאתי

 הגלי משא כובד מחמת ,המכבש כבתוך

 מקורות תריו בתינו וקורות עלי שנפלו גלים

 ואיברי ידי, רוחי השב נתנוני ולא, הבד בית

 ימי בדמי נגזרתי אמרתי, ברשותי אינם

 אדם אביט לא ,שנותי יתר פקדתי ,אלכה

 שלא הייתי ומתיירא. חלד יושבי עם עוד

 ולנשרפין לנסקלין קברי ביתי יעשה

 ארבעתן כולנה היו עלי, ונחנקין לנהרגין

. ממני בטלו לא מיתות ארבע ודין, כאחת

 רהיטיו הבית שקורות ,אחרת ועוד זאת

, גמורים כעדים עלי נדמו ואבניו ועציו

 בי העדים יד להיות בי יפגעו פן אמרתי

 עלי' ה בחמלת אמנם. להמיתני בראשונה

 ערך וכמו ,עמדי להרע אלקים נתנני לא

 וסר ששקט אחר שעה רביע או שליש

 שפעת קול עדיין רק, המפלה קול מזעף

 וסוער הולך ולרבבות לאלפים ןהמו המולת

. לקולם הארץ ותבקע הגג על הרומסין

 מאשר יותר ברמיסתם המיתו אשר ורבים

 הכי בלאו סגי הוי דלא אף, בראשונה

 דבר סוף. הגל ולפקוח להציל שכוונתם

 לידי נפשות סכנת ודאי מכלל יצאתי כבר

 יהיה אם, הגל בתוך עודני אמרתי אז. ספק

 הזה המקום מן והוציאני עמדי אלקים

 גבולי להרבות נאמן בית לי ויבנה ,לשלום

 בית מכותלי עצמי אמנע לא, בתלמידים

 בסוגיית העיון דלתי על ולשקוד המדרש

 ...הלכה של בעומקה וללון ,ופוסקים ס"הש

, לבי אל הדברים לדבר אכלה טרם אני

 בין מהלכים לי ונתן ,עניי בקול' ה שמע

 לי נעשה ממש שביל כמין ,העמודים

. בי הוה לא וחבל, פגע בלי בשלום ויצאתי

 ממש הדבר היה' מה כי נאמנה ידעתי אז

 השמתי והלאה ומאז, מצילין שאין במקום

 בדבר לימודי עיקר שיהא לבי אל הדברים

 ושלא ,ופוסקים ס"הש בסוגיית הלכה

 או הדרוש בענייני דבר שום בכתב להעלות

 לימוד ממרכז רחוקים שהם לימודים שאר

 זמן כל רק. רחוקים לעתים לא אם האמת

 או הגמרא בסוגיית דבר שום לי שנתחדש

 בעיני נוטה הדבר והיה ,'ותוס י"בפירש

 דרך לפי האמיתית לימוד דרך צד על שהוא

 ואקרב אבחר אותה, ורבותינו קדמונינו

 במשנת בזה ע"וע. "הזכרונות בספר לכתוב

 דברי על שכתב, ז אות מט סימן, נ"פק

 עשו דשפיר משמע לשונו הטתורי": י"הפנ

 להרוג מותר היאך עיון וצריך(, המצילים)

 ואולי, לאחרים להציל כדי מהאנשים חלק

 שנתכונו זכות לצד אותם דן רק י"הפנ

 ."לטובה

 עמודג "ע בספר 'מפנקסו של רופא' )פ"וע

את השאלה אם מותר לנהג (, שהביא 801

הדחפור לעלות על ההריסות, כדי לגלות 

י זילברשטיין "שהגר והביא ניצולים, 
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 ק"מרן הגרחא התיר, והסביר "שליט

 כי אין דוחים ודאי מפני הספק א"שליט

]ואמנם יש לעיין מדוע החשיב את 

 ש בעדני"ובשם הגר, כוודאי[ "ניצולים"ה

כתב  א"שליטש קליין ", והגרמא"שליט

שאם יש אות חיים מתחת להריסות אין 

 ברגש רוזנ", ובשם הגרלעלות עם הדחפור

אם בודאי ידרוס אדם חי, ", כתב: א"שליט

אין להתיר. ואם יש ספק בסיכון, אך מצד 

שני קיימת אפשרות ודאית להצלת אנשים, 

, שם הביא 109-110 עמודוב ."יהיה מותר

שאם נהג הדחפור אכן הרג מישהו בשוגג, 

אין צריך כפרה, כי עשה כדין, אלא 

, הצריך א"שליטמ שטרנבוך "הגרש

ובשם נ הנפטר, "לע "קוןתי"שיעשה 

, הביא שצריך א"שליטש רוזנברג "הגר

ים יס משמ"לעשות תשובה )דהרי סו

גמ' שבת לב., כב ,"י חייב"חובה ע"ו לגילג

, הל' י פרק סנהדרין ירושלמיוב ב קיט:,"בב

  (., הל' יבד פרק יומא מסכת תוספתאובב, 

מרבים  הטיית החץא ל"יסודות היתר החזו

טיית החץ אינה : א. פעולת הליחיד

 היא פעולת הצלה בטבעה. אכזרית. ב.

בניגוד למסירת יחיד להצלת רבים 

ב.  .זאת פעולה אכזריתא. כי  שאסורה,

 שאינה הצלה בטבעה

 דבריעצם ב לדקדק כשנבוא והנה ג( 

 נשים, לגבי ההיתר של הטיית החץ א"החזו

 את הסברא ,ההיתר לסיבת הביא שלא לב

 על שדיבר ףוא, הממית דבר כבר שהתחיל

 ק"בב' כתוס ל"קיימ הרי, נורה שכבר חץ

 כלי זורק בין לחלק פשוטה שסברא, (:יז)

 עיין, הכלי לכיון שנורה חץ לבין, הגג מראש

 כ"וע) .יד סימן ג בשער , לעילבזה באריכות

 באופן גם יהיה א"החזו שהיתר פשוט

 על ללחוץ עומד והגוי, נורה לא עוד שהחץ

 במקום לפגוע הטיל את שיטיס הכפתור

 להתגנב יכול ראובן והנה, אדם הומה

 את קצת ולהזיז, יראה שהגוי בלי בשקט

, אנשים קצת יפגעו וממילא, הטיל זוית

, הסכנה בכלל היו לא, זה שלפני אלא

 א"שהחזו פשוטו, בגללו ימותו ועכשיו

 .(לרבים הצלה לפעולת נחשב כי זאת התיר

 א"בחזו שכתובים היחידים הנתונים אלא

 ובזה לגויים אחד יהודי למסוררק ש, הם

, הרבים את להרוג זממם על הגויים יוותרו

 פעולה זהש .א: וטעמי האיסור הם, אסור

 בטבעה מצילה שלא פעולה זה .ב, אכזרית

 הגויים בדעת תלויה ההצלה כלומר)

המצב , החץ את להטות ואילו(. המאיימים

 כי. א: שמותר הסיבה כ"וא, פךילההוא 

, אכזרי מעשה אינה החץ תהטיי פעולת

 מצילה החץ הטיית .ב, הצלה פעולת אלא

 מצילה החץ שהטיית זה שתנאי ואף) בטבע

, א"החזו בדברי מפורשב כתובה לא, בטבע

 הוא החץ שהרי, כוונתו שזה ברור ז"בכ

 ההצלה שבחץ וברור, למוסר הפכי מקרה

 אף של בדעתו תלויה לא שהרי, בטבע היא

 (.ההצלה נוצרת ממילא אלא, אחד

א, שכדי להתיר את "ק הבין בחזו"הגרח

תרתי לטיבותא: א. שלא הטיית החץ צריך 



676 

 

  

דרך תהא אכזריות ב. ושתהא הצלה ב

 אסור-ואם קיימת רק מעלה אחת טבע.ה

, צד לכל נתונים שני לנו שיש כיון, והנה ד(

 אפשרויות כמה לספור באים היינו אם

 4 שיש אומרים היינו, להלכה ישנם

, לעיל המקרים שני והיינו ,אפשרויות

 מצילה שלא, אכזרית פעולה .א: דהיינו

 שמצילה הצלה פעולת .ב. טבעדרך הב

 שני עודב ואפשר להוסיף ולדון, בטבע

דרך ב שמצילה אכזרית פעולה .ג: מקרים

 מצילה שלא הצלה פעולת. ד .טבעה

 שני את חיבר א"שהחזו כיון, והנה. בטבע

 רק על שדיבר נמצא, אחד לדבר הנתונים

 אפשר אי ולכאורה, להלכה אפשרויותשתי 

. טעמו להלכהעיקר  מה א"מהחזו לדעת

, א"בחזו ולהבין לדייק אפשרשהרי 

 היא לגויים יחיד למסור שאסור שהסיבה

 כאן שיש, ל"הנ א כאפשרות שזה מהסיבה

 שלא אכזרית פעולה תרתי לריעותא,

 שבכל לדייק יש זה ולפי .בטבע מצילה

, מותר הנותרות תהאפשרויו שלושת

שיש תרתי  ל"הנ ב באפשרות רק לא כלומר

, ל"הנ ד-ג באפשרויות גם אלא, לטיבותא

 כ"ג לטיבותא אוחד לריעותא אחד שיש

 אסורה א אפשרות רק שהרי .מותר יהיה

 באופןאבל  .לריעותא תרתי בה שיש כיון

 שכוונתו, א"בחזו בדעת לומר אפשר אחר

 שיש שכיון, מותר ל"הנ ב באפשרות שרק

 וגם הצלה פעולת יש םג לטיבותא תרתי

 בכל אבל, מותר לכן, מטבעה מצילה היא

 זו לאו אסור, האחרים המקרים שלושת

-ג מקרים אף אלא, אסור א שמקרה בלבד

 הוכחה אין כאמור והנה. אסורים ד

. ל"הנ ד-ג במקרים ההלכה מה א"מהחזו

 התחיל א"שהחזו דכיון, לומר נראה והיה

 וחידש ובא, לאיסור פשוט שהיה ממה

 אלא בו לך אין כ"א, החץ בהטיית ההיתר

 וכל, ל"הנ ב אופן רק מותר כ"וע, חידושו

 מרן שהבין נראה וכן, אסורים השאר

 ח סעיף א פרקשער ב, ב שהובא ק"הגרח

לרופא ליתן  שאין שמסתבר 32 בהערה

 םלהציל לשם ניסוי,סם רעיל ליהודים 

 נתינת והרי, ם שבלי זה יהרגום מידמהנאצי

 שלא שמצילה הצלה פעולת היא הסם

(, הנאצי בדעת תלויה כי) טבעבדרך הב

, א"מהחזו הוכחתי וכבר, ל"הנ ד כאפשרות

 אפשרות גם כ"א, אסורה ד אפשרות שאם

 מקרים הרבה לן נפשט ובזה. אסורה ג

 מקרים רבהה ועוד, זה בספרינו שנידונו

 שכל הוא והכלל, לפורטם אפשר שאי

 4-מ שייך לאן בו דוקלב צריכים מקרה

 רק ק"הגרח לפי וכאמור, אלו אפשרויות

 .מותרת ב אפשרות

פעולה אכזרית או הגדרת הפעולה אם היא 

, תלויה בכוונתו הראשונה של מעשה הצלה

 עושהה

 הזה החשוב העניין להשלמת והנה ה(

 סט סימןב א"החזו של קודשו דברי בהבנת

 מעשה" נקרא מה להגדיר עוד יש, ל"הנ

 והנה ."הצלה מעשה" נקרא ומה, "ותאכזרי
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 לדבר היחידה שההגדרה, פשוט לי נראה

 עשיית בזמן הראשונית כוונתו מה היא, זה

 בשלב חושב הוא מה עלדהיינו , פעולתו

 מה שכל ,ברור דבר זה שהרי .הראשון

 האפשרויות ארבעת בכל דנים שאנחנו

 רוצהו, טובות יושכוונות באדם היא, ל"הנ

 גם האם היא השאלה רק ,טוב דבר לעשות

 א באפשרות גםש .להלכה טובים מעשיו

 ואינה כאכזרית פעולתו שהגדרנו ל"הנ

, טובה שכוונתו באדם מדובר, בטבע מצילה

הוא  ההלכהלפי  רק, הרבים את להציל

 כוונתו מה": שכתבתי במהו .ואסור, טועה

 כוונתי, "פעולתו עשיית בזמן הראשונית

 כוונתו, יםלגוי יחיד מוסרמי שש, לומר

 לאדם רע לעשות היא הראשונה בפעולתו

 את להציל היא נוספתה כוונתו ורק, זה

כלפי  אכזריות כמעשה נחשב ולכן, כולם

 הבלעדית כוונתו, החץ בהטיית אבל, היחיד

 כוונה שום לו ואין, הרבים את להציל היא

 במקרה רק, בצד שהולך לאותו להזיק רעה

 למען הרעל בנתינת כ"וא .שם הולך הוא

 כי, הצלה כמעשה נחשב, מהנאצי ההצלה

 כוונה שום אין, הסם את הנותן לרופא

, מהנאצי להצילו כוונתו וכל, רע לו לעשות

 ההצלה רק, הצלה כמעשה נחשב ולכן

 תלויה כי, טבעדרך הב אינה הזאת

הגרוע הנאצי ) האדם של בחירתו בהחלטת

 משתייך, זה מקרה כ"וע מבהמה(,

 אפשר היה אמורשכ, ל"הנ ד לאפשרות

 שזה ולומר גיסא לאידך א"בחזו להבין

, שאסור ק"הגרח דפסק אלא, מותר

 . וכדלעיל

ההוכחה לכך שהכל תלוי בכוונה: היתר 

הנלמד  ,להזריק מורפיום י זילברשטיין"הגר

 א להטות חץ"החזומהיתר 

 פעולת" שהגדרת ויש הוכחה לדברינו, ו(

י "מדברי הגר ,בלבד בכוונתו תלויה "הצלה

 שלזה, לי שנראה מה מלבד) זילברשטיין.

 החץ הטיית אבל": שכתב א"החזו התכוון

 פעולת בעיקרה היא אחר לצד זה מצד

 להוסיף א"החזו צריך היה ומדוע, "הצלה

 מובן יותר היה והרי, הזו המילה את

, החץ שהטיית שאף ודאי אלא, בלעדיה

 כפעולה אחרים במקרים להתפרש יכולה

 כתב , על כןלקמן יובאש מה וכגון, אכזרית

 כוונתו עיקר בו שדן שבמקרה א"החזו

, זילברשטיין י"הגר הסביר הנה .(להצלה

 אבל .הצלה פעולת היא מורפיום שנתינת

 ויגידו אנסים גויים יבואו שאם, ופשוט ברור

 לשמעון ותזריק המורפיום את קח, לראובן

, המורפיום י"וע) לחלוטין בריא אדם שהוא

 לא ואם(, מאוד תומית תקרבתו יחלה

, אנשים 100 נהרוג אנחנו, זאת תעשה

 נחשב ודאי כי, לו להזריק שאסור פשיטא

 את להציל כדי לשמעון אכזריות כמעשה

, זילברשטיין י"הגר שהרי וקשה .הרבים

אלא ? אכזריות מעשה אינו שמורפיום כתב

 נתינת אלא, קושיא שום כאן שאין ברור

, ריותאכז מעשה היא בריא לאדם מורפיום

 ורק נתינת ,ל"וכנ להזיקו מתכוון כי
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 כי הצלה מעשה זה, חולה לאדם מורפיום

 הטיית וכן .מייסוריו להנצל לו לעזור כוונתו

 מעשה אמנם היא ברחוב אדם על חץ

 אלא, לו להזיק לא שכוונתובל כיון א, אכזרי

 במקרה ורק, הרבים את להציל כוונתו כל

 כ"א .הצלה כמעשה נחשב לכן, שם הוא

 יחשב שתמיד דבר שום איןש חזינן,

תמיד ש דבר שום ואין, אכזריות כמעשה

 תלוי הכל אלא, הצלה כמעשה יחשב

 כל כ"וא. ל"וכנ, הנסיבות לפי בכוונתו

 ואין, לגופו בו לדון צריך ומקרה מקרה

 אלא, לשני אחד ממקרה וללמוד להקיש

 האפשרויות 4-ב שייך לאן להחליט צריך

 דיוקי בישוב הדור יפוסק הכרעת ואת, ל"הנ

 ד-ג במקרים א"בחזו היוצאת הסתירה

 בעומק חדשה הבנה כאן יש, ד"ולענ. ל"הנ

, זו ודהבנק הארכתי ולכן, ל"הנ א"החזו דברי

 אבל, רושבפי זאת שיגדיר מי ראיתי ולא

ל נכונים "שהדברים הנ ותמצא היטב ק"דו

 כמה על להתבונן ננסה זה פ"וע ד."בס

  .אלו הגדרות לפי מקרים

כשאנס מאיים  ,הטיית החץ מגוי ליהודי

שבלא זה יהרוג יהודים רבים, אינה נחשבת 

 ל אסורה"ק הנ"הצלה בטבע, ולפי הגרח

 של לכיוונו ועף הולך שחץ במקרה והנה ז(

 וצועק, מרחוק זאת רואה ואביו, גוי ילד

 את מהר תסיט: לחץ קרוב שנמצא לראובן

 ואם, היקר בבני יפגע שלא כדי, לצד החץ

 וראובן, יהודים 20 אהרוג, זאת תעשה לא

 להסיט ובא, היהודים 20-ה את להציל רוצה

 את יסיט שאם לב ששם אלא, החץ את

 האם, לתומו שהולך בלוי החץ יפגע, החץ

 בילד יפגע שלא החץ את להטות מותר

? 20-ה כל ינצלו זה י"וע, בלוי ויפגע, הגוי

 את לשייך אפשרות לאיזה לבדוק וכשנבוא

, ד לאפשרות ששייך פשוט, זה מקרה

דרך ב מצילה שלא הצלה פעולת" שהיא

, הצלה כפעולת שנחשב והסיבה, "טבעה

 להסיט היא החץ מסיט כוונת שכל מכיון

 את להציל כדי, הגוי של מהילד החץ את

, ללוי להזיק עניין שום לו ואין, הרבים

 שני לו ויש, שם יהיה לא שלוי ומבחינתו

, הראשון הרצון, דבלב שלו ברצונות שלבים

 לרצון להגיע וממילא, הגוי הילד את להציל

 ונחשב. הרבים את להציל, העיקרי השני

 תלויה ההצלה כי, טבעית לא כהצלה

 שייכתי כ"וע. הרשע הגוי של בהחלטתו

 .ל"וכנ ד לאפשרות, זה מקרה

עולה לזרוק תינוק כדי למנוע רצח, היא פ

 ל"ק הנ"אכזרית, ולכן אסורה לגרח

, גזים בחדר יהודים 20 יש, נוסף המקר ח(

 יעצר לא ואם ,בחדר להתפשט מתחיל הגזו

 וראובן. דקות כמה תוך ימותו כולם, הגז

רואה , להצילם רוצה ובחמלתו, זאת שרואה

 כ"א אלא שאין לו שום אפשרות להציל

 קשור לא שבכלל, אחר יהודי תינוק יקח

 התינוק את ויזרוק, הגז שבחדר למסכנים

 ז"ועי) הגז פליטת את שעוצר הכפתור על

 מה כל ואחרי? לו מותר האם(, התינוק יהרג

, זה מקרה שנשייך פשוט כאן, עד שלמדנו
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 אכזרית פעולה" שהיא, ל"הנ ג לאפשרות

 כוונתו כלומר, "טבעדרך הב שמצילה

 התינוק את בדווקא לקחת היא הראשונה

 את הורג הוא במקרה ולא, אותו לזרוק כדי

, רץ מיד, הצרה את כשראה כי, התינוק

: וצעק, הקרובים הבתים באחד ודפק

 לו וכשהביאו'! קטן תינוק מיד לי תביאו'

 הוא כי, לי טוב לא הוא, להם אמר, 5 בן ילד

 שאני החלל לתוך יכנס לא והוא, מדי שמן

 ורק, לכפתור להגיע כדי אותו לזרוק צריך

 זה, מצוין: אמר, שנה בן תינוק לו שהביאוכ

 את להציל מהר ורץ, שתישחיפ מה בדיוק

 לעשות שרוצה נחשב כ"וע, הנחנקים

 פעולה היא ההצלה אמנםו, אכזריות מעשה

 בבחירת תלויה לא שהרי, טבעדרך הב

 על כבד גוש שנופל ברגע אלא, אדם

 נחשב כ"וע. הגז פליטת נעצר מיד, הכפתור

 את לזרוק צריך אם הדין הואו .ג כאפשרות

 הכפתור על ילחץ שלא הנאצי על התינוק

 את לתהום שתפיל, כאבן ישמש שהתינוק

 לעיל כאמור כי, יחד גם התינוק ואת הנאצי

 התחיל שכבר א"בחזו ההיתר תנאי אין

 לכודים האנשים אם גם אלא, הממית הדבר

 ויכול, לזרום התחיל לא עוד והגז, הגז בחדר

 לא וממילא הנאצי את שיהרוג תינוק לזרוק

, ל"הנ ג כאפשרות נחשב, שילחץ מי יהיה

 דברי את נול יש, הפסק לגבי וכאמור

 לפרש אפשר שהיה ולמרות, ק"הגרח

 . אחרת גם א"בחזו

ש שאסור למסור לגוי אדם כדי "וכ

שיפסיק לרצוח, או להטות חץ מיחיד 

ליחיד בגלל איומי רצח, שהרי בזה יש 

תרתי לריעותא: פעולה אכזרית שאינה 

 מצילה בטבע

, גז לזרום התחיל כבר שאם ופשוט ט(

 את לי תתפוס לך, לראובן הנאצי ויגיד

 זאת תעשה ואם, אותו לי ותמסור שמעון

, הרבים וינצלו, הגז זרימת את יעצור אני

 כי, שמעון את לתפוס שאסור שודאי

 פעולה" שהיא, ל"הנ א כאפשרות נחשב

 ברור ובזה, "בטבע מצילה שלא, אכזרית

 התחיל שכבר זה, לעיל וכאמור, שאסור

 אין, לזרום התחיל כבר שהגז הממית הדבר

 . ל"וכנ, ההלכה לפסיקת כלל משנה זה

 את להרוג רוצה הגוי אם, נוסף ומקרה

 הגוי לב שם והנה, לכיוונו חץ ויורה, שמעון

 הולך החץ הנראה ולפי, טוב כיוון שלא

 נמצא ראובן והנה, שמעון את להחטיא

, הגוי לו וצועק, להטותו ויכול לחץ קרוב

 לא ואם, שמעון ווןלכי החץ את תטה

, אחרים יהודים 20 אהרוג אני, זאת תעשה

 כוונתו כי אכזרית כפעולה שנחשב ופשוט

, בטבע אינה ההצלה וגם, שמעון את להרוג

 ללא שאסורה, א כאפשרות נחשב כ"ע

 .ספק

ש רוזנברג הסכים עם רוב הדברים "הגר

 ל"הנ

 הגאון ר"מו בפני ל"הנ כל את וכשהצעתי י(

 הסכים, א"שליט רוזנברג לשריא רבי הגדול

 תרוישה הסכיםש .אחד מדבר חוץ הכל עם

 כשהתחיל דווקא לאוהוא  א"החזו של
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 התחיל לא עוד כשהחץ גםו, הממית הדבר

 ביחיד שיפגע להסיטו מותר יהיה, לעוף

 שהגדרת והסכים. ל"וכנ, רבים במקום

 התלוי הצלה ומעשה אכזריות מעשה

, לניזק להזיק או להועיל הראשונית בכוונתו

 התכוון מה שאלה שיש הסכים ובעיקר

 לדייק ואפשר, ל"הנ ד-ג במקרים א"החזו

 לי אמר ולכן, להיתר לדייק ואפשר, לאיסור

, "תעשה ואל שב"ב להיות צריך שמספק

 שהובא) ל"הנ ק"הגרח התכוון זהל ושמא

(, ז ק"ס סוף ח סימן נ"פקו משנת מהספר

 בודאי הכריע לא תשובתו בלשון שהרי

 בלשון אלא, הרעל את הרופא יתן שלא

 ואולי, "יתערב שלא" וכתב', מסתבר'

 ששב ל"כנ והכריע, א"החזו בפשט הסתפק

 .עדיף תעשה ואל

אבל לא הסכים להגדרת נתינת רעל 

ליהודים כדי שלא יהרגום הנאצים כמעשה 

זה נחשב רציחה שאסורה בכל הצלה, אלא 

, ושאני מורפיום שעיקרו פעולת גוונא

 ריפוי

 לי ואמר, ר"מו חלק אחד דברעל  ורק יא(

', הצלה מעשה' הרעל בנתינת לראות שאין

 הוא ס"ס, םמהנאצים להציל שכוונתו ואף

 בו לעשות שרוצה ונחשב, בידיים הורגו

 להגיע כדי, ולהמיתו, אכזריות מעשה

 אבל, מהנאצי להצילו הבאה לתוצאה

 כמעשה מתפרש אינו בידיו הריגה מעשה

 כדי אבר לחתוך רךיצט שאם ואף, הצלה

 לו להכאיב צריך, מהנאצי ממוות להצילו

 במקום הותר חבלה איסור ז"בכ, ולהצילו

 ואף, הותר לא רציחה איסור ואילו, נ"קויפ

 נרצח, א"החזו שדיבר החץ שבהטיית

 רישיה פסיק ואף, בצד שהולך יחידה

 כי הצלה כמעשה הוגדר שם ז"בכ, שימות

 במקרה אלא, לו להזיק כוונה שום לו אין

 מתכוון הוא ברעל אבל, ל"וכנ שם הוא

 חשבונות לו שיש ואף, בכוונה להורגו

, בכוונה ממש רציחה הותר לא, טובים

 חייב טריפה חבירו שבעושה ולשיטות

(, מד סימן ג בשער לקמן עיין) רוצח משום

 להצילו כדי לטריפה להופכו אסור יהיה

 שנה עוד לחיות שיכול ואף, מהנאצים

 עושההש ד"למרק ו, אסור ז"בכ, שלימה

 כ"א, כרוצח נחשב אינו לטריפה חבירו

. להחיותו לצורך בחבירו חובל ככל מותר

 מיתה לברור שאסור שפשוט הוסיף ועוד

 י"ע למות ההולך את להציל כדי בידיו יפה

 שלא שברור ואף, אכזרית במיתה הגוי

 הולך שהגוי וכגון) חייו את במשהו יקצר

 במשך יסורין ול שיגרום ברעל להורגו

 מרשה ואמנם, מזה ימות כ"ואח שעתיים

 שימית רעל לו להזריק היהודי לרופא הגוי

 של הרעל אבל, שעתיים עוד גם אותו

 ז"בכ(, יסורין עושה אינו היהודי הרופא

 להצילו כדי, חבירו את בידיו להרוג אסור

 עם שרוצח נחשב כי, אכזרית ממיתה

 .רציחה באיסור יעבור ואל ויהרג, חשבונות

 שיהיה זה בציור גם לומר מקום היה ואמנם

, יפה מיתה לברור כוונתו כל כי מותר

 שכן מכל מותר להיות צריך ולכאורה
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 ש"הגר גם והרי, חייו מקצר שאף ממורפיום

 חידושו את להבין שאפשר מסכיםרוזנברג 

, למורפיום בהיתר י זילברשטיין"הגר של

 שהמילה שלמד אלא ?שנא מאי כ"וא

 פירושה, ל"הנ א"בחזו הכתובה "רהבעיק"

 על רק ולא, הפעולה עצם על שמסתכלים

 פעולת היא במורפיום כלומר, הכוונה

 אנחנו, לחולה הזרקתה בעת כי, רפואה

 להקל חיובית פעולה רק לפנינו רואים

 זה לפנינו שרואים מה ברעל אבל, מיסורין

]ויש  חשבונות עם אדם להמית פעולה

שבת כרוצח להוסיף שהזרקת רעל נח

בידייו ממש, ולא כרוצח בגרמא, עיין בזה 

רצא שדחה  עמודד "בספר הלכה ורפואה ח

מה  סימןאת תשובת גאוני בתראי ריש 

 .שכתבו שהוי רק גרמא[

 ,א אחרת"אבל יש מקום להבין בחזו

שנתינת רעל כדי למנוע מיתה מיידית, אם 

 אין סיכוי להצלה, היא מעשה הצלה

 המילה את סברתישה מה לפי ואמנם יב( 

, בכוונתו תלוי שהכל, "בעיקרה" א"בחזו

. ל"וכנ שמותר ברעל גם לומר אפשר היה

 מיירי ל"הנ הנידון שכל ברור אופן ובכל

 הקשה מהמוות להנצל סיכוי שאין בציור

 היה שכבר ת"רחב של במקרה וכגון, יותר

 כבר כי, ממנה שינצל שייך ולא, האש בתוך

 את פתוחל שאסור ואף, האש בו שלטה

, מיתתו מקרב כי, האש את גבירהל או, פיו

, כאבים משכך חומר להזריק יכול אם אבל

, יומיים אחרי ממנו שמתים גורם זה חומרו

 והיא, לסבול לא ת"לרחב תעזור הזריקהש

 לו מזריק הוא ס"ס אבל, חייו את תקצר לא

 אחרת להביןאפשר , שממית רעל

 וכמו, שמותר ויתכן, א"שליט ר"מהגרש

, המייסר הרעל את הזריק כבר הגויאם ש

 את שמונע נגדי רעל להזריק מותר

, מיתתו את בכלום מקדים ולא, הייסורין

 כ"א, מיתתו מקדים שאף ממורפיום ש"כ

 לא עדיין כשהגוי גם מותר יהיה גם לכאורה

 של בודאות אלא, המייסר הרעל את הזריק

 מותר שיהיה, זאת יעשה שמיד מאה אחוז

 רעל לו ולהזריק יפה מיתה לחבירו לברור

 מתוך רצח" זה אין כי, מייסר שאינו

 ממיתה הצלה פעולת אלא, "רחמים

 ימות דאיוושז כ"וכמו שכתבנו שכ, אכזרית

 בשניה אפילו מקדים שלא וודאי, ה"בלא

 (.מותו את

ק בתשובה לשאלה, השיב דלא "הגרח

ג "נתינת הרעל בכהש רוזנברג, אלא "גרכ

כיון שהיא לא  נחשבת מעשה הצלה, ורק

 אין לעשותהטבעית 

, הגאון ידידי הכניסני זאת כל לאחר יג(

 צביון מרדכי הרב, יוסף ברכת ישיבת ראש

 מרן רבינו לסבו פנימה לקודש א"שליט

 כל על איתנו ישב ובנחת, א"שליט ק"הגרח

 ד-ג מקרים על ובעיקר) ל"הנ השאלות

 להשאיר התכוון א"החזו שאכן וענה( ל"הנ

 ואל בשב להיות יש ולמעשה, בספק זה את

 התכוון לזה אם לשאול והוספתי, תעשה

 ח סימן נ"פקו במשנת בשמו שהובא במה
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 את ליתן לרופא שאין שאמר, ז ק"ס סוף

 ונמצא, התכוון לזה שאכן לי וענה, הרעל

 רוזנברג ש"הגר כדברי לא הבין שבאמת

רק ו, הצלה מעשה ברעל יש אלא, א"שליט

, א"בחזו ספק זה ,טבעית לא שההצלה כיון

 .יתערב לא ולכן

א "ק שכל דברי החזו"עוד חידש הגרח

הלכה ולא למעשה, ולכן מספק לנאמרו 

 אין להטות את החץ בכל אופן

 בעצם שגם, א"שליט מרן הסכים עוד יד(

 הדבר, החץ בהטיית א"החזו של דבריו

 תעשה ואל בשב להיות ויש, בספק נשאר

 שיש ,זילברשטיין י"הגר סוברש כמו ודלא

 .החץ את להסיט להתיר

ש גוטפריד סובר, שדברי "אמנם הגר

 א נאמרו למעשה"החזו

 שלמה רבי הגאון ר"מו ,ואמנם טו(

 כל שראה לאחר אף, א"שליט גוטפריד

 ברורה הכרעה שאין שאף לי אמר, זאת

 כן שנטה נראה ז"בכ, א"החזו בדברי

 החץ את להסיט מותר שיהיה להכריע

 .הרבים את ולהציל

ק: גם לפי צד ההיתר "דברי מרן הגרחעוד מ

האם מותר , א. א, יש להסתפק"של החזו

להטות חץ להריגת יחיד כדי להציל רבים 

האם מותר להטות ממי . ב. מספק סכנה

צלה בהוריות בסדר הקדימה בהמוקדם ש

 למאוחר ממנו

 על שגם ,ק"הגרח מרן הסכים עוד טז(

 יש, החץ את להסיט התיר א"שהחזו הצד

 ספק רק שהרבים אופניםב להסתפק

 ודאי היחיד החץ את נטה אם ואילו ,ימותו

 ויחיד רבים האם להסתפק יש וכן. ימות

 שקודם מי כל אלא, דווקא לאו הוא א"בחזו

 גם יהיה ולכן, כרבים יחשב, הצלה בדיני

, ה"ע לכיוון ח"מהת החץ את להסיט מותר

 כתב לא א"שהחזו והסיבה) ללוי מהכהן וכן

 שאיבד ברכב שנשאל מעשה כי, זה חידוש

 להשוות שרצה ועוד, היה כך, הבלמים את

 (.רבים הצלת לצורך יחיד למסור לאיסור

 

א נאמרו "א. דברי החזודעת גאון אחד: 

דיני הסטת החץ נלמדים מסדר  למעשה. ב.

להציל רבים מספק  הקדימה בהוריות. ג.

י הסטה ליחיד תלוי בחקירת היד אליהו. "ע

 לם דהיא כגופו. ה.אשתו קודמת לכו ד.

 אבל אביו ובנו דינם ככל אדם

 חפץ בענוותנותו) החסיד הגאון ומידידי יז(

 כל על אחר מבט שמעתי(, שמו בעילום

, א"החזו מרן בדברי שונה ופשט, ל"הנ

 הסכים מה על כל קודם אומר ובהקדם

 תלוי החץ הטיית דין שאכן והוא .עימי

 שצריך שנחליט ומה, להצלה בקדימה

 החץ את להטות צריך כך, ולהציל להקדים

א נאמרו למעשה. "וכל זה לצד שדברי החזו

 גם מותר יהיה, המותר שבאופן והסכים

 היא והאמת .לעוף התחיל לא עוד כשהחץ

, למעשה להתיר א"החזומשמעות ש

 הדברים מצורת כך שמשמע מה דמלבד

, התיר א"שהחזו פ"בעיש מסורת , שהביא



683 

 

  

. ללוי ןמכה החץ את להסיט מותר כ"וא

 לכיוונו הרבים שיהרגו מספק להסיט ולגבי

 היד בחקירת תלוי, בודאי שימות אחד של

ב,  בשער לעיל שהובא, מג סימן) אליהו

 .(יט סעיףשב 417-317פרק ב, בהערה 

 עצמו את ולהציל החץ את להסיט ומותר

 ,מאשתו להסיט ולגבי ,ברבים שיפגע אף

 ןמדי להצילה שחייב כיוןיתכן שש ,לדון יש

, לרבים להצלה קודמת היא אולי, הכתובה

 להסיט גם מותר להצלה שקודמת וכיון

 יעניין לא ממוני שחיוב ואף, ממנה החץ

 ז"בכ ,אחרים של נ"קויפ במקום אותנו

 ללכת חייב נפשות בהצלת שעוסק ד"בנד

 יוכל שלא שיגרום פ"אע, אותה להציל

, כגופו שאשתו ועוד, הרבים להציל ללכת

 לפני להציל לו מותר ועצמ שאת וכמו

 .אשתו את להציל יכול גם כך, רבים שמציל

 כשהשבאים יםהשבוי את פודין שאין וכמו

, )גיטין מה.( דמיהם מכדי יותר דורשים

 יתן לאיש אשר כל") מותר עצמו את ז"ובכ

ע ", וכדנפסק בשו, דב איוב, "נפשו בעד

)התוס'  מזה ולמדו, (ד סעיףרנב  סימןד "יו

 אשתו את שגם ליגרבו'( 'דלאה "שם, ד

עח  סימןע "א אבה")כן פסק הרמ יכול

, כגופו אשתו כי, ע שם("ב, ודלא כשו סעיף

 לובין מנדל רבי הגאון ר"מו את ושאלתי

 אשתו הצלת שאכן לי וענה, א"שליט

 שני להצלת אפילוו, כהן להצלת קודמת

  .כהנים

 קודמים שהרבים פשוט ובנו אביו ולגבי

ל, משמע דווקא "נא ה"ואמנם אף שברמ]

 (ח"ק ד בשם הב"ס)ך "אשתו, עיין בש

שאף את קרוביו יכול לפדות יותר מכדי 

דמיהם, ויש לצרף עוד את שיטות 

לפדות אדם  אפילוהאחרונים שסוברים ש

זר מותר יותר מכדי דמיהם, כי התקנה 

בור שלא יפדו, עיין בזה היתה רק על הצי

, מעין (יב סימן)שמע אברהם בספרים: 

, והגדיל (לז סימן)ט "בגדי יו(, יח סימן) גנים

, (ה סימן)ת נחלה ליהושע "לחדש בשו

שאף על הציבור אין איסור לפדות, אלא 

 באיש אלא, [רק התחדש שאין חייבים

 להציל ילך שאם ,חיצוניות סברות יש הצלה

 לאביו וזועק פצוע שבנו כשיודע הרבים את

, תודובעב רגוע יהיה לא, לעזרתו שיבוא

, ימותו בנו וגם הרבים שגם הוא שיקרה ומה

 אבל, בנו את להציל ללכת לו מותר ולכן

 שהרי, זו סברא שייך שלא החץ בהסטת

, פעמית חד פעולה לעשות צריך כ"בסה

 פךילה וכן, בנו ויהרג מהרבים להסיט בייחוי

 .ברבים ויפגע החץ וילך מבנו להסיט אסור

וע''ע בספר שבט יהודה )שער א פרק יז(, 

כן, שבקדימויות להצלה אין ב שכת

להתחשב בקורבה משפחתית, אלא רק 

בסדר המובא בדברי חז''ל, ורק שאין 

עדיפות וכגון ששניהם כהנים, אז יש 

 בהלכותלהעדיף את הקרוב, וכפי המבואר 

ג(,  סעיףרנא  סימןצדקה )שו''ע יו''ד 

 סעיףוביעב''ץ )מגדל עוז, אבן בוחן פינה א, 

 פט(.

ה' יש עוד סברא שאם אינו ולגבי 'איש הצל

איש פרטי לעצמו, אלא מועסק ע''י אחר, 
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והציוד הרפואי אינו שייך לו, חייב להקדים 

כפי סדר הקדימויות ע''פ ההלכה בלי 

העדפה לקרובו )עיין מה שכתב בשו''ת 

ע לגבי חלוקת כספי צדקה,  סימןחכם צבי 

 .(119 עמודוע''ע בספר עמק הלכה ח''ב 

הדור שעדיף בפדיון  יש לדון, אם גדול

גם לגבי ש, עדיף "שבויים כדברי היש

 הסטת החץ

ולגבי ההשוואה לדין שמותר לפדות  יח(

יותר מכדי דמיהם את עצמו ואת אשתו, 

אם  ח כגדול הדור"ז יש לדון בהצלת ת"לפי

 מעשההדהנה ידוע  .קודמת להצלת רבים

 זקנתו שלעת ,מרוטנברג ם"המהרעם 

 יתהוה ,גרמניהב היהודים רדיפות החמירו

 שזה משום מגרמניה הגירה עליהם אסורה

. כבריחה השלטונות בעיני אז נחשב היה

 הגירה של בארגון מעורב שהיה ם"המהר

 החליט י"לאר עלייה הייתה שמטרתה

 יהודי. מגרמניה משפחתו עם יחד לברוח

 הגיע שכבר בעת עליו הלשין מומר

 לבית הראשון רודולף והקיסר לאיטליה

 אנזיסהיים במבצר אותו אסר סבורגבה

 תמורת עצום סכום תבע הקיסר'. וכו

 דמי את אסף ש"הרא ותלמידו, פדיונו

, ד גיטין ש"יש) ל"המהרש וכתב. הכופר

 מרוטנברק ם"מהר על שמעתי :ל"וז, (ו"ס

 כמה אייגזהם במגדול תפיס שהיה ל"ז

, גדול סך לותיהקה מן תבע והשר ,שנים

 כי הניח ולא ,לפדותו רוצים היו לותיוהקה

. דמיהם מכדי יותר השבויים פודין אין אמר

 ולא מופלג ח"ת שהיה מאחר ,אני ותמה

 ושרי ,ובחסידות בתורה בדורו כמותו היה

 מרוב ואם. שבעולם ממון בכל לפדותו

 ח"כת עצמו להחזיק רצה לא ענותנותו

 ,תורה ביטל על לחוש לו היה מ"מ ,מופלג

 ושךבח יושב היה שהוא בעצמו כתב כאשר

 שלא מקונן והיה ,ואורה תורה בלי וצלמות

 לא ואיך'. והתוס הפוסקים ספרי אצלו היו

 שרבים מאחר התורה ביטול וןולע חש היה

 יפדו שאם ,היה דעתו ובודאי. לו צריכים

 כל כן יעשו שלא למיחש יש כ"א ,אותו

 רוב בעבור שבדור המופלג ח"לת השרים

 הגולה ממון יספיק שלא עד ,הממון

 גם כי. מישראל התורה ותשתכח ,תםלפדו

 לתפוס הצורר אותו בדעת שהיה שמעתי

 וברח, לו ונודע, תלמידו ש"הרא גם

. חסדיו וברב ברחמיו ונצול, לטוליטילא

 שתאבד מוטב, החסיד אמר שום הכיומ

 שתאבד ממה מישראל ה יתירהחכמ מעט

 פסקה שאז, האות וזה. עיקר חכמת התורה

, הגולה מיחכ לתפוס והשמד הדבר אותו

 .כ"ע

, (תתקכו סימן)ע בספר חסידים "וע

ח ", שעל ת(תצח סימן)ז "ת הרדב"ובשו

 אין איסור לשלם יותר מכדי דמיהם.

ודע עוד שכשמיירי שודאי יהרג השבוי, 

העיקר להלכה )כן פסקו המנחת יצחק 

ה "קי, שבט הלוי ח סימןבליקוטי תשובות 

 סימןמ "י חו"ק ד, יביע אומר ח"קלז ס סימן

ו( כדעת רוב הפוסקים )בשדי חמד דברי 

ס עז כתב שכן דעת רובא "חכמים סו
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ג לא אסרו כלל "דרובא מהפוסקים(, שבכה

לפדות יותר מכדי דמיהם )כן כתבו בתוס' 

ה כל ממון, מאירי גיטין מה., "בגיטין נח. ד

ד "סו, ערך לחם יו סימןד "ש גיטין פ"יש

ק ד בשם "רנב, פתחי תשובה שם ס סימן

ק "ה, בית הלל ס סימןנחלה ליהושע ת "שו

 קכ(. סימןד "ת בית דוד יו"ב, שו

ן גיטין "ודלא כשיטות שלא חילקו )רמב

ת "טו, שו סימןם מלובלין "ת מהר"שם, שו

ת כנסת יחזקאל "מג, שו סימןיד אליהו 

 לח(. סימן

מעשה ל הסכים, שהגדרת ה"הגאון הנ

ולכן  כהצלה או כאכזריות תלוייה בכוונתו,

רעל להצלה נחשבת מעשה הצלה, נתינת 

 ורק שאסורה כי ההצלה לא טבעית

 ידידי הגאון, עימי הסכים עוד יט(

 אך תלוי, ואכזריות הצלה מעשה שהגדרת

 י"הגר בדברי להדיא וכדאיתא, בכוונתו ורק

 יתכוון אם א"החזו שבנדון, זילברשטיין

 את להרוג כדי, החץ את להסיט בדווקא

, הרבים את לשהצי אף יענש ענוש, יחידה

 יחשב, לטובה רק שכוונתוכ ולהיפך

 להציל הרעל את לתת ולכן .הצלה כמעשה

 למעשה רק, הצלה למעשה נחשב מהנאצי

 כי תעשה ואל בשב להיות מספק יצטרך

 . טבעית לא ההצלה

ל: הצלה טבעית שמתירה "חידוש הגאון הנ

א אם אין בה אכזריות, נמדדת לפי "החזו

 המקובל בקרב ארגוני הצלה

 מהרב לי שנתחדש מה עיקר אמנם כ(

 שהגדרתי דברי על שחלק הוא, ל"הנ הגאון

 שלא כדבר א"החזו בדברי "טבעית הצלה"

 כוונת לדעתו אלא, אדם בדעת תלוי

 מה ,היא "טבעית הצלה" בהגדרת א"החזו

 כ"ובד, הצלה לצורך עושים נורמלי שבאופן

 לצורך שצריך הפשוטה הפעולה את עושים

 ועומד שנפל רימון שיש וכגון, ההצלה

 ההצלה, רבים אנשים ליד להתפוצץ

 ברימון לבעוט היא והרגילה הטבעית

 שבמקרה בודד באדם שיפגע ואף, שיעוף

 ז"בכ, הרימון נזרק שאליו במקום עומד

 אבל, א"החזו של החץ כהטיית מותר

 את לעצור בגופו שיכול שמן אדם לחפש

 על השמן את ולזרוק, הרימון פיצוץ נזק

 לשיטתו טבעית הצלה זו אין מוןהרי

 פעולה כאן שיש הבעיה מלבד כלומר)

, טבעית לא שההצלה בעיה גם יש, אכזרית

(. אדם לדעת קשר בלי תהיה שההצלה אף

 שאותה פעולה היא טבעית פעולה כלומר

 וכגון, בדיעבד ולא, לכתחילה לעשות צריך

 לחובש הסברה חוברת מחלקים היינו אם

 פעולות שם ותביםכ היינו, הצלה ואנשי

 פתרונות ולא, הצלה של ורגילות נורמליות

 שם כותבים שהיינו ומה, שיגרתיים לא

 ועוד. טבעית פעולה היא ההסברה בחוברת

 הדרך ,מהגג נופלים אנשים שני אם, דוגמא

 מהר לזרוק הוא לעשות שצריך הרגילה

 כי, ליפול הולכים שאליו המקום על מזרון

 מהמזרון יפגע ומישה ואם, הרגיל הדבר זה
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 ואכן) א"החזו של כבחץ מותר עדיין, וימות

 שפעולת, המזרון עם זו בדוגמא התחדש

, "החץ את יורה" שהמציל אף מותרת הצלה

 בדוגמא ,הגדרתו ולפי(. אותו מסיט רק ולא

 את לעצורכדי  התינוק את שזורק שהבאתי

 או) הממית הגז פליטת של הכפתור

 כך י"וע הצינור בתוך התינוק את שיתקע

 י"שע או, הגז את שפולט הצינור את יסתום

 יפלט הגז וכל הצינור ישבר התינוק זריקת

 בו שלכודים החדר לתוך ולא החוצה

 אכזרית כפעולה שיחשב וכתבתי(, הרבים

 פני הם כך לא לשיטתו, בטבעה שמצילה

 אכזרית כפעולה נחשב זה אלא, הדברים

 לזרוק כי, יתטבע לאבנוסף לכך שההצלה 

 סתימה לעשות או) הכפתור על ינוקת

 הצורה אינה( התינוק של גופו י"ע בצינור

 ואמנם. הגז את לעצור הנורמלית

לא  הצלה בפעולות שהבאתי בדוגמאות

 לשיטתו גם כי, מ"נפק תהיה לא טבעיות

 הגוי של מהילד החץ את להסיטאסור 

 מלך של בבן וכגון) רבים שיהרוג שמאיים

 ויפגע(, זאת לעשות דאיובו שבידו גוי

 כמעשה נחשבש כיון ,תמים ביהודי במקרה

 להצילו רעל בנותן וכן, לא טבעית הצלה

 .ל"וכנ מהנאצי

 :א"בדברי החזו ל"עוד דייק הגאון הנ

בהטיית החץ יש ג' סיבות להיתר, א. אין זה 

טבעית. בדרך פעולת ההצלה היא אכזרי. ב. 

ולהיפך  ג. ההצלה אינה בגלל מיתת אחר.

ר יחיד להצלת רבים כי שם אסור למסו

 המצב הפוך

 שכתב, ל"הנ א"החזו בדברי דייק ועוד כא(

 יחיד במסירת לאיסור סיבות שלוש

 הסיבות שני את שכתב לאחר כי, ם"לעכו

 האחרים הצלת גם": א"החזו הוסיף, ל"הנ

 נפש להריגה שמוסרין במה קשור

, החץ להטיית בניגוד, כלומר, "מישראל

 את צריכהמ לא הרבים של שהצלתם

 הריגתו, במוסר ,מותר ולכן, שלו ההריגה

. אסור ולכן הרבים להצלת הכרחי תנאי היא

 הסיבה, לגויים אחד כשמוסרין כ"וא

, מיתת הנמסר "זכות"ב הוא ניצלו שהרבים

 ואינו דומה להטיית ,מת הוא במקרה לאו

, הרבים להצלת קשורה מיתתו שאין, החץ

 יחידה אם גם נצלילה יכולים היו שהרבים

, מת עכשיו הוא במקרהו, כאן הולך היה לא

 אלא, במקרה מת לא הוא במוסר אבל

 לצורך מיתתו את צריכים אנחנו בדווקא

 שלוש יש ,בחץ וכנגדם .הרבים הצלת

 .להיתר סיבות

א "ב' מקרים שדיבר עליהם החזוז יש "לפיו

ששה מקרים שיש להסתפק במפורש, ועוד 

 עדיף שב ואל תעשהבהם , וובהם מהי דעת

 שמונה ווצרילה יםיכול וממילא כב(

 המקרים שני כלומר, שונים מקרים

, במפורש א"החזו עליהם שדיבר הפשוטים

 (א: הוא שאסור שפשוט המקרה

, בטבע ולא, אכזרי מעשה הוא כשהמעשה

: שמותר והאופן. במקרה לא ניזוק והניזק

 ורק, בטבע והיא, להצלה שכוונתו (ב

 מקרים 6 ודע ויש. ניזוק ההוא במקרה
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, אכזרי מעשה (ג: א"בחזו ספק שנשארו

 (ד. ניזוק יחידה ובמקרה, בטבע וההצלה

 במקרה ולא, בטבע וההצלה, אכזרי מעשה

 לא וההצלה, אכזרי מעשה (ה. ניזוק יחידה

 מעשה (ו. נהרג יחידה במקרה ורק טבעית

 ניזק והניזוק, טבעדרך הב וההצלה, הצלה

 לא להוההצ, הצלה מעשה (ז. במקרה שלא

 (ח. במקרה ניזוק והניזוק, טבעדרך הב

 במקרה ולא בטבע שלא הצלה מעשה

 .נהרג יחידה

ל, ההצלה הטבעית "לפי הגדרת הגאון הנ

זריקת  , ובחץבבעיטה ברימון הוא סילוקו

דוגמא לאופנים ג' ] חפץ עליו שלא יזיק

 וד'[

 הטבעי הדבר, ל"הנ שברימון שאף ודע כג(

 שהומה ורמהאז ושיעוף בו לבעוט הוא

 לפגוע ועומד שעף בחץ ז"בכ, אדם

, להסיטו אפשרות שום ואין, רבים באנשים

 שיעצור חפץ איזה לזרוק הוא הטבעי הדבר

 לידו שנמצא היחיד הדבר ואם, החץ את

 סכנת את ושיעצור החץ על לזורקו שיכול

 מספיק לזורקו שאפשר תינוק הוא, הרבים

 וזה, אכזריות מעשה זה כ"א, לחץ עד רחוק

 אלא, מת הוא במקרה ולא, טבעית הצלה

 ,כאן שהובא ד וכאופן, אותו לקחנו בדווקא

 על ללחוץ התינוק שנזרק לציור ובניגוד

 םשש, הצינור את לשבור או, הכפתור

 כי, בטבע הצלה זה אין, ל"הנ הרב לדעת

 באופן ללחוץ היא הנורמלית הצורה םש

 אין, שטס בחץ אבל, הכפתור על רגיל

 הדרך ולכתחילה, אותו רשיעצו כפתור

 יעצר שהחץ חפץ איזה לזרוק היא הטבעית

 התינוק את נזרוק שכאשר מדובר ואם ,בו

 שם שנמצא אחר תינוק על יפול, החץ על

 הוא וגם המפגש למקום מתחת במקרה

 אמור היה החץ כי, לנו שווה ועדיין, ימות

, ימותו 2 רק ועכשיו, אנשים 20-ב לפגוע

, החץ שברי נפלו ושעלי התינוק כלפי כ"א

 התינוק בזריקת) אכזרי כמעשה יחשב

 עוצרים כך שכאמור) ובטבע(, הראשון

 אותו שלמטה במקרה ורק(, כאלו חיצים

 .ג וכאופן, מת

 

כשאויבים הלבישו ילד בחגורת נפץ 

אמנם ההצלה ושלחוהו למקום הומה אדם, 

הטבעית היא להרגו, אך כיון שמכוונים 

]דוגמא  ו כרודףדינאליו אסור, אבל יתכן ש

 לאופן ד[

 בן ילד הלבישו שאויבים ובאופן כד(

 לכיוון ללכת לו ונתנו, נפץ בחגורת שלוש

, כלום יודע לא והתינוק, אדם הומה מקום

 עליו לזרוק רוצים ואנו, בתומו הולך אלא

 הנה, הרביםאת  להציל כדי ולהורגו חץ

 כוונה כאן יש כי) אכזרי כמעשה נחשב

 היא וההצלה(, תינוקה את להרוג מפורשת

 שמופיע הנורמלי הפתרון כך כי) בטבע

 מת התינוק ואין(, ההסברה בחוברות

 ולשיטות) ד וכאופן, בדווקא אלא במקרה

 עיין, להורגו מותר ה"בלא, רודף דין לו שיש
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 שהובא: עב בסנהדרין חמד החשוקי בדברי

 סימן מג(, גשער ב קמןל

נתינת בין בהגדרת הדין  ז יש הבדל"לפי

להטיית החץ מהילד  ,רעל לצורך הצלה

]דוגמא  הגוי כדי למנוע הריגת רבים

 לאפנים ז' וח'[

 שיש נמצא, כה עד דבריו כל ולפי כה(

, הנאצי מן להצילו רעל נתינת בין הבדל

 האנס הגוי של מהילד החץ הסטת לבין

, מהנאצי להצילו הרעל בנתינת כי, ל"הנ

 במקרה ולא, טבעי לא הצלה כמעשה יחשב

 חיפשנו בדווקא אלא, מהרעל מת חולהה

(, ל"וכנ להצילו כדי) להורגו אותו בדווקא

 הסטת ואילו. ל"הנ ח לאופן משתייך ולכן

 ז לאופן ישתייך, ל"הנ הגוי מהילד החץ

 ורק, בטבע לא היא ההצלה כי, ל"הנ

 .נהרג החץ הוסט שעליו בצד יחידה במקרה

דוגמא לאופן ה': אדם הרוצה להציל רבים 

 עשה שיכול להרוג אדם מקרימי "ע

, הרשע האנס הגוי של שהנאתו ובאופן כו(

 מראובן ודורש, אדם בחיי לשחק היא

 ויסתובב, ברחוב וילך, עיניו את שיכסה

 צד לאיזה החץ את יירה ואז, סיבובים כמה

, היא הגוי וכוונת, שמאל או ימין שירצה

 או, ימות מהיהודים מי גורל להפיל כעין

 באף יפגע לא וראובן מזלם יתמזל שמא

, האנשים כל את יחטיא החץ אלא, אחד

 ישתתף לא שאם ראובן על מאיים והגוי

 20 להורג יוציא הגוי', הזה ההגרלה משחק'ב

 רוצה ראובן כ"א, בודאי שימותו אנשים

, האלה 20-ה את להציל כדי, פעולה לשתף

 אכזריות במעשה נעשית שההצלה ונחשב

 פעולה זה ,הרחוב באמצע חץ לירות כי)

(, למישהו להזיק עלולה שהרי, אכזרית

 ואם, טבעית לא היא 20-ל שההצלה וכמובן

 כי, במקרה שנהרג נחשב, שיהרג מי יהיה

 ראובן אלא, במישהו שיפגע מוכרח לא

 ימין לצד החץ את ירה מכוסות שעיניו

 ואם, שם יעמוד לא אחד שאף ומצידו

, שם עמד שבמקרה בגלל זה, יפגע מישהו

 .ל"הנ ה לאפשרות משתייך זה נידון כ"וא

הסטת נופל מגג על א.  דוגמאות לאופן ו':

הסטת אריה רעב  והמתתו. ב. אדם ישן

 להציל שני ילדיםכדי לטרוף בעל בשר 

 לא ואם, מהגג כהן שנופל ובמקרה כז(

 חדים סכינים על יפול כלום נעשה

, אותו להציל רוצה הצד מן ואדם, שיהרגהו

 את להסיט זה רמליתוהנו הטבעית והדרך

 שאם אלא, הסכינים על יפול שלא הכהן

 כי, תפעל לא ההצלה, ימין לצד אותו יסיט

, וימות ויתרסק קשה אדמה על יפול שם גם

 להסיטו היא להצילו היחידה הדרך כ"וע

, שם שישן, לוי על יפול ואז, שמאל לצד

 נחשב והנה .ינצל והכהן ימות הלוי ז"ועי

 להציל רק היא ונתוכו כל כי, הצלה כמעשה

 לעשות כוונה שום לו אין ומצידו, הכהן את

 תמיד כי, טבעית כהצלה ונחשב, ללוי רע

 הטבעי הפתרון מהגג נופל מישהו כשרואים

 אבל, ממנו ימות שלא למקום להסיטו הוא

 את כיוונו בכוונה כי, במקרה לא מת לוי
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 זה ציור משתייך כ"וא, עליו שיפול הכהן

 לאפשרות דוגמא ועוד. ל"הנ ו לאפשרות

 שכל ילדים שני לטרוף רץ שאריה באופן, זו

 שהאריה וידוע, קילו 50 שוקל מהם אחד

 שלא ועד, ירגע לא קילו 100 יאכל שלא עד

 כשרודף והנה .ממנו לברוח אפשר אי ירגע

 להסיט אפשרות לי יש, הילדים שני אחרי

 אחד מבוגר אדם אחר שירדוף האריה את

 יטרוף ואם, קילו 100 שוקל לבדו שהוא

 להם יניח האריה כי, הילדים 2 ינצלו, אותו

 וכיון, שבע כבר שהרי, מהכלוב לצאת

 אריה להסיט היא הטבעית שההצלה

 נחשב כ"ג כ"א, ילדים אחרי מלרדוף

 ששוקל המבוגר אבל, טבעי הצלה כמעשה

 כי, נטרף הוא במקרה לא, קילו מאה

 כמעשה נחשב זה אין ז"ובכ, בכוונה

 אלא, לו להזיק כוונה כל לי אין כי, אכזריות

 שאני כן שאין מה, הילדים את להציל רק

 נחשב החץ את בגופו שיעצור תינוק זורק

 בדווקא בכוונתי כי אכזריות למעשה

, ביחד איתו וימות החץ את יפיל שהתינוק

 גוי תינוק לזרוק גם לי אכפת היה שלא ואף

 בלית עכשיו ורק, אחר חפץ כל או החץ על

, בנמצא מתאים חפץ או גוי שאין הבריר

 נחשב, היהודי התינוק את לזרוק רוצה אני

 מתעסק אני כי, אכזריות למעשה הדבר

 כן וכמו, להמיתו התינוק של בגופו ממש

 ואזרוק קילו 100 ששוקל אדם אקח אני אם

 יטרוף שהאריה כדי, האריה לכיוון אותו

 נחשב, לברוח יוכלו הילדים וכך, אותו

 אותו להמית כוונתי בזה כי, יאכזר כמעשה

 מתעסק לא שאניכ אבל, אותם להציל כדי

 לא, לכיוונו האריה את מסיט רק אלא איתו

 ו לאופן משתייך ולכן. אכזרי כמעשה נחשב

 לכוון גם אסור, מוסר שבאיסור ואף) .ל"הנ

 סותר זה אין, המבוקש ליהודי הגוי את

 אחרי רודף אריה שאם ברור זה כי, ד"לנד

 לכיוון אותו להסיט לי אסור, שלי הכבשה

 וכך, מראובן שבע יהיה שהאריה כדי, ראובן

 עוסקים אנו ד"שבנד אלא, תנצל הכבשה

 איסור יהיה שלא, ויתכן, הרבים חיי בהצלת

 לכיוון םשני אחרי רץש דם צמא גוי להסיט

 (.ירגע ובכך, אחדאדם 

עוד דוגמא לאופן ו' שאסור, נתינת רעל 

ורעל ומסוכן למות שהורג לאט, לאדם שה

ואסור כי הניזוק ניזק שלא  באופן מיידי,

 ל"הנ במקרה, וזו חומרא לפירוש הגאון

 כשנכנס ,תהיה ו לאופן דוגמא עוד כח(

יש ו, דקות בתוך להמיתו שהולך רעל באדם

 הריגה שפועל אחר רעל להכניס אפשרות

 הרעל את עוצר גם אבל, יומיים תוך

, חייו את יךלהאר היחידה הדרך וזו, הראשון

 כ"א, הראשון לרעל תרופה שום אין כי

, במקרה ולא, בטבע הצלה כמעשה נחשב

 הרעל את לו להזריק צריך דווקא אלא

 פשוט יהיה זה שבציור כתבתי ולעיל) .השני

 כשהסברתי רק היה זה אבל, שמותר

 וכיון, להיתר תנאים שני רק יש א"שבחזו

, בטבע הצלה כמעשה זה מעשה שהגדרנו

 הגאון הרב לדברי אבל, שמותר שוטפ היה

 כ"א, נוסף תנאי א"לחזו שיש, א"שליט
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 ק"הגרח דברי לפי, בספק ישאר זה מקרה

 המקרים כל את השאיר א"שהחזו, ל"הנ

 ואל בשב להיות יש ולכן, בספק האמצעיים

 (.הרעל את ליתן ולא תעשה

הטיית מכונית דוגמא רביעית לאופן ו', 

, או קפיצה דוהרת לתהום כדי להציל רבים

 על רימון להצלת רבים

 באדם תהיה, ו לאופן נוסף וציור כט(

 דוהרת והמכונית הבלמים את שאיבד

 לצד רכבו את להטות ובידו, הרבים לכיוון

 ובזה, וימות שם ויפול, תהום יש ששם

 זה וכן, הרכב בהסטת הצלה למעשה נחשב

 שהנהג אין זה מקרה אבל, בטבע הצלה

 את לאבד מעדיף אובדווק במודע אלא, מת

 את ידרוס שלא והעיקר לדעת עצמו

 של החץ להטיית בניגוד אבל, הרבים

 ואותה, במקרה בצד עומדיחיד שה א"החזו

 אם גם טובה להיות יכולה היתה הצלה

, מקרית מיתתו אין כאן, שם היה לא יחידה

 הצלה בפעולת למות מחליט בדווקא אלא

 הרימון על שקפץ המקרה גם ולכאורה) זו

 (.זה למקרה דומה יהיה, כולם את הצילל

ל בהגדרת הצלה "שני חידושי הגאון הנ

א לא "טבעית, ובסיבות ההיתר של החזו

 חידושומ ב"תלויים זה בזה, ונ

 החידושים שני בין קשר שאין, עוד ודע ל(

 יתכן כלומר, ל"הנ הגאון הרב לן שחידש

 ציורים 8 שיש כלומר, נכון א"בחזו שדיוקו

 שנקבל מחייב זה אין עדיין אבל, אפשריים

 ועיין) טבעי דבר מהו בהסברו חידושו את

, ל"הנ הציורים 8-ל שהבאנו הדוגמאות בכל

 מה לפי גם מתאימים שיהיו ותמצא

 תלוי טבעי ולא שטבעי לעיל שהגדרנו

 שיהיה ציורים שיהיה אלא, אדם בדעת

 כי, רושיםהפי שני בין להלכה מ"נפק

 הגז ורצינ את שישבור תינוק בלזרוק

דברינו ל, הלכודים הרבים את הממית

 ספק שזה ישאר ולכן, ל"הנ ד לאופן ישתייך

 א אופןל ישתייך להסברו ואילו, להלכה

, שאסור א"בחזו ספק שום אין שעליו

 למעשה מ"נפק תהיה לא עדיין ואמנם

 לדידו ובין ספק שהוי ןלדיד שבין מכיון

 אלא, בחדר הלכודים כל ימותו, ודאי שהוי

 על מיתה חייב יהיה אם תהיה מ"נפק

, רוצח הוי לדידו כי, בידיו התינוק הריגת

 ומצד(. אותו להעניש אין מספק ןולדיד

 4 רק יש אלא, נכון דיוקו שאין אפשר, שני

 הגדרת ז"ובכ, א"בחזו אפשריים ציורים

 .הנפלא כהסברו תהיה טבעי

להיתר הטיית  ראיהא שמביא "החזומדברי 

נוס, משמע ייהחץ ממעשה דפפוס ולול

שגם כשההצלה תלויה בדעת אחר, ונהרגים 

ודלא כדברי מרן  שלא במקרה, יש להקל,

 ק"הגרח

 ,ג בשער ב פרק בתחילתלעיל  והנה לא(

 את שחידש שלאחר ,א"החזו ו דבריהובא

 לולינוס והלא": הוסיף, החץ לגבי נידונו

, ישראל את להציל בשביל נהרגו ופפוס

 ,בלודקין ה"ד: יח בתענית י"רש כ"כמש

 ואמרו ]כשהודו שהם הרגו את בת המלך[
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 ."במחיצתן לעמוד יכולה בריה כל שאין

, החץ הטיית להיתר ראיה להביא וכוונתו

 עצמו את שלמסור שכיון כוונתו ובפשטות

 למעשה אלא, אכזריות למעשה נחשב לא

 ראיה יש, זה לפי ולכאורה .מותר לכן, הצלה

 לואפי הצלה מעשה להתיר א"החזו שדעת

 תלוי לוד בהרוגי שהרי, "בטבע" שאינו

 נוולדברי, הרשעה מלכות בהסכמת ההצלה

 ואף, טבעית לא כהצלה נחשב לעיל

 לומר יש לעיל הגאון הרב ידידי לשיטת

 דיוק לוד מהרוגי א"החזו בהוכחת שיש

 פפוס של ההצלה פעולת שהרי, גדול

 הגדרתו עיין) טבעית אמנם היא ולולינוס

 הנורמלית הדרך כאן ןכ כמו ל"וי, לעיל

 את להסגיר היא מהמלכות להצלה

 לא הוא מותם ס"ס אבל(, "הרוצחים"

 תחילה בכוונה נפשם מוסרים אלא, במקרה

 נראה כ"וא, הרבים את להציל מנת על

 להטיית רק מצומצם לא שחידושו א"בחזו

 אלא, להיתר התנאים כל את בו שיש החץ

 .אופנים לעוד מתרחב חידושו

האם הסיבה שאצל הרוגי לוד יש להסתפק, 

אין כאן איסור כמסירה, היא בגלל שמה 

 שאדם עושה לעצמו אינו נידון כאכזריות,

או כיון שהריגתם לא היתה ודאית שהרי 

 יכלו לאוסרם

 למה, אלו בדברים לדון יש ועדיין לב(

 האם, הצלה כמעשה נחשבים לוד הרוגי

 עצמו את מוסר שאדם מה שתמיד בגלל

 היא ואכזריות, אכזריות הלמעש נחשב לא

 כלפי שגם דנימא או, אחר אדם כלפי רק

 על אכזריות מעשה' לומר שייך עצמו

 נחשבים לוד שהרוגי הסיבה אלא', עצמו

 רק כוונתם שכל , כיוןהיא הצלה כמעשה

, כלומר רק להסיר את החשד על להציל

כלל ישראל, ורק שמסתעף מזה שהם 

, לאממי הוי מתים הם כ"שאח ומה, יהרגו

 שהרי, שימותו מחייבת הצלתם פעולת ואין

 לא ישראל שכל יגידו שהם אפשר היה

 ותהיה והם הרגו את בת הקיסר, ,אשמים

 שיהרגו מחייב זה אין ועדיין, לרבים הצלה

 תכן שיאסרוםי אלא, נוסיולולי פפוס את

 הם שהנתונים אף כ"וא, חייהם לכל כלאב

 גרע לא, אותם שימיתו יהריש שפסיק

 .הצלה למעשה ונחשב, החץ תמהטיי

מ, כשהמלך תובע להרוג שנים ואם לא "ונ

יתנו לו יהרוג את כולם, דלפי צד א' מותר 

הציל את אנשי העיר, לשנים להתנדב ול

ז קפיצה על רימון ", ולפיולצד ב' אסור

 להצלת רבים, מותרת

 כי היא ההצלה לוד בהרוגי אם מ"ונפק לג(

 שהכמע נחשב לא לעצמו עושה שאדם מה

 הוא שמעשיהם מהסיבה או, אכזריות

 אומרים שהגויים באופן תהיה, בעצם הצלה

, להריגה ממכם יםשנ תמסרו, העיר לאנשי

 נהרוג ,לא ואם ולא ייחדו אנשים מסויימים,

 ל"לר ובין י"לר בין הוא שהדין, כולכם את

 יבואו אם והנה. להם ימסרו ואל כולם יהרגו

 תא להציל כדי מעצמם להתנדב שניים

 מותר יהיה, לעיל הראשונה להבנה, כולם
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כי  אהי לוד המעלה בהרוגי שהרי, ג"בכה גם

 כמעשה נחשב ולא מסרו את עצמם

 דדווקא ל"י, השניה להבנה ואילו .אכזריות

, המלך בת רוצחי את חיפשו שהגוייםכ

 שהם ואומרים, ופפוס נוסילולי ובאים

 נחשב, מישראל אחד אף ולא, הרגוה

, לגויים מסרילה סתם לאב, הצלה כמעשה

 כשעושה גם, אכזריות כמעשה נחשב

 לעיל שהובא הנידון דלגבי ,ודע) לעצמו

 לאדם מותר אם כ-יט סעיף, ב בפרק

 את להציל הרימון על לקפוץ מעצמו

 יחשב האלו הבחינות שני ילפ, האחרים

 (.הצלה כמעשה

א נראה, שכל שעושה "מהמשך דברי החזו

 לעצמו להצלת רבים, מותר

ר'  ב הגאוןהר מידידי שמעתי והנה לד(

, זה ספק לפשוט, א"שליט גינצבורג אהרן

 ה"ד בסוף, שם א"החזו דברי מהמשך

 לגבי במפורש שכתב, "הביא ת"בפ"

: הרבים את להציל כדי אחד למסור האיסור

 את להציל כדי עצמו למסור רשאי היחיד"

 כ"כמש לוד בהרוגי שמצינו כמו כולם

, לוד הרוגי של שהיתרם ומפורש, "לעיל

 בת הריגת עלילת של סיפור בלי גם הוא

 בנחש עצמו שמוסר כל אלא, המלך

 . הצלה כמעשה

ע, דכיון דמעשה של הרוגי לוד "ומעתה צ

, אלא 'מעשה הצלה'אינו משום שהוא 

שמותר לאחד מבני  א לומד מכאן"החזו

העיר להתנדב להיות הוא זה שימות, 

שה ולכאורה קשה להבין שהרי זה ממש מע

אכזריות, כי 'מסירה' זה 'מעשה אכזריות', 

א שמסירת עצמו "ל שאכן דעת החזו"וצ

 אינו מעשה אכזריות אלא מעשה הצלה.

ע לכאורה, דמותר להטות את ומכאן משמ

 החץ גם להצלה לא טבעית

 א"החזו של אלו מדברים ולכאורה לה(

 מותר שאם א"החזו שדעת כדכתבתי נראה

 הצלה שהכמע נחשב כי, החץ את להטות

 הצלה במעשה גם מותר יהיה כן כמו, בטבע

 בהגדרת לעיל לדברי בין שהרי, בטבע שלא

ידידי  לדברי ובין' בטבע הצלה מעשה'

 כשאין עצמו למסור להתנדב ,ל"הנ הגאון

 לא כהצלה נחשב, המלך בת על עלילה

 להטיית זאת דימה א"החזו ז"ובכ, טבעית

 לעיל והרי, "לעיל כ"כמש" כדכתב, החץ

 .החץ לדין ראיה לוד מהרוגי ביאה

ויש לעיין, מדוע למסור נפש בהתנדבות 

 שמותר, א"לחזו ברורהיה להצלת רבים, 

 ולגבי הטיית חץ הסתפק

 הטיית בהיתר הסתפק א"החזו וכאמור לו(

 ואילו, ה 'ויש'("סט, א בד סימןד ")יו החץ

 פשוט היה בהתנדבות עצמו שלמסור בדין

 עם פורהסי בלי גם, שמותר א"לחזו

ה ")שם בד המלך בת הריגת על העלילה

 שנא מאי, הסיבה את להבין וצריך, ת("בפ

 ?בהיתרו שהסתפק, מחץ

במסירת עצמו אין  ג' אנפין: א.-יש ליישב ב

להרוג עצמו  . ב.בידייםעושה מעשה הריגה 

 קל יותר. ג. צירוף שתי הסיבות יחד
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. הםיבינ גדולה מ"ונפק, אנפין בג' ל"וי לז(

 לא שבחץ ,לחלק היא אחת דאפשרות

 הריגה מעשה עושה שהרי, להתיר פשוט

 מעשה עושים אין לוד בהרוגי ואילו, בידיים

 היא שניה ואפשרות .בידיים לעצמם הריגה

 ואילו, אחר מישהו הורג שבחץ ,לחלק

 שמא או .עצמו את הורג, לוד בהרוגי

רק ש, יחד הסברות שנימצד  הוא החילוק

 את הורג גם כי שמותר פשוט לוד בהרוגי

 אחד את יהיה לא ואם, בידיו לא וגם עצמו

 .שמותר פשוט לא שוב, התנאים

שיהרגו את כל בגויים שאמרו  מ,"נפקו

ו, שרק העיר אם לא יאבד אחד את עצמ

 אדם להתנדב להצלהלצד ב' מותר ל

 עיר על שצרו בגויים בזה מ"ונפק לח(

 יאבד אחד שיהודי שרוצים, להם ואמרו

 מתנדב יהיה לא ואם, משמ בידיו עצמו

 נימא ואם, העיר אנשי כל את יהרגו, כזה

 עושה כי, להתיר פשוט לא שבחץ שהסיבה

 יהיה לא, זה בנידון גם כ"א, בידיו מעשה

 .שמותר פשוט

דם רוצה לתרום במקרה שא ,מ"ועוד נ

, שגם בריו להצלת חייהם של כמה חוליםא

 ב' מותר כאן רק לצד

 הרבהיש מ נוספת, בציור ש"ונפק לט(

וכגון  ,יהודים, שכל אחד חולה במשהו אחר

, וכולם , ולבפגועי כליות, כבד, ריאות

, פ שאינם בגדר טריפות(")אע בסכנת מוות

מוכן לנדב את , ויגיד שויבוא יהודי בריא

גופו כדי להציל ששה אנשים )שהרי בשתי 

, מציל שני אנשים, ובשני ריאות כליות

, ובכבד מציל עוד שניים, ובלב עוד אחד

דאם הסיבה שבחץ אין ההיתר עוד אחד(, 

כ גם "ון שעושה מעשה בידיים, אכיפשוט מ

יצטרכו ד, שמנדב גופו להצלתם, ו"בנד

להרוג אותו בידיים )ואין הבדל אם הוא 

, ימית את עצמו או שיהודי אחר ימית אותו

, לא (ק הבא"שהובא בס ש"ודלא כמנח

בחץ אין ש סיבההיהיה פשוט שמותר. ואם 

כ "היתר פשוט מכיוון שפוגע באחרים, אה

ד יהיה מותר לכתחילה, כי מוסר את "בנד

  .עצמו

מותר כיון שעיקר יהיה  בקופץ על הרימון

 הפעולה להצלה

שציור זה אינו דומה לציור של  ,ודע מ(

כי כשמוסר את גופו 'קופץ על הרימון', 

לשחיטה לצורך הצלת החולים, אין זה 

צה על הרימון פעולה טבעית, ואילו קפי

, כיון אפשר לראות בה מעשה הצלה טבעי

שעיקר כוונתו היא לא להריגת עצמו אלא 

 להצלה.

ל, דמי ממש "אבל אם גוי יהרגנו בציור הנ

י "להרוגי לוד ומותר. אבל דעת הגר

ברים מרמרוש, שאין להתיר תרומת א

 מחשש לפירצה י רופא גוי"הנהוגה היום ע

י שיש לפנינו ואם בנידון זה יהיה מייר מא(

לצורך לקיחת אבריו  גוי שיהרוג אותו

נ צריך להיות מותר, כי "להצלת חבריו, ממ

הוא בוחר וגם גם לא עושה מעשה בידיו, 

צא חידוש גדול, כ י"להרוג את עצמו. וא
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 ל לאסור תרומת אברים"שעל אף שקיימ

פ "והסיבה כי עהנוהגת כיום בעולם, 

ההלכה, מה שהם מחשיבים כמת, כלומר 

, לדידן נחשב כחי, ולכן אסור "מוות מוחי"

לרצוח אותו על מנת להציל אחר. אבל לפי 

ל אם יחתום מחיים, שמסכים לתת גופו "הנ

 להצלת אחרים, ויהיה מצב שבהריגתו נציל

י רופא "שני יהודים או יותר, והדבר יעשה ע

, דלכאורה נראה גוי, הרי שלכאורה מותר

שהובא לעיל ) המנחת שלמהשטענת 

 מ"מ...": (כ סעיףשער ב, בפרק ב, בסוף ב

 לא אבל כן לעשות לו מותר עצמו הוא רק

, לא "...איברים עכשיו יעקור שהרופא

)ולגבי  תהיה שייכת באופן שהרופא נכרי

אם יהיה במצב שאינו יכול לדבר, ש, הטענה

ל כשחותם שיקחו "אולי מתחרט עכשיו, י

גם על ידי יפוי כח למישהו אבריו, ימנה 

וכל עוד לא שיוכל להתחרט בשמו,  אחר

 התחרט, הסכמת החולה לא מתבטלת(.

ל בפני הגאון רבי "וכשאמרתי את כל הנ

א, אמר לי שאף "ישראל מרמרוש שליט

אם החשבון נכון, עדיין יש לאסור מסיבה 

צדדית, שהדבר יוביל לפירצה נוראה 

להקל ולשפוך דמים גם במקום שיבואו 

 'וכושלא תהיה הצלה לרבים, 

ברים ודאי ג חסיד, שתרומת א"דעת הגר

אסורה, כיון שאין הריגתו מעשה ההצלה, 

אלא ההצלה באה בשלב שני, ובזה חלוק 

 מהרוגי לוד

גלעד חסיד הגאון ר' אמנם מידידי  מב(

 ל,"שמעתי שיש לדחות את כל הנ ,א"שליט

א "כי דברי החזו .והדבר אסור מדינא

שהיחיד רשאי למסור את עצמו מרצונו, 

א חידוש ואין לך בו אלא חידושו, ולכן הו

ן פאפשר שכל ההיתר הוא אך ורק באו

שהמיתה עצמה היא מעשה ההצלה, כלומר 

שברגע שנמסר לגויים מתבטלת הגזירה 

על הכלל, ואף שמסירה לגויים נחשב 

שעושה כן לעצמו כאן כמעשה אכזריות, 

אבל אי אפשר נחשב כמעשה הצלה, 

כמעשה  האת הריגתו לצורך רפואלראות 

הצלה, כי בהריגתו לא נהיה הצלה, אלא 

כ היכי תימצי "נהיה הריגה שמביאה אח

להצלה, ולכן גם על עצמו ייחשב כמעשה 

 אכזריות שאסור.

ד דוחק לחלק בין מיתה שהיא מעשה "לענ

 ע"הצלה למיתה שהיא צורך הצלה, וצ

ולפי דבריו בקבוצת אסירים שתרצה  מג(

ש, "ם ימלברוח ממחנה הריכוז של הנאצי

וכדי שיוכלו לברוח, יצטרכו שאחד ישכב 

וכך יוכלו כולם  ,על הגדר החשמלית וימות

צריכים או ש ולהציל את נפשם,לברוח 

אחד שיתגלה לעיני הנאצים כדי שירדפו 

יהיה אסור,  ,יו ויסיחו דעתם מהקבוצהראח

כי אין בהריגתו את עצם ההצלה אלא היכי 

וחק, כי ד זה ד"ולענ .תימצי שיוכלו לברוח

שאם אריה רודף אחרי  ,קשה לומר חילוק

יכול לקפוץ על שני אנשים לטורפם, והוא 

וברור שהאריה יטרוף  ,האריה ולהלחם בו
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אותו אבל שני חבריו ינצלו, שזה מותר כי 

צריכים לברוח כשזה מעשה הצלה, ואילו 

ויש בעיה לברוח, מהגויים שרודפים אותם, 

לא נותנים כי יש בור עם תנינים טורפים, ש

אפשרות לעבור, ורק אם אחד ישכב עליהם 

ויטרפו אותו התנינים, יוכלו כולם לטפס 

מעליו ולהמשיך לברוח מהגויים שיהיה 

אסור כי אין בהריגתו מעשה הצלה אלא רק 

  ע."היכי תימצי להצלה, וצ

א משמע, דעיקר "מהמשך דבר החזו

להרוגי לוד, שבחץ יש  החילוק בין חץ

 וכאופן א' לעיל, בידייםהריגה 

 פשוט א"החזו דברי מהמשך ואמנם מד(

 ,א"בחזו בספק נשאר שחץ שהסיבה

 בהרוגי ואילו ק אין ההיתר למעשה["]ולגרח

 בגלל ורק אך הוא, שמותר פשוט לוד

 לאחר שהרי, בידיו הורג שבחץ הסיבה

 מיהו": כתב, לוד מהרוגי הראיה את שהביא

 אלא מצינו ולא, בידיים דהורג, גרע הכא

 דאין אפשר, בידיים להרוג אבל, דמוסרין

 מהרוגי גרע החץ דהטיית ,וכוונתו ."הורגין

 לוד מהרוגי ראיה להביא אין ולכן, ל"וכנ לוד

ומשמע מלשון ) החץ להטות גם להתיר

, וכן מקושייתו "מוסרין"א שכתב: "החזו

 שכוונתו - משבע בן בכרי המובאת בהמשך

דזה אלא  ,גם לציין שבייחדו מותר למסור

 מוקשה שהרי שם הוא מטעם דהוי כרודף

א בתחילת סימן סט שם, "כ החזו"כמש

פ שהוא עניין "א דאע"ל שכוונת החזו"וצ

שהתירו מ מקשה שלא מצינו "אחר מ

  .חכמים הריגה בידיים(

ולבסוף מסיק מההיתר להרוג כשהגויים 

להצלה  בידייםחדוהו, שגם הריגה יי

 כהטיית החץ, מותרת

 היתר מצינו שעוד ,א"והחז ומוסיף מה(

ר'  בדברי ,הרבים להצלת אחד מסירתב

. למוסרו מותר הגויים, הוויחדאם ש יוחנן

 הוא ,היתר בזה שמצינו מה כל שם וגם

 ולכן .בידיו ממש להורגו ולא לגויים למסרו

 שבע דהרגו והא": ושואל א"החזו ממשיך

 שזה דבריו על להקשות וכוונתו, "בכרי בן

 ראשו את שערפו נומצי דהנה, כתב עתה

)ואפשר  ?!ממש בידיים בכרי בן שבע של

להסביר שאלתו, שלא שואל על דין הטיית 

החץ, שהרי מה ההשוואה, שהרי ההוא בצד 

א "ודאי אינו כרודף, אלא שואל החזו

שאחרי שחילקנו שבאמת להרוג בידיים זה 

יותר חמור מסתם מסירה, מדוע אצל 

 ים ממש,ב היה צריך להורגו בידי"שב

כדאיתא בפסוקי הנביא, והרי יכלו רק 

, ואמנם עדיין אפשר שכן למוסרו ליואב

מתכוון לשאול על דין הטיית החץ, דהרי גם 

בייחדהו אין הכוונה שהוא רודף ממש, ואם 

מצינו שמותר להם לעשות פעולה בידיים 

כדי להציל את עצמם, על אף שההוא 

שייחדהו ימות, כמו כן שיהיה מותר גם 

(, החץ ולהציל את עצמם להטות את

, ונראה "היה במלכות דמורד": מיד ומתרץ

כוונתו, שאנשי העיר היו כשלוחי המלך 
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 ראיה אין כ"וא, להרוג את שבע בן בכרי

 מי על החץ את בידיו להטות להתיר

: א"החזו ומסיים. בצד הולך שבתמימותו

 למה וכוונתו, "בתוספתא ע"צ ומיהו"

 כשמותר שאפילו, זה לפני ה"בד שהביא

 באופן דווקא זה, בכרי בן שבע את למסור

 יכול אם אבל, לברוח יכול אינו ה"שבלא

 היתר אין, אותו הדורשים מאלו לברוח

 שלפי א"החזו מקשה כ"וא, אותו למסור

 את לערוף מההיתר ללמוד שאין שאמר מה

 מורד היה כי, ממש יםיביד ב"שב של ראשו

 תתיר גופא זו שסיבה כ"א, במלכות

 אלא, לברוח שיכול באופן אפילו ולמוסר

 במלכות שמורד שמה בתוספתא שרואים

)ולכן בתוספתא  להתיר סיבה לא אתז

לברייתא דנכרים  ב"השוו את מיתת שב

שהיתר כשם  כ"וא, שדרשו אחד מהם(

גם  כ"א, יםייחדוהו מתיר אפילו הריגה בידי

של אנשי לוד מתיר  היתר הריגה להצלה

 ולא, החץ הטיית וןוכגם, יאפילו הריגה בידי

א "ונמצא שהחזו םיכפת לן דהורג בידיא

 . בסופו של דבר, שחץ מותרנשאר 

י "א את דברי רש"יש לדייק מהבאת החזו

הרוגי לוד, היתר הריגת בתענית כמקור ל

כיון שההיתר מותנה בכוונה להצלה, 

עמדו אלו ופדו את "י שם מפורש "ברשש

 "ישראל

ר'  ןב הגאוהר מידידי שמעתי עוד מו(

 לדייק שיש, א"שליט גינצבורג אהרן

 תלוי הצלה שמעשה, א"החזו של מלשונו

 למעשה בראייתו שהרי, לטובה בכוונתו

 ינוסילול והלא": כתב החץ הטיית של הצלה

, ישראל את להציל בשביל נהרגו ופפוס

, בלודקין ה"ד: יח בתענית י"רש כ"כמש

 לעמוד יכולה בריה כל שאין ואמרו

 ציין א"החזו למה להבין ויש, "במחיצתן

 היותר למקור ציין ולא, בתענית י"לרש

 אין - מלכות הרוגי" :(:י) ב"בב' בגמ מפורש

 מאן. במחיצתן לעמוד יכולה בריה כל

: י"רש שם וכתב, "לוד הרוגי ...נינהו

 ידי על ...שהרגם אחים ופפוס לוליינוס"

 על להשמיד ישראל על שנגזרה גזירה

 את וחשדו הרוגה מלך בת שנמצאת

 מה ואמרו הללו האחים ועמדו עליה ישראל

 א"החזו והנה. "הרגנוה אנו ישראל על לכם

 לעשיית להיתר ראיה להביא רצה בדבריו

 ממה היא שמותר והראיה, הצלה מעשה

 ."במחיצתן לעמוד יכולה בריה כל אין"ש

' בגמ אבל, ב"בב שם כתוב זה דבר והנה

' הגמ שם דכתבה, לזה זכר אין בתענית

 את להרוג טוריינוס כשבקש": בתענית

: להם אמר, בלודקיא אחיו ופפוס נוסילולי

 - אתם ועזריה מישאל חנניה של מעמו אם

 כדרך מידי אתכם ויציל אלהיכם יבא

 מיד ועזריה מישאל חנניה את שהציל

 ועזריה מישאל חנניה: לו אמרו. נבוכדנצר

 להם ליעשות היו וראויין, היו גמורין צדיקים

 לעשות וראוי, היה הגון מלך נבוכדנצרו, נס

 ואינו, הוא הדיוט רשע ואותו. ידו על נס

 כליה נתחייבנו ואנו. ידו על נס לעשות ראוי

 הרבה - הורגנו אתה אין ואם, למקום
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 ואריות דובין והרבה, למקום לו יש הורגים

 והורגין בנו שפוגעין בעולמו למקום לו יש

 הוא ברוך הקדוש מסרנו לא אלא. אותנו

 אף. מידך דמינו ליפרע שעתיד אלא בידך

: הובא שם י"ברש ורק ."מיד הרגן כן פי על

 בכל דאמרינן והיינו, לוד היא - בלודקיא"

 יכולה בריה כל אין לוד הרוגי, דוכתא

: אומרין ויש, עדן בגן במחיצתן לעמוד

, הרוגה שנמצאת מלך של בתו על שנהרגו

 על גזרה וגזרו, הרגוה היהודים: ואמרו

 את ופדו אלו ועמדו, ישראל של שונאיהן

 המלך והרג, הרגנוה אנו: ואמרו, ישראל

 י"מרש הביא למה, ועוד. "בלבד לאלו

 י"רש שזהו פשוט לא שבכלל, בתענית

 ואילו, האחרים מהראשונים אחד או עצמו

 אלא, י"רש וודאיב זה ב"בב בתחילת י"רש

 שכוונתו שמעשה להוכיח רצה א"החזוש

 והנה, שמותרת הצלה כפעולת נחשב הצלה

, חשובה מילים תוספת יש בתענית י"ברש

 והרי, "ישראל את ופדו אלו ועמדו": והיא

 י"רש אם בהבנה כלום חסר היה לא

 אלא, אלו מילים כותב היה לא בתענית

 את לפדות שכוונתם שכיון כאן מודגש

 כמעשה ולא הצלה כמעשה נחשב, ישראל

 .אכזריות

ים ליחיד, אם יש בהיתר הטיית החץ מרב

שני יחידים בשני צדדים, יבחר באיזה 

דר סכ אחד קודם להצלה לפי "שירצה, אא

 המשנה בהוריות

 היתרו שכל ל"הנ הרב לחדש רצה עוד מז(

יחיד ה את להרוג, החץ בהטיית א"החזו של

 באופן דווקא הוא, שם עובר שבמקרה

 את להציל אחרת אפשרות למציל שאין

 אבל, לכיוונו טותלה ורק אך אלא, הרבים

 שני ויש, ברבים לפגוע הולך החץ אם

 ימין לצד להטות או, למציל אפשרויות

 וימות שמאל לצד להטות או, ראובן וימות

, הרבים וימותו כלום לעשות לו אין, שמעון

 . זה את ולא זה את להציל חזית מאי כי

 אם שהרי, כללים נראדבריו  איןד, "לענו

 כל בו תקיימיםשמ בגלל, החץ הטיית מותר

 פעולת" את להשלים הנצרכים התנאים

 כל מתקיימים זה בציור גם כ"א, "ההצלה

 שירצה לאן להטות ויבחר, ההיתר תנאי

(, לוי שני ובצד, כהן יש אחד בצד כ"א אלא)

 יתן שלישי שאדם א"החזו דבריל בדומהו

 עוסק כי, שירצה למי מים של הקיתון את

 שניהם להציל יכול וכשלא, הצלה במעשה

 לחלק שיש ואף, שירצה במי לבחור רשאי

 את נותן רק אלא, אחד אף הורג אינושם ש

 מי את בוחר ד"ובנד, לאחד מים של הקיתון

 ס"שס ל"י שעדיין אלא, ממש בידיו להרוג

 שעוסק וןמכי מותרת החץ הטיית אם

 במעשה כלל לי אכפת לא כ"א, בהצלה

 כמעשה ונחשב, בצד יחידה של הריגתו

 יעשה איך אפשרויות שני שיש לאא, הצלה

, שירצה במי ויבחר, הצלה המעשה את

 .ל"וכנ
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דין יחדוהו, הוא לאו דווקא ביחדוהו בשמו, 

. ואם ה כשיחדוהו בגובהו וכדומה"אלא הו

יש שנים כאלה ורוצים רק אחד, יעשו גורל 

 ביניהם

לאו ל ש"ינראה ד, "ייחדוהו"עוד בדין  מח(

וני, אלא שמבקשים את פלוני אלמכדווקא 

, "תנו לנו את האיש הכי גבוה"אף אם יגידו 

 באופן ,יש לעייןז "לפיו ו.הוכ יחשב לייחד"ג

 שהגויים דורשים מאנשי העיר תנו לנו אחד

שגובהו יותר ממטר ותשעים, ויש בעיר 

שניים כאלה, האם יש כאן היתר של 

הו, כלומר שאנו נמסור את שניהם, וייחד

שרוצים, או ונאמר לגויים שיבחרו את מי 

שמא חשיב כלא ייחדהו ויצטרכו למות כל 

, שכתבתי בשם לקמן בסימן מ. ועיין העיר

, א"שליט גוטפריד שלמה רבי הגאון ר"מו

יון שכ, א"שליט לובין מנדל רבי והגאון

שאם יש אחד טריפה בתוך הוא שהדין 

 שישכ כ"אצריכים למוסרו, אנשי העיר, 

 לגור לעשות ע"לכו נכריחם טריפות שני

ד יהיה הדין כך, ", ולכאורה גם בנדהםיבינ

 מאי שנא.ד

ז גם לגבי הטיית החץ ליחידים, אם "ולפי

 שניהם שווים, יעשו גורל

ד לגבי "שגם בנד, ולכאורה נראה מט(

החץ, יעשה גורל )בינו לבין עצמו(, אם 

להטות ימינה את החץ, ויפגע בראובן, או 

 .שמאלה ויפגע בשמעון

ת גורל מסודר, וכגון ואם אין לו זמן לעשו

שנהרסו הבלמים, והרכב דוהר לכיוון 

שהטיית הרכב ימינה הרבים, יחליט הנהג, 

, והטיית "מספר זוגי"לכיוון ראובן, היא 

מספר "הרכב שמאלה לכיוון שמעון, היא 

בלבו עד זמן שיכול , ויספור "אי זוגי

להחליט, וברגע האחרון יטה את הרכב 

 ."גורל"ן שיצא בולכיו

שאבדו לו הבלמים, אינו חייב להרוג נהג 

את עצמו כדי להציל אנשים ממוות, ואינו 

 רודף כיון שעושה בהיתר

ובעיקר דין נהג שנהרסו לו הבלמים, והיו  נ(

למטה אנשים רבים, כתב הגר''א 

גניחובסקי זצ''ל, ]הובא בפנינים משולחנו, 

או  א.[ שאם יש לנהג ג' דרכים. 238גליון 

טה ואז יהרוג אנשים להמשיך בנהיגה למ

או להטות לצד אחד,  ב.רבים, אך הוא יחיה. 

או להטות לצד  ג.ואז יהרוג אחד והוא יחיה. 

אחר, ואז לא יהרוג שום אדם זולתו אבל 

הוא ימות. שהדין הוא שאינו חייב להרוג 

 את עצמו, ולכן יבחר באפשרות ב.

ועוד כתב, שאין העומד בצד רשאי להרוג 

שכיון שעושה בהיתר , את הנהג מדין רודף

 לא חשיב רודף.

 

א, שמתיר "היתר הטיית החץ של החזו

הריגה כשעוסק בפעולת הצלה, מתיר 

 הצלת אשה גם כשיגרם לו הרהור עבירה

א, בהערה  סעיףבשער ב, פרק ג, ב נא(

חידושו של  לפי לכאורה, הובא ש419

 כשרואהש צאי א בהיתר הטיית החץ,"החזו

 אף להצילה חייב יהיה ,בנהר שטובעת אשה
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 על ויעבור אסור הרהור לו םשיגר שיודע

 שעוסק מכיון, עריות דגילוי אביזרייהו

 .מגיע במקרה והחטא, הצלה בפעולת

 אמר" :.(עה) בסנהדרין מבוארל דמי ולא

 אחד באדם מעשה: רב אמר יהודה רב

. טינא לבו והעלה, אחת באשה עיניו שנתן

 תקנה לו אין: ואמרו, לרופאים ושאלו ובאו

 ואל, ימות: חכמים אמרו. שתבעל עד

 ואל ימות -? ערומה לפניו תעמוד. לו תבעל

 מאחורי עמו תספר. ערומה לפניו תעמוד

 מאחורי עמו תספר ולא ימות -? הגדר

 ,הגוי לו מרואמי של דומה שם כי ."הגדר

 שאסור, אלף אהרוג ,לא ואם ,אחד תהרוג

 הריגה פעולת יהוזש ון כי, אחדאת ה  להרוג

 בסנהדרין ראגמה וכן, הצלהפעולת   ולא

 כדי ע"ג פעולת שרוצה לעשות עוסקת במי

 טובעתאשה הב אבל ר.אסוזה ו ,להנצל

 לפי אורהולכ ,התבהצל מתעסק, בנהר

  .מותר יהיה א"החזו

משתמש בסברא זו שעוסק בהצלה, מ "האג

ע אלא רק "ומר שאין כאן פעולת גכדי ל

ה מפני ונשמרת של הרהור, ואיסור זה נדח

 נ"פיקו

 העזר אבן) משה באגרות עיין ואמנם נב(

 ,זאתשתמש בסברא שה( נו סימן א חלק

 מסיבהכדי להתיר את הצלת האשה 

 בלא הסתכלות על והנה...": ל"וז .אחרת

 הרהור לידי מזה שיבא אף ,ליהנות מתכוין

 מפני שנדחה מפורשות ראיות יש ,והנאה

 :(כא) בסוטה' הגמ דהא ,נפש פיקוח

 ,עולם ומבלי שוטה חסיד שהוא רתאומ

 אורח לאו ואמר בנהרא איתתא בטבעה

 ,וברור, ולאצולה בה לאיסתכולי ארעא

 מחוייב ,הרהור לידי שיבא לו ברי אם שאף

 אצולי בין לוקיח שאין ,וברור .לאצולה

 אסור דברים' דבהג, אחרים לאצולי נפשיה

 ודאי אלא !אחרים אצולי בשביל אף לעבור

 מדין שרק כיון ,ע"ג איסורימ הוי לא שזה

 ליגע גם שמחוייב ואף, האיסור הוא הרהור

 הוא בגופה שהנגיעה אף ,בידיו ולחבקה בה

 נראה, ע"דג לאו שהוא דקריבה מלאו

 אינו והחבוק הנגיעה דעצם משוםד ,פשוט

 וכל שוקיונ בוקידח והאיסור ,בהיח משום

 ואף, תאוה דרך כשעושה רק הוא נגיעה

 בידיו ויחבקנה בה געשכשי בנפשו שידע

, ממנה ליהנות גם יתכוין הנהר מן להוציאה

 הנגיעה מעשה על זה איסור להחשיב אין

 אינו ודאי שהמעשה כיון ,שעושה בוקיוהח

 תאוה שום לו שאין מי דאף כיון ,תאוה דרך

 שבלב הנאה רק האיסור והוי ,זה עושה היה

 קריבה איסור ז"ע אין ממילא ,מזה לו שיש

 שזה ,דונשמרת מקרא הרהור איסור אלא

לעיל בסוף )ועיין  ."נפש פיקוח מפני נדחה

 ., מה שכתבתי על דבריו(סימן יז

 דין שיהיה שבאופן ,לכאורה נראה ועוד

, ז"ע פניל בהתכופפות יעבור ואל יהרג

 כדי להתכופף שצריך ,תינוקשם  ויהיה

 לפיו ,"הצלה מעשה"כ חשבנ ,להצילו

 רבי הגדול וןהגא ר"ומו .מותר יהיה א"החזו

 שצריך ,לי אמר א"שליט רוזנברג שריאל

 .בזה עיון
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א: צריך למסור נפש ולא "דעת הרשב

 ז"לעשות פעולה הנחשדת כהליכה לע

 ז"עבפני  להתכופף האיסורובעיקר  נג(

מפני  ,אפילו כשאין כוונתו להשתחווייה

 סימן ד"יו) טורה שכתב במה עיין החשד,

 הך ומשום :א"הרשב וכתב..." (:קמט

 בעיר הדר ישראל אפילו ,דחשדא טעמא

 שאליל לרחוב לילך אסור ,אליל בה שיש

 לשווקים פתוח רחוב אותו אין אם שם

 וכל .לעובדה כדי שם כהולך דנראה ,אחרים

 ,אליל לחצר לעולם ליכנס שאסור שכן

 אפילו ואפשר .מהם אחד עם לדבר אפילוו

 אסור ,נפש פקוח על ואפילו רבים עסקי על

 המושך מעיין גבי כדאמרינן ,םש ליכנס

 מאית אי אפילו ישתה שלא אליל לפני מים

  .קנ סימןב כתב וכן. "...שתי לא אי

אין לשיטתו ראיה, מבנה הקטן של חנה, 

ן דיתכז, "שמסר נפשו שלא להתכופף לע

שהחמיר משום קידוש ה', או שהיתה שם 

 שעת הגזירה

 על) 'חיים מים מקור' של ה"בהג ועיין נד(

 ראיה שהביא (,ג סעיף קנ סימן ע"השו

 הבןשמבואר שם ש :(, נז) מגיטין ,זו לשיטה

אפילו  להתכופף רצה לא חנה של האחרון

 קידוש על ונהרג, הטבעת את להרים כדי

ועשה זאת כדי שלא יחשדוהו שעובד  ',ה

 על דמחמיר ,לדחות ואפשר" :והוסיף .ז"ע

 לשיטות ,קייספ לא זה לפי אך ,היה עצמו

 צריך דאין מקום דבכל דסוברים הפוסקים

 ובכלל עצמו למסור לו אסור, עצמו למסור

 ואפשר ?!...דמכם את דאך הוא איסורא

 הגזרה שעת ,דשם עובדא דההוא ,ליישב

 על אפילו דהא ,יעבור ואל יהרג ע"לכוו ,היה

 בשעת עצמו למסור חייב דמסאני ערקתא

 ה"ד: עב דף שבת) בתוספות ע"וע .הגזרה

 דפטר ולמאי ת"וא..." (:'אמר רבא'

 ז מאהבה ויראה[ "]א.ה. את העובד ערבא

]א.ה. הרי להמן מרדכי והוהשתח לא אמאי

 אם ישתחווה, יהיה זה רק מפני יראת המן[

 היו צורות ששתי במדרש כדאמרינן ל"וי

 דברי ת"שווכמו שביאר  בא.ה. ]. לבו על

 מכוון, שבעג סימן והשמטות ליקוטים יציב

 שההשתחויה ניכר יהאש ,צלמים' ב לבש

 מי וכל ,ש"וז. נעבד עצמו שהוא ,ז"לע

, ז"לע משתחוה היה להמן שהשתחוה

 כבכל ולא ,נוסף צלם לו שהיה מאחר

 שדייקו וזה. שררה בגדר שרק הכומרים

 ,ועוד  [.צלמים' ב לו שהיה להביא' התוס

 בירושלמי כדאשכחן ,השם קידוש משום

 וסולולינ פפוס כגון ,ד"בפ שביעית במסכת

 ולא ,צבועה בזכוכית מים להם שנתנו ,אחיו

 ."מהם קבלו

 

 נח בבן יעבור ואל יהרג - סימן ל
 43יא הערה  סעיף, שייך לשער ב פרק א



701 

 

  

ם פסק שאין בן נח מצווה למסור "הרמב

 נפשו על מצוותיו

 בן אם הסתפקה:( עד) בסנהדרין 'הגמ א(

הל' ) ם"והרמב .'ה קידוש על מצווה נח

 שאנסו נח שבןכתב (, ב"לה ,י", פמלכים

 נפשו למסור חייב לא, ז"ע לעבוד אותו

 ח"הפר כתב וכן '.ה קידוש על מצווה דאינו

 ם"מהרמב, לדייק "חיים מים" בספרו

: שכתב(, א' הל ה"פ) התורה יסודי כותבהל

 שמו קידוש על מצווין ישראל בית כל"

 שבספק לקולא שפסק נראהד...", הגדול

 כתב מ"בכסש אלא. להחמיר חייב לא

. עה ,שם) גרס כגירסת התוס' ם"הרמבש

 'הגמ ספק שנפשט(, איתא ואם ה"ד

 של טעמוש ,כתב ז"והרדב. שפטור

 ד"פ הירושלמי פ"ע הוא ם"הרמב

מלמסור  פטורים נח שבני ,דשביעית

 בני בתוך ונקדשתי" כתובש וןכי נפשם,

 קדושת על מצווין נח בני ואין "ישראל

 (ה 'בן נח'"ד עד: סנהדרין)' תוסהו. השם

" בהם וחי" של היתר לגוי אין שהרי הקשו

 פ מסקנתם היא,"עכו .שתירצו מה ש"עיי

 .נפשו למסור צריך גוי שאין

בן נח אין היתר ם מוכח, שכיון של"מהרא

 של וחי בהם, חייב למסור נפשו על מצוותיו

 מוכח( כד, ד שמות) ם"ברא ואמנם ב(

 על דהקשה, מסור נפשול צריך נח בן שגם

מה את  (:)נדרים לא ל"ביארו חזד מה

, אליעזר ממילת עצמו פטר רבינו שמשה

 ותרה היאך ,"לולד היא סכנה ואצא אמול"

 סכנת משום דמילה עשה מצות על לעבור

 דכתיב תורה ניתנה לא עדיין והלא, הולד

 בנדרים ק"בשטמ הקשה וכן) ?!בהם וחי בה

 (. שם

 למסור נח לבן אסור :דרכים הפרשת דעת

, דכיון שאינו מצווה בכך, עובר על ונפש

  "את דמכם לנפשותיכם אדרוש"

 המשנה לבעל) דרכים פרשת ובספר ג(

 ,עליו חלק ,(שני דרוש, האתרים דרך, למלך

למסור  צ"איבן נח ש ל"הנ' מהתוס והוכיח

 דאפילו ,נח בן גבי כ"וא...": כתבו נפשו,

 דלא פשיטא ,יהרג ואל דיעבור ל"יקי באלו

, מצוה שום לקיים סכנה קוםבמ לו הותר

 דמכם את רק" משום עובר זה והרי

 עבד שפיר כ"וא ,"אדרוש לנפשותיכם

 סכנת משום המילה לדחות רבינו משה

: עד דבסנהדרין בלבד זו לאד) ."הולד

יש ', ה קדוש על מצוה נח בן אם הסתפקו

 ואל יעבור ע"לכו נעאיבצש להקל עוד כיון

 וםמש לבנו משה מל לא ושפיר, יהרג

 על דרכים הפרשת חולק ולכן(. סכנה

 ההלכה נאמרה נח בבן דגם וסובר, ם"הרא

 . 'בהם וחי'ד

אין לבן נח היתר לעבור על : ג"הפמ דעת

 כשאונסין ונפטר רק ,מצוותיו מחמת חולי

 אותו

 המשנה על) דרכים פרשת ובקונטרס ד(

 דעת להצדיק כתב ,ג"הפמ לבעל( למלך

 שאונסיןב מצ בין חילוק ישש וןכי ,ם"הרא

 הרגיל מחויב שאינו ,עבירה לעבור אותו
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 לעבור כ"משא, העבירה את לעבור ומותר

 לא, עשהלבטל  או ת"ל על מחמת חולי

 לבן נתחדש לא כי, כשיסתכן אף הותר לו

 שהוכיח ש"ועיי) ."בהם וחי" של דין נח

 מהחילוק, חולי לבין אונס בין הבדל שיש

, התורה יסודי מהלכות ה"פ ם"ברמב שיש

 נושהבא וכחילוק, ו להלכה ד הלכה בין

 ג בשער לקמן וסיעתו שמח האור בשם

ריש פר'  'גמא תיבת' בספרוו (.יא סימן

 בהגהות לדבריו וציין, בזה הסתפק שמות

ח "ת או", וכן בדרכסב ס"סו ד"יו א"רע

ד "ק יח, ובנשמת אברהם ח"שכח ס סימן

ג "ק א, שמסקנת הפמ"שכח ס סימןח "או

י לעבור על איסור כשנמצא שמותר גם לגו

ת מנחת "ועיין בשו .נ"במצב של פיקו

מב, שאצל גוי נדחה האיסור  סימןאברהם 

נ, "נ, אבל רק כשודאי יהיה פיקו"מפני פיקו

ע בספר "נ אינו דוחה )ע"אבל ספק פיקו

 קמה(. עמודא "הרפואה לאור ההלכה ח

על מצוות מילה, דעת הפרשת דרכים: 

סור נפשו, דלא פשוט דאין בן נח רשאי למ

 יתכן שיסכן בנו כדי לקיים מצוותו

 שפסק ל"הנ למלך המשנה אף ואמנם ה(

על  ז"בכ, נפשו למסור צריך לא שגוי

 מאי" של מסברא שנלמד ,דמים שפיכות

 דכתב, ליהרג בימחוי גוי גם", חזית

: ה 'עוד'(")בפרשת דרכים, דרוש שני, ד

 לו דהן, ם"הרא דברי על צווח אני עוד..."

 שחדשה הוא חידוש בהם דוחי דקרא יהי

, יעבור ואל ימות נח ובבני, ישראל גבי תורה

 שאם כגון, אחד בגוף קאודו [זה]כל אבל 

 משבע אחת על לעבור והוצרך מסוכן היה

, יעבור ולא דימות אמרינן ,דידהו מצות

 , ]נצרך[המצוה הוא לקיים כדי ]אם[ אבל

. שמענו לא זו, סכנה לידי לאחר שיביא

, למול מוזהר היה שהוא משה גבי הכא כ"וא

 יתכן איך, הוא מצוה בר לאו והתינוק

 יביא מילה מצות שיקיים שבשביל שנאמר

 "?!סכנה לידי התינוק

 

ד חידש הפרשת דרכים: על שפיכות עו

מסור נפשו, כיון דמים וודאי חייב בן נח ל

 שנלמד מסברא דמאי חזית

 ודע..."ה 'ודע'(: "והוסיף שם )בד ו(

 אינו נח דבן דאמרינן דהא, לי עדמשמ

, ע"וג ז"בע דוקא היינו', ה קדושת על מצווה

, הרוגי ואל יהרג דמים בשפיכות אבל

 מה ע"וג ז"דבע משום ,דמילתא וטעמא

 בהו דגלי משום הוא מוזהרין שישראל

 בכל אלהיך' ה את ואהבת' כתיב ז"בע, קרא

 נוטל הוא אפילו ודרשינן, 'נפשך ובכל לבבך

 איש יקום כאשר כי' כתיב ע"וג ,נפשך את

 מקיש, 'הזה הדבר כן נפש ורצחו רעהו על

 ואל יהרג רוצח מה, המאורסה לנערה רוצח

 הרי'. וכו המאורסה נערה אף יעבור

 דישראל ללמדנו לתרוייהו קרא דאצטריך

 איכא כן ואם', ה את לקדש באלו מוזהרים

 איכא בהו קרא גלי דלא נח דבבן למימר

 אבל', ה דושיק על רוהוזה דלא למימר

 אלא נפקא מקרא דלאו דמים שפיכות
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 טפי סומק דידך דדמא חזית דמאי, מסברא

 זו בסברא, טפי סומק דחברך דדמא אימא

 לבן ישראל בין חילוק דיש תיתי מהיכא

ל המשנה למלך בספרו פרשת ", עכ"נח

  .דרכים

ז, היכן דלא שייכת סברת מאי חזית, "ולפי

ואינו צריך למסור דין הבן נח קל מישראל 

 נפשו

, הסברא שייכתכל זה הוא רק כש אמנם ז(

 צריך לא, הסברא שייכת שלא במקום אבל

 שהובא משנה הכסף לשיטת אף כי, הרגיל

 גם שיהרג שסובר, בשער ג סימן לחלקמן 

 בישראל דווקאהוא , הסברא את כשאין

 הגוייםעל  אבל, "בידם היתה קבלה"ש וןכי

 אונסיםאם  ןולכ, זו קבלה נאמרה לא

 כל, לא ואם, מהם אחד להרוג גויים קבוצת

 .אחד להרוג להם מותר, תמות הקבוצה

 עמוד) ז בהערה יז סימן' נפשך בכל' ובספר

 גוי על יאיימואם  כן שכמו הוסיף, (קיד

, לו מותר ע"לכו, גוסס או טריפה להרוג

 חיי לו יש כי, חזית מאי כאן אין דאולי

 ודווקא. ע"צו, שעה חיי רק ולהם, עולם

 פשיטא, ישראלים הם דאם, נח בני כשהם

 דחיי אפילו דישראל דמא דודאי, שאסור

 עייןו), "ה"הקב לפני וחביב טפי סומק שעה

 ובערוך, כח ק"ס רצומצוה  ח"במנח עוד

 .(נח בן ה"ד' בתוס: עד בסנהדרין לנר

 דמים בשפיכות שגם יפה ש"המהר דעת

 הרגיל צריך אין

 הם שדבריוהביא  ,םהפרשת דרכי נהוה ח(

 בסדר, רבה בבראשית) יפה ש"כמהר דלא

( שהיה ה"ד', ה סימן ד"מ פרשה לך לך

 נצטוו לא נח דבני דכיון וסבר, חילק שלא

 לישראל כי ע"וג ז"ע על עצמם למסור

 על גם מסתמא', וכו מקראי זה נתחדש

, נפשם למסור נצטוו לא דמים שפיכות

 יב סימן פסחים שמואל' ר דושיובחי .כ"ע

 תלה( סה סימן שמואל בזכרון וכן)

 ש.", עיי'ותוס י"רש לוקתבמח מחלוקתם

ח העתיק חילוק הפרשת דרכים בין "המנ

 ד לשאר עבירות"שפ

 ג ק"ס רצו מצוה) חינוך במנחת ע"וע ט(

נראה  והנה": שכתב(, מבואר ועוד ה"ד

]דחיוב  סף משנההכ דברי לפי פשוט

 קבלה מסירות נפש על שפיכות דמים[

 ,לזה סברא עוד נתנו ס"דהש אך ,דינובי

 דאין מ"הר שפסק]מה[  לפי בבן נח כ"א

 ,זרה עבודה על אפילו עצמו למסור צריך

 אך ,'ה קידוש על כלל מצווים דאינם

 כיון שנה למלך,המכתב  דמים בשפיכות

 דנפש כיון יהרג הוא גם השכל מצד דהוא

 מאי מחמת לעבור לו אסור אבוד חבירו

 ."לעיל נווהבא ,ש"ע חזית

 לבן האם ש יפה,"ט ומהר"נחלקו המהרימ 

 חייב כשלא גם נפשו למסור תריה יש נח

 ,עח עמודמ ד"פ" זבח עלי" בספר ע"ע י(

בבן  רציחה ובדיני, ל"הנ בכל שהאריך במה

 פא עמודוב, גרמא י"וע טריפה ,בעובר נח

 יכול, השם מקידוש שפטור אףדן האם 
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 ל"הנ דרכים ובפרשת. עצמו על להחמיר

 פענח צפנת) ט"למהרימ וראיתי...": כתב

 פרשת סוף בדרשותיו( ראשון דרוש

 הרב שכתב פי על ואף, ל"וז שכתב תולדות

 דפוס ף"הרי דפי, סנהדרין) יוסף הנמוקי

 רשאי גדול אדם היה שאם( א"ע יח וילנא

 כדי קלה מצוה על אפילו עצמו למסור

 הוא זה', ה את ליראה העם שילמדו

 ברבים' ה קדוש על םשמצווי בישראל

 אבל, בפרהסיא שמו לקדש ממנו שילמדו

 בצע מה לגמרי מצווין שאינם נח בבני

, מדבריו נלמד והנה. כ"ע, בעצמו לחבול

 ל"וס ם"הרמב על החולקים דאפילו

', ה קדושת על עצמו למסור בידו דהרשות

 רשאים דאינן ל"ס נח בבני מקום מכל

 ומכל... שכתב מהטעם בעצמם לחבול

 במה ט"מהרימ עם יפה ש"מהר פליג םמקו

 ולדעת, לישראל נח בני בין לחלק שרצה

 וכמחלוקת, ביניהם חילוק אין יפה ש"מהר

 במקום עצמו למסור רשאי אם בישראל

 אם נח בבן מחלוקת נמי הכי, חייב שאינו

 על מצווה שאינו מאחר עצמו למסור רשאי

 ."'...ה קדושת

 מעלת היסורין - סימן לא
 7מה בהערה שייך להקד

כשאדם רוצה להשיג מטרה חשובה, אינו 

 נרתע מהיסורין

 נם אנשיםשיש אנו רואיםהנה,  א(

משאלתם, למרות ים על שמתפלל

כגון, , וקשים ןיסורי שיודעים שכרוך בזה

 של בזרע פקדילה מתפללותה נשים

 קשים ןיסורי נלווים לידהל. למרות שקיימא

 כל עםו... הלידהו ,הצירים ,ההריון משךב –

 את רוצות כ"שכ יש ז"בכ ,החזקים ןיסוריה

 בחוש שיודעות כיוון ללו,ה ןיסוריה

 שבעקבותם כיון האלה כדאים, שהיסורין

 שמחת מול הכאבים םוכדאי ילד מגיע

 עמל הרבה יש עצמו ילדגידול הב וגם) הילד

כמו שאומרים בהגדה של פסח:  ,וכאב

ז כמובן ", ובכ("ואת עמלנו אלו הבנים"

 הדבר. שכדאי

היסורין הבאים על האדם הם לכפר 

 ויצחק ודוד התפללו עליהם עוונותיו,

 על לברך אדם חייב" לימדונו ל"חזוהנה,  ב(

 "הטובה על מברך שהוא כשם הרעה

 א"הגר ופירש(, ה, ט ,ברכות משנה)

-פירוש, כשם"(: המשנה על אליהו בשנות)

 ברורה משנהה וכפי שמבאר ."בשמחה

 היסורין כל באמת כי" :ד ק"ס רכב סימןב

 על כפרה הכל הוא ,בממון ובין בגוף בין

 ,ל"לע להתיסר יצטרך שלא כדי העונות

 ,גדול יותר הרבה הוא העונש ששם

 ,היינו] ,יסורין תבע יצחק במדרש וכדאיתא

 וכעין .שלעתיד הדין מדת גודל הכיר שהוא

 בשרי מפחדך סמר' ,ה"דהע כ"ג אמר זה

 יסורין צמובע ותבע ,'יראתי וממשפטיך

 לפחוד יצטרך ולא וכל מכל שינקה כדי
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 טוב דבר ,חייך :הוא ברוך הקדוש ל"א[ עוד

 שנאמר ,מתחיל אני וממך ,מבקש אתה

. "מראות עיניו ותכהין יצחק זקן כי ויהי

 ה"הקב שעושה מה שכל וצריך אדם לידע,

 ןגם היסוריו, (:)ברכות ס עושה לטובה

 כמו שכתוב צריכים לנחם את האדם,

 תהלים) "ניוינחמ המה ומשענתך שבטך"

 מה"שם:  דוד מצודתומבאר ה(, ד, כג

 ,יסורין של בשבט אותי מכה שאתה

 המנחמים הם הם ,אותי ותסמוך ותחזור

 ."מקריםל עזבתני שלא אראה בזה כי ,אותי

 בהם כשאין) אהבה של יסורין גם ויש

 תלמידי" לפעמיםו:(, ה ברכות, תורה ביטול

 כתנא) ,"הדור עונות יםסובל שבדור חכמים

, ד סעיף כז פרק רבא אליהו סדר אליהו דבי

 הוא ועונתם" וקהפס כוונת שזהו והביא

 בהקדמה ע"וע, (יא, נג ישעיהו) "יסבול

  .10 בהערה

צריך לקבל את היסורין באהבה, ואם עושה 

 כן, מתעלה עילוי גדול

 פרק, שני חלק) ל"לרמח' ה בדרך ע"וע ג(

 והנה...": (ח אות, תהאישי השגחה פרק-'ג

 היסורין באהבה לקבל הוא הצדיקים מחיוב

 הזה ובמעשה ...דורו לתועלת לו שיזדמנו

 עצמו והוא, עליו שמכפר לדורו מטיב

וכל זה כלול במאמר , "גדול עילוי מתעלה

 סנהדרין ,מ פה.")ב "יסורין חביבין": ל"חז

 - יתרו ישמעאל דרבימכילתא ., קא

 שמעוניילקוט , :י פרשה דבחדש מסכתא

 שמעוניילקוט  ,תתלז רמז ואתחנן פרשת

  .(רמו רמז ב מלכים

ע את רבי אליעזר רבו, "בדבר זה ניחם ר

 כשנכנס לבקרו בחליו

 סבר ע"שר (שם) בסנהדרין' בגמ ועיין ד(

 וגם, מסברא גם היא היסורין שמעלת

: חנה בר בר רבה אמר": מהפסוקים נלמדת

. לבקרו ותלמידי נכנסו אליעזר רבי כשחלה

 הן התחילו. בעולם יש עזה חמה, להן אמר

 למה: לו אמרו. משחק עקיבא ורבי בוכין

 אתם מה מפני וכי: להן אמר? משחק אתה

 שרוי תורה ספר אפשר: לו אמרו? בוכים

 אני לכך: להן אמר? נבכה ולא, בצער

 יינו שאין, רבי רואה שאני זמן כל. משחק

 שמנו ואין, לוקה פשתנו ואין מחמיץ

 שמא: אמרתי, מדביש דובשנו ואין, מבאיש

 שאני ועכשיו. עולמו רבי קיבל ושלום חס

: לו אמר. שמח אני - בצער רבי רואה

 -? כולה התורה מן חיסרתי כלום, עקיבא

 צדיק אין אדם כי רבינו לימדתנו: לו אמר

 תנו. יחטא ולא טוב - יעשה אשר בארץ

 ארבעה נכנסו אליעזר רבי כשחלה: רבנן

 ורבי יהושע ורבי טרפון רבי, לבקרו זקנים

 רבי נענה ...עקיבא ורבי עזריה בן אלעזר

: להם אמר. יסורין חביבין: ואמר עקיבא

, תלמידי עקיבא דברי ואשמעה סמכוני

 זו, עקיבא: לו אמר. יסורין חביבין שאמר

 שתים בן דורש אני מקרא: אמר -? לך מנין

 וחמש וחמשים במלכו מנשה שנה עשרה

' ה בעיני הרע ויעש בירושלים מלך שנה
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 גם' וכתיב( לג פרק תחילת ,ב-הימים דברי)

 אנשי העתיקו אשר שלמה משלי אלה

 וכי ,(א, כה משלי) 'יהודה מלך חזקיה

 לימד כולו העולם לכל יהודה מלך חזקיה

: אלא? תורה לימד לא בנו ולמנשה, תורה

 - בו שעמל עמל ומכל, בו שטרח טורח מכל

 שנאמר, יסורין לאא למוטב העלהו לא

 מנשה אל' ה וידבר'( יג-י, לג ב-הימים דברי)

 את עליהם' ה ויבא הקשיבו ולא עמו ואל

 את וילכדו אשור למלך אשר הצבא שרי

 ויוליכהו בנחשתים ויאסרהו בחחים מנשה

' ה פני את חלה לו וכהצר' וכתיב, 'בבלה

 אבותיו אלהי מלפני מאד ויכנע אלהיו

 "...'אליו ויתפלל

ל כמה מעלות "מכפרת עוונות, מנו חזץ חו

 נוספות ביסורין

, צד מזמור ,בובר) תהלים במדרש ע"וע ה(

 שמביאה דרך הוא איזה וראה צא": (ב ק"ס

 אלו אומר הוי, הבא העולם לחיי האדם את

 חביבים אומר יהודה בר יוסי' ר. היסורין

 של ששמו הוא ברוך הקדוש לפני יסורין

 באין שהיסורין מי על חל הוא ברוך הקדוש

 בנו את איש ייסר כאשר כי' שנאמר, עליו

, יה תיסרנו(. ה, ח דברים) 'מיסרך אלהיך' ה

 וארץ תורה מנחילך כ"ואח, מיסרך קודם

 יוסי בר נתן' ר. הבא עולם וחיי ישראל

 להן כרותה שהברית יסורין חביבין אומר

 במסרת אתכם והבאתי' שנאמר, לישראל

 יעקב בן אליעזר' ר .(לז, כ יחזקאל) 'הברית

' ה יאהב אשר את כי' אומר הוא הרי ,אומר

 אל(, יב, ג משלי) 'ירצה בן את וכאב יוכיח

 לרצות לכם גרם מי, וכאב אלא וכאב תקרי

' ר. היסורין אומר הוי, שבשמים לאביכם

 כשם יסורין חביבין אומר נחמיה

, מרצין יסורין כך מרצין שהקרבנות

 ויקרא) 'יועל לכפר ונרצה' כתיב בקרבנות

 'ירצה בן את וכאב' כתיב וביסורין(, ד ,א

 'עונם את ירצו והם' וכתיב(, ג, ג משלי)

 שהיסורין אלא עוד ולא(, מג, כו ויקרא)

 שהקרבנות, הקרבנות מן יותר מרצים

 אשר וכל' שנאמר, בגוף ויסורין בממונו

 לפיכך(, ד, ב איוב) 'נפשו בעד יתן לאיש

 - למה, 'יה תיסרנו אשר הגבר אשרי'

 . "תלמדנו ומתורתך

באהבה, צריך  ןכדי לזכות לקבלת יסורי

 באמונה קלהתחז

 שמקבלים שכמו להיות צריך כ"א ו(

 מתפללים ואפילו) לידה של יסורין באהבה

. אחרים יסורין לקבל צריך כך(, לזה לזכות

אינו מקבלם  לאדם יסורין שישכהסיבה שו

 באמונה חסרון שישכיון היא,  באהבה

 הילד את רקו ,לטובה עושה ה"שהקב

 ואילו ,בחוש רואים לידה מהחדר שיוצא

 בעולם הנוםימהג שנמחקים העוונות את

צריך לידע,  אבל, בחוש רואים לא הבא

", יסורין חביבין"ש נולימדו ל"שחז אחריש

 קבלםהתחזק באמונה ולל צריך כ"א

:(, סא ברכות) ע"בר שמצאנו וכמו. בשמחה

 קידוש על שונפ למסור שזכה על כששמח

, שיסרוהו הנוראים ליסורין ליבו שת לא', ה



707 

 

  

 שכל - ענה ?כאן עד - ששאלהו לתלמידיוו

 את לקיים לידו יבוא מתי מצטער היה ימיו

 את נוטל הוא אפילו, "נפשך בכל" וקהפס

, הוושאל מה, זה על קשה ולכאורה. נפשך

 קידוש על נפש למסור שצריך הדין כך הרי

 קבלת על לאוהתפ שתלמידיו אלא'? ה

 שכיון םלה ענה ז"וע, באהבה היסורין

 לא, 'נפשך בכל' את לקיים כ"כ שהצטער

 את יודע כשאדם ה"וה. מהיסורין לו אכפת

, לטובה ושהכל, עוונות לכפרת היסורין ערך

 .באהבה הכל ומקבל, לסבלו ליבו שת לא

 מתוך יסורין, באהבה המקיים מצוות

 מקיים מצוות ובכל נפשך

 שכשמקיים, המתייסר לידע יךצר ועוד ז(

 מצווה מקיים, באהבה, יסוריו בעת מצוות

 שכתב וכמו, נפשך בכל מצוות והיא, נוספת

 בכל, אחרינא לישנא..."(: ג מצוה) ק"הסמ

 שנוטלים בשעה אפילו כלומר, נפשך

 באהבתו בוראו יעבוד, ממנו נפשו אויבים

 שהיה עקיבא ברבי שמצינו כמו, אותו

 ולכן, "נשמה נטילת בשעת באחד מאריך

 זו נוספת מצווה על מאוד לשמוח צריך

 קיום דומה אינושכיון  לידו שנקרתה

, שמתייסר שאף ,חולה של מצוותיו

, בקלות שמקיימם למי, לקיימם מתאמץ

 אף על שאם, ל"הנ ק"בסמ מבואר שהרי

 מרויח, באהבה המצוות את מקיים, הצרות

 מצות קיים עוד, שקיים המצוה שמלבד

 הידוע הכלל מלבד זה וכל, "פשךנ בכל"

 טוב"(: ג פרק א נוסחא) נתן דרבי שבאבות

 ."בריוח ממאה בצער אחד דבר לאדם לו

 קבלת היסורין באהבה נדרשת מפסוקים

ת דרשקבלת היסורין באהבה נו ח(

שלמדנו ו , כמ'דךובכל מא'מהפסוק 

 אחר דבר" :ה(", מט"פ) ברכותב משנהב

 לך מודד שהוא ומדה מדה בכל ,מאדך בכל

 וכמו שפירש שם .מאד במאד לו מודה הוי

 מוכח הרי - מאד במאוד": ישראל פארתתה

 על כמו בשמחה הרעה על לברך שחייב

 . "הטובה

 פרשת) שמעוני בילקוט ע"רוכמו שדרש 

 אם אומר עקיבא רבי"(: תתלז רמז ואתחנן

 בכל אלא, מאדך בכל ו"ק נפשך בכל נאמר

 הטוב דתבמ בין לך מודד שהוא ומדה מדה

 אומר הוא דוד וכן, הפורענות במדת בין

 אמצא ויגון צרה' וגו אשא ישועות כוס'

 נתן' ה' אומר הוא איוב וכן, 'אקרא' ה ובשם

 הטוב מדת על, 'מבורך' ה שם יהי לקח' וה

 אשתו מה, פורענות מדת על וחומר קל

 ברך בתומתך מחזיק עודך' לו אומרת

 חתא כדבר - לה אמר ומה, 'ומות אלהים

 ."תדברי הנבלות

מי שמקבל על עצמו יסורין, זוכה לדרגות 

 גבוהות מאד

(: תקכח סימן) חסידים ספר ע"וע ט(

 שוכב חמה בימי שהיה אחד בחסיד מעשה"

 היה החורף ובימי פרעושים בין הארץ על

 רגליו שהיו עד מים מלא בכלי רגליו משים

 עושה אתה למה חבירו ל"א, בקרח דבוקים
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 את אך'( ה, ט בראשית) כתיב והלא כן

 אתה ולמה 'אדרוש לנפשותיכם דמכם

 חמור עון חטאתי לא ל"א, בנפשך מסתכן

 בעונות חטאתי שלא אפשר ואי ,כך כל

 לי לעשות צריך הייתי לא זה ובשביל ,קלות

 עונות סובל משיח אלא ,גדולים יסורין

.( צח סנהדרין., ריב דף ב"ח זוהר) ,ישראל

 עבור יסורין יםסובל גמורים הצדיקים וגם

 עונותי אדם שיסבול חפץ איני ,ישראל

 ,לרבים חסד אעשה ,ועוד. אני אלא

 ,מזה רבים נהנים ,יסורין סובל כשהצדיקש

 ,הקדוש ורבינו שמעון ברבי אלעזר' ר כגון

 בבא) ביסורין הם כשהיו העולם נהנין היו

 להם עשו בידיים וכאלו.(, פה מציעא

 לו אחלק לכן' (יב, נג ישעיהו) וכתיב ,טובות

 שמא ירא אני כ"אעפ ,תלמידו ל"א .'ברבים

 תלמידו והיה ,האיש אותו ומת .תענש

 יכול יסורין בעצמו שעשה כיון, בלבו חושב

 היה התלמיד כי, מת יסורין שמתוך להיות

 אש משליך היה שלפעמים ,היסורין רואה

 לו אומר והיה ,למטה מוטל והיה ,בשרו על

 תורה מדברי מתבטל אתה הרי ,התלמיד

 התלמיד היה החסיד מות לאחר. עון וזהו

 ,עולם באותו עון לו יחשב שמא מצטער

 ובקש ,חסיד אותו קבר על ונשתטח הלך

 נענש אם היסורין דבר על בחלום להודיעו

 החסיד אליו ובא, שכר מקבל אם או

 ל"א, ע"לג והביאו ,ואראך בא ל"וא ,בחלום

 שהתע ואם .מקום באותו ,ל"א ?מקומי איה

 .התלמיד אמר .למעלה תהיה זכיות יותר

, ל"א .גבוה מקום באותו ,ל"א ?מקומך אנה

 לא ,תוכל לא עדיין ,ל"א !מקומך תראני

 ,מקומי לראות שתוכל הרבה זכיות עשית

 שנהנה גדולה אורה על שמח התלמיד והיה

 זכה ולא ,שם שהיה הטוב הריח ועל ,שם

 ."רבו מקום לראות

לת היסורין דברי הפוסקים בענין קב

 באהבה

 פרק ברכות הלכות) ם"ברמב נפסק ולכן י(

 הרעה על לברך אדם וחייב..."(: ג' הל, י

 הטובה על שמברך כדרך נפש בטוב

' וגו אלהיך' יי את ואהבת שנאמר בשמחה

 שנצטוינו היתירה אהבה ובכלל, מאדך ובכל

 וישבח יודה לו שייצר בעת שאפילו בה

 סימן חיים אורח) ערוך ובשולחן. "בשמחה

 לעובדי הרעה כי": הוסיף(, ג סעיף, רכב

 שמקבל כיון, וטובתם שמחתם היא השם

 נמצא השם עליו שגזר מה מאהבה

, השם את עובד הוא זו רעה שבקבלת

 השולחן בערוך והוסיף ."לו שמחה שהיא

 היא השם לעובדי הרעה כי..."(: ג סעיף)

 מה מאהבה שמקבל כיון ושמחתם טובתם

 כפרת שהכל ויחשוב םהש עליו שגזר

 עובד הוא זו רעה שבקבלת ונמצא עונותיו

 וזהו לו היא שמחה השם ועבודת השם

 אלהיך' ה את ואהבת' (ה, ו דברים) דכתיב

 שהוא ומדה מדה בכל 'מאדך ובכל' וגו

 מודה הוי להיפך הן טובה מדה הן לך מודד

 חסד' דוד שאמר וזהו מאד במאד לו

 עמי גשנוה בין כלומר 'אשירה ומשפט

 משפט במדת עמי שנוהג ובין החסד במדת
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' ד' (כא, א איוב) אמר ואיוב אשירה תמיד

 יהא ולעולם 'מבורך' ד שם יהי לקח' וד נתן

 לטב רחמנא דעביד כל' :לומר רגיל אדם

 בדעתו יבין והמשכיל (:ס ברכות) 'עביד

 קטנה רגע וריק הבל ז"עוה ענייני כי ושכלו

 . "יעוף וכחלום עובר כצל

לעורר את האדם  ון שהיסורין נועדוכי

לתשובה, צריך לקבלם באהבה ולהתעורר 

קשים  ןמיד, שלא יצטרך להתייסר ביסורי

 מאלו

 כשמקבל לכוון שצריך זה ובענין יא(

 שכתב במה עיין, עוונתיו שיתכפר ןיסורי

 זה ויסוד"(: 16 הערה ,שם) תשובות בפסקי

 בשם ,'ד סעיף הטהור בשלחן כ"ג מובא

, ד אבות) המשנה דברי על ,ע"זי ט"הבעש

 נפרעים בסתר שמים שם המחלל כל( ד

 שאין קלים ןיסורי על דקאי, בגלוי ממנו

:( טז ערכין) וכדאיתא ,אותם רואים הבריות

', וכו לכיס ידו הושיט אפילו יסורין דמי היכי

 מקרה שאין להתבונן לבו אל שם אין ואם

 נפשו מעורר ואין, וגדול קטן דבר בשום

 קשים ןביסורי ו"ח ממנו נפרעים ,בהלתשו

 בתשובה שישוב כדי ,כל לעין וגלויים יותר

 .'וכו פרטית בהשגחה הכל כי ויודה לפניו

 ,ןויסורי צער איזה אדם כשמרגיש מיד ולכן

 ,בתשובה ויהרהר ,ובשמחה באמונה יקבלם

, ןוהיסורי הדין מידת מעליו יסתלק ובזה

 ק"בסה זה יסוד כ"ג ומובא .ד"עכתו

 בפסוק ה"ד) וישלח' פ יוסף יעקב לדותתו

 אבות ס"עמ חסד ובנוצר( ההוא ביום וישב

 . "(שם)

המודה לה' על הכל, כתב הקב הישר: 

 מובטח לו הצלחה בכל מעשיו

 ק"ס סוף) תשובות בפסקי עוד והוסיף יב(

 והחרד הירא ודרך": ח"פ הישר קב בשם (ג

 אף לטובה זו גם ומאורע סיבה כל על לומר

 ישמח כ"אעפ טובה אינה שעה ילפ שהוא

 ולכפרה לטובה שהוא בדעתו ויקבע בלבבו

: הוסיף 20 ובהערה. "ופשעיו חטאיו על

 הוא בעצמו זה ענין הרוב י"שעפ ש"ועיי"

 ג"פ הוריות ירושלמי) ל"וכמאחז ,לטובתו

 שמצא) פרתי רגל נשברה לטובתי( ד"ה

 כשירד גדול אוצר צדקה בעל יודן אבא

 בפסקי עוד וכתב. "(תופר את להוציא לבור

' רבים בת שער' הספר בשם תשובות

 מדותיו על יתרעם ואם"(: לך לך הפטרת)

 את כורת הוא הרי הוא ברוך הקדוש של

 שבח אדם יתן ואם, יצמח לא והטוב הצמח

 לרעה הן לטובה הן פעולתו לפי לאל והודיה

 מעשיו ובכל' ה שיברכו הוא מובטח ו"ח

 ."ויצליח ישכיל

צריך לראות את הטוב  חולה סופני

ו, שניתנה לו האפשרות להתכונן שבמצב

 למיתתו

 ולראות להתאמץ צריך סופני חולה וכל יג(

 שזכה, איתו עושה ה"שהקב הטוב את

 "מוקדמת התראה" עם, הבא לעולם ללכת

 כדכתב, מוכן לא לשם שיגיעבמצב  ולא

 ,"בחיים ובחרת" וקהפס על ם"במלבי
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 ימי באדם יעהטב' ה הנה"(: יט, ל נצבים)

 אל שמתקרב שירגיש, לטובתו הזקנה

 קצו יקרב וכי ,נפשו לתקנת ויחשוב ,המות

 יבואו ומיודעיו שקרוביו למען ,למשכב יפול

 וכשיראה, לטובתו וישתדלו ,לבקרו

 בינו יש ואם, להם גם לבבו יתקרב אהבתם

 ל"חז ש"וז .הימים באלה יתוקן, דבר לבינם

 אליך חסיד כל יתפלל זאת על' ,.(ח ברכות)

 בזה שיש הכוונה, מיתה זו, 'מצוא לעת

 שכל, פקודתו כן איש כמעשה, מדרגות

 תקון ירבה כן מיתתו הרגשת אצלו שיקדם

 היתה משה על שחלקו ואבירם ודתן, נפשו

 שבתחלה, הזה בענין הרע בתכלית מיתתם

 ויעלו' ש"כמ ,מעליהם ישראל כל נתרחקו

 והעיז והם, 'ואבירם דתן קרח משכן מעל

 הם אהליהם פתח נצבים ויצאו כן אחרי

 להם הוא שלרצון להראות, וטפם ונשיהם

 בענין כלל חשבו שלא ומובן, התרחקותם

 הכתוב לנו יספר ועתה .מיתתם

 באופן בזה היתה ה"מרע שהסתלקות

 ולא, מיתתו יום שידע, נעלה היותר

 עינו כהתה לא' שנאמר ,הזקנה מהרגשת

 יהיו שימיו עיד' ה פי על רק ,'לחה נס ולא

 באהבה ונתקרב, יותר ולא ועשרים מאה

 ובאו שחלה מפני ולא, דורו אנשי עם

 למקום הלך שהוא פךיבה רק, לבקרו

 לדרך כהולך מהם להתפרד אהליהם

 שלא באופן, ממיתתו והודיעם, רחוקה

 על כ"כ יתעצבו שלא אותם ונחם, יתבהלו

 מניעה תהיה ושלא, ימיו מלאו כי, מותו

 לפניהם יעבור' ה כי, ארץה אל לביאתם

, בו רוח אשר איש, מנהיגם יהיה ויהושע

 וכה, רוחו לפי איש כל עם להתהלך ויודע

 ."הכתובים יתפרשו

א: לולי היסורין, אין "ח בשם הגר"כתב הח

 אפשרות לעמוד בדין של מעלה

' ו עמוד) עולם שם בספר ע"וע יד( 

 ששמע ל"זצ חיים החפץ מבעל( ה"בהגה

 שאלמלא א"הגר שםב אמונים מאיש

 הדין בזמן ורגלינו ידינו מצאנו לא ןהיסורי

 המלכים מלכי מלך לפני מעשינו על וחשבון

ו הדברים והובא .הוא ברוך הקדוש

בהקדמה לחלק )בציץ אליעזר  ,באריכות

 ראיתי": ל"וז, (4 עמודב אזכרה בדברי טו,

 חתנו הכהן א"מהגר לאברהם חסד בספר

" היגון צרי" במאמר ל"ז ח"הח צ"הגה של

 רבינו בשם נורא סיפור שמספר( מב עמוד)

 שהיה אחד גדול בשם שמעתי ,ל"וז, א"הגר

 ,היה ל"ז א"הגר שמנהג ,ל"ז א"הגר מקרובי

 ידידיו עם מדבר היה למעריב מנחה שבין

 פעם .מוסר בעניני נעימים דברי ומקורביו

 ל"ז א"הגר ממקורבי אחד שמע ,אחד

 שיתרא בספר שהביא דבר שכל ,שאמר

 דברים שהם, הגיהנם בעונש חכמה

 והאיש. ומשל גוזמא בדרך לא םיאמיתי

 ,בלבבו דבריו נכנסו ,כן ל"ז א"מהגר ששמע

 מהחטאים נפשו מרת יודע איש כל ובאשר

 בחולי ונפל ,מאד נצטער לכן ,לידו שבאו

 היה לא השנית ובשבוע ו...צער מחמת גדול

 היה כי ,כדרכו א"הגר בית אל לבוא יכול

 ,עליו א"הגר ושאל .דוי ערש על חמונ
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 עליו התפללו ומסתמא .הוא חולה כי ואמרו

 א"הגר לבית בא הבא ולשבוע .ונרפא

 מה לשלומו ל"ז א"הגר שאל כ"אח ,כדרכו

 מה לו וסיפר ל"ז א"להגר השיב, לו היה

 אילו ו"ח ,שנרפא החולה לו אמר, לו שאירע

 סיבת ל"ז א"הגר היה ,זה מחולי מת היה

 אחרש ,לו אמר ?מדוע ,לו מרא .מיתתו

 העונשים כל כי ,ל"ז א"מהגר ששמע

 מעונשי בספרו חכמה הראשית שהביא

 ,גוזמא בדרך לא באמת פשוט הוא הגיהנם

 מסוכן והייתי הגיהנם עונש מפחד חליתי

 עתה גם כי ,ל"ז א"הגר לו ענה ר.הצע מרוב

 חכמה הראשית דברי כנים כי ,אומר אני

 דבר אלא ,גוזמא בדרך לא יתןוכהו דברים

 להאדם שהוא לאמר לך לומר שכחתי אחד

 הוא באמת כי תדע כי ,נפש למשיב באמת

 מעשה כל את כי( יב, יב) בקהלת ככתוב

 ,נעלם כל על במשפט האלקים יביא

, וקל קטן דבר לכל עדים הכל על ומביאין

 והדין, מהאדם נעלמו שכבר ענייניםה עלו

 והאדם ,מאד חמור הוא מעלה של

 כ"אחו .חייב ויצא מאד נורא רמתמרמ

 האדם שסבל וחשבונות פנקס מביאין

 אל לנכות ומתחילין ,ז"בעוה בעולמו יסורין

 ,האדם שסבל היסורין כנגד וחטא חטא כל

 החטאים חשבונות שכל האדם ורואה

 שיתחיל עד ,אחת אחת ופוחתין מתמעטין

 כעל היסורין על ושמח להכריע הזכויות כף

 היסורין אלאלמ ל"ז א"הגר וסיים. הון כל

 ."ל"עכ ,הדין ליום ורגלינו ידינו מצינו לא

 בחייו יסורין"': יראה' ערך, יועץ בפלא ע"וע

 צער נגד הים מן כטיפה אינו ,איוב כיסורי

 אינו המיתה יום צער וכל ,המיתה יום

 ."הבא העולם יסורי נגד הים מן כטיפה

וזה צריך לדעת, שעל כל חטא יצטרך 

ה הוא מעיקרי האמונה, להענש, דדבר ז

המשניות  פירושם בסוף "כדכתב הרמב

כי הוא "לסנהדרין, ביסוד האחד עשר: 

י נותן שכר למי שעושה מצות התורה, "הש

ש ")ועיי "ויעניש למי שעובר על אזהרותיה

ביסוד שלושה עשר, שמי שנתקלקל לו 

הרי זה יצא מן "אמונה באחד מהעיקרים 

פיקורס הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין וא

(, "וקוצץ בנטיעות ומצוה לשנואו ולאבדו...

כ כיוון דודאי יענש על כל חטא וחטא, "וא

עדיף לו לסבול על זה בעולם הזה, מאשר 

בשם ספר  כדכתבנו בהקדמהבעולם הבא, 

 ש.  "'והגדת' עיי

כ יקרה, שעדיפים חיים "החיים הם מתנה כ

, שהרי בלעם הרשע ביסורי איוב ממיתה

 שרק שתק, ל מת, ואיובשיעץ נגד ישרא

 ומוכח דמיתה חמורה מהם .ןנידון ביסורי

 של מפנקסו' בספר שכתב במה ועיין טו(

 (:254 עמודתחילת פרק ח, ב' )רופא

 בשם מובא( .יא) סוטה במסכת בגמרא"

 שלשה: סימאי רבי אמר, אבא בר חייא רבי

 בשעה פרעה עם בפגישה השתתפו אנשים

 איוב ,בלעם: ישראל את להכחיד קשישב

 – להשמידם לפרעה יעץ בלעם. ויתרו

 יעץ ולא שתק איוב. בעצמו נהרג לימים
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. איוב בספר כמסופר, התייסר לימים ,מאום

 למעשה שותף להיות לא כדי ברח יתרו

 בסנהדרין דיינים היו בניו שבני זכה – הרשע

 .המקדש בבית הגזית בלשכת שישבה

 במידה הם שמים עונשי הלא ,להבין ויש

 היה בלעם של עונשו כן אם, ידהמ כנגד

 של מעונשו ערוך לאין קשה להיות צריך

. שתק איוב ואילו רע יעץ בלעם שהרי, איוב

 איוב של שעונשו נראה, זאת למרות אולם

, בלעם של מעונשו בהרבה וחמור קשה היה

 סבל לא אבל, בחרב נהרג בלעם אמנם

 אנוש בכח שאין ומרים קשים יסורין

 יעצה שאשתו עד) יובא שסבל כפי, לסבלם

 "(.ומות אלקים ברך" לו

 על ,ל"זצ שמואלביץ חיים רבי הגאון ביארו

, ג איכה) הפסוק את המבאר י"רש דברי פי

", חטאיו על גבר חי אדם יתאונן מה( "לט

 הקורות על אדם יתרעם למה: י"רש כותב

 עושה שאני החסד כל אחר, עליו הבאות

 .חיים לו שנתתי עמו

 עד גדולה כה היא ייםהח מתנת, כלומר

 אינם שבעולם היסורין כל שלעומתה

 עצמו שלאדם ולמרות. למאומה נחשבים

 אולם, מהמיתה יותר היסורין קשים

 שיעור לאין יותר גדול מיתה עונש ,במהותו

 המלך דוד הודה כך ועל, היסורין מעונש

 ולמוות קה יסרני יסור(, "יח, קיח תהלים)

 יכול ייםבח ורגע רגע בכלש". נתנני לא

, לנצח הוא ששכרה מצוה לקיים האדם

 הבורא הנהגת את בשמחה לקבל יכול הואו

 דבר, הבורא בקרבת כך ידי על ולזכות, עמו

 .אליו ערוך שאין

 שיחות) שמואלביץ חיים רבי כך על מביא

 , מאמר כט בעניין 'אושר החיים',מוסר

 לייב רבי מהגאון ששמע משל( קכג עמוד

 ביותר הגדולה בזכיה זכה אדם: ל"זצ חסמן

 נתבשר שבא בדיוק שעה ובאותה, בפייס

 האם, בביתו צלחת נשברה, בזכיה זכה כי

?! הצלחת שבירת בגין שהוא כל צער יחוש

 גדולה בזכיה מאושר האדם שכאשר הרי

 את השמחה אותה מבטלת, בחלקו שנפלה

 בחיי עליו הבאים הקטנים הצער רגשי כל

 .יום היום

 החיים בחסד שלהרגי האדם צריך כך

 עד זה בחסד ולשמוח, ה"הקב לו שנותן

 דברים אותם בכל ירגיש ולא יחוש שלא

 במשך האדם את המלווים ומציקים קטנים

 ."חייו

והרב מבריסק מסביר בעניין שתיקת איוב, 

מכיוון שסבר שלא יעזור מה שיגיד, כי 

בלא''ה פרעה היה מזיק לישראל, ולכן אין 

דה, קיבל יסורין, טעם לדבר, ומידה כנגד מי

כי שאדם סובל יסורין הוא צועק, וכי מה 

מועיל הצעקות? אלא כשכואב אז צועקים, 

וגם איוב היה צריך לצעוק כשרצו להכאיב 

לישראל ]ועיין בדרשות מהרי''ט )צפנת 

פענח פר' שמות(, שאיוב קיבל נגעים, 

וכשמקבלים נגעים צריך לשבת בדד 

שתק ולשתוק, וזהו המידה כנגד מידה ש

 בשעה שהיה צריך ללמד זכות לישראל[. 
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והסיבה שיתרו ברח, כי זה הפתרון היחיד 

לבטל את 'החלטת בי''ד הגדול של מצרים', 

כי כשאחד מהדיינים מסתלק הדין מתבטל, 

ולכן מידה כנגד מידה זכה שמבניו ישבו 

 בלשכת הגזית. -בבי''ד הכי חשוב 

המדרש כותב, שכיון שיעקב התלונן על 

 ה משנותיו"ו, הפחית לו הקביסורי

 על להתלונן ולא ליזהר צריך מאודו טז(

 מבעלי זקנים בדעת מצינוכמו ש, יסוריו

(: ח' פס, מז פרק, ויגש' פר) התוספות

 ורעים מעט יעקב שאמר בשעה :מדרש"

 מלטתיך אני ,הוא ברוך הקדוש לו אמר ,היו

 ,יוסף גםו דינה לך והחזרתי ,ומלבן מעשו

 ?!ורעים מעט שהם חייך על מתרעם ואתה

 עד ויאמר מן שיש התיבות מניןכש חייך

 תחיה שלא משנותיך יחסרו כך ,מגורי בימי

 זה ובמנין ,תיבות ג"ל והם ,אביך יצחק כחיי

 שנה פ"ק חי יצחק שהרי ,מחייו נחסרו

 ."ז"קמ אלא חי לא ויעקב

בלעם לא נתייסר, נענש קשות וכיון ש

 ב"בעוה

 מה פ"ע ודברי על להוסיף ונראה יז(

 שמנקים "יסורין חביבין"ש, לעיל שהבאתי

, הבא בעולם חמור יותר מעונש האדם את

 סובל ,הזה בעולם סבל שלא בלעם כ"וא

 גיטין במסכת כמבואר הבא בעולם מאוד

: ל"א ...בנגידא לבלעם אסקיה אזל". נז דף

 בשכבת: ל"א? במאי גברא דההוא דיניה

 ."...רותחת זרע

רי תשובה, בחומרת רבינו יונה בשעדברי 

 ההתעלמות מהיסורין

, (כג)פרק כבר ראינו בתהילים ו יח(

שיסורין מכפרין עוונות, יש  שמלבד מה

ה לאדם, שיחזור "בהם מסר ישיר מהקב

 ."המה ינחמוני", ולכן בתשובה שלימה

 יונה לרבינו תשובה שעריה ז"וכתב ע

 את תמצאנה כאשר": ב פרק בתחילת

 כי זה אין: ויאמר לבו אל ישיב, צרות האיש

, לו אלה עשו אשר ומעלליו דרכיו אם

' ה אל וישוב! לנפשו עוללו וחטאיו

(: יז, לא דברים) שנאמר כענין, וירחמהו

 ביום ואמר וצרות רבות רעות ומצאוהו"

 מצאוני בקרבי אלהי אין כי על הלא ההוא

 ". האלה הרעות

 התשובה מקבל שהוא יתברך השם ומחסדי

 נדבה ויאהב, לפניו רצוןל ותהי, הצרה מתוך

 ומקרב תוכחה ביום עדיו בשובו החוטא את

 שובה(: "ה - ב, יד הושע) שנאמר, צרה

 קחו בעונך כשלת כי אלקיך' ה עד ישראל

 אוהבם משובתם ארפא - דברים עמכם

' ה יאהב אשר את כי(: "יב, ג משלי", )נדבה

 ".ירצה בן את וכאב יוכיח

 וםבי הרעה מדרכו האיש ישוב לא ואם

, המוכיחו עד שב ולא במכאוב והוכח, רעה

 אם תראה הלא. ענשו ויכפל עונו יגדל

, יוסר ולא לו חטא אשר מי את מיסר המלך

 וכתוב. מאד עולו ויכביד מוסרו יקשה

 תשמעו לא אלה עד ואם(: "יח, כו ויקרא)

, לו איוב) ונאמר", אתכם ליסרה ויספתי לי
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 כי ישועו לא אף ישימו לב וחנפי(: "יג

 ".אסרם

 התלאות כי יתבונן ולא ידע לא ואם

 אמרו כאשר יאמר אך, חטאיו מפני מצאוהו

 ידו לא כי(: "ט, ו, א-שמואל) הפלשתים

 יהיה בזאת", לנו היה הוא מקרה בנו נגעה

 הזאת הכת עון ויגדל' ה מלפני עליו קצף

 כתוב כן על, הראשונה הכת מחטאת

 ליסרה ויספתי" הראשונה הכת על בראשון

 האחרת הכת על כן אחרי וכתוב", כםאת

 עמי תלכו ואם(: "כא, כו ויקרא) הנזכרת

 עליכם ויספתי לי לשמוע תאבו ולא קרי

 האחרונה כת כל כי", כחטאתיכם שבע מכה

 כתוב כן ואחרי. הראשונה מן קשה בפרשה

 תוסרו לא באלה ואם(: "כד - כג, שם שם)

 עמכם אני אף והלכתי קרי עמי והלכתם לי

(: כח - כז, שם שם) כתוב כן ואחרי ",בקרי

 עמי והלכתם לי תשמעו לא בזאת ואם"

 ופירוש", קרי בחמת עמכם והלכתי בקרי

 מקרה: תאמרו כי -" בקרי עמי והלכתם"

 !לנו היה הוא

 ונשאו ונואלו עיניו יעלים העלם ואם...

 מעשה ידע ולא, דרכיו הפרו ולא רעיוניו

 לא: ויאמר, אצבעותיו עשו ואשר ידיו

 שנאמר כמו, מאד כבדה חטאתו! חטאתי

 אמרך על אותך נשפט הנני(: "לה, ב ירמיה)

 השם מוסר כי ותשכיל ותדע "...חטאתי לא

 איש חטא אם כי, האדם לטובת יתברך

 עליו השם מוסר, בעיניו הרע ויעש לפניו

 חטאיו על לכפר - האחת. תועלות לשתי

, כה תהלים) שנאמר כמו, עונו את ולהעביר

", חטאתי לכל ושא ועמלי עניי ראה"(: יח

 ירפא, בו השם חלה אשר הגוף ובתחלואי

 שנאמר כמו, הנפש חלי העון כי, נפשו חלי

", לך חטאתי כי נפשי רפאה(: "ה, מא שם)

 שכן יאמר ובל(: "כד, לג ישעיה) ונאמר

 - והשנית". עון נשוא בה היושב העם חליתי

 כמו, הרעים מדרכיו ולהשיבו להזכירו

 תקחי אותי תיראי אך(: "ז, ג צפניה) שכתוב

 מפני נחת ולא המוסר קבל לא ואם", מוסר

 ואוי לו אוי, לבבו ערלת מל ולא, תוכחה

 ולא, עונו את ונשא יסורים סבל כי, לנפשו

. בארנו כאשר, ענשו נכפל אבל, עונו נרצה

 וייטיב, השם מוסר את האדם יקבל וכאשר

 לפי, וביסורי שישמח לו ראוי ומעלליו דרכיו

 להודות לו ויש, נשגבות תועלות שהועילוהו

 שאר על כמו עליהם יתעלה לשם

 כוס(: "יג, קטז תהלים) שנאמר, ההצלחות

 שם) ונאמר", אקרא' ה ובשם אשא ישועות

' ה ובשם אמצא ויגון צרה(: "ד - ג, שם

 לברכה זכרונם רבותינו ואמרו". אקרא

 בן אליעזר רבי(: ה, ו ואתחנן דברים ספרי)

 בשלוה שרוי שהאדם זמן כל: אומר יעקב

 ידי ועל כלום מעונותיו לו מתכפר אין

 שנאמר, למקום מתרצה הוא היסורין

 יוכיח' ה יאהב אשר את כי(: "יב, ג משלי)

 כן בן את כאב: פירוש", ירצה בן את וכאב

, מוסרו וקבל הוכיח אשר את' ה ירצה

. התוכחות אחרי בנו את ירצה שהאב וכדרך

 אשר הבן את יוכיח וכאב: עוד לפרש ויש

 אשר הבנים את מוכיח ואיננו, בו ירצה

 ...התוכחות יועילום שלא ויודע מהם נואש
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, צוקתו במעוף להוחיל בשם הבוטח על ויש

 שכתוב כמו, האורה סבת החושך יהיה כי

 כי לי אויבתי תשמחי אל(: "ח, ז מיכה)

", לי אור' ה בחשך אשב כי קמתי נפלתי

 מדרש) לברכה זכרונם ורבותינ ואמרו

, קמתי לא נפלתי אלמלא(: כב תהלים

 וכל! לי אור היה לא בחושך ישבתי אלמלא

 להבין לבו יתן לו צר ביום ואיש איש

 כמו, והתפלה התשובה עם ולהתענות

 בעת ולהתענות לצום חייבים שהצבור

 לברכה זכרונם חכמינו תקנו כאשר, צרתם

  ."(...ב:י, .י תענית)

(, א, יד דברים) הקדוש ייםהח האור כתב

 תתגדדו לא אלקיכם' לה אתם בנים": ל"וז

 צריך - למת עיניכם בין קרחה תשימו ולא

 אתם בנים מאמר סמך טעם מה לדעת

 לומר שנתכוין נראה? תתגודדו למאמר

 הרי אלא. למת אבידה אין איש שבמיתת

 לעיר לסחורה בנו ששלח לאדם דומה הוא

 ואין, נוב אחר האב שלח ולימים אחרת

, משם שהלך המקום מן אלא הבן העדר

 לו לטוב ואדרבה, ישנו פנים כל על אבל

. החיים מקור שהוא אביו אצל הבן שחזר

, "קרחה ולשים להתגודד לנו אין זה ועל

 עלינו איך הקדוש הגאון לימדנו. ל"עכ

 אלא אינה מיתה - המיתה ענין להבין

 ולא לעיר מעיר מגורים מקום כהעתקת

 כדי ז"לעוה האדם את שלח בוראה! יותר

 עת מגיעה כאשר. ובמצוות בתורה לעסוק

 על וידידיו קרוביו בוכים העולם מן פרידתו

 למה ואומר ה"ע רבינו משה בא. הפרידה

 מאחר! אלקיכם' לה אתם בנים עליו תבכו

 חלק והיא מרום משמי חצובה שנשמתכם

 הרי, מאבותיו נאצל שהוא כבן ממעל אלוה

. הגוף במות מתה ואינה חיתנצ שהיא ודאי

, מדאי יותר להצטער' וגו תתגודדו לא לכן

 בנצחיות מאמינים שאינכם יורה זה כי

 הולך שהמת סוברים אתם וכאילו הנפש

 שום לו ואין הנשבר חרס ככלי ו"ח לאיבוד

. ב"לעוה כלל יזכה ולא מותו לאחר תיקון

 זהב וכלי כסף ככלי שהוא היא והאמת

 .תקנה לו שיש הנשבר

 ראש ל"זצ שר אייזיק' ר הגאון על מסופר

 נהרג שבנו שמע כאשר. סלבודקא ישיבת

 ישראל בית אחינו שאר עם' ה קידוש על

 את כינס, אירופה יהדות של הנורא בחורבן

 חיזוק דברי בפניהם להשמיע תלמידיו

 בין. האיומים המאורעות לנוכח

 אף אשר רבים תלמידים היו המשתתפים

 קרוביהם על וראותנ שמועות קיבלו הם

, ושלו רגוע אייזיק' ר ביש. ד"הי ויקיריהם

, עליו שמים דין בהצדקת פותח כשהוא

 עליו המוטל החיוב את לפניהם ומבאר

 שמברכים כשם הרעה על לברך, זו בשעה

 לצייר עבר אלו דברים ומתוך. הטובה על

 בעולם הללו לקדושים צפון טוב רב מה

 אותי מבשרים שהיו לעצמנו נתאר: האמת

 של העליונה בקומה עתה מצוי שבני כעת

 הנפש אשר כל - טוב כל מלא והבית הבית

, מאומה לו חסר לא, שם מצוי שואלת

 שדלת אלא. אותו מקיפים ואושר שלווה

 ליכנס האפשרות בידי ואין נעולה הבית
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 הלא. בני של באושרו בעיני ולחזות פנימה

, בעיני זאת לראות יכול שאיני אף על ודאי

 חייו על ועצומה גדולה שמחה שמח ייתיה

, דבריו את סיים, כך. והשלווים המאושרים

 כי להאמין, זו בשעה להתנהג לנו יש

 של במחיצתו שרויים הללו הקדושים

 ואף, האמת עולם בתענוגי, ה"הקב

, בעדנו סגורה והדלת מהם אנו שרחוקים

 בשמחתם לשמוח כן מחמת נמנע לא

  .השלימה

: שכתב (,ט"כ, ב"כ קראיו) ת"עה ס"כת עיין

. תזבחו לרצונכם' לה תודה זבח תזבחו וכי

 אחרי' בפ[ יפות בפנים] הפלאה עיין

 ל"ונ. ש"עיי שלמים זבח תזבחו וכי בפסוק

 מליסטים וניצול נס לו שנעשה מי דהנה

 והנה. שגמלוהו הטוב על תודה יביא וכדומה

 שבאה מרעה' ה הצילו כי שמח כי גם אם

 לו טוב היה כי, לאדם לרצון אינו מ"מ, עליו

 ולא סכנה לידי מעיקרא בא לא אם יותר

 לרצון תודה קרבן אין כ"וא. לנס צריך היה

 האדם ישמח באמת אבל. האדם לפני

 באו חנם על לא כי, עליו שעברו ביסורים

 רחמי י"ע ורק', ה לפני שחטא לא אם, עליו

 ישמח ביסורים גם כ"וא, ניצל' ה וחסדי

 ונתכפרו הזה בעולם ענישוה כי' לה ויודה

. ביסורים ששמחו ל"בחז וכדמצינו, עונותיו

 הגבר אשרי ה"ע המלך דוד שאמר וכמו

 תודה זבח תזבחו וכי ש"וז. קה תיסרנו אשר

 כל לרצון שלא יהיה שלא, תזבחו לרצונכם

 אלא, תודה תתחייבו ז"שעי הדבר עיקר

 .ל"וכהנ לפניכם יהיה לרצון

 , והמסתעףת"רחבד עשהבמ הדברים סדר - סימן לב
 26ו הערה  סעיףשייך לשער ב פרק א 

 ת"מעשה דרחב

 חנינא לרבי מצאוהו": ז )יח.("איתא בע א(

 בתורה ועוסק יושב שהיה תרדיון בן

 לו מונח ת"וס ,ברבים לותיקה ומקהיל

 והקיפוהו, ת"בס וכרכוהו הביאוהו. בחיקו

, האור את בהן והציתו זמורות בחבילי

 במים ושראום צמר של ספוגין והביאו

 נשמתו תצא שלא כדי, לבו על והניחום

? בכך אראך, אבא: בתו לו אמרה. מהרה

 היה לבדי נשרפתי אני אילמלי: לה אמר

 ת"וס נשרף שאני עכשיו, לי קשה הדבר

 הוא ת"ס של עלבונה שמבקש מי, עמי

 מה, רבי: תלמידיו לו אמרו. עלבוני יבקש

 פיןנשר ויליןג: להן אמר? רואה אתה

 ותכנס פיך פתח אתה אף. פורחות ואותיות

 מי שיטלנה מוטב: להן אמר! האש[ בך]

 לו אמר. בעצמו הוא יחבל ואל שנתנה

 בשלהבת מרבה אני אם, רבי: קלצטונירי

 אתה, לבך מעל צמר של ספוגין ונוטל

. הן: לו אמר? הבא העולם לחיי מביאני

 בשלהבת הרבה מיד. לו נשבע! לי השבע

 יצאה, לבו מעל צמר של ספוגין ונטל

 לתוך ונפל קפץ הוא אף. במהרה נשמתו

 בן חנינא רבי: ואמרה קול בת יצאה. האור
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 העולם לחיי הן מזומנין וקלצטונירי תרדיון

 בשעה עולמו קונה יש: ואמר רבי בכה. הבא

 ."שנים בכמה עולמו קונה ויש, אחת

י "גרם לאיבוד נפשו עיש להקשות איך 

 להוריד הספוגיןשביקש מהקלצטונירי 

 נו,הקשי ,ו סעיף, א פרק, ב בשערלעיל ו ב(

ת את הקלצטונירי לקרב "שיכנע רחבאיך 

עשות זאת, למיתתו, הרי בזה שמעודדו 

 איבוד עצמו לדעת.ם רוגנחשב כ

ת רק "נ חידש, שרחב"קובספר משנת פ

מראש שלא יניחו לו את הספוגין, ביקש 

 כדי שימות ללא יסורין

משנת ספר במצאנו  מעניין דושוחי ג(

שסדר הדברים  (,ס"ק גח,  סימן) ,נ"פקו

אצל המעשה של רבי חנינא בן תרדיון אינו 

כפי שכתוב בגמ', כי "לא מסתבר שהביאו 

את הספוגין לאחר שהציתו את האור, וגם 

טונירי להוציאם לא נראה דיכול הקלצ

 ,ולכן כתב לחדש ."שהרי היה נכווה

ם שבתחילה שמו את הספוגין, וקוד

שהציתו את האש, ביקש רבי חנינא בן 

ונמצא "תרדיון מהקלצטונירי להוציאם, 

שלא היה כאן מעשה מחודש נוסף בפני 

עצמו לקרב מותו, אלא מתחילה ביקש 

שיעשו באופן זה, ומותר לאדם לבקש 

שימיתהו באופן שהוא פחות ביסורין, הגם 

ק ")וכדביאר שם בס "ז ימות מהרה..."שעי

 ב(.

לנידון למוות להקדים  שאסורפ "ואע

רק מיתתו אפילו ביום אחד, כאן ש

 שתהליך הוצאתו להורג כבר מתחיל, 

 מותר לברור לעצמו מיתה יפה

נ שם לא הוכיח "אלא שבמשנת פקו ד(

 ,מדוע לא עובר באיסור מאבד עצמו לדעת

ימות במיתה יותר  רק בעקבות בקשתוהרי 

ע ", וצשהדבר מותר וכתב מסברא! מהירה

י ", אם מותר לנידון למוות עלפי דעתו

 לבקש להקדים מיתתו ביום אחדהמלכות, 

מואס בחיי ון שקודם לתאריך שנקבע, כי

להמתין להוצאתו קשה לו בכלא, ו הסבל

 שיהא מותר להורג, ולא מסתבר כלל

ממה שדוד  ביא ראיהואין לה לעשות זאת.

)כדאיתא  הקדים מיתתו,המלך ביקש ל

י ה' קצי הודיענ"בשבת ל. שביקש דוד: 

אמר לו: בשבת תמות.  ומדת ימי מה היא...

אמות באחד בשבת! אמר לו: כבר הגיע 

מלכות שלמה בנך, ואין מלכות נוגעת 

בחברתה אפילו כמלא נימא. אמות בערב 

שבת! אמר לו: כי טוב יום בחצריך מאלף. 

טוב לי יום אחד שאתה יושב ועוסק בתורה 

מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקריב 

ני על גבי המזבח(, כי אין להשוות מיתה לפ

ושמא  !בידי שמים, למיתה בידי בשר ודם

ל שאכן להקדים את ההוצאה להורג "י

ז התיר שם לבקש מיתה מהירה "אסור, ובכ

יותר, כיון שמדובר ששני מעשה ההוצאה 

להורג יתחילו באותו זמן, אין הבדל כמה 

זמן יקח התהליך, ומותר לברור לו מיתה 

כ "ע בסברא זו )אלא א"דיין ציפה, וע

הראשון במיתת שאול,  פסוק כפירושנ
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, שבשער , בתחילת פרק בעיללכמבואר 

  (.ב

נ בשם אביו: הותר "קועוד הביא במשנת פ

היתה ת להסיר הספוגין, שכיון ש"לרחב

תתו, אמרינן כל העומד ימכבר האש שה

 לישרף כשרוף דמי

אמנם בשם אביו כתב שסדר הדברים  ה(

אלא שלדעתו החילוק "תוב בגמ', באמת ככ

במעשה דרבי חנינא בן תרדיון כבר הוא, ד

ויש כאן הדבר שעומד  ,הושלך בתוך האש

דכל העומד להישרף  ,אמרינן , ובזהלהמיתו

ושוב אין כאן עניין דחיי שעה,  ,כשרוף דמי

 ,כ בחולה"דלא חשיבא זאת כחיים, משא

ס "הגם שסופו למות ויש לו יסורין רבים, סו

הרי הוא כחי גמור ואין כאן עדיין  עתה

מעשה הממיתו, ולכן מוזהר בזה על חיי 

 ."שעה שלא לנוטלם

 

אסור  פ שבתינוק הנזרק מראש הגג"ואע

שם הוא מעשה חדש, אבל להרגו בחרב, 

יתכן שלהגביר את הממית הקיים אין 

 איסור

ק "וקשה לי על תירוצו, מהסוגיא בב ו( 

לא שג, לגבי תינוק שנפל מראש הג (כו:)

שמותר להרוג את  ד,"עלה על דעת שום מ

התינוק, כי כבר הושלך מהגג, וכל העומד 

יתכן ורק מה שלהתרסק כמרוסק דמי, 

ב, "דלרבנן שנחלקו על ריב נתבאר שם,ש

וכן אם נפסוק שאזלינן בתר מעיקרא, יהיה 

פטור הנועץ בו חרבו כשהוא באויר, אבל 

 )ולא .אין מי שמתיר לכתחילה לעשות זאת

 במצב להרוג מסתבר לחלק שלגוי מותר

שרף כשרוף דמי, של כל העומד לה

(. ושמא יש לחלק ששם אסורולישראל 

כ "נעיצת החרב הוי מעשה חדש, משא

כשמגביר את אותו הדבר שכבר עומד 

שכשהתינוק נופל  יתכן, ולפי זה .להמיתו

י "באויר, יהיה מותר למהר את נפילתו ע

אויר, או שידחוף אותו תוך כדי שהוא ב

 שיגביה את הקרקע.

, איך נ"משנת פקוישוב קושיית ספר 

הספוגין מתוך האש הוציא הקלצטונירי 

 י מקל"עשה כן עכיון שולא נכווה, 

נ "המשנת פקו הקשהלגבי מה שו ז(

דלעיל: "לא מסתבר שהביאו את הספוגין 

לאחר שהציתו את האור, וגם לא נראה 

דיכול הקלצטונירי להוציאם שהרי היה 

ת ונשרף, "ל ששכב רחב"בפשטות י ."נכווה

, לא רצו שימות במהרהכ הארורים "ואח

ולכן לקחו ספוג גדול של צמר שרוי במים, 

 .וזרקו עליו, כדי שישרף יותר לאט

והקלצטונירי יכל לקחת מקל, ולדחוף את 

 האש.להגביר הספוג מעל לבו, ובכך 

ת "שבאמת מת יחד עם רחבל: "ועוד י

ב "ובזה זכה להיכנס לעוה בהוצאת הספוגין,

 ת"יחד עם רחב

הוא מה  ,הגמ'רוש והיותר נראה בפי ח(

הרב כפיר ידידי ששמעתי בהמשך לדברי 

 סעיףבשער ב פרק א  לעילשהובאו כרמון 

, שהיתה במה גדולה של עצים 23בהערה  ו
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ת, ועל מה שקשה "ועליה היה קשור רחב

ל "איך הוציא את הספוגין, והרי היה נכווה, י

הכי נמי, זה גופא מעשה הקלצטונירי  ןישא

שזכה לקנות עולמו בשעה אחת, וידוע 

 שלקנות עולם הבא זה לא דבר פשוט

:( ד) ברכות]דוגמא לדבר, הנה איתא בגמ' 

 שלש יום בכל לדוד תהלה האומר כל"

, "הבא העולם בן שהוא לו מובטח - פעמים

כ פשוט, אלא שהסביר "ולכאורה נראה שכ

 שיאמר י"שע בזה הכוונה" :יהושע פנישם ה

 הוי זימני בתלת הלב בכוונת פ"ג המזמור זה

 בלבו האמיתית האמונה ותתחזק חזקה

 לזה לצוות אלא נברא לא כולו העולם שכל

 בפסוק כ"ג ויכוון... בתורה שעוסק למי

 זן ה"שהקב חי לכל ומשביע ידך את פותח

 כנים ביצי עד ראמים מקרני עולמו ומפרנס

 ושלא ביגיעה שלא םמתפרנסי וכולם

 ויאמר לבו על יתן החי בודאי כ"א... בצער

 לעשות היום כל איגע וריק הבל זה למה

 פרנסה בצרכי לעסוק קבע מלאכתי

 לצוותא אלא שאינן הנבראים שכל שמכיון

 הוא ברוך הקדוש להם מזמן בעלמא

 ונכון שראוי ש"כ ביגיעה שלא פרנסתן

 ופקודי ולזוכרי בריתו לשומרי כן שיעשה

 להם שיזמן העולם ויסוד עיקר שהם

 הכתוב וכמאמר, ביגיעה שלא פרנסתן

 כ"ג ונאמר יכלכלך והוא יהבך' ה על השלך

 כך שמתוך נמצא', וגו נעזב צדיק ראיתי לא

 שמים ומלאכת עראי מלאכתו יעשה בודאי

ש לרשע כזה שכל חייו התעסק ", וכ["קבע

זכה יספוגין  בהזזתאנשים, וכי  בהריגת

בה, אלא שהקלצטונירי שאל את כ הר"לכ

ת, אם אני קופץ לאש כדי להוריד "רחב

אתה מביאני  ,מעליך את הספוגין של צמר

 להיכוותלחיי העולם הבא, כי אכן היה צריך 

ת מהספוגין, וזה היה "כדי לשחרר את רחב

מעשה של מסירות נפש ממש, ובזה מובן 

אף הוא קפץ ונפל לתוך "שדברי הגמ' 

, קשה לפי הפירוש הפשוט אורה, ולכ"האור

כבר עכשיו  ליכנסמה קפץ לאש לטובא, 

ב "להיכנס לעוה יכוללעולם הבא, והרי 

, ואף שיש לפרש לאחר אריכות ימים ושנים

יתן לו לקבל ושפחד מהמלך שיכעס עליו, 

בעצמו את העונש בשריפה עם ספוגין של 

צמר, ולכן העדיף כבר למות עכשיו באש 

ברי חיים לרבי )וכן כתב בד מהירה יותר

, אמנם ק ב("ז יח סוף ס"ל בע"חיים שרל זצ

מה ההיתר דזה,  פירושקצת דוחק ביש 

לאבד עצמו לדעת עכשיו כדי להנצל 

מיסורין שעוד לא הגיעו )עיין תחילת פרק 

באמת יתכן שהראשון בשאול(, ו פירושב, ב

ז לא הפסיד שכרו, "טעה שקפץ לאש, ובכ

ים שם, ע בדברי חי"וע .כי התכוון לטוב

מחמת דעשה "שהביא הסבר נוסף: 

ז היותר נראה כאמור "אבל בכ ."תשובה

לעיל, שאכן היה צריך שיקפוץ לבימת 

שרפו ותוך כדי שהלהבות  ,המדורה

ומה שהגמ'  .הוריד את הספוגין בשניהם

כתבה את הידיעה הזו רק בסוף הסיפור, 

בגלל שנתון זה, לא נצרך למהלך הסיפור, 

מדנו שזכה לקנות ורק לפני שבאים לל

עולמו בשעה אחת, מספרת הגמ', שאף 
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ב "ל, כי עוה"הוא היה צריך לקפוץ לאש וכנ

י מסירות נפש ממש, ובזה מדויק "זוכים ע

אתה מביאני לחיי "מה ששאל הקלצטנורי: 

, כלומר אני בא איתך עכשיו ממש "ב"העוה

 ! איתו לעולם הבא, ושאלו, אם יכניס אותו

ת "כירה הגמ' שרחבז מיושב מדוע הז"ולפי

שבאה לומר שזכה ב, "מזומן לחיי עוה

 ב יחד איתו"הקלצטונירי להיכנס לעוה

דברי  יםקימדוילפי הדברים דלעיל ו ט(

ת וקלצטנורי מזומנין לחיי "רחב"הבת קול: 

וע הגמ' צריכה לספר , וקשה מד"ב"העוה

מן לחיי העולם הבא, ווזת "לנו שרחב

והיה מספיק שתגלה לנו  !פשיטא

 שהריב, "רי מזומן לחיי העוהינוקלצטשה

שיש קונה עולמו בשעה  ,זה החידוש הנלמד

, שהבת נואחת, אלא הן הן הדברים שכתב

קול מלמדתנו, שזכה הקלצטונירי כמו 

ת לחיי "יחד ממש עם רחבב ליכנסשביקש, 

 .ב"העוה

ירה הגמ' שהזכאת מה  עוד אפשר ליישב

ב, כדי להודיע שצדק "ת מוזמן לעוה"שרחב

 י בן קיסמא"חלוקתו עם רבמ

דאיתא  מה ולפי האמור לעיל, יש לפרש י(

 בן יוסי רבי כשחלה: רבנן תנו"שם בגמ': 

. לבקרו תרדיון בן חנינא רבי הלך, קיסמא

 שאומה יודע אתה אי, אחי חנינא: לו אמר

 ביתו את שהחריבה? המליכוה השמים מן זו

 חסידיו את והרגה, היכלו את ושרפה

 ואני, קיימת היא ועדיין, טוביו את ואבדה

 בתורה ועוסק יושב שאתה עליך שמעתי

 לך מונח וספר[ ברבים קהלות ומקהיל]

: לו אמר. ירחמו השמים מן: לו אמר! בחיקך

 אומר ואתה, טעם של דברים לך אומר אני

 לא אם אני תמה, ירחמו השמים מן לי

 ,"באש תורה ספר ואת אותך ישרפו

ת הסתפק "שרחב, לקמן בסימן מוכתבתי ו

שאולי טעה וגרם לאיבוד נפשו בחינם, 

, ולכן גילתה קיסמא בן יוסי רביוכדהוכיחו 

שלא טעה, ואולי היא גופא  ת קולהב

ע )בברכות סא:(, "הסיבה שגם במיתת ר

ע, וכי לא "יצתה בת קול, ומה החידוש בר

ע משאר "ומה נתייחד ר ידענו שצדיק היה,

ו אלא שמא יבוא ק?"צדיקים שלא יצתה ב

וחבירו, ויגידו שטעה עים כפפוס הטו

, ואכן ל שהם הטועים."שסיכן עצמו... קמ

ק "ס המקומות היחידים שיצתה ב"בכל הש

לאחר פטירת מישהו ואמרה שמוזמן לחיי 

ב, הם רק בכאלה שהיה מקום "העוה

שאינם צדיקים, וזה גופא לטעות שטעו ו

ק לחדש, שצדיקים היו במיתתם, "באה הב

לגבי שאול המלך,  (ב:י)עיין בברכות 

באותו הגמון שאיבד עצמו  (כט.)ובתענית 

לא שאותה שנה ב (ט.)לדעת, ובמועד קטן 

בההוא  (קג:)כ, ובכתובות "שמרו את יוה

בחנה )נז:( ובגיטין כובס שקפץ מהגג, 

בקטיעה בר שלום  (י:)ז "שקפצה מהגג, ובע

א בן דורדיא "בר (יז.)שגרם למיתתו, ושם 

עולמו בשעתו שחטא הרבה, וקנה 

  האחרונה.

ת, "וכיון שזכה הקלצטונירי בזכות רחב

 ב אפילו שלא נימול"נכנס לעוה
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ת "רחב שרק בזכות לדברינו,וראיה  יא(

, עיין בספר 'סדר ב "זכה הקלצטונירי לעוה

דהרי לא נימול, ע "צ"יעקב', שכתב: 

דבלי מיכסא, דהיינו  (י:)ומשמע לעיל 

 באחד, ו"המילה, אי אפשר לזכות?

י מיתת הצדיק שאני, "ע"מתירוציו, כתב: 

 ."שמוליכו עמו

 ז, דיש היתר לגוי למסור נפשו"ל לפי"וצ

 מישראל ןכדי למנוע יסורי

זה,  רושאמנם מה שקשה על פי יב(

שאיבד הגוי עצמו לדעת כדי למעט 

 ל"וצ? לזהההיתר ו מה ,ת יסורין"מרחב

שאין איסור לגוי לאבד  כאן,שהתחדש 

 .תועלת גדולה לישראלבמקום שיש  ועצמ

כ שבפרק  סעיףבסוף  בשער ב עילועיין ל

, שהבאתי מקור להיתר לגוי למסור את ב

חייו, לטובת הצלת חיי יהודי אחד, ובגמ' 

ת, התחדש עוד, שמותר לו אף "ל רחב"הנ

 להצלת יהודי מיסורין קשין.

יש מפרשים בדרך דרוש, שזכה 

בל ט"ב, כיון ש"הקלצטונירי לחיי העוה

 ונטהר מגיותו "באש

מה את זה, יש להוסיף עוד,  רושולפי יג(

ז "שהובא בספר 'דף על הדף' על הגמ' בע

אם קטיעה בר ש)י:(, שמבואר בגמ' שם, 

שלום לא היה מתגייר ומל עצמו לא היה לו 

. והקשה ווי לה(ה "ש בתוס' ד")עיי שכר

הגרי"ד סלוביציק ז"ל מבוסטון )בספר נפש 

צטונירי במעשה רמא(, והרי הקל עמודהרב 

ז היה מזומן "ת לא התגייר, ובכ"עם רחב

לחיי העוה"ב. ותירץ שם עפ"י הגמ' 

א"ל ההוא מינא לרבי " בסנהדרין )לט.(

דכתיב ויקחו לי  ,אבהו, אלקיכם כהן הוא

למשה במאי טביל, וכי  התרומה, כי קברי

תימא במיא, והכתיב מי מדד בשעלו מים, 

באש  א"ל בנורא טביל דכתיב כי הנה ד'

א"ל,  ?יבוא. ומי סלקא טבילותא בנורא

דכתיב  ,עיקר טבילותא בנורא הוא ,אדרבה

. "וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים

ומעתה נראה לפרש, שבשעה שקפץ 

הקלצטונירי אל תוך האש היתה כאן 

רות, דהרי חזינן שיש מושג של יטבילת ג

 טבילה באש.

ואמנם זה רק דברי דרוש, וצריך להבין 

איך זכה הקלצטנורי לחיי העולם  באמת

 ז י:(?"עגמ' ל )מ"קשה כנהבא, והרי 

 

ובדרך הפשט יש ליישב, דכיון שלחסידי 

ב, "לעוה "חלק"אומות העולם יש להם 

יכלו להתגייר כדין במילה וטבילה  אכשל

 "ב"עוה חיי"יכולים לזכות גם ל

 מאיריפ דברי ה"ע הנראה לתרץו יד(

 אומות ידיחס", שכתב: (שם) זרה עבודהב

 לא ,הבא לעולם חלק217 להם יש העולם
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ראל )תחילת מסכת אבות, אות וכן כתב התפארת יש 

ב(, וע''ע בתוספתא )סנהדרין פרק יג הל' ב(, וברמב''ם 

הל' תשובה )פרק ג הל' ה(. וכתב הרמב''ם בפי' המשנה 

שמדברי המשנה שלבלעם אין  -בסנהדרין )פ''י משנה ב( 

 חלק לעולם הבא, משמע שלשאר גויים יש חלק לעוה''ב.
 ילבשו כהניך(: ''כטת רמז ישעיהו) שמעוני ילקוטוע''ע ב

 שהם העולם אומות צדיקי אלו ...ירננו וחסידיך צדק

... וחביריו אנטונינוס כגון, ז"בעה ה"להקב כהנים

 תחלה וגבריאל מיכאל נכנסין עדן גן לפתח וכשנכנסין

 להם ואומר הוא ברוך הקדוש משיב, ה"בהקב ונמלכים

 יםנופל שנכנסו וכיון, כבודי את שיראו ויכנסו להם הניחו
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 אלא 'עשו לבית שריד יהיה ולא' נאמר

ש בגמ' שזה ")עיי "עשו מעשה בעושה

גופא מה ששאל אנטונינוס את רבי, וזה מה 

 מלכים הלכות ם"רמבב ע"שענה לו(, וע

 המקבל כל"(, שכתב: יא הלכה ח פרק)

 מחסידי זה הרי לעשותן ונזהר מצות שבע

, הבא לעולם חלק לו ויש, עולםה אומות

 שצוה מפני אותן ויעשה אותן שיקבל והוא

 על והודיענו בתורה הוא ברוך הקדוש בהן

, בהן נצטוו מקודם נח שבני רבינו משה ידי

 גר זה אין הדעת הכרע מפני עשאן אם אבל

 ולא העולם אומות מחסידי ואינו תושב

 ."מחכמיהם

כ על מה שכתב בספר 'דף על הדף' "וא

ל "שגוי לא יקבל שכר לעולם הבא, צ ל"נה

, שיש חילוק פ מה שכתב בעטרת צבי"ע

בין 'חלק לעולם הבא', לבין 'חיי העולם 

הבא', ש'חלק' יש ליהודי מעצם היותו 

מבטא את השכר לנצח, וזה יהודי, ו'חיי' 

ולכן  תלוי במעשיו של כל אדם ואדם.

לקבל 'חלק קטיעה בר שלום שרצה 

ראל, היה חייב למול ב' יחד עם יש"לעוה

שם,  י"רשוכן מדויק ב את עצמו ולהתגייר,

 אתה ועליהן הואיל ,לך אוי כלומר"שכתב: 

 חלק ותטול ,עצמך את מלתה שלא נהרג

ואילו לקלצטונירי לא היה זמן  ."עמהם

אף שידע ואפשרות למול את עצמו, ולכן 

                                                                         
 של שמו ומשבחין ומברכין לפניו ומשתחוים פניהם על

...''. ועוד במעלת חסידי אומות העולם הוא ברוך הקדוש

עיין בסנהדרין נט., חולין צב., ובתנא דבי אליהו פרק ט, 

ובמדרש שמואל על מסכת אבות פרק ג משנה יח בשם 

 מהרח''ו.

שבמעשה טוב שעשה יזכה לחיים טובים 

בנחלתן של ב, אבל רצה להיות גם "בעוה

ב, "לעוה "חלק"-ב, ולזכות ל"ישראל בעוה

ת ישבע לו שיכניס אותו, "ולכן דרש שרחב

אתה ", ולכן הדגיש : ל"איתו ביחד ממש וכנ

, כלומר שהחיי "מביאני לחיי העולם הבא

ב שלי יהיו בנחלתך איתך, כחלקם "העוה

, ועל זה ענתה הבת קול שאכן של ישראל

 ל."נכנסו יחד, וכנ

, האם התלמידים היו צריכים יש להסתפק

לקרוע על הקלצטונירי, כיון שמזומן 

 ב"לעוה

ההסבר הנפלא של ידידי הרב  ולפי טו(

לאש כדי  כפיר כרמון, שהקלצטונירי קפץ

 ,מ"שיהיה נפק יתכן לשחרר את הספוגין,

ת צריכין לעשות "רחב היו תלמידי האם

 פענח צפנת'קריעה' עליו, דהנה כתב ב

, הל' ו(: ו פרק התורה ודייס הלכות תניינא)

 ששאלו מה גבי (יח.) ז"דע הכוונה וזה..."

 ש"ע רואה אתה מה ת"לרחב תלמידיו

 להם מ"פקדנ ,קודם נשרף מי ל"ורס', בתו

 נשרף שמתחילה להם והשיב ,קריעה לדין

... וכתב על קריעות שתי צריך כ"וא הגויל

ל "דבריו בדברי חיים )לרבי חיים שרל זצ

(, שלמעשה עשו ג' ק א"סז יח. "בע

ת היה פשוט להם "קריעות, כי על מות רחב

הקריעות  פרשצריך לקרוע, ורק על מס

והוסיף:  ו.ת הסתפק"שצריך לעשות על הס

אם היו צריכים לקרוע גם על  ,ע"וצ"

הקלצטונירי, דמי נימא כיון שיצתה בת קול 
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ב הרי נחשב כאדם כשר "דמזומן לחיי העוה

שמה, או כיון וצריך לקרוע בשעת יציאת נ

י שנפל ", עי המיתה עצמה"דזכה כל זה ע

אלא דמי אמר לנו  .לאור, אין צריך לקרוע

י המיתה זכה הקלצטונירי, "דדווקא ע

אפשר דעיקר זכותו היתה במה שנטל את 

הספוגין מעל לבו, וכבר זכה קודם המיתה, 

. "ונעשה כצדיק, וצריך לקרוע גם עליו

ין מקום אל, "וכאמור להסברו של ידידי הנ

שהרי לקרוע,  צ"אילהסתפק, ובוודאי 

הסרת הספוגין ומעשה קפיצתו לאש 

כרוכים זה בזה, ואינם שני מעשים שונים 

אבל יתכן שהסרת הספוגין  ולא קשורים.

כ יש "היתה קודם שיצאה נשמתו, וא

 לקרוע.

לפי מה שביארנו, שהסרת הספוגין היתה 

תלמידי  הכרוכה באיבוד נפש, מובן למ

 לא הסירו הספוגין ת"רחב

תיישב קושייתו של הדברי חיים וגם ת טז(

למה באמת "בהמשך דבריו שם, שהקשה: 

לא עשו כן התלמידים להקל לו ולקחת 

ולפי מה , "הספוגין של צמר מעליו

שביארנו, דהסרת הספוגין היתה כרוכה 

באיבוד נפש, מובן שלא היה להם היתר 

 לעשות כן. 

המלכות, או יש ליישב עוד דהיו יראים מ

 שלישראל אסור לקרב מיתה

ש במה שתירץ הדברי חיים עצמו: "ועיי יז(

נראה פשוט דהם היו יראים מהמלכות וזה "

כ יסכנו את נפשם "ת שהם ג"לא רצה רחב

שליהודי אסור  ,וכתב עוד לתרץ ."עבור זה

לקרב מיתת המתייסר, אף שחייו רק חיי 

ד "ואף שהסרת המונע מותרת, בנד .שעה

הספוגין היא עצמה גורמת לריבוי  שהסרת

, אסור. אלא שהמשיך להקשות השלהבת

רץ דאם כך איך לקלצטונירי היה מותר? ותי

הוא עצמו זה שהצית בו  וניריטדכיון דהקלצ

את האש, אין איסור בהגברתה וכדכתבתי 

מ "ומ", וסיים שם:  לעיל בשער ג סימן יד

, ועיין "ג"ג בכל כיוצא בזה בישראל כה"צע

 ב בפרק, ב בשער לעילשכתבתי בזה במה 

 .214 הערה ט סעיף

  לקמן בסימן מז.ע "לגבי חיוב קריעה, ע

אשה צנועה שגורמת מכשול בהליכתה  - סימן לג

 ברחוב

 56 , הערהיד סעיףשייך לשער ב, פרק א, 

על  : אין לאסורנ"משנת פקובעל דעת 

ה פ שמכשיל"אשה ללכת כדרכה, אע

כשאינו  ורקרשעים בהסתכלות והרהור, 

 נוהג כדרכו של עולם, נאסר אם מכשיל

 דן, (ד ק"ס ע סימן) נ"משנת פקובספר  א(

 הולכת וכאשר וחסודה כשירה אשה לגבי

מחמתה  עובריםש אנשים נםישחוב בר
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 עליה האם ,והרהור בהסתכלות איסור

 שנגרם משום בביתה ימיה כל כלואה להיות

 פשוטלכאורה ד ?ברשיעי איסורא מכוחה

, ב בשער, והובא לעיל איסור עליה שאין

 לי כתבבעניין זה וא.ה ] 56 בהערה א פרק

 נראה" :א"שליט אוירבך אדיר רבי הגאון

 ב"בב) הכביסה על העומדות הנשים שגם

 אלא ששאל שם, .["איסורא עבדו לא (:נז

 להעמיד לאדם דאסור הא לבין זה בין מה

 שחשודין מפני ם"דעכו בפונדקאות בהמתו

, ז(")כבתחילת פרק שני דע הרביעה על

 דשאני דנימא זולת": שתירץ ש"עייו

 כ"ומשא, בגופה העבירה שנעשית בהמתו

, חיצוני דבר הוא והרהור דמראה איסורא

 לאדם דמותר ,לומר נראה ויותר .ע"וצ

 חייב ואינו העולם וכדרך כדרכו להתנהג

 משום עצמו ולצער מזכיותיו להמנע

 מיקרי ולא, באיסורא שעוברים הרשעים

 דאסור והא ."מכשול" נתינת דא בכגון

 ,ם"עכו של בפונדקאות בהמה להעמיד

 .לרשותם הבהמה מביא הוא דהתם משום

 לבית ליכנס לאשה דמותר מסתברא אכן

 שם מהנמצאים יש אם גם אחרים

 משום, והרהור במראה ז"עי שנכשלים

, שצריך למקום לילך מהאדם למנוע א"דא

 ליתן בידו שיש בפונדקאות בהמה ושאני

 ולא ,לשומרה או אחר במקום הבהמה

 כדרכו להתנהג מהאדם דמונעים חשיבא

' בגמ התם מבואר דהא, עולם של וכמנהגו

 ם"העכו אין ולכן) לבהמה מזקת דהרביעה

 מסתמא כ"וא(, דעצמם בהמות רובעין

 על לשמור דרכן ה"בלא אנשים דהרבה

 משום ם"דעכו בפונדקאות הבהמה

 דהמוסר ד"המהריל רדקאמ והא ...פסידא

 חייב שאינו במקום מצוה לקיום נפשו

ם "מצד הכשלת העכו וריע בלפני דעובר

 שזכותו למסור נפשו,ולא אמרינן  ,ברציחה

 שרוצה ורק בהכי מחויב שאינו דכיון היינו

 שמונעים חשיבא לא, עצמו על להחמיר

 כיון, עולם של וכמנהגו כדרכו להתנהג ממנו

 צריך והרבה .יבהכ יבימחו אינו שבאמת

 ר"לפו רק זאת כל וכתבנו, בדברים לעיין

 . "ד"המהריל לדברי במקצת לבאר כדי

ורשאית אף לילך בדרך הקצרה ואינה 

 חייבת להאריך דרכה

 הדין יהיה מה, בדבריו לעיין יש ולכאורה ב(

 את להאריך שיכולה, זו חסודה לאשה

 הני נמצאים שלא במקום וללכת הדרך

: שכתב ממה כי, לא או חייבת האם, רשיעי

 ליתן בידו שיש בפונדקאות בהמה ושאני"

 משמע, "לשומרה או אחר במקום הבהמה

 בדרך ללכת באפשרותה שיש, אשה שגם

 שיחטאו בדרך ללכת לה נתיר לא, אחרת

: דבריו בהמשך שכתב ממה ואילו, הרשעים

 להתנהג מהאדם דמונעים חשיבא ולא"

 התם מבואר דהא, עולם של וכמנהגו כדרכו

 משמע, "לבהמה מזקת דהרביעה' בגמ

 בדרך ללכת מהאשה מונעים כן שאם

 לאשה נזק שום ואין, והקצרה הרגילה

 עליה נאסור לא כ"א, הזאת הקצרה מהדרך

 אדיר רבי מהגאון ושמעתי? בה ללכת
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 בדרך ללכת לה שמותר א"שליט אוירבך

 לרשע מביאה לא היא למעשה כי, הרגילה

הסיבה  ,בבהמה כן שאין מה, האיסור את

 חפצא דאיסוראה את מביאשאסור, כי 

 . לגוי

ואפילו לדבר עם הרשע לצורכה אין לאסור 

ע, וכן מותר לצאת בשבת "מצד לפנעליה 

 מביתו אפילו כשיודע שיצלמוהו

 לה אסור יהיה אם ע"ויל": לי כתב ועוד ג(

 לקנות וכגון) עמו ולדבר, הרשע אל לפנות

(, ל"וכנ רשע בזה שהמוכר שידוע במכולת

 עיור לפני איסור אין בזה גם הנראה וכפי

 מטעם להמנע שתתאמץ ראוי רק)

 יהיה, זה שלפי: פ"בע והוסיף, "(צניעות

 קשורה שלו הבהמה את להשאיר מותר

 ואף, שצריך לאן וללכת ברחוב "בחניה"

 ואף, בהמתו את וירבע ם"עכו שיבוא שיודע

 את שם להשאיר ולא להתאמץ לו שאפשר

 לא הוא למעשה , כימותר ז"כב, הבהמה

 יהיה כן וכמו, העבירה את ם"לעכו הגיש

, הכנסת לבית בשבת מהבית לצאת מותר

 רשעים כתבים שממתינים שיודע אף

 להשאר שיכול ואף, אותו לצלם שרוצים

 ד"לענו .ל"וכנ מותר ז"בכ, לצאת ולא בבית

 את מגיש שלא שכיון, ל"הנ בכל להוסיף יש

 את "לוקח" הוא אלא, לרשע העבירה

 הלעיטהו" אמרינן זה על, מעצמו החטא

 סימן ג בשער עילל כמבואר, "וימות לרשע

 .י

שכיון  ק כתב, שטעם ההיתר באשה,"הגרח

שבחד עיברא דנהרא האיסור הוא רק 

 דרבנן, לא אסרו כשנוהג מנהג העולם

 ,נ"משנת פקו ספר בסוף ע"עו ד(

 שכתב, קא תשובה ק"הגרחמרן  תשובותב

 כן והוכיח, ברחוב ללכת ל"הנ הלאש להתיר

 יוסי' לר] ליה הוה".(: כד) בתענית' מהגמ

 חד יומא, יופי בעלת ברתא[ יוקרת דמן

 וקא בהוצא כריא דהוה גברא לההוא חזיא

 בה להסתכל כדי עצים גדר סותר] לה חזי

 להו מצערת קא בתי לה אמר[, הנקב כנגד

 בני ביך יכשלו ואל לעפרך שובי ,לברייתא

 אמר לא שהרי ,דמותר מוכח מהאו ."אדם

 שלא שתמות התפלל רק ,שתזהר לה

', בגמ עליו התרעמו ז"ע וגם .בה יכשלו

 בה יכשלו שלא להתפלל מוטל יהעל אלא

 חטא יראת למדנו" (.כב) דסוטה כההיא

 בתולתא לההיא שמעה יוחנן' דר, מבתולה

 גן בראת ע"רבש וקאמרה אאפה דנפלה

 ובראת צדיקים בראת גיהנום בראת עדן

 בני בי יכשלו שלא מלפניך רצון יהי, רשעים

 של אותקפונדל שאינו דומה והסיבה. "אדם

 שאיסור מכיון, ע"לפנ איסור ואין, ם"עכו

 וגם, נהרא עברי בתרי רק ליכא דאורייתא

 .העולם כמנהג בעושה אסרו לא מדרבנן

תמה על תירוצו, דהא  נ"משנת פקובספר 

כ "זו, ואיש רשעים המתאוים דווקא לאשה 

 הוה תרי עיברי

: 98 בהערה נ"פקו המשנת עליו וכתב ה(

, דרבנו בתירוצו רב לעיון מקום כאן יש"
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 ויש, יין כוס לו להושיט שביקש נזיר דהנה

 היין לשתות דתאב אלא, דעצמו יין גם לו

 והיין, ביותר משובח שהוא לנהר מעבר

 דלכאורה, ישתהו ולא אוהבו אינו לו שיש

 ובהא, ]דנהרא עברי תריכ חשיב דא כגון

 ם"עכו בפונדק בהמה מעמידין דאין

 ה"בלא להם יש הרי, הרביעה על דחשודין

 רוצים אינם שאותה אלא, דעצמם בהמה

 שמפסידה עלה דחייס משום לרובעה

 דיכול דהגם הרי(, שם ז"בע' בגמ כמבואר)

 כן יעשה שלא כל, בעצמו האיסור לעבור

 זירדנ ועוד[, דנהרא עברי כתרי חשיבא

, יין מעט לו ויש הרבה יין לשתות שרוצה

 עברי כתרי והוה יין לו להושיט שאסור ודאי

 כ"וא, ועוד עוד ישתה ז"עי שהרי, דנהרא

, חסרונות' ב להנהו איכא דידן בנידון גם

 ליופיה דוקא המתאוים אנשים דיש חדא

 רבנו שציין המעשה הוה וכן, )זאת אשה של

 נכשלים ההתאו דבעלי ועוד(, .כד בתענית

 ראיה ובכל שרואים ואשה אשה בכל

 .באיסור מוסיפים הם להם שמזדמנת

ועוד קשה: וכי לגבי אדם חולה המרותק 

למיטתו ואינו יכול לחטוא, יאסר עליה 

 ע?!"לבקרו מצד לפ

 חידוש יהא לכאורה רבנו תירוץ ובעיקר ו(

 לביתו ומרותק חולה אדם שאם לדינא

 דאז, ץבחו לילך אפשרות לו ואין במטתו

 נכשל יהא ז"עי אם לבקרו לאשה אסור יהא

ועל כרחך  ."חדתא מילתא וזה, במראה בה

ע "נלבאר, שאין לאסור כלל מצד לפ

 כשנוהג כמנהג העולם.

, ויש ע"יש ראשונים המקילים בספק לפ

 לצרף שיטתם כשהמכשול מסופק

 איסור בהם שיש ל"הנ המקרים ובכל ז(

 אם ספק רק שיש מיירי יהיה אם, עיור לפני

( א ק"ס קנא סימן ד"יו) ז"בט עיין, יכשל

 הגוי אם ספק יש שאם ע"מהשו שדייק

 אזלינן, אחר לדבר או לאליל ישתמש

 ע"וע ."עיור לפני" על עובר ואינו, לקולא

 לי ומסתברא: "שכתב:(, טו) ז"בע א"בריטב

 בו שיעשה למי כשנותנו הוא ע"דלפנ לאוד

 וכל... וסתמ אפילו אסרו ורבנן, ודאי עבירה

 לעבירה דלאו לקולא למיתלי דאיתא היכא

 ."והתירהו אדינא רבנן אוקמיה, ליה בעי

: דרגות שלוש יש א"הריטב לפי כ"וא

 ובספק. דאורייתא איסור יש יעבור כשודאי

 לא מסתבר ואם, דרבנןמ רק איסורה שקול

 .מדרבנן גם מותר, עבירה היהשת

( א"ה ח"פ זרעים' הל) ם"ברמב ע"וע

 שתהיה שאפשר ומלאכה כלים שבמכירת

 מותר - מותרת שתהיה ואפשר אסורה

 .דלחשו למכור

דיש בזה מח'  כתב( יד סימן ה"ח) י"ובמנח 

 ז"בע) ש"והרא י"רש ששיטת ראשונים,

. אין' תוס ולדעת, בספק ע"לפנ יש:( טו

 ע"כו' מסייע'ב ג"דבכה דאפשר והוסיף

 ח"או) השולחן בערוך ע"וע. שמותר מודים

 ידיו יטול אם ספק כשישש ,(ג"ס קסג סימן

 ועוד. שם ב"במשנ פסק וכן להאכילו מותר
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.ג סימן ג בשער עילל שהובא באריכות עיין, "עיור לפני ספק" לגבי

המסכן את  )שלא הוציא ראשו( בדין עובר - סימן לד

 אימו

 כא סעיףב, לשער ב, פרק שייך 

ובא שאף , האכ סעיף, בבבשער ב, פרק  א(

נחשב לרודף, ממה דמצינו כן  הרודף באונס

לגבי עובר המסכן את  (עב:)בגמ' סנהד' 

 י"ם ורש"והובא שם מח' הרמב אימו.

ותו  לפני מהי הסיבה שהורגין א וסיעתו,

ם "דלרמבהעובר את ראשו, שהוציא 

י הסיבה מפני "הסיבה שדינו כרודף, ולרש

 בדעת לעיין ויששאינו נחשב לנפש. 

 כבר האם, כנפש מחשיבו שכן, ם"הרמב

 וצריך כנפש נחשב להריון הראשון מיומו

 רק או, להורגו להיתר רודף לדין להגיע

 שמא או ,הולד ליצירת יום218 ארבעים אחרי

 י"רש כדברי, הצירים והתחילו כשנעקר רק

 ..(ז) בערכין במשנה

 דעה יורה - ד חלק) פעלים רב ת"שוועיין ב

(, שדן לגבי אשה שההריון סכנה יד סימן

 ט"מהרי להגאון וראיתי..."כתב: והוא לה, 

 ישראלית באשה ל"דס (צט סימן א"ח)

 שתפיל כדי ברפואות עמה להתעסק מותר
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:, סט כביבמות הוא בעלמא מיא יום ארבעים עד שהרי 

 איסורי ובהלכות(, ג"ה ח"פ) תרומות' הל ם"ברמב ןוכ

(, ב סעיף קצד סימן ד"יו) ע"ושו טור(, א"ה י"פ) ביאה
 שלמה בבית ע"וע(, ב ק"ס רי סימן מ"חו) ך"בש וכן

(, לג ק"ס מב סימן ע"אבה) חסד תורת(, קלב סימן מ"חו)

(, סה סימן סוף ג"ח) אחיעזר(, קכז סימן ג"ח) אש שרידי

 בכורות י"רש.,  ס ברכות ע"ע, נ"ד קורתבי אגרת ץ"יעב

, כג) רבה ויקרא מדרש., ל:, כה נדה, ארבעים ה"ד: כא

 (.יב

 מגמרא לה ופשיט האם לצורך בזה יש אם

 בית כנגד אותה מכין דאמרו )ז.( דערכין

 לידי תבא ולא הולד שימות כדי שלה הריון

 הולד הורגין האם ניוול בשביל אלמא ניוול

 נפשות איבוד משום חשו ולא יםיביד

 סימן ,שם) ט"למהרי מצאתי מיהו .ש"ייע

' הנז דערכין דגמרא בהך לחלק שיצא (,ז"צ

 כאן ואיך זו ראיה נדחית' הנז חילוקים ולפי

 עשה כ"דאח ואפשר עליה סמך ט"צ סימןב

 ראיה הוי שפיר חילוקו דלפי אחר חילוק לה

 להדיא התיר ט"צ סימןב שיהיה ואיך מזה

 לסמוך נוכל לא אנחנו אך. האם לצורך

 כ"וא האם לצורך אפילו לכתחילה להתיר

 בנידון לחלק איכא ורק להתיר אין ד"דבנ

 בפירוש לי אמר דהשואל' הנז השאלה

 העיבור אחר להפיל סממנים עושה שהיא

 דם חתיכת הוא עדיין דהולד יום בעשרים

 מנפל וגרע כראוי באבריו נצטייר ולא

 להא קרוב הואו אברים חיתוך שיש דעלמא

 כהאי כל לומר יש כ"וא הזרע דמשחית

 האומרים ואפילו כלל נפש זה אין גוונא

 הוא וזה גוונא בכהאי יודו אסור לכתחילה

 כתבנו וכבר ומסתבר פשוט חילוק

 ויש התירו תשמיש אחר הזרע דהשחתת
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ה'רב  ל", עכ"...הדחק בשעת עליהם לסמך

  .פעלים'

שאלה  פרק ס) ע בספר 'תורת היולדת'"וע

לגבי הפלה בתוך ארבעים יום כשיש  (,ד

חשש שההריון יחריף את מצבה הרפואי. 

צט שהביא  סימןט ב"ולגבי דברי המהרי

ד "ח) 'יביע אומר'ת "הרב פעלים, עיין בשו

, שפקפק בהיתרו, ולכן (א סימןע "אבה

ק ח( שרק במקום סכנה "כתב )בסוף ס

מ שהובא "האגכ "ממש יש להתיר )וכ

א "מח פ סימןז "א )ח"ו בצי(. ואיללקמן

ג(  פרקנא  סימןט "לו, וח סימןח "אות ה, וח

 התיר.

א )שם( לא התיר אלא במקום "ואף הצי

חשש סכנת חולי, אבל לא לשאר סיבות 

 של צער גופני ונפשי.

ולגבי ההיתר של הגמ' בערכין )ז.( שמשום 

ניוולה נתיר להפיל את העובר, עיין בספר 

, שהתיר (לט סימןמ "חו)לבוש מרדכי 

להפיל העובר כשיש חשש שתטרף דעתה 

, וכן הביא להתיר בקובץ עץ של המעוברת

קעח(, בשם  עמודחיים )שנה יא, חוברת א 

א )ואמנם שם כתב "מ שטרנבוך שליט"הגר

 .זאת רק בצירוף שהולד פגום בלי גולגולת(

שהתיר הגאון רבי "קפא הביא  עמודוב

ם א )מזקני הרבני"פישל הרשקוביץ שליט

ב(, להרוג עובר באופן שיש חשש "בארה

לצער של האשה והמשפחה במשך כל 

השנים, כל זמן שעושים ההפלה לפני יב 

ט "א ח"פ דעת בעל הצי"שבועות, והוא ע

 ."ג"נא פ סימן

 

 ת"בשו מצאתיעוד לגבי 'שלבי העובר' ו 

 משפט חושן תניינא מהדורא) ביהודה נודע

 שאין אף עוברים ולענין: "שכתב(, נט סימן

 אין אם העובר219 בשביל שבת מחללין

 אסור פ"שעכ כיון מקום מכל לאמו סכנה

 רודף קצת דמיחשב לאו אי כ"א להורגו

 לכן, תעשה ואל בשב להיות עדיף יותר

 ובפרט כרודף שהוא לומר ם"הרמב הוצרך

 מחללים אפילו שאז המשבר על ביושבת

 ט"שכ סימן) א"במג כמבואר עליו שבת

 בכלו דמיירי כתב א"המגש ואף(, ו"ט ק"ס

 אבל ן"הרמב לדעת כתב זה, חדשיו לו

 אפילו פוסקים שאר דלדעת מבואר פ"עכ

 א"המג ודברי, עליו שבת מחללין בספיקא

 כאן ואין קצת מגומגם ן"הרמב בדעת שם

 בשביל להורגו מותר היה לא פ"ועכ מקומו

", כרודף קצת מיחשב לא אם אמו הצלת

שדעת  ומשמע מדבריו .י"הנוב220 ל"עכ

ם שדין העובר כרודף אף בשלב "הרמב

 שלפני שיושבת על המשבר.
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אמנם יש מתירים לחלל שבת בשביל הצלת העובר,  

כ בשביל להצילו, גם "וכן מתירים למעוברת לאכול ביוה

שהנתונים שלא תהיה כל סכנה למעוברת, ואף בעובר 

ן תורת "כ, רמב"וף הל' יוהג ס"יום, עיין בבה 40-פחות מ

לקמן בסימן האדם שער הסכנה )ודעות נוספות הובאו 

ק א(, אם מותר "ח סימן סז ס"(. והוסיף בשבט הלוי )חזה

לחלל שבת, מחללים אף על עובר שהוריו מחללי שבת. 

ב, ובהגהות "ם הל' שבת פ"ע בישועות מלכו על הרמב"וע

גבי אשה רבי יוסף מוילנא בסוף מסכת יומא, שכתבו ל

שיש עליה דין של מורדים ולא מעלים האם יש להציל את 

 שנה.-ע בספר שבט מיהודה עמוד שנד"עוברה, וע
220

' בפי ע"וע(, רוצח מהלכות ב"ח) האזל באבן זה וכעין 

 בדברי עיין ומאידך(, ו"מ ז"פ אהלות) אחרונה המשנה של

 '.אמו ירך עובר' ה"ד בסוף:( פ) בסנהדרין התוספות

ן תורת האדם ענין הסכנה, ובחידושיו בנדה "ע ברמב"וע

ת חוות יאיר סימן לא, העמק שאלה שאילתא "מד:, שו

 קמח אות טז.
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 קודם מי, העובר בשלבי לדון עוד וצריך

 במעי עובר או, טריפה אדם האם להצלה

 עובר גם האם, קודם שהעובר ת"וא, אימו

 העובר אחד דמצד, 'וכו חודשיו שכלו לפני

 חיי לחיות יכולו "בתחילת דרכו"נמצא 

 יחיהנמצא בסוף חייו ו פההטריאילו ו, עולם

 צד יש עובר הריגת שני ומצד, שעה חיי רק

 בנדה' תוס כדעת) מדרבנן רק שאיסורו

 (. ה איהו"ד .מד

 משפט חושן) משה אגרות ת"בשו ואמנם

, בתוקף זו שיטה דחה(, סט סימן ב חלק

 כרציחה הוי הריגת עובר שאיסור והוכיח

, ממש' דבר לכל' לא ואמנם] דבר לכל

 אות, רצה סימן) ח"למנח יודה איוד שהרי

 דין שאין ,כ סימן ג שער לעיל שהובא(, ז

[ עוברין להרוג שהולך רשע לישראל רודף

 את שמסכן העובר את להרוג התיר ולכן

 וקרובה גדולה אומדנא כשיש רק אימו

 שהעובר אפילו ואסר. האם שתמות לודאי

 מ"באג ע"וע) ליצרתו יום מארבעים פחות

 (. ס סימן ב"ח ד"יו

 כתב(, רסו סימן ט"ח) הלוי בשבט ואילו 

 וחולין.(, נט) בסנהדרין' תוס לדעת אפילוד

 בהריגת תורה איסור שיש שמשמע.( לג)

, חי אדם לרציחת דומה אינו ז"בכ, עובר

, האם הצלת מפני נדחים דחייו ופשיטא

 והוסיף. לאם סכנה ספק רק כשיש אפילו

 מיבעי דלא, מ"האג דברי את לפרוך

 שעובר סוברים שאינם ן"והר ן"לרמב

, ם"הרמב בדעת אפילו אלא, כנפש נחשב

 אפילוו, לאם סכנה חשש בכל להורגו מותר

 כ"שכ והוסיף, הגיעה לא עוד שהסכנה

 דאף הוסיף ועוד(, עב סימן ג"ח) באחיעזר

 את להרוג שהתיר) ל"הנ י"הנוב בדברי

(, רודף מטעם רק אימו את שמסכן העובר

, המשבר על ושבתבי רק שהחמיר מוכח

 אינו זו ובשעה, לעצמו גוף נעשה דכבר

 הלוי השבט בדברי ע"וע) "אימו ירך"כ נידון

כתבתי  ואמנם לעיל, (רנט סימן, י חלק

י שגם בשלב שלפני זה "שמשמע מהנוב

 .נידון כרודף

 מסתבר, קיימא בר אינו שהעובר ידוע ואם

, רציחה איסור בו שאין יודה מ"האג דגם

 והובא(, לב סימן ב"ח' )יהאר לב'ה וכדעת

, תכה סימן, מ"חו' )אברהם נשמת' בספר

ואמנם בקובץ 'עץ  (.106 הערה, קס עמוד

קעז(, הביא  עמודחיים' )שנה יא, חוברת א, 

א חלק על זה, "מ שטרנבוך שליט"שהגר

וכי נבוא לומר שאם יבוא אדם להרוג "ל: "וז

עובר זה אחר הלידה שלא עבר על איסור 

מידי איסור לא נפקא וחייב  פ"רציחה. ועכ

לקבוע איסור הפלה מעיקר הדין, אם לא 

 . "משום חשש סכנה להאם

 לפני היה ופחד"(: קעח עמוד, שם) והוסיף

 ששמע שפירא ש"מהגרמ ששמעתי שנים

 יום' מ שאחר מ"האג בעל של קודשו מפה

 בתוקף שוב ואמר וחזר', ממש רציחה' הוה

 "'!!ממש רציחה זה'

על מה  קעז(, עמוד, שם)ושוב תמה 

העובר שאינו בר "א: "שנאמר בשם הגרשז

קיימא מצוה לעשות הפלה מיד ויפה שעה 

, "אחת קודם. וזריזין מקדימין למצוות
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. ואמנם "חידוש נורא"וכתב עליו שהוא 

קפא הסביר את הוראה זו של  עמודב

שכל מה "פ האחיעזר "א ע"הגרשז

שמקדימין ההריגה בכמה חודשים יש בזה 

איסור שהוא בגדר של פחות בעל פחות 

. והביא עוד ששמע מרופאים שכמה "חי

שמקדימים את ההפלה, יש פחות סיכון 

 לאם.

 באופן מ"האג שיודה לומר נראה עוד

 י"ע וכגון בגרמא נעשת העובר שהריגת

 כתב שהרי. ממש בידיים ולא, תרופות

 א"ח יהודה בית ת"שו) עייאש י"המהר

 ע"לכו סם תשתיי י"דע(, יד סימן ז"אהע

 ת"בשו והובא) מדרבנן רק הוא האיסור

 וכן, א סימן ז"אהע ד"ח אומר וביביע, א"צי

 ושלום חיים ת"בשו י'פלאג ח"הגר כתב

. ואמנם בקובץ עץ חיים (מ סימן סוף א"ח

ד "קפג(, הביא בשם הגר עמוד)שם 

מ(, שאין שום "פיינשטיין )בנו של האג

וג י תרופה, לבין להר"חילוק בין להרוג ע

 בידיים.

 בהשוואה בטריפה  שיש החומרא וכאמור

 שרציחתו דעה דיש חזינן בעובר כי, לעובר

 טריפה בהריגת ואילו מדרבנן רק אסורה

 שאסור ע"לכו פשוט ז"בכ, שפטור אף

 מחללין ודאי טריפה שעל ועוד, מדאורייתא

 י"הנוב כתב בעובר ואילו, להצילו שבת

ר , שבשלב שעוד לא יושבת על המשבל"הנ

 . אין מחללין שבת

 גדליה לרבי) ישרון שאילת בספר ומצאתי

 במעוברת שנשאל(, לט סימן מ"חו, פלדר

 לא שאם אמרו והרופאים, בסרטן שחולה

 התפשטות ימהר, לתינוק הפלה יעשו

 במשנת גם בזה ודן. )מותה וימהר הסרטן

 גופא זה ולכאורה, (קמןל שהובא נ"פקו

 חיי רק שחייו טריפה עדיף מה שאלתינו

 רק התיר תשובתו ובסוף, עובר או, שעה

 ישאירו אם יחיה לא הולד ה"שבלא בגלל

 תמות שהאם לודאי קרוב אז שהרי, אותו

. ימות הוא גם וממילא, ההיריון סוף לפני

 שיכול יהיו הנתונים באמת שאם ומשמע

, הטריפה האם על הוא עדיף לחיות הולד

 לא כי, משם ראיה שאין לדחות יש אמנם

 כי, טריפה בגדר הוא סרטן ולהח כל

, הנוראה המחלה של הראשונים בשלבים

 ברור לא וכן, הפנימיים אבריו ניקבו לא עוד

 טיפולים יש שהרי, שעה חיי רק הם שחייו

 מאוד שיתכן, והקרנות, וביולגים כימים

 ויועילו, ולדה את תפיל האם אכן שאם

 ולכן, רבות שנים לחיות תוכל, הטיפולים

 את ותציל ולדה את ילשתפ שם פסק

 כשיש הדין מה מוכח לא עדיין אבל, נפשה

 חייו אם, טריפה בגדר ודאי שכבר מי

 .העובר חיי על עדיפים

פרק ס שאלה )ע בספר 'תורת היולדת' "וע

, שמותר לחולת סרטן לעשות את (ב

הטיפולים, כי לעובר אין חיים משלו וזקוק 

הוא לאימו שתעניק לו חיים משלה, ואינה 

ים שהטיפול אפילו, ובת להתחשב בוחיי

. יועילו רק להאריך את החיי שעה שלה

תכה  סימןמ "חו)ובספר 'נשמת אברהם' 

ע "צ"א: ", הביא מהגרשז(קנא עמוד
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דלכאורה אפשר להתיר משום כך רק בשב 

ואל תעשה, אבל לא להרוג בידיים, הרי 

מרצונה הטוב הביאתו לינוק ממנה את 

הסרטן ה ש שאף שנתגל"ועיי ."חיותה

התיר להפיל את "כשהיא כבר בהריון, 

העובר קודם לנתינת הטיפול כדי להמעיט 

את הסיכון האפשרי לאשה, כי היא היא 

שמעניקה לו חיים משלה ולכן יכולה לומר 

שאינה רוצה להמשיך להעניק לו חיים בזמן 

  ."שזה עלול לסכן אותה

ולגבי השאלה מי קודם להצלה הטריפה או 

 על מאיים גוי אם גם בזה תלוי העובר,

 יהרוג הגוי לא ואם, עובר שיהרוג טריפה

 את להרוג לו מותר האם, הטריפה את

 שדם או, מותר שלבריא כמו העובר

 וכן, העובר מדם אדום יותר לא הטריפה

 מאיים והגוי, אמו221 ירך עובר אם להיפך

, הטריפה את תהרוג לא היא שאם עליה

 לה ותרמ האם, הפלה שלה לולד יעשה הגוי

 היה שאם שכמו או, הטריפה את להרוג

 או מידה אצבע רק לה שיחתוך עליה מאיים

 אסור שהיה שפשוט, הטריפה את שתהרוג

 .לה אסור ולדה את להציל על גם כ"א, לה

                                                        
221

, (.עח) יבמותהמחלוקת אם עובר ירך אימו הובא ב 

 חולין, (:פ) סנהדרין, (:עח) ק"ב, (:כג) גיטין, (.נא) נזיר

 קידושין ירושלמי, (.לא., כה., יט., יא:, י) תמורה, (.נח)

 עיין, להלכה למחלוקת נמשכה, זו ומחלוקת. (ג' הל א"פ)

, (ה"ה ז"פ עבדים) ד"ראב, (עובר ה"ד: פ) סנהדרין' תוס
 ח"דו, (.עח) יבמות א"ריטב, (רע סימן) הדשן תרומת

 (שנ סימן) מ"חו טור, ('והתוס ה"ד. יא) כתובות א"לרעק

 דבר' הל אפרים מחנה, (ב"פ גניבה' הל) המלך שער ועיין

 ח"שד, (קלב כלל) נבחר כסף, (א סימן) לעולם בא שלא

, (יא אות ד סימן) ע"אבה א"חזו, (סב כלל) העין מערכת

 (.סח סימן ב"ח) בנימין חוות ת"שו

 שאחרי (:עב)' בסנהד' הגמ דברי ולגבי

 משמיא" כי כרודף נידון אינו ראשו שהוציא

 ראסב דיש בזה להסביר יש, "ליה רדפו קא

 ה"הקב קבע שכך תינוק בלידת מיוחדת

 ולכן, תינוק לידת בכל ליולדת סיכון שיהיה

 תמיד כי, ולידה לידה בכל שבת מחללין

 בעולמו ה"הקב טבע וכך, נ"כפיקו נחשב

ם שינה מלשון הגמ' וכתב ")ולכן הרמב

 הוא זה דבר, כאמור אבל, 'טבעו של עולם'(

 בטבע שמוכרח לדבר ורק אך מצםטמצ

 יום בן תינוק גם, מקרים בשאר אבל, תמיד

 כוונה שום לו שאין אף, כרודף להחשב יכול

 .רודף להיות

 תשובת בסוף בקושיא שנשאר מהועיין ב

 דברי על שקשה ומה: "שכתב, ל"הנ י"הנוב

 שהוציא קודם הולד שחישב ם"הרמב

 אינו ראשו שהוציא ואחר כרודף ראשו

. עולם של טבעו שהוא לפי לרודף חושבו

 ראשו שהוציא קודם גם שהרי תמוה רוהדב

 נתברר לא אכתי הנה, עולם של טבעו הוא

 דברו כבר בדוחק ולתרץ בזה ברור דבר לי

 א"רע: הקשו וכן] "הקודמים הדורות

(, ו"מ ז"פ) באהלות המשנה על בהגהותיו

 וכן(. לא סימן) י"בחו זו קושיא נמצא וכן

ולפי , [הלוי ח"ובגר(, רצו מצוה) ח"במנח

שכתבתי לעיל שרק מה שמוכרח  ההגדרה

בטבע תמיד, החשיבה הגמ' כ'משמיא קא 

רדפו ליה', יש לתרץ את קושיית האחרונים 

 אין, ראשו שהוציא שקודם דכיוןל "הנ

 אלא, אימו את שיסכן, העולם בטבע הכרח

, ההריון באמצע וכבר, רגיל לא מקרה קרה
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 זה שאין לומר צריך ולכן, אימו את מסכן

 ם"הרמב גם אם אמנם ,עולם של טבעו

, ראשו שהוציא קודם כרודף שדינו התכוון

 קשה כ"א, ל"וכנ לצאת בנעקר רק מיירי

שהרי כשנעקר לצאת שוב  ,קושייתם מאוד

ה קבע בטבע תמיד שמצב "הוי דבר שהקב

כ מדוע לא אמרינן "זה מסוכן לאם, וא

בעובר זה 'משמיא קא רדפו ליה' אף קודם 

, חזקה שהקושיא ואף שהוציא ראשו?

 הגדול הגאון של תירוצו גדול דוחק לי נראה

 בתשובות) א"שליט שטרנבוך משה רבי

 דברי שהסיט(, שנח סימן ג חלק והנהגות

, י"רש כדעת והסבירו, כפשוטם ם"הרמב

 לומר נתכוין לא ם"דהרמב ל"י: "ל"וז

 כמו בזה שדינו רק ממש רודף הוא שהעובר

 חשוב הנרדף שנפש אותו שהורגין רודף

 בשביל נפש דוחין אין אמרינן ולא ריות

 ".נפש

 היא כרודף נידון שהולד בזה הסברא

 אלא, לרודף" עונש" אינה הרודף שהריגת

. הנרדף את להציל בשביל היא הריגתו

( מה סימן) בתראי גאוני ת"בשו ואמנם

 היינו', לה רדפו קא דמשמיא' לגמרא ביאר

 נולד ולהיות לצאת רק כוונה לו אין שהקטן

 ומשמע, לרדיפה כוונתו ואין טבעה פ"ע

 התפארת דעת וכן. בכוונה תלוי רודף שדין

 גופא שזה שהבין(, ו"מ ז"פ אהלות) ישראל

 כלומר', ליה רדפו קא משמיא' 'הגמ' תי

 היא, רודף דין לתינוק אין שבלידה שהסיבה

 מה, לרדוף מתכוון לא התינוק כי ורק אך

 נידון, להרוג שמתכוון אחר קטן כן שאין

 להדחק צריך לשיטתו כ"וא, רודףכ

 ורק אך הוא שרודף הסוגיות בכל ולהסביר

 ואכן, מטבעות מזייף וכגון, להרוג שכוונתו

 למזייף אין באמת שהרי, בזה גדול דוחק יש

 י"התפא הסביר ולכן, לרדוף כוונה שום

 ,מתכוונים שאין אף אלו בכגון שאכן

 הרעים מעשיהם כי כרודפים נידונים

 רישיה ופסיק ובכוונה ןברצו הנעשים

 נידונים ולכן, אחרים מסכנת שפעולתם

, אחרים לסכן מתכוונים שלא אף כרודפים

 להרוג כוונה בין לחלק דוחק עדיין אבל

 רעה כוונה לו שיש קטן שיש כלומר, בקטן

 כוונה לו אין ואם, כרודף נחשב, להרוג

 את לראות ונהנה משחק רק אלא להרוג

 לא, שלישית מקומה נופל הכבד העציץ

 יפול שאם שודאי פ"אע, כרודף יחשב

, שם העומד את יהרוג למטה העציץ

, הקטן, תמיד שהרי, דחוק שזה והסיבה

 וכאן, דעת לו שאין כשוטה אצלינו נחשב

, הקטן בכוונת מחלק ישראל התפארת

 .ע"וצ

 הולד את שהורגים שמה לומר צריך ולכן

 פירשכד היא הסיבה, ראשו שהוציא לפני

 אחרי וגם] לנפש נחשב לא שעדיין, י"רש

 חידש ז"בכ, רודף דין לו ואין, ראשו שהוציא

 נראה(: "ד ק"ס מח סימן) נ"פקו במשנת

 אבר לו שנקטע י"ע אם ראשו שיצא בעובר

 ז"בפ דבמשנה, הכי דעבדינן לאמו נציל

 מפני" נפש" דוחין שאין לפי שנינו דאהלות

, נפש מפני דחינן דעובר אבר אבל, נפש

 קא דמשמיא וטעמא, רודף הוה וברע דגם
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 או, לעובר הורגים שאין רק מהני לה רדפו

 וכדכתב אהדדי רדפי דתרוייהו משום

 פ"ע, (ב ענף' ס סימן ב"ח ד"יו) מ"באגר

 לעובר שיחתכו מהני אם אבל, הירושלמי

 יש' ולכ", רודף הוה העובר דרק נמצא אבר

 כ"א", אהדדי רדפי תרוייהו" שאם להוסיף

 האם של אבר לחתוך שאפשר באופן גם

 ללדת יותר תוכל ולא, רחמה את וכגון)

 ויש, זאת נחתוך, ינצלו שניהם(, לעולם

, האפשרויות שני את לנו שיש באופן לעיין

 י"ע או, שניהם את להציל אפשר כלומר

 אבר חיתוך י"ע או, התינוק של אבר חיתוך

 קא משמיא'ש הדין יחזור האם, האם של

 מאי' דנימא או ,האם של לאבר 'רדפו

 יוצא 'חזית מאי' בסברת כ"בד רק, 'חזית

 כאן אבל, תעשה ואל בשב להיות שצריך

 וחייבים, שניהם ימותו תעשה ואל בשב

 .ע"וצ, אבר לחתוך למי להחליט

ם שעובר שלא הוציא "לגבי דעת הרמב

ראשו, נידון כרודף, אף שאין לך אנוס גדול 

 מזה, יש לעיין האם מותר לחלל שבת, כדי

שיוכלו להפסיק את הרדיפה בלי להרוג את 

הולד, ומצאתי שדן בזה בספר 'אוהב שלום 

 עובר"ל: ", וז(ק ה"שער ה ס)ורודף שלום' 

 דדעת, אמו את שמסכן השביעי בחודש

 אותו דמוציאים( ט"ה מרוצח א"פ) מ"הר

 רופאים שני כשיש הדין ומה. רודף מדין

 נמצא האחד. ההוצאה לבצע שיכולים

. בשבת ליסע צריך ולשני ליםהחו בבית

 אבל, במומחיותם הבדל אין האם וכלפי

 שיכול באופן הולד להוציא מומחה השני

 בלי להוציאו יכול אינו והראשון, לחיות

 או, שבת עליו לחלל מותר האם. להמיתו

 מהא חלוק אינו כ"א, רודף דהוא כיון דלמא

 אבל. בשבת שהדביק פת לרדות דאסור

 דין שאין נאמר םא שאף מסתבר לכאורה

 ברודף, רודף נפש הצלת עבור שבת לחלל

 להמיתו דין שיש אומרים לא בודאי באונס

 להורגו היתר אלא ואינו, להצילו ענין ואין

ל "ולכ' את ".הנרדף הצלת בשביל

שמחללין, מה הדין שרק ספק אם הרופא 

השני יכול להציל את הולד, או אף אם השני 

הרופא ודאי יציל, אבל יש ספק שגם 

ג יהיה "שנמצא פה, אולי יציל, האם גם בכה

ל הוא רק "מותר לחלל שבת. וכל הספק הנ

למה דפסקינן שמחללין שבת כדי להציל 

)שהובא בהערה  ג”הבה שיטתאת העובר, כ

 דין לעובר שאין (לעיל בתחילת הסימן

 מכח שבת עליו לחלל222 יש ז"ובכ, נפש

                                                        
222

 וביומא(, דתנן והא ה”ד: מד) בנדה ן”הרמב פסק וכן 

 א"המג שכתב כמו ודלא) הסכנה שער האדם ובתורת., פב

 ן"והר א”טבוהרי א"והרשב( בדעתו טו ק"ס של בסימן

 ז”תרי סימן ח”באו הטור מלשון משמע וכן(, שם) בנדה
 ממנו לה יתנו לא ואם מאכל שהריחה עוברה: “שכתב

 ומבואר ”עצמו האיסור מן לה נותנין, הולד או היא תסתכן

. איסור אותה מאכילים לבד העובר סכנת שמשום

 ספק משום ג”הבה כדעת הכריע( ז”צ סימן) ט”והמהרי

 סימן ז"הרדב ת"בשו וכן. להחיותם ששי להקל נפשות

 ח"או תורה ובדעת, לא סימן יאיר חוות ת"ובשו, תרצה

 .א סעיף תריז סימן

 ה”ד, ז סעיף ל”ש סימן) הלכה הבאור שהכריע נראה וכן

 פרק) כהלכתה שבת שמירת בספר פסק וכך(, ספק או

 הצלת לצורך שבת שמחללין( ד ובהערה, ב סעיף, ו”ל

 הציון בשער עיין אמנם. )יום יםמארבע פחות אף עובר

 פחות בעובר פשוט זה היתר שאין א ק"ס תריז סימן
 (.יום מארבעים

, (ט”נ סימן תניינא מ”חו) ביהודה נודע ת”בשו עיין, ברם

 עיין אולם, שבת עליו לחלל שאין שפסק ,שהובא לעיל

 סימן ט”ח, ח”ר סימן ז”ח) הלוי שבט ת”בשו כ”מש

 הערה ו”ל פרק) ”היולדת ורתת“ב עוד בזה ועיין(. ו”רס

 גם ועיין(, ב”פ דף) ביומא יוסף פורת ובהגהות(, ’ה
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 כדי אחת שבת עליו חלל של הסברא

 .הרבה תותשב שישמור

 העמק) השאילתות על ב”הנצי בביאור עייןו

 שביאר( ז”י אות ז”קס סימן שאלה

 שהעובר שודאי באופן דוקא דיבר ג”שהבה

 שאין ג”הבה מודה בספק ואמנם ינצל

 חלל של זו שסברא כיון שבת עליו לחלל

 שבתות שישמור כדי אחת שבת עליו

 .בודאי אלא נאמרה לא הרבה

ח "טרס אחרון אוקונ)ע הרב "ואמנם בשו

, כתב שאף בספק (כט סעיףשו  סימן

מחללין עליו שבת. וכן הביא בנשמת 

בשם  (,ק ד"של ס סימןח "ד או"ח)אברהם 

ש עוד לגבי חילול שבת על "ועיי .א"הגרשז

מצינו הארכת חיי שעה של העובר, וכן 

 שנב(. עמודשער א פרק ה )בשבט מיהודה 

 ’התוס דברי את לבאר ב”הנציוהוסיף  

 היה איך ששאלו( אמר ה”ד ד:קי דף) מ”בב

 בן את להחיות הנביא לאליהו מותר

 היה כ”וא אליהו הוא פינחס והרי האלמנה

 ותירצו. למתים להיטמא לו ואסור כהן

 מותר היה ולכך שיחייהו לו ברור שהיה

 האחרונים תמהו וכבר. נפש פיקוח משום

 שיחייהו לו ברור שהיה ’תוס הדגישו מדוע

. נ”קויפ ספק על גם שבת יןמחלל והרי

 היתה לא מת שהיה שכיון ב”הנצי ותירץ

 רק אלא ”בהם וחי“ של הסברא בו שייכת

 אחת שבת עליו חלל“ של הסברא שייכת

 לא זו וסברא ”הרבה שבתות שישמור כדי

                                                                         
 א”ברעק ע”וע, ו”ט ק”ס ’ז סעיף ל”ש סימן) א”במג

 .א”המג דברי על אפרים יד ובהגהות ע”שו בגליון

 כמבואר בודאי רק אלא בספק אמרינן

 שגם ילפינן ”בהם וחי”מ שרק (,ה”פ) ביומא

 שבט ת”שועיין ו .שבת דוחה נ”קויפ ספק

 יודה ג”הבה שגם( ז”מ סימן ה”ח) הלוי

 ביצית הצלת לצורך שבת לחלל שאסור

 כיון. מבחנה בתוך הנמצאת מופרית

 להוולד עתיד העובר אין טבעי שבאופן

 מעשה התערבות באמצעות רק אלא

 לא ובזה, לרחם הביצית הכנסת של חיצוני

 אחת שבת עליו חלל של הסברא שייכת

 להוסיף יש. )הרבה תותשב שישמור כדי

 אחוז בשלושים רק סטיסטית שמבחינה

 (.יצליח ההריון אלו מהפריות

 סימן ח”או א”ח) ’אברהם נשמת‘ ובספר

 נויבירט י”הגרי שדעת כתב( 6 כ”סק ל”ש

 לחלל אסור דרבנן איסורי שאפילו א”שליט

 הביציות של החזרה לבצע אין וכן. עליו

 של לרחמה גופית חוץ בהפריה המופרות

 כך י”ע אם ואפילו ט”ויו בשבת האשה

 כיון, טיפולים של חודש עוד לעבור תצטרך

 לעבור מצוה או חובה כל האשה על שאין

 שיש כתב ם”לעכו אמירה אולם. זה תהליך

 את להציל כדי תורה באיסורי אפילו להתיר

 .הביציות

 לפי ובין ג”הבה לפי שבין נמצא פ”עכ

 אלא, נפש נחשב לא 'עובר' ,עליו החולקים

 את עליו לחלל צריך אם נחלקו מ”שמ

 שבת עליו חלל של הסברא מצד השבת

 .הרבה שבתות שישמור כדי אחת

 בשם (ז.) בערכין מקובצת שיטהועיין ב

 חיי העובר דחשיב, שדעתו ’ותוס ש”רא
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 דמותר באהלות תנן ה”ואפ ',נפשות ספק'כ

 נפש מפני נפש ספק שדוחין משום להרגו

 ספק‘ נחשב עובר לשיטתו כלומר, ”ודאי

, שבת עליו מחללין גיסא מחד ולכן ‘נפש

 את להציל כדי להורגו מותר גיסא ולאידך

 ויש ’נפש ודאי‘ נחשבת שאמו משום אמו

 ולפי, ’נפש ודאי‘ מפני ’נפש ספק‘ לדחות

 להציל כדי שבת לחלל שיש פשוט זו שיטה

 .נפש ספק שנחשב משום עובר

דעה  )שם, ז:(, ק"טמשהואמנם הביא 

 כלל עובר על שבת לחלל אין חרת שלפיהא

ש "עיין בזה עוד ברא .ראשו שיוציא עד

א ", ובמג(א"יג בשם י סימןח "פ)ביומא 

א "ח), ובקובץ שיעורים (ק טו"של ס סימן)

 .(קלה סימןכתובות 

ואם מתה האשה לכל הדעות מחללים 

שבת להצלת העובר, כי נחשב שנולד כבר 

ה "מד. ד ורק דלת נעולה בפניו )תוס' נדה

ן בתורת האדם "רמב שם, א"וריטב איהו,

א ", ואמנם במג(ל"בשם איכא מאן דס

חילק בין כלו לו חודשיו  (,ק טו"של ס סימן)

 או לא.

ם שהחשיב את העובר "עוד בדעת הרמב

שלא הוציא ראשו לרודף, עיין בספר 'אוהב 

ז(,  סעיףשלום ורודף שלום' )שער י, 

 מהלכות א"פ) ם"הר שיטת מבואר" שכתב:

 לילד המקשה אשה של שעובר( ט"ה רוצח

 שיוצא מה לפי' לכאו ובזה. רודף דין לו יש

 גדולים חידושים יוצא גל עליו דנפל מסוגיא

 .המהלכים בין מ"ונ ולמעשה להלכה

 של דין יש האם לברר צריך מקודם והנה

 של שעה חיי על מאבריו' בא להצילו יכול

 ודףשר בראובן משל בדרך והיינו. הרודף

 ישיגנו לא שעה שתוך וברור, שמעון אחר

 אופן יש וללוי. ישיגנו שעה אחרי אבל

 קיים היהי אופן שהך לו וברור, ראובן להרוג

 צריך או עכשיו להורגו יכול האם. הזמן כל

 מקום ויש. אליו שיגיע הזמן סוף עד לחכות

 ולפי. רודף של בהלומדות תלוי שזה לומר

 מקום יש" המית חיוב" כאן שיש המבארים

 לומר מקום ויש... לחכות צ"של לומר גדול

 ולכן הנרדף להצלת להגיע צריך ס"שסו

 .הראשון כצד נראה ויותר. לחכות חייב

 לחכות צריך רודף שבכל נאמר אם אף אבל

 דבעובר נראה' לכאו, שעה החיי משום

 שאם הרביעי בחודש אומרים שהרופאים

 יהרוג זה השישי חודש עד ההריון ימשיך

, עכשיו להפילו שמותר מסתבר, האם

 ויודעים מאיקי בר שאינו כמה עד דבעובר

, "שעה חיי מצד חיוב אין, יוולד לא שהוא

 .ל ספר 'אוהב שלום ורודף שלום'"עכ

לספק סכנה עבור הצלת חבירו  ליכנסלגבי 

, ולעניין אם יש לעיל בסימן כההארכנו 

לספק סכנה עבור הצלת  ליכנסלאשה 

שמיוזמתה תעשה ניתוח העובר, וכגון 

קיסרי כדי לנסות להצילו, עיין בספר 

א ", בשם הגרשז(ק ד"פרק לו ס)כ "שש

ל, שאין היא מחוייבת, וכמו שלא חייבת "זצ

לסכנה עבור כל אדם אחר. ואילו  ליכנס

ל )הובא "ב זציש אליש"דעת הגרי

באנציקלופדיה הלכתית רפואית, ערך 
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תוח (, שמחויבת לעבור ני127 עמוד'עובר' 

כ יש "קיסרי כדי להציל את עוברה, אלא א

ויש ספק גדול אם לעובר מומים קשים, 

ביאר  189יחיה לאחר הלידה, ובהערה 

שאשה משועבדת לבעלה "טעמו מהסיבה: 

ללדת ילדים, והסיכון הנוסף בניתוח קיסרי 

לעומת לידה רגילה בתנאים של ימינו הוא 

  ."קטן מאוד

(: יד ק"ס ומ סימן) נ"פקו משנת בספר כתב

 שלא זמן דכל לילד דהמקשה בהא הנה"

 מבואר לעובר דמחתכין ראשו יצא

 משום דהוא( מרוצח ט' הל א"פ) ם"ברמב

 ה"תכ סימן) ע"בשו כתב וכן, דרודף דינא

 מעוברת באשה להסתפק ויש(... ב סעיף

 ואם, בבטנה הממארת המחלה בה שנתגלה

 הנגוע האבר לחתוך לאלתר ניתוח לה יעשו

 ימות העובר אבל, להירפא וכלשת הרי

 שתלד עד ימתינו ואם, הכריתה במעשה

(, בניתוח להוציאו שנוכל זמן עד או) לעובר

 לרפאותה נוכל לא ושוב תתפשט המחלה

(, בזה ישרון השאילת מדברי הבאנו ולעיל)

 דהא קמאי ועוד י"רש לשיטת והנה

 משום לילד במקשה העובר דמחתכין

 ספק אןכ אין כ"א, נפש ה"ל דהעובר

 ימות ז"שעי הגם האם להציל שמותר

 נפסק וכן ם"הרמב לשיטת אולם, העובר

 משום היינו לעובר דמחתכין דהא ע"בשו

 לילד במקשה שייכא זאת כל כ"א' רודף'

 באשה או, לאמו ההורג הוא שהעובר

 לה גורם שההריון מחלות לה ויש חלשה

 לה הגורם הוא שהעובר ונמצא, לסכנה

 דידן בנידון אבל, רודף וחשיב לסכנה

 ונמצא, מחלתה משום היא דהאם הסכנה

 אסור ויהא, רודף שם העובר על כאן דאין

", האם לרפאות שנוכל כדי העובר לחתוך

 . ל"עכ

', נפלים' בערך' יצחק פחד'ב עוד ועיין

, הפלה לעשות מתיר זה באופן רק שאכן

', אשם' לא העובר מחלות בשאר דאילו

 בנשמת הובא) א"הגרשז דעת ואילו

( קמט עמוד תכה סימן מ"חו אברהם

 שסכנת ג"בכה גם רודף נחשב שהעובר

 שהביא מה ועיין, להריונה קשורה לא האם

(, קצג סימן ה"ח) הלוי משבט עוד שם

(, צט סימן סוף א"ח) ט"שבמהרי שכתב

 להתעסק מותר האם רפואת דמשום סבר

, א"החזו מרן עם בזה שדן והוסיף. בהפלה

 שהתנה אלא, ל"הנ יתרהה פשוט לו והיה

 יסכימו לשאול שאפשר הרופאים שכל

 ז"אהע ד"ח) אומר ביביע ע"וע. סכנה שיש

 עדיין אם במיוחד הוא זה שהיתר(, א סימן

(, ט"ח) א"הצי כ"וכ, חודשים' ג לה מלאו לא

 סימן מ"חו א"ח) בשם קנה ת"בשו ע"וע

. ברורה הסכנה שאין אף בזה שהתיר( קכז

 לבא דמי, כרודף דדינו דכיוון והיינו

 שנהרג פסחים בריש דמבואר במחתרת

 כשיש גם, מאביו לגנוב במחתרת שבא הבן

 . כנגדו האב יעמוד אם ספק

 

(, טז ק"ס) נ"פקו המשנת הביא ועוד

 בן) כ סימן" שור כח" ת"בשו בזה שנשאל

 לו והשיב שבת התוספות של דורו
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 ת"משו הביא, יז ק"ובס(, בתשובותיו

 נתעברה אשה(: "כ סימן א"ח) מעמקים

 שהרי הפלה לעשות לה מותר אם בגיטו

 יהרגו שתתעבר אשה שכל הטמאים גזרו

 לשיטת והנה: "וכתב", עוברה עם אותה

 להורגו מותר ולכן נפש א הויל דעובר י"רש

 זה באופן דגם נראה, דהאם נ"פיקו משום

 לשיטת אולם, העובר להפיל מותר

 דהריגת ע"השו לשון הוא וכן ם"הרמב

 בזה לעיין מקום יש רודף משום הוא רהעוב

 הארורים אלא כלל רודף העובר אין דהכא

 ק"בס זה נושא וסיים", לאמו שהורגים הם

 אחרינא טעם כאן דיש איברא: "כתבו, כ

 להפיל שבגיטו למעוברת מותר שהיה

 סימן) יאיר חוות ת"בשו דיעוין, לעוברה

 רק היינו לעובר להרוג דהאיסור(, א"ל

 ה"דבלא עובר אבל להולד שסופו באופן

 שעה חיי על מוזהרים אין, שימות סופו

, צורך בזה כשיש להורגו ומותר, דעובר

 ב"ח מ"חו) משה באגרות לדבריו והביא

 צורך לכך כשאין אבל(, ג אות ט"ס סימן

 ת"בשו וכדכתב דעובר מיתתו לקרב אסור

 הרי כ"וא(, ה"תרצ סימן ב"ח) ז"הרדב

 למעוברת הרגוי הארורים אם דידן בנידון

 דאין ונמצא, העובר גם ימות ממילא הרי

 מוזהרים שאין דהעובר שעה חיי אלא כאן

 ספק רק שהדבר באופן לדון יש ועדיין) בזה

 להסתיר שתצליח יתכן כי האם תמות אם

 והרבה, בזה נידון היאך, מהארורים עצמה

 היה ד"ולענ(". מ"ואכ בדבר להאריך יש

 גרימת של וז בסוגיא בחשבון להביא צריך

 דברי את, האם הצלת בשביל לעובר מוות

 לעיל שהובא החץ הטיית לגבי א"החזו

 נחשב מתי ולדון ,ג פרק תחילת ב בשער

 מעשה"ל נחשב ומתי", הצלה מעשה"כ

 את לנתח כשצריך דלכאורה", אכזריות

 דומה הדבר, מת העובר" במקרה"ו, האם

 מתעסק לא אני כי, המותרת החץ להטיית

 את לנתח מתחיל אני אלא, וברהע בהריגת

, הצלתה לשם בטנה פתיחת י"ע, האם

 וממילא, שצריך למקום המנתחים שיגיעו

 נחשב, בגטו במעשה אבל, מת העובר

 של אכזריות מעשה לעשות האם שרוצה

 ל"צ ל"הנ א"ולחזו ,עצמה להציל כדי, הפלה

 .שאסור

, ללדת סכנה יש שאכן באופן להעיר יש עוד

, ראשו הוציא שלא ןכיוו הדין ומעיקר

 היא אם הדין מה, 'וכו הולד את מחתכין

, רשאית האם ולהולידו להסתכן ז"בכ רוצה

 על לשמור מחוייבת שהרי לה ניתן שלא או

 א חלק) והנהגות בתשובות עיין, נפשה

 חולנית אשה: "שכתב(, תתפה סימן

 סכנה חשש שיש להתעבר לה שאסור

 םא להריון ליכנסו להסתכן ורוצה בעיבור

 שבזה נראה. להתעבר לה להניח לנו מותר

 דוקא שזהו" לדעת עצמו מאבד" נקרא לא

, החיים ערך מכיר ולא בנפשו שמזלזל היכא

 בו שיש חולה כמו מצוה לצורך ואפילו

 בזה ואין דהואיל, כ"ביוה ומתענה סכנה

 לרוב לדעת עצמו כמאבד חשיב מצוה

 גדול לצורך שהוא ד"דבנ אבל, הפוסקים

 עצמה ולאבד למות איננה שההא וכוונת
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 ולהביא לחיות רוצה אדרבה אלא, לדעת

 בלא חיים אינם שחייה ומשום, לעולם בנים

 לי הבה" ה"ע אמנו רחל שאמרה כמו בנים

 שכדי... מותר" אנכי מתה אין ואם בנים

 ורוצה בארץ ושארית שם לעצמה להשאיר

. מזה גדול צורך לך אין אחד ילד לפחות

 קידוש כמו חשוב הז שאין ואף, ש"וכמ

 ויכולה, מאד גדול בזה הצורך מ"מ השם

 שומר" על או'" ה פתאים שומר" על לסמוך

 ביבמות כמבואר", רע דבר ידע לא מצוה

 תתעבר שמא סכנה בחשש דאף:( ק)

 ומן' ה פתאים דשומר לחכמים ל"ס ותמות

 שלדעת במקרה לכן, ירחמו השמים

 אלא שתמות לודאי קרוב זה אין הרופאים

 ליכנס לה מותר - סכנה נדנוד בזה שיש רק

 אורח) ר וקציעהבמו זה כעין ועיין... לסכנה

 ניתוח לעשות דמותר(, ח"שכ סימן חיים

 שבמחלתו מרים מיסורין להנצל כדי מסוכן

 לדעת אם ורק... ש"עיי כמוות הקשים

 זה במצב לחיות לאשה סיכוי אין הרופאים

 נראה בזה, שתחיה מאד קלוש סיכוי או

  ".מדינא ורדאס

 אות בסיכום, נא סימן ט"ח)  א"בצי ע"וע

, הולד את להפיל לא להתיר שיש(, יז

 לה שישאר שרוצה שמתעקשת לאשה

 יגרום המתקדם שההריון אף, וזכר שארית

.למיתתה

 נ את האיסורים"קויהגבלות בדחיית פ - סימן לה
אין ליתן היתר לרופא חילוני לרפא בשבת, 

רים שאינם כשיש חשש שיעשה גם דב

 נ"בגדר פיקו

הובאה  כד, סעיףבשער ב, פרק א,  א(

השאלה, האם מותר לרופא דתי שהגיע 

תורו לעבוד בבית החולים בשבת, להחליף 

עם רופא חילוני, כיון שיתכן שמכשילו 

בחילול שבת, שהרי בעבודתו לא מתכוון 

, ומלבד זאת גם "וחי בהם"לשם מצוות 

נ. "קוייעשה מלאכות שלא נצרכות לפ

, שאם בעקבות לקמן בסימן סח וכתבתי

נ, יתווספו עוד עבירות "ההיתר לפיקו

נ, יהיה אסור לעשות "שאינן נצרכות לפיקו

 נ."גם את הפעולה שנצרכת לפיקו

ס, שלא התיר "וראיה לזה מדברי החת

נ, אם "לאשה להתחתן באיסור לצורך פיקו

 תיבעל יותר מהנצרך

ז "עד אבה"ח)ס "וראיה לזה מדברי החת ב(

 ליבם זקוקה דבר על" :פב(, שכתב סימן

 מ"לפר כתבתי שכבר, שנים שש בן קטן

 עד ו"ח לשוק להתירה להרהר שחלילה

 ומאן ספין ומאן לה ויחלוץ הקטן שיגדל

 ...חיים אלקים תורת דת להרוס חשיב

 השתדלה כי ד"ע ,שנית ת"מכ שב ועתה

 שלפי ,מומחים מרופאים עדות לה האשה

 אפשר ,ההיא עת דע תתעגן אם דבריו

 יש אם מ"פר ושאל, ותסתכן לחולי שתפול

 בריא' שהוא אדם על לרופאים להאמין

 שום בו מרגישים אנו ואין, לפנינו 'אולם
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 להתיר יש אם, מאמינים אנו ובאם, חולי

 ...דבריו תוכן אלו סכנה משום זה איסור

 בעילה כל על עובר הבועל הלא ועוד

 רק תרהו ולא ,וכח כח כל ועל ובעילה

 בעילה איזה ישער מי כ"וא ,נפש להציל

' א פעם לה די ואם ,נפשה להצלת היא

 שניהם ,פעמיים עליה בא והוא ,בחדש

 אולי ואם. דאורייתא לאו על עוברים

 יכפנו מי, שלה חולי ותפסוק תתרפא

 ואי, באיסור ימיה כל עמה והוא, אז לגרשה

 נפשות סכנת של ברור חולי כאן היה נמי

 הא מ"מ, בעילה י"ע כ"ג וקהבד ורפואה

 הקל אותו מאכילים המסוכן בחולי ל"קיי

 א"מג ייןוע פ"יהכ רקפ כמבואר, תחלה קל

 ישראל יבעלנה למה כ"וא, ח"תרי סימן

 בריצוי לה תשתדל הלא, ל"הנ כל ביה דאית

 לבעול ,חתנותל דעת ע שלא גוי כסף

 גזירת אלא שאינו ,לכשתסתכן לפרקים

 הגויה על הבא ראליש דוקאד, שם של ד"יב

 בו פגעו קנאים לא ואי, בו פוגעים קנאים

 ה"ומשו, היעשנ אשר לאיש' ה ביכרת הוא

 על הבא גוי אבל, יעבור ואל ביהרג הוא

 אלא אינו ,חתנות ד"ע שלא ישראלית

 סימן ד"יו י"בב ןייעוי, שם של ד"יב גזירת

 החולץ' פ במרדכי ג"ש ודברי ,ל"הנ ז"קנ

 עליו תמה וכבר ,ע"צ' א קטן אות' ל סימן

 תאכל נ"ה כ"וא. ש"ע ג"רכ סימן ד"בתה

 וחלילה ,לישראל ו"ח תנשא ושמא ,הקל

 פ"עכ אבל, באמת לגוי בעלישת אומר ננייא

 בהצלת לעסוק ישראל בר לשום אסור

 דקיל במאי לה שאפשר כיון ,ז"עד נפשה

ל ", עכ"זה היתר להורות חלילה אבל ,מיניה

 .ס"החת

לום ורודף שלום' ]ועיין בספר 'אוהב ש

 שיטת" כד(, שכתב: סעיףד, ")שער יב, פ

 דנדחה ת"שוא של דין יש דבעריות ם"הריב

 מי אחרונים כמה ולשיטת. נ"פיקו מפני

 על תעבור שפיר, טינא ליבה שהעלתה

 מה כ"וא. נפשה להציל כדי עריות איסור

 ד"לבי ואמרה שבא איש באשת הדין היהי

 בעללי נ"פיקו לה שיש אמרה השהרופא

' דלכאו, כן לעשות ד"בי לה יתן האם, לגוי

 שני צריכים ערוה איסורי דהא, נאמנת אינה

 וכל, נכון אינו שזה כמדומני אבל. עדים

 עצם על להכריע זה ני עדים'ש' הדין

 הגברא של הדין על אבל עריות של החפצא

 אינו ז"ע המעשה לעשות מותר הוא אם

 .["שבערוה דבר נחשב

הביא ליסוד זה מכמה  י זילברשטיין"הגר

 ס"סוגיות בש

 רבי הגאון ל, כתב"ס הנ"ועל דברי החת ג(

 בקונטרס) א"שליט זילברשטיין יצחק

, נ"קויפ במקום הנדחים עבירות בעניין

 יקח לב חכם' חתנו של ובספר שהובא

מכאן ועד סוף ל )", וז(כח עמוד' מצוות

 אפשר שאי ,בדבריו מבואר...": (ו סעיף

 כל נפש הצלת עבור התור איסור להתיר

 כמה במדוייק ולשקול למדוד ניתן לא עוד

 להציל כדי העבירה את לעבור צריך פעמים

 לפקח נויביד אין אם, מזו וגדולה. מהסכנה

 יפסקו הסכנה תחלוף שכאשר ולשמור



740 

 

  

 על לעבור כעת כבר להתיר אין, העבירות

, ביאור צריכים אלו דברים אמנם .העבירות

 כן ואם סכנה של במצב האשה כעת שהרי

 מחמת ,כעת בעלילה לה שאסור הטעם מה

 ,מיותרות בעילות כך אחר בעלישת החשש

 מפני דחותילה צריך זה חשש גם הרי

 את להסביר אפשר אולם !נפש הפקוח

 בכמה הנאמר פי על" סופר חתם"ה דברי

  , כדלקמן.ס"הש סוגיות

: מכך שלא התיר ר' זכריה בן ראשונהראיה 

ל מום משום שלום אבקולס הקרבת בע

מלכות, אם בעקבות כך יאמרו שבעלי 

 מומים קרבים במזבח

 הקיסר כאשר(, .נו) גיטין במסכת. א ד(

 ובר, המקדש בבית להקריבו קרבן שלח

 כך בגלל הפוסלו מום בו הטיל קמצא

 יש המום שלמרות רבנן חשבו, להקריבה

 הנחשב מלכות שלום משום להקריבו

 בן ריהזכ' ר להם אמר, נפש קוחילפ

 לגבי קרבים מומים בעלי יאמרו" :אבקילס

 ובית, הקריבוהו לא כך ומשום", מזבח

 דהרי ,תמוהים והדברים .נחרב המקדש

 ולכן) נפש קוחילפ נחשב המלכות שלום

 מדוע כ"וא(, המום למרות להקריב רצו

 החשש בגלל מלהקריבו זכריה רבי נמנע

, מזבח לגבי קרבים מומין בעלי יאמרו שמא

 כן ואם, התורה כל דוחה נפש קוחיפ הרי

 הגאון והשיב ?!"דיאמרו" זו עבירה גם ידחה

 הערות בקובץ) ל"זצ וסרמן אלחנן' ר

 שאיסורי זהש(, ז אות מט סימן יבמות

 משום הוא נפש קוחיפ מפני נדחים תורה

 ,ומצילים שמרפאים כיון נפקע שהאיסור

 כ"אח יעשו מההיתר כתוצאה אם אבל

 הותרה לא ,נפש קוחיפ לצורך לאש עבירות

 ולכן .סכנה ישנה כאשר כעת גם העבירה

 הקרבת את נתירכש שאם ,זכריה' ר אמר

 בעלי שיאמרו ההיתר יגרור, המום בעל

 במקום שלא גם המזבח לגבי קרבים מומים

 איסורי לעבור כעת גם רשות לנו אין, סכנה

 כ"מש עוד עיין) ל"הנ ס"החת וכדברי ,תורה

 . (ג אות כג סימן הערות בקובץ

ל לפנויה ": שלא התירו חזשניהראיה 

נ, אם בעקבות כך "להיבעל לצורך פיקו

 בנות ישראל יהיו פרוצות בעריות 

 אמר(, .עה) סנהדרין במסכת שנינו. ב ה(

 אחד באדם מעשה ,רב אמר יהודה רב

 אחת לשיטהו) ,אחת באשה עיניו שנתן

 ושאלו ובאו .טינא לבו והעלה(, פנויה היתה

. שתבעל עד תקנה לו אין ,ואמרו ,לרופאים

 תעמוד ו.ל תבעל ואל ימות ,חכמים אמרו

 כדי ...לפניו תעמוד ואל ימות, ערומה לפניו

, בעריות פרוצות ישראל בנות יהיו שלא

 כדברי הסוגיא בדברי אם כן מפורש. ש"יעו

 בזה ואין היתה שפנויה פ"דאע, ס"החת

 הדין ומעיקר, עריות גילוי ולא איסור אלא

 זאת ובכל, נפש קוחיפ מפני מותר ההי

 יצא שלא כדי, תבעל ואל ימות אמרו

 תרבה כך עקב כאשר בעתיד מכשול

 שאם כזה שאיסור הרי .בישראל פריצות

 לנו תהיה לא נפש לפיקוח אותו נתיר
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 כשלא גם בעקבותיו ויעברו ,עליו בקורת

 ניתן לא כזה איסור, נפש פקוח יהיה

 . לדחות

רו חכמים לחולה : לא התישלישיתראיה 

נ, אם "להחזיק עז בביתו לצורך פיקו

בעקבות כך תיפרץ התקנה שאסור לגדל 

 י"בהמה דקה בא

 בהמה מגדלין אין(, .פ) ק"בב שנינו. ג ו(

 אחד בחסיד מעשה .ישראל בארץ דקה

 ,ואמרו לרופאים ושאל ,מלבו גונח שהיה

 משחרית רותח חלב שינק עד תקנה לו אין

 בכרעי וקשרוה ,זע לו והביאו .לשחרית

 רותח חלב ממנה יונק והיה ,המטה

 חבריו נכנסו לימים .לשחרית משחרית

 חזרו ,העז אותה שראו כיון, לבקרו

 של בביתו יןימזו לסטים ,אמרו, לאחוריהם

 ולא ובדקו ישבו ?!אצלו נכנסים ואנו זה

 אף. העז אותה של עון אותו אלא בו מצאו

 ,יבעצמ אני יודע ,מיתתו בשעת אמר הוא

 דעת על שעברתי ,עון אותו אלא בי שאין

 חסיד אותו הריש ,פלא והדברים. חברי

 על לעבור לו ומותר ,היה מסוכן חולה

 היה ולמה, חייו את להציל כדי תורה איסורי

 כך על והשיב? בביתו עז להחזיק לו אסור

 נפש קוחיפ שבמקום פ"אע: "המאירי

 דבר, בהם להתרפא האיסורין הותרו

 פסידת ומחשש, תקנה מכח שנאסר

 .ל"עכ" ביותר בו להחמיר ראוי, אחרים

 בזה שיש דמכיון ,היא שכוונתו כנראהו

 בעקבותיה תגרור הגדר ופריצת, תקנה

 ראוי, אחרים בממון יזלזלו אחרים שגם

 פקוח במקום גם להתירו ולא בו להחמיר

 להתיר שאין ,ס"החת כדברי והוא .נפש

 אל כאשר ,תורה איסור נ"קויפ במקום

 עבירות למנוע בידינו האפשרות תהיה

 הספר של ל"עכ. "ההיתר בעקבות שיבואו

 '. מצוות יקח לב חכם'

 

שנם כמה דרכים לדחות את הראיה י

א. ישנם דעות שבמעשה  השלישית:

 נ. "החסיד לא היה פיקו

 בזה היה, הגונח עם מעשה דהאי, ודע ז(

 דבריב שמפורש כן מלבדו .נ"קויפ משום

 בשאר כן מבוארעוד  ,ל"הנ המאירי

 סימן) דק הביתבב שהביא הראשונים

 וכן(, שממתין ה"בד, ד סעיף ח"שכ

 ודלא .ן"הרמב בשם (.ס כתובות) ק"בשטמ

, (שם) ק"בב אגדות דושיבחי א"כמהרש

 כ"כ זה עון היה מה ,לדקדק ויש...": שכתב

 שלא כיון ,מלבקרו המבקרים שהחזירו עד

 ,ואפשר ?!רפואה משום אלא כן עשה

 לו היה ולא ,סכנה בו שאין חולה שהיה

 תורת בספר כתב וכן ."ל"וק לעצמו להתירו

, לח סימן א"ח, שפירא רפאל ילרב) רפאל

 התכוון לא המאירי שגם שכתב(, לכן ה"ד

, המאירי הקשה מ"ומ .ממש נ"קויפ שהיה

 משום דרבנן איסור להתיר לנו שהיה

 המאירי שלשון ג"ואע": והוסיף. צערא

 לא', האיסורין הותרו נ"קויפ שבמקום'

 דמצינו, סכנה בו דיש ל"דס מינה תידוק
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 רק, סכנה בו שאין בדבר גם נ"קויפ לשון

  ."...כדאיתא צער

ב. האבני נזר ביאר את מעשה החסיד, 

שלפי חסידותו היה ראוי לו שלא לעשות 

 ן"י הרופאים כשיטת הרמב"עפ

 עיין, מעשה בהאי נוספים והסברים ח(

 סימן משפט חושן חלק רנז אבני ת"בשו

 ,וקשה...": שכתב', נראה מ"ומ' ה"ד, קצג

 אלא ?!האיסורים כל דוחה נפש קוחיפ הא

 לעשות צריךה הי לא חסיד השהי כיון ודאי

א.ה עיין ] ן"הרמב כדברי ,הרופאים י"עפ

, ן"ן הרמב, שהובא לשובשער ג סימן זלעיל 

, [לרופא של אחיו א"הגרדברי ש עוד ב"ועיי

 השיטה ,והנה. איסור ברבד ובפרט

 בשם ותירץ ,ל"הנ קושיא הקשה מקובצת

 תקנה משום שנאסר דבדבר ,המאירי הרב

 בו להחמיר ראוי אחרים פסידת ומחשש

 זה דין צריך היה ,תירוצו לפי והנה. ביותר

 דוחהנו אי נפש קוחישפ ,בפוסקים להיות

 אך. זה דין בפוסקים מצינו ולא. כזה איסור

 דמן דנהי ,שפיר אתי ל"ז ן"הרמב דברי לפי

 ורוצה גמור צדיק שאינו מי הדין

 גם דוחה נפש קוחיפ ברופאים להתרפאות

. ל"כנ עון נחשבה הי לחסיד רק ,זה איסור

 דמן כיון ,זה דין הפוסקים הביאו לא לכןו

 איסור לואפי נפש פקוח משום מותר הדין

 .ל"כנ כזה

 רק, זה כעין כתב שגם יעקב בעין ע"וע 

 את לסכן בלי גם, להחמיר שיכל הסביר

 .ש"עיי עצמו

ן, "י הרמב"ג. בספר תורת רפאל פירש עפ

 שהטענה על החסיד היתה, שכיון שכרגע

 אינו מסוכן, יכול לצאת

 לביתו לחורשין ולינוק, במקום להכניס העז

ל, הקשה על "ובספר תורת רפאל הנ ט(

נ "ל שלא היה מצב של פיקו"פירושו הנ

ן בכתובות, "אצל החסיד, מדברי הרמב

שפירש שגונח שאינו שותה חלב עז לעולם 

כ הדרא קושיא לדוכתיה למה "וא מסתכן,

, שם) נ? ויישב,"לא התירו לחסיד מדין פיקו

, נ"קויפ משום לו התירו לא" (:ל"וי ה"ד

, שם לינק לחורשין לצאת יכול דהיה משום

פ ", ואעלבתיהם מוךס חורשין שהיה

מ "ח, מנ כל הזריז הרי זה משוב"שבפיקו

הכא, כיון דעדיין אינו מסוכן, לא התירו לו 

להשהות עז בביתו כיון דיכול לצאת 

]ולכאורה לפי זה, יש ללמוד  לחורשין.

כ יסתכן, "מכאן גם לחולה שאם יצום ביו

כדי שלא  שאם יכול, יתחבר לאינפוזיה,

  כ אפילו בחצי שיעור.["לחלל יו

ד. בספר חסידים כתב, שהחמירו על 

 ם חילול ה'החסיד משו

 ,ל"הנ דגונח במעשהיש  הסבר ועוד י(

 סימןב) כתבש ,(ברלין) חסידים בספר

 בפני עומד דבר דאין דאף ,(ז"תתתתשע

 לידי אתי, דעז מעשה אבל, "נפש פיקוח

 בהמה לרעות שמותר שיאמרו', ד חילול

 שמי, ניכר אינו וחוליו, ישראל בארץ דקה

 אינו שהוא חושב, בביתו העז קול ששומע

 "[.השם חילול וזהו, חכמים לדברי וששח
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במה שנוגע נ, "ה. אין היתר של פיקו

 לחבירו

 ביר' )לשלמה לך האלף' ת "כתב בשו

 של היתר שאין (,ר סימן ד"יו קלוגר שלמה

 לחבירו אדם בין של מצוות על בהם וחי

(, ואפשר יג סעיףראה עוד לקמן סימן נג )

ל, גם מטעם "לפרש את דברי המאירי הנ

 נפש פיקוח שבמקום פ"אע"דהרי כתב: , זה

 דבר, בהם להתרפא האיסורין הותרו

 פסידת ומחשש, תקנה מכח שנאסר

כ ", וא"ביותר בו להחמיר ראוי, אחרים

, "פסידת אחרים"הדגש בדבריו הוא על 

כוונתו שגורם  ,"תקנה מכח"ומה שכתב 

כי עובר על התקנה שתיקנו הפסד לחבירו 

י גורם בזה ל שלא יגדל בהמה דקה, כ"חז

' ר ג"הרהלגזלת ממון חבירו. וכן כתב 

 יבול פרבס ל"זצ פרייל מאיר אלעזר

 להוסיף ויש" :ל"וז, (ד"מ עמוד) היבולת

 להציל דאסור ק"ב י"רש דעת דהנה, עוד

 טעמו כתבתי א"ובמק חבירו בממון עצמו

 לא אבל לקונו שבינו במה רק הותר נ"קוידפ

 מה כ"ג ל"י ז"ועפי. לחבירו שנוגע במה

 עשה דאין דגזלה ת"ל דוחה עשה שאין

 בנוגע לא אבל, תורה של איסור רק דוחה

 ."חבירו לממון

, (ו"ט ק"ס ג"פ סימן) שמואל זכרון עיין

 בחדושי) שקאפ ש"הגר רבו בדברי ומקורו

 דחיית שדיני(, א נדרים ק"הגרשש

 בעשה הן נפש פיקוח משום הן, איסורים

 בדבר רק שייכים', וכדו ת"ל דוחה

 שייכים אינם אבל, האדם של שברשותו

 לומר שייך ואין, אחר של ממונו כלפי

 אחר של דבר ליטול גזל איסור שיידחה

 'בהם וחי' מצות אף, מצוה קיום בגלל

 לזולתי השייך דבר כי, האדם על המוטל

. חובותי קיום של האפשרויות בתחום אינו

 הזכרון ובספר (,מ סימן) ישי בית ע"ע

 דברי את פירש ובזה. ץשמואלבי ח"להגר

 אסור'' הגמ דברי שפירש )ס:( ק"בב י"רש

, כפשטותם, 'חברו בממון עצמו להציל

 ואפילו, נפש פיקוח במקום לגזול שאסור

 ד"יו) ס"החת הביא וכבר. לשלם מנת על

 :(פ) ביומא' הגמ מדברי, ועוד, (ט"שי סימן

 בולמוס שאחזו יהודה' בר, שם י"ורש

 ככרו ממנו ונטל ההרוע את יוסי' ר פחיוק

 א"ח ד"יו) מ"אג ת"בשו כ"וכ. להאכילו

 דבר שזהו (ב סעיף, ס סימן ב"ח ,ד"רי סימן

 ליטול אסור שיהא, כלל להאמר א"שא

 לפרש וצריכים, נ"פיקו לצורך חברו ממון

 עייןו. עצמו על החמיר שדוד י"רש בכוונת

 ח")פ ומזיק חובל' הל ד"הראב בהשגות גם

 שבתורה סוריםאי שכל פ"ואע ,(דהל' 

 לאו שנא ומאי, נפש פיקוח מפני נידחים

 הוא הטעם אלא - לאוין משאר תגזל דלא

 בתחום אינו אחרים שממון, כאמור

 הראשונים ששאר ואף. הדחייה אפשרויות

 בממון להציל שמותר וסוברים חולקים

 מה כך אחר לו לשלם שצריך אלא חברו

 יש ואמנם - לן קיימא והכי, שהפסיד

 (,ט"י כתובות ן"ברמב המובאת) בתוספתא

 פיקוח מפני נדחה אינו גזל איסור מ"שלר
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 עבירות בשלש רק לן קיימא אנן אך, נפש

 .כן

י זילברשטיין יוצא לדינא, דאין "מדברי הגר

להתרפאות אצל רופא חילוני שיעבור יותר 

 ל כן"מהנצרך, אבל לא קיי

 זילברשטיין י"הגר מדברי ולכאורה יא(

 ללכת אסור להשלחו ,צאוי ל"הנ

 שברורכ חילוני רופא אצל להתרפאות

, נ"לפיקו נצרכות שאין מלאכות שיעשה

 ולא, ימות ז"בכ, דתי אחר רופא כשאין וגם

 ל"קיי שלא וודאי. אבל החילוני לרופא ילך

 .ע"וצ, הכי

עוד מצינו באיסור שלא נדחה גם במקום 

נ )מלבד ג' עבירות החמורות(, בדברי "פיקו

 שערי) י איסור 'חנופה'לגב יונה רבינו

 (, שכתב:ח"קפ אות, שלישי שער תשובה

 ואל לסכנה עצמו למסור האדם וחייב"

 ואמרו, כזאת אשמה נפשו את ישיא

 דבאותה אגריפס ענין על בסוטה רבותינו

 שהחניפו על כליה נתחייבו שעה

 תוספותהם דלא כודבריו , "לאגריפס

ל: "'(, וזלחבירו המחניף כלה '": דמא סוטה)

 במקום אבל סכנה במקום שלא לפרש יש"

 נדרים ארבעה דפרק ההיא כי מותר סכנה

שהחניף  , כלומר במעשה דעולא".(כב דף)

לרוצח, מוכח שמותר במקום סכנה להחניף 

לעיל בשער ב, )והובא האי מעשה  לרשע

 (.ח סעיףפרק ב, 

ממה שהצטרכו תוס' לומר דין זה, ולחפש ו

פשוט להם ראיה לדבר חזינן שאכן לא היה 

נ, "שאיסור חנופה נדחה במקום פיקו

 אורח) משה אגרות ת"שובוהקשה על זה 

 טובא תמוה"ל: "(, וזנא סימן ב חלק חיים

 שמותרין האיסורין מכל ש"דמ פשיטא הא

 להחניף האיסור וכי נ"יקופ בשביל לעבור

 חמור יותר שיהיה להסתפק שייך היה

' התוס שהוצרכו אסורות ומאכלות משבת

 עולא על ובשלמא. לראיה והוצרכו לחדש

 שלא אפשר אסור היה דלמא חושש שהיה

 זה שהיה משום אלא החניפה איסור מצד

 יעבור ואל יהרג בו שהדין רציחה באיסור

 הרוצח שיתחזק זה גם אולי סבור היה לכן

 רציחה איסור על לחוש שלא דבריו י"ע

 דרציחה מאביזרייהו כן גם הוא שעשה

 והשיב, עוד לרצוח מזה יבא שאולי משום

 מאביזרייהו זה נחשב שלא יוחנן' ר לו

. נפשו הצלת בשביל מותר והיה דרציחה

 הסתלקו חניפה איסור שעל' לתוס אבל

 . "טובא תמוה משם להראיה והוצרכו

 רק דהוא לומר צריך ולכן"מ: "ותירץ האג

 שעשה ואיסור רע דבר על לומר בחנופה

 דבר זה שאין כאומר שנמצא עבד שיאות

 ל"כמהרש סברי שקר דין ולומר, איסור

 למסור שמחוייבין ח"ל דף ק"ב ש"ביש

 הוא ו"ח הדין דשינוי הדין לשנות ולא ליהרג

]א.ה וכעין זה  'ה מפי משה בתורת ככופר

 סימןד "ע יו"א בשו"עיין בגיליון המהרש

. ואמנם יש ז"א והרדב"קנז בשם הריטב

שסברו שמותר לדיינים לשנות את הדין 

ם שיק "ת מהר"נ, עיין בשו"פיקומשום 

ק א "יב ס סימןמ "ש חו"שג, פת סימןח "או
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צט,  סימןד "א יו"ת צי"בשם התומים, שו

א יישב את דבריהם שאכן "אלא שהגרשז

הדיין צריך לפרסם שהטה את הדין מחמת 

סכנת נפשות, הובא דבריו בנשמת אברהם 

 דין רק שהוא אף [,ק א"יב ס סימןמ "חו

 שאלו שהשרים כיון כןדל ממון בעניני

 ישראל של שור ודין דין כל על בפרטיות

 ישראל לשל ם"עכו ושל ם"עכו לשל שנגח

 עיין השם קדושת על האמת לומר הוכרחו

 לומר שאף לומר מקום היה ולכן, שם

 שהיה כאומר הוא עבד שיאות להרשע

 הרי ז"שע הדין משנה שהוא שנמצא מותר

 מהא' וסהת והוכיחו, יעבור ולא שיהרג הדין

 כיון והטעם. סכנה במקום שמותר דעולא

 עבד שיאות אלא מותר שהוא אומר שאינו

 אלא מותר דבר שהוא אמירה בזה אין

 שאסרה אסור דבר שהוא פי על אף הכוונה

 שיאות משום כך בשביל מזלזלו לא תורה

 בעלמא הרג ולא כמוהו אנשים לדעת עבד

 אסור סכנה שבלא אף ולכן. טעם בלא

 אינו, מותר שהוא כמסכים מהשנד משום

 . זה על נפשו למסור מחוייב

 רק הוא חנופה איסור שכל אפשר כ"וא

 דין ועל האיסור על כהסכמה דהוא זה בכגון

 :(מא סוטה) התם דאיתא כהא שקר

 שנמצא אתה אחינו לו שאמרו באגריפס

 אומרין היו שאם, למלכות שכשר שאומרין

 לכן, וריעב ואל יהרג בדין זה היה בפירוש כן

 דיש כשר שהוא בפירוש אמרו שלא אף

 אתה שאחינו שכיון דכוונתם לפרש

 איננו, ביבמות' התוס פירשכד, במצות

 כשר אינך אם אף כמלך מלעבדך מקפידין

 למסור מחוייבין היו לא ולכן, למלכות

 חנופה איסור עברו מ"מ אבל ז"ע נפשם

 במלכותו שישאר החזיקוהו שבדבריהם

 נשאר היה ריהםדב בלא גם אם ואף

 שהוא בדבר להחניף אסור מ"מ במלכותו

. תורה כדין שלא שנעשה מה על כהסכמה

 נענשו נפשם למסור מחוייבין היו שלא ואף

 אם גם שיהרגו לירא להם היה דלא משום

 אף שותקין היו אלא כלום אומרין היו לא

 דעתו יהיה ולא שירחקם חשש היה אם

 ןרשאי היו זה שמחמת החכמים עם נוחה

 היה שלא כיון מ"מ' התוס כדכתבו לשתוק

, "...להחניף להם אסור היה הריגה חשש

 מ."ל האג"עכ

את רבינו יונה, ואת ושמא אפשר להסביר 

פ היסוד שהובא לעיל "א של תוס' ע"ההו

שלא א "י זילברשטיין שליט"בשם הגר

נ אם "במקום פיקו אפילומתירים איסור 

דעת יגרור אחריו איסורים נוספים שאין ל

איפה הגבול שלהם, וגם במחניף לרשע, 

יגרור שימשיך הרשע ברשעו ועוד 

זיק בדרך שאחרים ילמדו מזה ללכת להח

 יונה הרבינו כתברשע, וכן נראה ממה ש

 לפני מכשול נתן גם" (:ז"קפ אות )שם,

 על ניחם אינו כי האחד פנים משני החוטא

", מחר ביום באולתו ישנה כי והשני, רעתו

 פרק ג"י כלל' ב נר) המאור תבמנור ע"וע

 הרואים לאחרים גורם המחניףש (,א

 כמעשיו כ"ג שיעשו אותו שמהללים

.הרעים
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 שמירת הגוף והנפש - סימן לו

 99ל, בהערה  סעיףלשער ב, פרק א, שייך 

ר "ד: הדרך להישמר מהיצה"כתב הראב

המפתהו לאיסור, היא הגבלת עצמו 

 בדברים המותרים

 שער הנפש בעלי) ד"בראב איתא

 הגדול הגדר רואה ואני..."(: הקדושה

 להכנעת הטוב והדרך ,המעולה והשמור

 הנאותיה ממעוט הנפש רעבון הוא ,היצר

 מן שיהנה רק, ובמשתה במאכל ותענוגיה

 שהחמין לפי החמין ורחיצת הטוב הריח

 יהא ,שיאכל המעט והמאכל. עליו ערבין

 עליו יערב אשר בעבור ,יפה ומתובל מתוקן

 במועט ומתפייסת מקבלתו נפשו ותהיה

 צרכו מכדי מעט יניח ולעולם. ממנו

 אם כי יין ישתה ולא. תאותו ומהשלמת

, עליו דעתו תטרף שלא כדי ,יפה מזג מזוג

 סעודה :.(ע גיטין) ל"ז רבותינו אמרו זה ועל

 תקנות ושתי. ממנה ידך משוך שהנאתך

 תזיקנו שלא האחת, הזה בענין יש גדולות

 היצר כניעת היא כי והשנית, ילתואכ

 כן ,בסעודה שאמרו וכמו. התאוה ושברון

 שלא ,ותענוגיו העולם הנאות לכל הדרך

 . תאותו כל מהם האדם ימלא

ל שישמור עצמו מהמאכלים "עוד כתב: אצ

המזיקים, ומי שאוכלם לתאוותו הרי זה 

 פושע

 שישמור ל"צ ואיןד:[ "]ממשיך הראב

 מכיר שהוא םהמאכלי מן עצמו את האדם

 מאכלים האוכל כי, אותו מזיקין שהן

 זה הרי ,זולתן לו ואפשר אותו המזיקים

 שהוא מפני ,בנפשו ופושע בגופו פושע

 אבידת על חושש ואינו תאותו אחר הולך

 הסכלית ועצתו ר"היצה דרך והיא, גופו

 וידע. תוהמו דרך אל החיים מדרך להסיתו

 לאא עליו ר"ליצה דרך שאין, מדבר חי כל

, אצלו המותר מן דרכו ופתח, ההיתר מדרך

 שימור צריך אינו הפתח את ישמור ואם

 בתחלת לפניך הכל ערכתי וכבר. אחר

 ההוא הבליעל היועץ דרך כי, הזה השער

 ואחרי, לו המותר מן תאותו למלאות מיעצו

 והשיא ,בהיתר תאותו למלא אותו הרגילו

 ולהיותה עת כל שוקקה להיות נפשו את

 האסור אל יסיתנה אז, רעבונה לא עורגת

. לך אמרתי כאשר החמור אל הקל ומן, הקל

 את בו תגדור ואם, בהיתר הזהר זה ועל

 לך המותר מן תאותך ותמעט עצמך
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 אל יצרך עוד יסיתך שלא אתה מובטח

 ,אסור דבר לבך על יעלה אם כי, האסור

 במותר :לעצמך וחומר קל נושא אתה מיד

 וכיון ?!ש"כ לא לי באסור, נאסרתי לי

 לך מובטח, עליך זה ו"ק נושא שאתה

 מן ש"וכ ההרהור מן פורש שאתה

 .ד"ל הראב", עכ"המעשה

ויש כאן פשיעה כפולה: בגופו שמזיקו. 

ובנפשו, שמסור ביד יצרו שיכול להסיתו 

 לעבירה

 חלק) הלכות משנה ת"בשו דבריו על וכתב

 ,ד"הראב לן ביאר והנה"(: קסא סימן ט

 לו ואפשר אותו זיקיןהמ דברים דהאוכל

 .בנפשו ופושע בגופו פושע הוא הרי ,זולתו

 מזיק שהרי ,בגופו פושע ,דברים שני והיינו

 ופושע .נתקלקל וגופו בגשמיות עצמו

 ,אכלו והוא לו מזיק זה שדבר שכיון ,בנפשו

 ושולטת לו שיש התאוה מחמת שהוא כ"ע

 נמצא ,הרע ויצרו תאותו אחר והולך ,עליו

 תאותו אחר שהולך שני ראיסו בזה שיש

 לשאר יסיתנו ז"ועי ,ר"היצה דרך והוא

 ."עבירות

מקור האיסור שלא לאכול מאכלים הרעים 

רק השמר לך ושמור נפשך "לבריאות: 

 מאד

ומקור האיסור לאכול מאכלים המסכנים 

 שתבפראת בריאותו, הוא ממה שכתוב 

 נפשך רוושמ לך השמר רק"(: ט, ד) ואתחנן

 ולמד, .(לו) ועותבשב' בגמו, "מאד

. נפשנו לשמור שהצטווינו ,הזה וקמהפס

 שמירה וחיוב. עצמנו לקלל שלא, זה ובכלל

 רבי אמר אבין וכדרבי, לאו איסור הוא זאת

', השמר' שנאמר מקום כל: דאמר, אילעא

 הרי והכא! תעשה לא אלא אינו -' אל'ו', פן'

 א"הריטב ובחידושי. לך השמר: כתיב

 סכנה במקום עמודי שלא": הוסיף, )שם(

 ...הרעים דברים ישתה ושלא יאכל ושלא

 את לשמור הם אחד מענין האזהרות שכל

 ויקבל, שבכללות לאו הוי לא ולכן) "עצמו

 (.ישמר לא אם מלקות

מ: דבר שמזיק "י האג"דעת השבט הלוי עפ

למיעוט אנשים, ורוב אנשים רגילים בזה 

 ואינו מסכנם, אי אפשר לאסרו על הכל

 רנא סימן ח חלק) הלוי שבט ת"ובש ועיין

 שמירת בענין: שאלה": , שכתב(ו ק"ס

 מ"אגר מתשובת כ"מע מביא הבריאות

 ממאכלים שההימנעות ,ו"ע סימן ב"ח מ"חו

 אבל מהם להמנע ראוי רק בריאים בלתי

 כן משמע לא ולכאורה, איסור גדר בהם אין

( ינאי ר"א ה"ד. לו שבועות) א"בריטב

 שלא גם כולל תםונשמר של דהלאו, שכתב

 ומשמע רעים דברים ישתה ולא יאכל

 .דאורייתא באיסור עובר ז"ע דהעובר

 לשמוע דאורייתא חיוב יש אםה ,ז"יולפ

 הנהגה לדרכי ביחס הרופאים בקול

 .ב"וכיו ומשקים המאכלים ,בריאותית

 שזכר מ"האגר נדון דעתי לפי: תשובה

, א"הריטב דברי נדון מעין אינו ודוכב

 לאכילה הרעים מדברים יריאי א"שהריטב

 להזיק לכך ומועדים ומוחזקים ושתיה

 איירי מ"אגהו, פ"עכ לרובם או לכולם

 ,ממש הנאה הם דאינשי שלרובא באוכלים
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 י"אעפ מזה שניזק מיעוט דאיכא אלא

 .שנהנה

 דאם דברינו על השיב השואל כבוד הנה]

 כ"א ,נ"קויפ של היזק מיעוט אפילו מזיק

, רובא בתר בזה ינןדאזל לקבוע אפשר איך

 מאוכלים מדברים דאנו פשוטה כוונתי אבל

 ויש ,בכך דרכם דאינשי דלרובא ומשקים

 לאותו דודאי ,מהם חמור נזק הניזק מיעוט

 מדין ולהינות לאכול אסור מיעוט

 לסתם אבל, לנפשותיכם מאד ונשמרתם

 ,זה בשביל לאסור לתינווביכ אין אנשים

 ,םמעול רגילים מאכלים הרבה יש דהא

 אבל, בריאים הם דאינשי דרובא דלרובא

 גדרב לואפי מהם הניזק מיעוט יש מ"מ

 על כלום משפיע אין מ"מכ ,סכנה ספק

 א"הריטב כ"ממש לאפוקי, הרוב היתר

 רעים מאכלים בודאי דאוכל מיירי דהוא

 השואל כבוד שפקפק מה מיהו .המזיקים

 עישון לענין גם בזה שמקיל מ"אגר בעל על

 .ל השבט הלוי", עכ"[ע"צ ןעדיי סיגריות

 ,פשוט נראה"ל הוא: "מ הנ"ולשון האג

 להו קשה שלא הרבה דאיכא דבדבר

 אוכלין מיני הרבה כגון ,כלום לבריאותם

 שמנא שראיכב ,ביותר מהם נהנין שהאינשי

 זה קשה אבל ,ביותר חריפים ודברים

 איסור בזה ליכא, אינשי כמה של לבריאותן

 דהרוב רמאח סכנה חשש מצד מלאוכלן

 ת"שוב ע"וע, "...מזה מסתכנין לא אינשי

 דאסור, (ג"נ סימן, ב"ח) מלכיאל דברי

 אף מחלה לאיזה המזיק דבר כל לאכול

 .מסוכנת מחלה שאינה

מותר לעשות דבר שהוא מדרך העולם, 

 פ שיש בו סיכון, דשומר פתאים ה'"אע

 סימן, ה"ח) מלכיאל דברי ת"בשו ע"וע

 הים שיורדי מצינו והרי": כתבש, (ה"ל

 ,סכנתא דשכיחא משום. ..להודות צריכים

 מיקרי ולא בים לירד מותר ודאי מ"ומ

 שמותר חזינן הרי ...לדעת עצמו מאבד

 רק שאינו היכא סכנה בחשש ע"א להכניס

 ת"בשו וכתב. ל"עכ "...בעלמא חשש

 כיו"(: חק ", סא"י סימן, ג"ח) יעקב חלקת

 תורה דין פ"ע לאסור הדעת על יעלה

 שעינינו אף ,באווירון או באוויטא עלנסו

 ומקרים אסונות מכמה ויודעים רואות

 נוסעים עם פעמים כמה דמתרחשו רעים

 אדם יעמוד אל מטעם ויתסרו ,הללו

 רבים בו דשו דכבר כיון רק, סכנה במקום

סימן ) אריה שם ת"בשו יןועי. כ"ע "מותר

 מותר העולם צורך שהוא דבר דבכל (ז"י

 חלקת ת"בשו עוד הראו. לסכנה ליכנס

 אנו דיולדת" :שכתב ,(א"י סימן, ג"ח) יעקב

 הדעת על יעלה כיו ...למסוכנת מחשבין

 ולהוליד לינשא תרשאי אינה דאשה, לומר

 להיות לסכנה עצמה השמכניס מפני בנים

, חוה של פתקא הוא כך, מאי אלא, יולדת

 הוא וכך, 'בנים תלדי בעצב', לה שנאמר

 שומר, רבים בו דדשו וכיון, עולם של מנהגו

 ."'ה פתאים

ם: מותר למינקת לאכול דברים "דעת הרמב

לטענת הרעים לחלב, ואינה צריכה לחוש 

 הבעל שימות הוולד
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הל' , כאפרק  אישותהל' ) ם"הרמב כתב 

 את מניקה שהיא זמן כל האשה" :ל"וז, (יא

 לה ומוסיפין ,ידיה ממעשה לה פוחתין ,בנה

 פסקו. לחלב יןשיפ ודברים יין מזונותיה על

 מתאוה היא והרי ,לה הראויות מזונות לה

 אחרות מאכלות לאכול או ,יתר לאכול

 זו הרי ,בבטנה לה שיש התאוה חלי מפני

 הבעל ואין ,שתרצה מה כל משלה אוכלת

 מדאי יותר תאכל שאם ולומר לעכב יכול

 מפני הולד ימות רעים מאכלים תאכל או

 ."קודם גופה שצער

ם מברייתא "מבהטור הקשה על הר

 לבשאסורה בדברים הרעים לח מפורשת

 (פ סימן כתובות הלכות העזר אבן) טורוה 

 כן נראה ואינו" :ם"כתב על דברי הרמב

 ולא הרבה אוכלת קימעא פסקה דתניא

  ."לחלב הרעים דברים תאכל

ם מפרש את "הרמבמ מיישב, ש"הכס

שמותר לאשה לאכול דברים  הברייתא,

 ההרעים לוולד משום צער

 (,כא פרק אישות הלכות) משנה כסףוה

 דמשום ,ל"נ לכן": ם"יישב את דעת הרמב

 אוכלת, קימעא פסקו :איתא הכי דברייתא

, לחלב הרעים דברים תאכל ולא .הרבה

 מזונות לה פסקו אם :ק"דה רבינו מפרש

 ,יותר לאכול רוצה והיא ,לה הראויים

 ואף ,עליה לעכב יכול הבן אבי ואין ,אוכלת

 .לולד מזיק המרובה המאכלש פי על

 דגופה דצערא משום ,ודאי הוי וטעמא

 ולא ,דקתני דברייתא סיפא כ"א .עדיף

 לומר א"א ,לחלב הרעים דברים עמו תאכל

 לחלב רעיםה דברים לאכול רשאה דאינה

 לאכול דרשאה רישא קתני דהא ,קאמר

 שמזיק דבר לך ואין ,צרכה מכדי יותר הרבה

 ,לומר כרחך לע הילכך !גסה מאכילה יותר

 יכול ואינו ,תרצה אם הרבה אוכלת :ק"דה

 שלא עליה לעכב יכול אינו וכן .עליה לעכב

 ."לחלב הרעים דברים תאכל

 השלחן ערוך הביא את ב' הדעות

 (סעיף יב פ סימן העזר אבן) שלחן ערוךוה

 והרי, לה הראויים מזונות לה פסקו"כתב: 

 לאכול או, יותר לאכול מתאוה היא

 הבעל שאין שאומר מי יש, חרותא מאכלות

 גופה שצער, הולד סכנת מפני, לעכב יכול

 ."לעכב שיכול שאומר מי ויש; קודם

החלקת מחוקק תמה: איך יתכן לסכן 

 הוולד משום צער היולדת

תמה: (, כב ק"ס פ סימן) מחוקק חלקתוה

 רק סכנה אין ולה ,סכנה ספק לולד אם

 ?!הולד תסכן צער דמכח תיתי מהי ,צער

 ז"ע שחולק מי ידעתי לא ,סכנה לה גם םוא

 ."ע"וצ! בודאי קודמין דחייה

ם, שפסק "הבית שמואל יישב דעת הרמב

כר' יוסי שצער עצמו קודם לחיי אחרים, 

 ל לפסוק נגד חכמים"אבל תמה מנ

, מ"יישב קושיית הח)שם(,  שמואל ביתוה

 לולד דמגיע גב על אף ,לומר אפשר": ל"וז

 כמה ,לאכול מותרות מ"מ ,סכנה ספק

 וחייתם סיכב )פ:(, נדרים ס"בש תאשאי

 דאינו גב על אף .קודםיסתם כב ,אחרים

 ורבנן ,כן ל"ס יוסי רבי שם מיהו! צער אלא
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 ל"ומנ ,קודם אחרים חיי ל"וס ,ז"ע פליגו

 "?!י"כר לפסוק ם"לרמב

האחיעזר ביאר, שמדובר שאפשר למוסרו 

למינקת, רק הבעל רוצה שתניק בעצמו 

ם "המינקת, ובזה פסק הרמב לחסוך שכר

 דצערה קודם

 ,ביאר (טז סימן, ג"ח) אחיעזר ת"שווב

 דהרי, ממש הולד במסכנת מיירי לא כ"דע

 בעצמה תניק ולא ,למינקת תתנהו ודאי

 דמזכויות כיון אלא, סכנה לידי להביאו

 מונעת אכילתה י"וע ,בנו את שתניק הבעל

 להניקו תוכל שלא, זו זכות ממנו היא

 כמינה כל ולאו מינקת שכר יתןל ויצטרך

 יכול שאינו ם"הרמב פסק ז"וע, להפסידו

 קודם דהוא והיינו ,קודם גופה דצער ,לעכב

 הטעם מובן ז"ולפי. דהנקה הבעל לזכות

 ם"הרמב על והטור ן"והר מ"המ שהקשו

 הרעים דברים תאכל שלא מהברייתא

 בפשיטות הקשו ולא, הבעל מזכויות דמיירי

 .סכנה לידי קהתינו להביא האסור

שרק ם, "הבית אפרים יישב דעת הרמב

הבעל טוען לסכנת הוולד, והאמת היא 

שהוא רק מיחוש לו, ומיחוש חולי תאוותה 

 קודם

 (סו סימן ע"אה) אפרים בית ת"שועיין בו

 יכול הבעל ואין ם"הרמב ש"ומ: ''...תבכש

 או מדאי יותר תאכל אם ולאמר לעכב

 שלא פשיטא הוולד ימות רעים מאכלין

 אפשריות בדרך אלא קאמר ודאי בדרך

 הוולד חלישות מזה שיסובב להיות שיכול

 ברי זה אין מ"מ אבל וימות שיסתכן ואפשר

 לן בריא אי מודה אינהו גם אבל... היזקא

 יהיה לא והאשה לסכנה ז"עי אויב דהתינוק

 כדי ידה על לעכב שיש בעלמא צער רק לה

ומר כל, ...''מ"הח ש"וכמ הילד נפש לקיים

 שהבעל היינו ,הולד שימות ם"הרמב ש"דמ

 לנו נתברר ולא ,כן ואומר שטוען הוא

 אלא ואינו, סכנה חשש שהוא באמת

 ,חולה היא שגם וכיון, בעלמא מיחוש

 ,"התאוה חולי מפני" ם"הרמב וכלשון

 דידה בעלמא מיחוש, לבריאותה וחוששת

 יןועי. הולד של בעלמא למיחוש קודם

 ה"ד יח סימן ע"אה) חיים דברי ת"בשו

 .(שם יט סימןו ובענין

בספר חסידים כתב, דלבישת מנעלים של 

 מת הוא סכנה

 לא..."(: תנד סימן) חסידים בספר ע"וע

 סכנה בו שיש בדבר צדקה אדם יעשה

 לתת ורצה ,מת של מנעלים לו ניתנו .לאחד

 'כמוך לרעך ואהבת' לו אמרו ,לעני אותם

 שלא לנכרי תמכרם אלא ,(יח, יט ויקרא)

 המעות ויתן ,יהודי שום סכנה לידי יבא

 קטז סימן ד"יו) החיים בכף והביאו ."לעני

, כט ז"בע שור הבכור וכתב. (קמא אות

, בגדים בשאר ולא במנעלים רק שהאיסור

 בחלום שהרואה ,(:נז) בברכות מצינו וכן

 רע סימן זה הרי, הבית מן כלים המת שנטל

 נוטל שהמת שראה באופן ודוקא, לבית

, הבית מן המת דלוקח מה כל כי, מנעלים

  .וסנדלא ממסאנא חוץ, לבית מעלי

א שאין זה סכנה טבעית, ולכן יש לחוש "י

 גם בנהרג שלא ממחלה



751 

 

  

 מור נוטפות קונטרס) הברית כורת ובספר

, טבעית בדרך לא זאת הסביר(, נא אות

 אפילו אסר ולכן, ש"עיי אחרת בדרך אלא

 .(מדבקת ממחלה מת ולא) כשנהרג

נחלקו האחרונים, האם רק מה שלבש 

 החולה מסוכן

( מו סימן ד"יו) הלבנון עצי ת"בשו ועיין

 רק שנאסר, החסד במקור כך כתב ושוב

 .הפטירה בשעת בהם לבוש שהיה מנעלים

 אות ס ערך שמחות' הל) שלום ובמשמרת

 בהם לבוש היה אם גם שאסור כתב, (יא

 זיעת בעור ונבלע נדבק דאולי, חוליו בעת

 סימן) שמואל שאילת ת"בשו כ"וכ, החולי

 סימן ד"יו ג"ח) אומר יביע ת"בשו כ"וכ(, עד

 אות ס מערכת) המים בטהרת ואילו. (ה

 לא עדיין שהמת אף שאסורכתב, ( סב

 .כלל לבשם

מ מבאר, דהסכנה הוא מחשש "האג

ז איך "הידבקות ממחלת המת, והקשה לפי

סנדל בהמה מותר למכור משמע בגמ' ש

 מודיע לקונהשמתה אם 

 ג חלק דעה יורה) משה אגרות ת"בשו ועיין 

 שהיו מנעלים לבישת לגבי שדן ,(קלג סימן

 החסיד י"ר דאסר...": וכתב, מת של

 דחולין זו' דמגמ משום, מת של מנעלים

 ,מתה בעור לחוש שיש שמעינן.( צד)

 שהוא אף ,נחש נשיכת י"ע מתה לשמא

 יש דלסכנה משום, דמיעוטא מיעוטא

 אסר לכן, כלל מצוי שלא לדבר אף לחוש

 דשמא ,שמת אדם של מנעלים גם ללבוש

 שכיחא שלא ואף, מתדבקת ממחלה מת

, מתדבקת במחלה חולה שהיה ידעו שלא

 שלא לדבר גם לסכנה לחוש יש הא מ"מ

 ממה ידוע בלא דוקא הוא כ"א אבל, מצוי

 מתדבקת שלא ממחלה שמת דבידוע ,מת

 דתניא הא ,קשה לכאורה והנה ...לחוש אין

 מתה של סנדל ימכור לא ,בחולין התם

 אחד :דברים' ב מפני שחוטה חיה של בכלל

 והא .הסכנה מפני ואחד ,שמתעהו מפני

 לו כשיאמר אף לאסור יש הסכנה בשביל

 לא שהלוקח דאף, מתה של סנדל שהוא

, למיעוטא חושש שאינו משום ליה איכפת

 יש למיעוטא לחוש יש שבסכנה כיון מ"מ

 ,שמסכנהו אפשר דהרי, לו ליתן לאסור

 דאסור ,ברצונו שהוא אף אסור שהוא

 שאיכא ונמצא, עצמו את אף לסכן לאדם

 בין כמדרשו בין עיור דלפני איסור בזה

 זה איסור על לעבור לו גורם דהא, כפשוטו

 עיור לפני שהוא עצמו לסכן שאסור

 אפשר דהא כפשוטו וגם, כמדרשו

 בזה ורעי הוא הא והמקבל, ממש שמסכנהו

 ."סכנה שליכא שחושב

יישב, דחשש הסכנה  נ"משנת פקוובספר 

הוא רחוק, ורשאי אדם שלא לחוש לזה, 

 אבל אסור להטעות אחרים

(, י ק"ס, ב סימן) נ"פקו משנת בספר ואמנם

 לחשש לחוש שאין וכתב, מ"האג על חלק

, "לנפשותיכם ונשמרתם" בשביל כ"כ רחוק

 ולא, אונאה משום הוא' הגמ נידון וכל

 אין דבריו לפי כ"וא, הנפש שמירת מחיוב

 ק"בס שם כתב ואמנם .בזה עיור לפני שייך

 שני הברייתא דקאמרה דמהא איברא": יא
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 ואידך, שמתעהו משום אחד, טעמים

 רק בסכנה הנידון דאין משמע, סכנה משום

 בפני טעם הוה אלא ,שמתעהו משום

 לחוש חייבים שאין דהגם ,נראה אכן .עצמו

 שחושש אדם מ"מ אבל, דסכנה קרחו לצד

 ולהכניסו להטעותו אסור, דא ממילתא גם

" עצמו" על בעלים דהאדם ,סכנה להאי

 .אחרים על לא אבל ,רחוק לצד לחוש שלא

' ז אות לעיל דהבאנו ,בזה עוד להוסיף ויש

 לא אמיץ דלאדם דברים דיש מ,"בשם האג

 ממילתא דפוחד דעלמא ולאדם, סכנה הוי

 הנידון הוא וכן, סכנה לבכל הוה ז"כיוצב

 חושש שאינו דאדם ,שמתה בהמה בסנדל

, סנדל להאי ללבוש ליה שרי נחש מארס

 בכלל לגביה הוה מיניה שחושש לאדם אבל

 סנדל למכור מותר ולכן, נ"ופקו סכנה

 חושש אינו וחבירו כן כשאומר דמתה

 ולומר הקונה להטעות אסור אבל, מהכי

 כנהס דגורם דנמצא דשחוטה סנדל דהוה

 א"ח מ"חו) מ"באגר ר"שו. והבן, לחבירו

 מעט להסתכן לאדם דמותר( קד סימן

, מדעתם אחרים לסכן וגם, פרנסתו לצורך

 להכניסו רשות אין חבירו מדעת שלא אבל

 ובסוף. "הדברים הן והן, סכנה חשש לשום

 סימן ד"יו ת"שבנוב מ"האג הביא התשובה

 מצידת להתפרנס לענין) כן פסק כ"ג' י

 .(חיות

 

ע בביטול עשה, ובדבר שהמכשיל לא "לפנ - סימן לז

 מוזהר עליו

102ל, בהערה  סעיףסוף שייך לשער ב, פרק א, 

ההיתר לתת כבוד לשני כשיכול להיכשל 

ואין בגאווה, הוא שכיון שחבירו רוצה בזה, 

 לא נחשב לעצה שאינה הוגנתבזה איסור, 

 כתבנו לדון ,ל סעיף סוף, א פרק, ב שערב

סיבה שאין איסור הכשלת חבירו לגבי ה

כשמכשיל רק ש הבאנו,ו .במידות רעות

 לשותף, נחשב אותו באיסור של עבירה

 עבירה, ואיסור המכשיל הואהבעשיית 

איסורי 'בין אדם למקום', אבל  מפרשת

כשנותן לו עצה שאינה הוגנת, האיסור הוא 

נו, כתבלכן ו .פרשת 'בין אדם לחבירו'מ

כשל יגורם לו להו כבוד וחבירשכשנותן ל

 שחבירו מעוניין בזה, אין, כיון גאווהב

, "עצה שאינה הוגנת", כי דומה לאיסור

כמו כן לא שאין בה פגם בבין אדם למקום, ו

', שהרי חבירו בבין אדם לחבירופגם '

 זאת בעצמו. "מבקש"

אבל יש להקשות, שמכשילו בביטול עשה 

 של והלכת בדרכיו

ידות עדיין יש לשאול, שהרי במאמנם 

רעות, עובר על ביטול מצות 'והלכת 

כ שוב יש פגם בבין אדם "בדרכיו', א

 למקום?
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 ואין לומר שליכא לפני עיור בביטול עשה,

שהמבטל  .(י)מתוס' בגיטין  דמוכח

 מחבירו מצוות מצה עובר על לפני עיור

מכשול לחבירו נתינת שאיסור  ויתכן לומר,

שילו באיסור לאו, ולא הוא רק כשמכ

 גיטין) חיים בשעריעיין בזה ו .ל עשהבביטו

. י) בגיטין' תוסהמ למדש(, א ק"ס, ל סימן

 ת"וא...": שכתבו(, מותרת כותי מצת ה"ד

 שמרה לא דילמא חובה ידי בה יוצא אמאי

 ומשמע, "עיור אלפני דחשידי מצה לשם

 מצות לבטל לו וגורם חבירו את דהמכשיל

, עיור לפני של בלאו עובר הוא הרי ,עשה

 גבי אלא ע"לפנ' בגמ מצינו דלא ףוא

 ע"מ ביטול גבי גם מ"מ, בעבירה מכשיל

 לרבי) יצחק בזכר בזה עמד וכבר. זה בכלל

 . (ב ענף סה סימן' מפוניבז איצלה

 ראיה להביא היה שלכאורה עוד וכתב

 רב לגבי:(, י) בסוכה' בגמ דהנה, פךילה

 רב בר ורבה חסדא רב את שהלין נחמן

 ארבעה מופלגים שנוייה בסוכה ,הונא

 שהסוכה סבר נחמן שרב, הסכך מן טפחים

 ואילו. לסיכוך ולא, לנוי שנעשו כיון, כשרה

 שהסוכה סברו הונא רב בר ורבה חסדא רב

 ארבעה מופלגים והסדינים הואיל ,פסולה

, לסכך בטלים לא הם, הסכך מן טפחים

 תחתיהן היושב בין המפסיק כאוהל הן והרי

 הנדפס) א"יטבהר שם וכתב. הסוכה לחלל

רוש, פי"(: א"לריטב והוא א"הרשב בחדושי

 דהדרו נחמן רב ידע לא דאכתי גב על ואף

 אגנינהו, מצוה שלוחי דהוו או משמעתייהו

 חתיכא דהוי חש ולא ,דעתיה לפום

 פסולה בסוכה ויתבי ,לדידהו דאיסורא

 כנותן והוה ,כראוי שלא התם ומברכי

 דמהא אומרים יש, פקח לפני מכשול

 מותר שהוא מה לחבירו שהמאכיל ,ינןשמע

 לא עיור לפני משום בזה אין ,דעתו לפי לו

 בחבירו שיודע פי על ואף, מכשול תתן

 בעל וחבירו דעתו לפי לו אסור שהוא

 להוראה ראוי כן גם היה שהמאכיל, הוראה

 ולאחרים לעצמו להאכיל דעתו על וסומך

 כאן שיש בדבריו ומפורש ."דעתו לפי

 הוא המכשול אבל, "עיור נילפ" של מכשול

 על ולא, לבטלה לברכה להם שגורם על רק

 .לסוכה מחוץ בשינה שמכשילו מה עצם

 עבירת נחשבת אינה לסוכה מחוץ וישיבה)

 עיין – עשה מצות ביטול רק אלא, איסור

: שכתב, (ט אות, שכה מצוה) ח"חמנ

 נגד ועושה המצוה שמבטל כ"ג בציור..."

 אם כגון יליןתפ מניח שאינו כמו רצונו

 ציצית מטיל ואינו כנפות' ד של בגד לובש

 אכילת אוכל אם וכן המצוה על עובר אז

כ "וכ ,"...המצוה על עובר לסוכה חוץ קבע

י בסוכה "ודלא כפנ ,(ב סימן) א"רע בגנזי

 עשה בקוםשסובר שאיכא איסור  כה

 פרי ע"וע, לסוכה חוץ וישן ושותה כשאוכל

 ק"ס, וי ק"ס א"א תרמ סימן ח"אור) מגדים

 שמותר א"הריטב של חידושו ולגבי(. טו

 שהוא סובר שהנותן דבר לחבירו לתת

 שלדעת אף חבירו הכשלת בזה ואין, מותר

 בו שחזר ש"עיי, אסור הדבר המקבל

 מפני דוקא דהכא ל"ונ": זה מחידוש

 ליה סבירא לא ואי לחברו ניכר שהאיסור
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, לא לחבירו ניכר בשאינו הא ליכול לא

 בר דאבא לזרעיה ליה חס התם ואמרינן

 ליה סבירא דלא מידי ליה דליסופו אבא

 לי הורה וכן:(, קיא חולין) הבשר כל בפרק

 אמונת בתשובת ועיין. "ו"נר הרב מורי

 כזה החי מן דאבר שכתב(, יד סימן) שמואל

 החי מן אבר וכגון) עליו מוזהר ישראל שאין

( לא וישראל, מוזהר נ"שב טמאות חיות של

, בו אסור נח דבן אף נח לבן להושיטו מותר

 בו מותר שהישראל כיון עיור לפני בזה ואין

 דלא אפשר...": שמואל האמונת של ל"וז)

 דלדידיה אף לנזיר יין כוס למושיט דמי

 נזיר כשיהיה עליו אסרו התורה מ"מ שריה

 אלא אסור ואינו לדידיה דשרי באיסור אבל

 פניל בזה אמרינן ולא לאשוטי שריה נח לבן

 שכתבתי ולמאי ...מכשול תתן לא עיור

 לבן שריה בטמאים לישראל דלהושיט ש"א

 לפני על מוזהר אינו שריה דלדידיה כיון נח

 להתיר נראה ז"ולפ ...מכשול תתן לא עיור

 משקה זונה לגויה ליתן ישראל לרופא

 אף עוברה ולהמית להפיל כדי שתשתה

 אינו וישראל העוברים על מצווה נ"ב ל"דס

, שמואל האמונת דברי על והקשו...(, ווהמצ

 שכתב(, דאמר ה"ד: י מ"בב' )מתוס

 על עובר לכהן גרושה המקדש שישראל

 מוזהר הישראל דאין ואף, עיור לפני איסור

 ל"הנ חיים השערי ויישב. זה איסור על

 שמואל האמונת שכתב דמה(, ד ק"בס)

 מעצם ענף הוא" לאו"שה נח לבן אלא אינו

 על איסור שנעשה שנחשב ודהיינ, האיסור

, מוזהר הישראל כשאין ולכן, המכשיל ידי

 רק אסור לגוי כי, להכשילו איסור אין

 נחשבת ההכשלה כי, בעבירה להכשיל

 המכשיל שכאילו, למקום אדם בבין כפגם

 להכשילו איסור אין אבל, בעבירה השתתף

 אדם בבין פגם רק שהיא רעה בעצה

, החינוך וכדעת, נאסרה לא שבגוי, לחבירו

 עילל שהובאו, תשובה והשערי, ם"הרמב

, ישראל להכשיל אבל ,ב סימן ג בשער

 ויסוד, רעה עצה משום האיסור בו ששייך

 גם כ"א, חבירו של כשלונו משום האיסור

 ע"לפנ איסור יש, המושיט על אסור שלא

 (.ג סימן ד"יו מ"באגר ע"ע)

 מצד איסור אין שלגוי אלו דברים על אמנם

 הקשה, לחבירו אדם בבין שמזיקו מה

, ו אות ע סימן נ"פקו למשנת בהוספות

, כך לא.( ו זרה עבודה) י"ברש מבואר שהרי

 בהמה ליה דמזבין - עיור ולפני": כתב שהרי

 נצטוו נח ובני כוכבים לעבודת ומקריבה

 מיתות' בד מצות משבע אחת דהיא עליה

 והתירן עמד דאמרן ונהי( נו דף) בסנהדרין

 הן עתידין שהרי ידיך על רויעב אל מיהו

, "אותן מקיימין שאין על הדין את ליתן

, ידך על יענש שהגוי הדבר שעצם ומשמע

 . עיור לפני מצד אסור

 שדברי, כתב, חיים בשערי שם ובהערה]

 החי מן באבר דוקא יהיו שמואל האמונת

 אף, פקועה ובן, במפרכסת כי, טמאות של

 שישראל נחשב עדיין, מותר שישראל

 שיכשיל מי וכגון, זה איסור סוג על זהרמו

, חבירו קרובת על לבוא חבירו את

 בסוג גם, כלומר) ע"בלפנ עובר שהמכשיל
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 מה מלבד, למקום אדם בין של ע"לפנ

( הישראלי לחבירו רעה שגורם שפוגם

 אבל, המכשיל של קרובה שאינה פ"שאע

, קרובה איסור של לאו בסוג מוזהר ס"ס

 מצוה ח"חהמנ יתקושי תורץ שבזה ש"ועיי

 בללמדו גוי הכשלת איסור לגבי, ג אות רלב

 סד סימן ד"יו ח"ועפר...": שהקשה, תורה

 עובר דאינו שמואל אמונת בשם הביא

 וכבר לדידיה דשרי היכי כי עיור בלפני

 אך. בזה ופלפלו האחרונים עליו השיגו

 שכתב במה שהבאתי חגיגה' התוס מדברי

 לפני משום חייב ם"לעכו תורה דהלומד

 שלדידיה דאף כדבריו דלא מפורש עיור

 שלומד על עובר מ"מ ליכא וחיובא מותר

 ל"ולנ, "רבים פלפולים בזה ויש ם"העכו עם

 היא לגוי האיסור שסיבת דכיון לתרץ יש

 גם זו עבירה סוג שעל, ועריות גזל משום

 באיסור לחייב שייך לכן, מוזהר ישראל

 [.המלמדו את ע"לפנ

, (ה ק"ס) חיים השערי עוד והוסיף

 שייך שלא אף, עשה בביטול ע"שבלפנ

, הנכשל של באיסור שמשתתף הסברא

 .רעה בעצה שמכשילו הסיבה שייך ז"בכ

(: פא סימן ג חלק) אחיעזר ת"בשו ועיין

, דינים' ב יש ע"דבלפ ל"די בזה ונראה..."

 גם דשייך הוגנת שאינה עצה משיא דהנה

 העיור שאין היכא אלא ש"ל דעלמא במילי

, אותו מטעה שאינו במזיד כ"משא יודע

 אף ע"דלפ דין באיסורים שמצינו ומה

 דין הוא אסור שהוא יודע שהלה במזיד

 לעיל בזה ש"מ עייןו) באיסורים מיוחד

 באיסורים ע"דלפ זה ובדין(. סה סימן

 השוה לאו בין לחלק שייך במזיד גם שהוא

 כדעת או ן"הרמב ש"וכמ שוה לשאינו בכל

, במכשיל שאינו בלאו שמואל האמונת

 בלאו גם עיור לפני יהיה דבשוגג נ"ואה

 המכשיל שאין באיסור וגם בכל שוה שאינו

 שאינה עצה ממשיא גרע לא דשם בו אסור

 שיודע היכא כ"משא, דעלמא במילי הוגנת

 כתב ז"ועפ, "...אותו מטעה שאינו בעצמו

 הקושיא את ליישב חיים השערי

 רק ורשהאיס איפה כי, ל"הנ א"מהריטב

 אלא אסור אינו, רעה עצה משום

 בגיטין' תוס בדעת כ"וא, שוגג" הנכשל"ש

 שהמצה יודע הישראל שאין שמדובר שם

 ולכן', רעה עצה' נותן והמכשיל, כשרה אינה

 ביטול אלא דאינו אף ע"לפנ איסור כאן יש

 א"הריטב בנידון כ"משא, עשה מצות

 הסוכה דלשיטתייהו ידעו" נכשלים"שה

 ורק, רעה עצה משום כאן אין, פסולה

 מעצם ענף שהוא ע"לפנ איסור משום

, יודע שהנכשל אפילו דשייך הוא העבירה

 ל"דהו הברכה משום אלא הקשה לא כ"וע

 אין עשה ביטול משום אבל, איסור עבירת

 .ל"וכנ ע"לפנ
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יהרג ואל יעבור בשפיכות דמים כשלא  -סימן לח 

 שייכת סברת 'מאי חזית'

 111לה בהערה  סעיףח, ו סעיףא, שייך לשער ב, פרק 

בשואה האיומה היה מצוי שהנאצים ימ''ש 

דרשו מהיודנראט )מועצת היהודים של 

הגטו( להביא רשימה של יהודים למשלוח 

להשמדה. והיה חשש כבד שאם לא יעשו 

זאת, יהרגו הנאצים אותם ואת כל היהודים 

שבגטו. ויכוחים רבים התנהלו סביב 

לעשות )עיין  השאלה מה היה עליהם

סח(. בסימן -סה סימןבשו''ת להורות נתן 

זה ננסה לראות את המקורות העוסקות 

בכעין זה )יש להבדיל בין הנידון בשאלה 

הנ''ל שצריכים היו לבחור מי ימות, לבין 

מצב שכולם היו אמורים ללכת להשמדה 

רק קיבלו היודנראט מספר תעודות היתר 

יהם, לעבודה, שבזה בעצם מצילים את חי

שודאי שמותר, כי מה שאפשר להציל צריך 

להציל, ע''פ סדר הקדימויות, עיין לקמן 

סימן מט, וע''ע בשו''ת ממעמקים ח''ה 

א, אם מותר לחטוף את התעודות  סימן

 האלו, כדי להציל את חייהם(.

 מעשה הריגת שבע בן בכרי

 נקרא ושם" (:כ פרק ב-שמואלכתיב ) א(

 ,ימיני איש יבכר בן שבע ושמו בליעל איש

 בדוד חלק לנו אין ויאמר ,פרובש ויתקע

 לאהליו איש ,ישי בבן לנו נחלה ולא

 ירע עתה ,אבישי אל דוד ויאמר ...ישראל

 את קח אתה ,אבשלום מן בכרי בן שבע לנו

 אחריו ויצאו ...אחריו ורדף אדניך עבדי

 ,הגברים וכל ,והפלתי והכרתי יואב אנשי

 בן שבע אחרי ףולרד םימירושל ויצאו

 בית באבלה עליו רווויצ אווויב... בכרי

 דוותעמ ,העיר אל ללהוס וישפכו ,המעכה

 םימשחית יואב את אשר העם וכל ,ליבח

 מן חכמה אשה ותקרא להפיל החומה.

 קרב ,יואב אל נא אמרו ,שמעו שמעו ,העיר

 ותאמר ,אליה ויקרב. אליך ואדברה הנה עד

 ,ול ותאמר .אני ויאמר ,יואב האתה ,האשה

. אנכי שמע ויאמר ,אמתך דברי שמע

 ,לאמר בראשנה ,ידברו דבר ,לאמר ותאמר

 מיושל ,אנכי .התמו וכן ,באבל ישאלו שאל

 ואם עיר להמית מבקש אתה ,ישראל אמוני

 יואב ויען. 'ה נחלת תבלע למה ,בישראל

 ואם אבלע אם לי חלילה חלילה ,ויאמר

, אפרים מהר איש כי ,הדבר כן לא .אשחית

 ,בדוד במלך ידו נשא ,שמו בכרי ןב שבע

 ותאמר .העיר מעל ואלכה ,לבדו תווא תנו

 אליך שלךומ ראשו הנה ,יואב אל האשה

 העם כל אל האשה ותבוא. החומה בעד

 ,בכרי בן שבע ראש את ויכרתו ,בחכמתה

 צווויפ ,בשופר ויתקע ,יואב אל כויוישל

 םיירושל שב ויואב ,לאהליו איש העיר מעל

 ."המלך אל
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ל בהיתר הריגתו: ר' יוחנן "לקו ר' יוחנן ורנח

ל "ל ס"סובר שההיתר מכוח היחוד, ור

דדווקא בגלל שהיה חייב מיתה כמורד 

 במלכות, הותר להרגו

כתוב, שהאשה  ל"ים הנוממה שבפסוק ב(

עשתה כן בחכמתה, משמע שכדין עשתה. 

, ח")ירושלמי תרומות פ ל"ולכן למדו חז

 ברילקמן בדוהובא לשון הירושלמי 

, שאם דורשים האנסים אדם (מ"הכס

(, ואם לא, יהרגו את כל "ייחדוהו"מסויים )

אנשי העיר, מותר למוסרו. אלא שנחלקו 

נלמד מההיתר מה רבי יוחנן וריש לקיש, 

עצם זה י, "דלרשל שבע בן בכרי, 

דווקא ל "ולר הו, מתיר למוסרו,שייחדו

כשהמבוקש חייב מיתה כמו שבע בבן בכרי 

 .סרואז מותר למ

 ל"ם פסק כר"הרמב

 ה פרק התורה יסודי הלכותם )"וברמב ג(

 שאמרו נשים"ל: "ל, וז"(, פסק כרה הלכה

 מכן אחת לנו תנו כוכבים עובדי להם

, כולכן את נטמא ,לאו ואם ,אותה ונטמא

 אחת נפש להם ימסרו ואל כולן יטמאו

 ,כוכבים עובדי להם אמרו אם וכן .מישראל

 נהרוג לאו ואם ,וונהרגנ מכם אחד לנו תנו

 נפש להם ימסרו ואל כולם יהרגו, כולכם

 תנו ואמרו להם יחדוהו ואם. מישראל אחת

 היה אם, כולכם את נהרוג או פלוני לנו

 אותו יתנו בכרי בן כשבע מיתה מחוייב

 אינו ואם, להילכתח כן להם מורין ואין, להם

 נפש להם ימסרו ואל כולן יהרגו מיתה חייב

 ."מישראל אחת

ם "מ, שהטעם שפסק הרמב"יאר הכסוב

ל, א. כיון שספק נפשות להחמיר. ב. "כר

שמהברייתא כך מדוייק. ג. וכך יש לדייק 

 בפסוק

 בירושלמי": )שם( משנה כסףהוכתב  ד(

 בני סיעת ,תניא ,דבסמוך משנה אותה על

 עובדי בהם ופגעו ,בדרך המהלכים אדם

 מהם אחד לנו תנו ,להם ואמרו כוכבים

 אפילו ,כולכם נהרוג לאו ואם ,ואות ונהרוג

 אחת נפש ימסרו לא נהרגים לםוכ

 בן שבע כגון ,אחד להם יחדו .מישראל

 אמר .יהרגו ולא להם אותו ימסרו ,בכרי

 בן כשבע מיתה חייב שיהיה והוא ,ל"ר

 חייב שאינו אפילו ,אמר יוחנן' ור. בכרי

 נש בר בהאי, עובדא התם ומייתי .מיתה

 ל"ריב לגבי ללוד וערק, מלכותא תבעתיה

 אליהו והוה ,להו ויהב מדינתא מלכא ואקיף

 וצם ,ליה איתגלי לא ותו ליה דמתגלי רגיל

 לדילטור ל"א ,ליה דאיתגלי עד צומין כמה

 ל"א ?עשיתי משנה ולא ל"א ?מתגלי אנא

 .ל"כר רבינו ופסק ?!היא חסידים משנת וזו

 לגבי כוותיה ל"קיי לא הסתם דמן גב על אף

 ,נפשות ספק דהוי משום ,יוחנן' דר

 העובדי ביד בידיים ימסרוהו דלא ולהחמיר

 ,ליה מסייעא דמתניתא, ועוד .כוכבים

 כשחייב משמע ,בכרי בן כשבע דקתני

 למידק איכא ומקרא .דוקא כמותו מיתה

 יד נשא למימר ליואב ליה למה כ"שאל ,הכי
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 ,מיתה חייב הוא והרי כלומר ,בדוד במלך

 למוסרו רשאים והי לא הכי לאו דאי משמע

 היה ל"דריב נש בר דההוא רבינו וסובר !לו

 לא ה"ואפ ,בכרי בן כשבע מיתה חייב

 וזו ל"וא ,שמסרו מפני אליהו ליה איתגלי

 אין דלכתחילה אלמא ?היא חסידים משנת

 . "כן מורים

י להתיר "מ, שטעמו של ר"עוד ביאר בכס

, 'מאי חזית'ביחדוהו, משום דאז אין סברת 

 רוהו ימותו כולםדאי לא ימס

 על אף ך"הרמ כתב"מ:[ "]ממשיך הכס ה(

 ידענא לא ,כדבריו בתוספתא שנמצא פי

 פסחים) ,בגמרא מסיק דהא ,מאי טעמא

 ואל יהרג ד"בש אמרינן ה"דמש( :ה"כ

 דידך דדמא חזית מאי הוא דסברא ,יעבור

 דהא ,סברא האי ליכא והכא ,טפי סומק

 ואה שיהרג ומוטב ,עצמו והוא לםוכ יהרגו

 שאין אומר ואני. כולם יהרגו ואל עצמו

 למימר דאיכא ,התוספתא על טענה טענתו

 ,לפלניא קטול ל"וא לו דיחדו שאני דהתם

 דדמא חזית דמאי טעמא לאו אי ה"ומש

 ואל דיהרג אמרינן הוה לא טפי סומק דידך

 .להם יחדוהו סיפא דקתני והיינו ,יעבור

 אלא אמרו שלא ,יחדוהו שלא ברישא אבל

 מהם אחד בכל ,אותו ונהרוג מכם אחד ותנ

 מאי להו למימר איכא אותו למסור שירצו

 מכם אחד תמסרו ,זה את שתמסרו חזיתו

 דהאיך דדמא חזיתו דמאי ,זה את ותצילו

 .טפי סומק דהאי דמא דלמא טפי סומק

 אחד שום למסור להם א"א זו טענה פ"וע

  ."מהם

פ שאין "ל, דאם לא חייב מיתה, אע"ל ס"ור

סירתו סברת מאי חזית, לא ימסרוהו, במ

ד הוא קבלה אף "דדין יהרג ואל יעבור בש

 'מאי חזית'ללא סברת 

 על קשיא אי אבל"מ: "ועוד ממשיך הכס ו(

 להם שיחדוהו פ"שאע דאמר ,קשיא ל"ר

 ליכא דהא ,ימסרוהו לא מיתה חייב אינו אם

 סומק דידך דדמא חזית דמאי סברא הכא

 לא אם םנהרגי והם הוא שהרי, טפי

 ש"שמ ,ל"לר ל"דס לומר ואפשר. ימסרוהו

 ,הטעם עיקר אינו הוא סברא ד"דבש

 ,יעבור ואל יהרג ד"דש בידם היתה דקבלה

 ,דשייך להיכא מסברא טעם שנתנו אלא

 האי שייך דלא היכא דאפילו נ"ה אין אבל

, "יעבור ואל דיהרג הכי דינא הוי טעמא

 .מ"ל הכס"עכ

ר מסברת אבל בלא יחדוהו, פשיטא דאסו

פ שכולם ימותו, דעל כל "אע 'מאי חזית'

מאי 'אחד שמוסרים להצלת כולם, נימא 

 למסור דווקא האי 'חזית

לסיכום: כשהגויים לא ייחדו מישהו  ז(

, ע"לכו, ול"לר י"מסויים, אין מחלוקת בין ר

יהרגו כולם, ואל ימסרוהו. ולכאורה גם על 

ך: "זה, היה מקום לשאול את קושיית הרמ

עיל שכולם ימותו, והרי אם המקור מה יו

כ "לאיסור לשפוך דמים הוא מסברא, א

כ "ג שכולם ימותו, אין את הסברא, וא"בכה

כל מי שחזק יותר מחבירו, יוכל לתפוס את 
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החלש, ולמוסרו לגויים. אבל קושיא 

מ, כי בזה "מעיקרא ליתא, כדביאר הכס

שהגויים לא ייחדו מישהו מסויים בדווקא, 

אי חזית, כי מה חזית שייכת סברת מ

שנבחר באדם זה ולא באדם אחר, ופשוט 

ך "שימותו כולם. אבל מקשה הרמ ע"לכו

ם(, מדוע "רמבלהלכה בפסק שנל )"על ר

לא למסור את מי שייחדוהו, והרי אין את 

הסברא של מאי חזית שהרי ימותו כולם 

מ שקבלה היתה "והוא בכללם. ותירץ הכס

ואל  ל, שבשפיכות דמים יהרג"ביד חז

 יעבור, גם כשאין את הסברא.

מ, שיש תמיד סברת "ומכך שלא תירץ הכס

, כי מאבדים לנמסר חיי שעה, 'מאי חזית'

 כ"משמע שחיי שעה אינם חשובים כ

ולכאורה היה אפשר לתרץ את קושיית  ח(

ך, שאם לא ימסרוהו יקח יותר זמן עד "הרמ

כ אם "שהגויים יכבשו את כל העיר, וא

ד לו חיי שעה, ומאי חזית נמסור אותו, נפסי

לאבד לצדיק זה חיי שעה, בשביל להציל 

מ לא "חייהם של אחרים. וממה שהכס

תירץ זאת, מוכח שהיה לו פשוט, שלולא 

ל, הסברא אומרת שמותר לקחת "קבלת חז

חיי שעה של ראובן כדי להציל חייהם של 

ח "אחרים, ומתאים לדברי המאירי והמנח

 .לקמן בסימן משהובאו 

 

 

מ, שלר' יוחנן שעצם "מע מדברי הכסומש

היא  'מאי חזית'היחוד מתיר למסור, סברת 

 ד"הסיבה ליהרג ואל יעבור בש

 שיש שחידש מ"הכסובכל אופן, גם  ט(

, לקיש ריש בדעת רק זאת כתב, כזו קבלה

 דלרבי ומשמע, כמותו פסק ם"שהרמב

 מותר אחד ייחדו שאם שפוסק יוחנן

 דין על תמיוחד קבלה שאין דסבר, למוסרו

 הסברא רק אלא, ברציחה יעבור ואל יהרג

 כה:(.)בפסחים  'בגמ שנאמרה

א הביא את דעת ר' יוחנן בשם "הרמ

א שדעת "ז בביאור הגר"ם, ותמה ע"הרמב

 ם להיפך, ואין שום פוסק כר' יוחנן"הרמב

 הובאו ל"ור י"ר של אלו דעות יתשו י(

 ל:", וז(א סעיף סוףסימן קנז  ד"יו) א"ברמ

 לנו תנו: לישראל שאמרו כוכבים עובדי"

 מהם אחד להם יתנו לא, ונהרגנו מכם אחד

. פלוני לנו תנו: ואמרו יחדוהו כ"א אלא

 ה"פ ם"והרמב דתרומות ח"פ משנה)

 אומרים ויש(. התורה יסודי מהלכות

 חייב כ"אא, למסרו אין ג"בכה דאפילו

 (.ן"ור י"רש בשם י"ב. )בכרי בן כשבע מיתה

ם פסק "רי הרמבולכאורה תמוה, שה

שצריך שיהיה חייב מיתה, ואיך צויין על 

ם? ובאמת "דעה א' שהיא מהרמב

 ל:"ז, וז"ק טז' תמה ע"א בס"שבביאור הגר

 ש"הר והביאו ,דתרומות ח"פ ירושלמי"

 פסק ם"והרמב .יוחנן' וכר ,ב"י' מתני ,שם

 ,שם ל"דריב עובדא ההוא משום ל"כר

יון כדא נראה "ובביאור קושיית הגר. "ע"וצ
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אין שום פוסק שפסק כר' יוחנן, איך ש

 .א דעה זו"העתיק הרמ

לשיטת המאירי, גם ר' יוחנן לא התיר 

ביחדוהו אלא את המסירה, ולא להרוג 

כ גם לשיטתו, יהרג ואל יעבור ". אבידיים

 ד הוא מקבלה"בשפ

כן ו, (:עד) בסנהדרין למאירי ואמנם יא(

' ד פרק המרדכי על) הבושם ערוגותכתב ב

 רק היא ל"ור י"ר מחלוקת כל ,(תמיתו

 גם ממש בידיו לרצוח אבל, לגויים בלמסור

 לקמן סימן מ)ועיין  כולם שיהרגו מודה י"ר

ששיטת המאירי שאף שדם הטריפה פחות 

אדום מדם השלם, אין היתר אלא למוסרו 

 דיהרג משמע ושוב, ולא להורגו בידיים(

 אלא, בלבד בסברא תליא לא יעבור ואל

  לכך. בידם היתה השקבל בהכרח

, בידייםגם לשיטות שיחדוהו מתיר הריגה 

א ותורת זרעים, "ם שיק, חזו"ל כמהר"י

, 'מאי חזית'שהוא כרודף, ולא מטעם שאין 

 ל דכיון דהוא רודף באונס, פטור"ל ס"ור

 שסוברים, המפרשים שאר לפי ואף  יב(

 בידיים להרוג אפילו שמותר היא י"ר שדעת

 חלאווה ם"במהר עיין) אותו שייחדו זה את

-, שיש בנידון זה שלוש דרגותשם בפסחים

א. להרוג בידיים, ב. למסור בידיים, ג. 

לפתוח את שערי העיר והגויים יקחהו 

 מסכים יוחנן שרבי ל"י עדיין(, בעצמם

 גם להרוג ואסור, בידם היתה שקבלה

 שהתיר הסיבה אלא, הסברא את כשאין

 ד"יו) שיק ם"כמהר סבר כי, בידיים להורגו

 ,כרודף חשיב, הוודייחד שכיון (,קנה סימן

 א"בק דיסקין ל"המהרי דעת כן אין ואמנם)

 לא הוודייחד טעמא": שכתב, קמו סימן

 (,"כרודף שהוא לומר ודוחק, עדיין נתבאר

 סט סימן ד"יו) א"בחזו מצינו שאכן אלא

 הגביל ואמנם, כרודף שדינושכתב , (א ק"ס

 בחר הואו, הווייחד כשבתחילה רק זאת

 ורק, אותם מסכן הוא ובזה, בעיר להתחבא

 תורתרוש בפי ע"וע. לרודף נחשב אז

, ח פרק בתרומות במשנה, זרעים

 דין אמרינן אם היא ל"ור י"רלוקת דמח

 בעיר שהיהכ דגם ומשמע, באונס רודף

 שהוא אף כרודף י"ר לדעת חשיב, זה לפני

 .אנוס

ן, שהתירו לר' "ש והר"מ הוכיח מהרא"האג

נן למסור אשה שיחדוה לטומאה, יוח

שטעמו לא משום רודף, אלא משום שאז 

ודאי יבצעו הגויים זממם, והוי רק חיי שעה 

 דאינם חשובים כאנשי העיר

, (ס סימן ב"ח ד"יו) מ"באג עיין ואמנם יג(

 לפרש יתכן שלא ן"והר ש"מהר שמוכח

 י"ר שלדעת כתבו שהרי, רודף מטעם י"בר

, לטמאה אחת וייחד אם, נשים בקבוצת גם

 שייך לא ודאי שם והרי, למוסרה מותר

 רבי של טעמו אלא', רודף' מטעם לפרש

 יכול אינו אופן שבכל דכיון הוא יוחנן

 של בסופו אותו שיתפסו וודאי, לברוח

 בשביל להתעכב היתר אין ג"בכה כ"א, דבר

 ולכן, עצמו את למסור וחייב, שלו שעה חיי

 נמסור נואנח, חיובו את מקיים לא הוא אם
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 ד"המהריל דברי המשך כוונת זה' ולכ) אותו

 את להרוג דבידם ל"י אך": שסיים, ל"הנ

 (."כולם

מ, שגם אשה "יתכן לדחות ראיית האג

 שיחדוה לטומאה, יתכן שנחשבת כרודפת

אחר כל הנשים לטמאותן, ויש רודף 

 בעריות

 ראיית לדחות אפשר היה אורהולכ יד(

 נאמר רודף דין דהרי, ן"והר ש"מהר מ"האג

, לאונסה המאורסה נערה אחר רודף על גם

 עצם על חולק לא מ"שהאג כמו כ"א

 להחשב יכול שהיה, י"ר בדעת הסברא

 מוסר ולא, בעיר כאן שמתחבא בזה רודף

 בסיעת להבין אפשר כן כמו, עצמו את

 והיא, לטמאה אחת שייחדו, נשים

 שיטמאו תגרום ובזה, העיר בתוך מתחבאת

 רודפת'כ נחשבת שהיא, רהעי נשות כל את

 ש"הר סוברים ולכן', המאורסה נערה אחר

 כמו בדיוק, י"לר למוסרה שמותר ן"והר

 וכשם ,להריגה שייחדהוכ למוסרו שמותר

 גורמת עצמובהסגרת  ושהתעכבות

 גם כך, העיר אנשי של לרדיפתם

 שאר לרדיפת גורמת שלה ההתעכבות

 .הנשים

ויש ראשונים שפירשו, שאם יכול לברוח 

זכותו לעשות כן ולא חשיב רודף, ורק 

כשלא יכול לברוח אין לו זכות לסכן את 

 כולם בשביל החיי שעה שלו וחשיב רודף

 י"ר של שדינו רשושפי לראשונים ,אכן טו(

 באופן רק נאמר למוסרו שמותר

 מוכח, לברוח יכול לא ה"בלא שהמבוקש

 ואין, ל"הנ שיק ם"כמהר סברי שלא

 דין לו היה אם שהרי, רודף דין למבוקש

 צריך היה, לברוח ביכול גם אז, רודף

 שגם ל"י ועדיין .רודף דין לו להשאר

 כשלא רק נאמר רודף דין, אלו לראשונים

 דין לו אין, לברוח ביכול כי, לברוח יכול

 באמרי כמבואר, לברוח לו מותר כי, רודף

 לעיל הובאו ה ק"ס יג סימן ח"או) בינה

 אפשרות לו ןשאיכ רקו ,(כו סימן ג בשער

 לו אין כי, רודף שנחשב אמרינן, לברוח

 חיי הצלת בשביל לכולם מוות לגרום זכות

 .שלו שעה

לר' יוחנן, טריפה יותר להרגו להצלת 

אחרים גם אם יכול לברוח, דכיון שחייו חיי 

שעה בעצם, נדרש למסור נפשו בשביל 

 אחרים

 שכל, גדולדוש חי יצא זה לפיאורה ולכ טז(

 רק הוא ,(כו בסימן שם) לברוח היתרה

 לברוח יותר לא, לטריפה אבל, בריא לאדם

 רק הם חייו שהרי, לאחרים מוות יגרם אם

 שחיי, יוחנן רבי בדעת ולמדנו, שעה חיי

 למסור נדרש והוא, חייו על עדיפים אחרים

. לברוח לו שאסור ש"כ כ"וא, עצמו את

 גם, נמי הכי ןשאי, לדחות אפשר ושמא

 דין לו יהיה עדיין, לו שמותר מה כשעושה

 הוושיזרק לתת לו שמותר הדין וכמו, רודף

 כמבואר, רודף דין לו יש ז"ובכ, התינוק על

, לברוח יכול כ"וא, (מג סימן ג בשער)לקמן 

ועדיין מותר להרגו כי חייו הם רק חיי שעה, 
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ורק אדם בריא שיכול לברוח, אסור להרגו, 

שכיון שיכול לברוח, אין עדיפות לאחרים 

 עליו.

מ בדעת "מ כתב, שפירוש הכס"הכס

ד הוא "ם, שיהרג ואל יעבור בש"הרמב

ם הזכיר "מקבלה, דוחק הוא, שהרי הרמב

 את טעם מאי חזית

 שהיתה, מ"הכס של חידושו בעצם יז(

 בשפיכות יעבור ואל שיהרג ל"חז ביד קבלה

נחלק , "חזית מאי" סברת בלי אף דמים

תב שהוא דוחק, וכ משנה לחםעליו ה

אמת בדעת ריש לקיש אפשר לפרש כן, וב

א לומר כן, כיון "אם "אבל בדעת הרמב

 ה פרק התורה יסודי הלכותם )"שהרמב

: ל", וז"דמאי חזית"( כתב את טעם ז הלכה

 אחרת נפש לרפאות מישראל נפש הריגת"

 שהדעת דבר, אנס מיד אדם להציל או

, "נפש מפני נפש מאבדין שאין הוא לו נוטה

טעם אחר,  ם"הרמב כירהז לאהרי לן שו

ם שהיתה "שסובר הרמבדוחק לפרש ולכן 

ש מה שנדחק לפרש "ועיי 'וכוקבלה בידם 

 ם."בדעת הרמב

ג נקט, שהיכן שאין סברת מאי חזית "הפמ

י שפיכות דמים, ודלא "מותר להינצל ע

 מ"ככס

 לא מ"הכס של חידושו אופן ובכל יח(

 בפריבזה  שדן מצינו שהרי, להלכה מוסכם

 סימן זהב משבצות חיים אורח) מגדים

 אם, לספק יש עוד..." ל:", וז(א ק"ס שכט

 קטלינא לא ואם פלוני הרוג ,שלטון אמר

 מחצה בעיר נמצא תינוק, ספק ופלוני, לך

, חזית מה שייך דלא נאמר אם, מחצה על

, שנא לא דילמא או, ספק וחבירו ודאי דהוא

 של ההסתפקות עצםומ ."כעת ע"וצ

, לא או הסברא ה אתבז שייך אם ג"הפמ

 את שאין שהיכן, משנה כלחם שנקט רואים

 ולהציל, דמים לשפוך מותר יהיה, הסברא

, מדבריו משמע לכאורה). נפשו את

 רוב בה שיש בעיר נמצא שכשהתינוק

 התינוק את להרוג שמותר פשוט, גויים

 נ"קויבפ הולכין דאין אמרינן ולא, שנמצא

 מי להרוג שמותר שפשוט וכמו, הרוב אחר

 שער קמןל ש"כמ, ג"בכה גוי שהוא שודאי

 לומר צריך, אופן ובכל. נג אות יח סימן, ג

, הגוי כשאנסו רק הוא להיתר הצד שגם

 לו אין, להנצל בריא צריך' הודאי' אם אבל

עוד  ועיין, ע"וצ', הספק'מ בכח לקחת היתר

 שלמה רבי ת"בשו ע"וע, נג בסימן לקמן

 . בכתבים יא סימן א"ח איגר

 וכשיש, נרדף וספק, רודף ספק בעניין עוד

 לילד המקשה וביולדת, הצדדים לאחד רוב

 גוי הריגת ובדין, בזה אשם העובר אם וספק

 (.כא סימןשער ג' ב לעיל עיין, רודפו את

מ, "ם בן חביב נקט גם הוא דלא ככס"המהר

שהיכן שהאדם שיחדוהו הגויים לא יכול 

ל מודה דמותר למסרו "לברוח גם ר

 ]ושמא טעמו מדין רודף[ ם."לעכו

 כ"יוה תוספת בספר מצינו עוד יט(

 דלא :(,פב ביומא, ם בן חביב"למהר)

 פשוטה שסברא שכתב, מ"ככס
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, בתרומות בירושלמי ל"ור י"ר שבמחלוקת

 מותר, יהרג ודאי שייחדוהו אותו אם

 שריש ומה? שניהם ימותו דמדוע, למוסרו

 שיש מיירי, כשייחדוהו למוסרו אסר לקיש

 כ"וא .שיברח י"ע וכגון, להנצל אפשרות לו

, י"ר שלדעת, היא ל"ור י"ר מחלוקתביאור 

 להם מותר, לברוח אפשרות לו שיש פ"אע

 שכיון סבר ל"ר ואילו, ל"וכנ, אותו למסור

 ובכל, אותו למסור אסור, לברוח שיכול

 יכול שכשלא, כ"יוה מהתוספת מוכח אופן

 כאן אין שהרי, אותו למסור מותר, לברוח

]ושמא טעמו מדין . "חזית מאי" סברת את

רודף, כדלעיל[. ועוד יש להדגיש, דלא 

ם אלא למסור, ולא שמענו "התיר המהר

. ועיין בידייםדעתו האם מותר להרגו 

 במאירי שהובא לקמן שמחלק בזה.

ג, שאם גוי "ם חלאווה כפמ"שיטת מהר

אומר לראובן הרוג את שמעון, ואם לא, 

שאין כאן מאי חזית אהרוג את שניכם, כיון 

דבין כך ימות, מותר לראובן להינצל בנפשו 

 של שמעון

 שלא , שבאופןג"הפמ שיטתהובא לעיל  כ(

, של 'מאי חזית' הסברא את לומר שייך

: לראובן אומר שכשגוי וכגון, הדין משתנה

, זאת תעשה לא ואם, שמעון את תהרוג לך'

 שכאן', שמעון את וגם אותך גם יהרוג אני

 שיהרוג עדיף כ"וא, ימות שמעון ןאופ בכל

' בהם וחי' מצוות יקיים ולפחות, שמעון את

 אומר שהגוי לאופן דמי ולא) .בעצמו

 אני, לא ואם, שמעון את ותהרוג לך לראובן

 סברת שייך, בזה כי, לוי ואת אותך יהרוג

 חביב שמעון של הדם אולי כי', חזית מאי'

 גם ולוי ראובן של מהדם יותר ה"הקב לפני

 ה"ח ממעמקים ת"בשו עוד בזה ועיין, יחד

 מעמק קונטרס-אפרים ובדברי, א שאלה

 ג"הפמ לשיטת וחיזוק(, א שאלה הבכא

 מצאתי(, הסברא שייכת אם שתלוי)

: שכתב:(, כה) פסחים חלאווה ם"במהר

 דלמא טפי סומק דידך דדמא חזית מאי'"

 מאן איכא. טפי סומק גברא דההוא דמא

 ליה דאמר אסור נאגוו האי בכי דוקא דאמר

 כלומר ,לך אקטלינ לא ואי לפלניא קטליה

 קטלינא לא ואי אמר אי אבל ,ליה ומחיינא

 מפני נפש דוחין כאן דאין ,מותר ,לתרווייכו

 ,"ניצול אינו חבירו כך ובן כך דבין כיון ,נפש

 א מאמר התשובה בחיבור) במאירי כתב וכן

 וכן, מפרשים קצת בשם, (יב מדרגה ז"פ

 ,אבל ה"ד. מד עב סימן) אפרים רבשע כתב

 סימן ד"יו ע"בשו א"רע בהגהות אליו וציין

 ובערוגת(, יחדוהו כ"אא ה"בד א ס"ס קנז

 עמוד ג"ח, עזריאל בן אברהם לרבי) הבושם

197.)  

ם חלאווה: ליסטים "עוד כתב במהר

ע אין "שאמרו תנו לנו אחד מכם, לכו

 שומעים להם, דמצוי שגזירתם מתבטלת

, (שם) חלאווה ם"מהרה תבכ עוד כא(

י היא, במי "ל ור"שכל הנידון במחלוקת ר

י המלכות, אבל אם מבוקש רק "שמבוקש ע

: י לסטים, אין שום היתר למוסרו מכיון"ע

 שזה ,כולם וינצלו נס להם היעש דשמא"
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 בדין אבל .אנשים עליהם שיעברו מצוי

 ."הדרי לא שלהם

ם, אלא הלכתא "המאירי פוסק דלא כהרמב

יוחנן שיחדוהו מתיר למסור, ומיושבת כר' 

 א"א בביאורו על הרמ"קושיית הגר

:( עב סנהדרין) במאירימצאתי  ואמנם כב(

כי לאחר  ,משנה ככסף מדבריו מוכחש

: כתב י"ל ור"מחלוקתם של ר שהביא את

 שניהם שנחלקו כל שהרי, יוחנן' כר ויראה"

 ומעתה. שלו בתלמוד ש"וכ, כמותו הלכה

 לי תנהו שאמר כל, תהמי נתחייב לא אם

 ואל יהרג, אותך הורג הריני לאו ואם

 מפני זה את לדחות לו שאין, ימסרוהו

, כולכם את הורג הריני אמר אם אבל. עצמו

 או שניהם יהרגו ואל ימסרהו, והוא אתה או

קושיית  ז נראה ליישב"ולפי ,"...כולם

א "א, שמצאנו מקור לי"הרמ א על"הגר

אם כי, עדיין קשה . שהביא לפסוק כר' יוחנן

 ם כמקור."המציין שהביא את הרמב על

ג, אלא "ך והפמ"במאירי כתב דלא כהרמ

בכל גוונא אסורה, גם  בידייםשהריגה 

 כשהגוי מאיים להרוג את שניהם

 למדת דרכך ולפי: וממשיך המאירי כג(

' וכו דידך דדמא חזית מאי שאמרו במה

 לא ואי לפלניא קטליה לו כשאמר דוקא

 קטליה לו אמר אם אבל ,ךל קטילנא

 ולדידך לדידיה קטילנא לא ואי לפלניא

 הותר שלא יראה מ"ומ .להרגו לו מותר

 או כופר ממנו יקח שמא ,לו למוסרו אלא

 הרי. "לא בידיים להורגו אבל ,עליו יתחרט

 את למנוע שכדי להלכה המאירי שכתב

, להריגה חבירו למסור מותר, שניהם הריגת

 בהריגה אבל', חזית מאי' בזה אמרינן ולא

 וכדברי, הסברא שייך כשלא גם אסור ממש

 .ך"כרמ ודלא, מ"הכס

את שבע בן בכרי, או  בידייםומה שהרגו 

 י גוי או מדין רודף"שהיה ע

 פוסק המאירי שהרי, לי קשה אמנם  כד(

 והרי, בכרי בן שבע על שדיבר, יוחנן כרבי

 אלא, אותו מסרו רק לא בכרי בן בשבע

 ל"וצ? לחומה מחוץ וזרקו, ראשו את ערפו

 בן אברהם לרבי) הבושם בערוגת כדכתב

 בכרי בן ששבע( 198 עמוד ג"ח עזריאל

 לזה רמז אין שהרי ע"וצ. גוי י"ע נהרג

 שפירוש כתב 11 בהערה שם ואכן) במקרא

ויתכן שהרגוהו מדין רודף  (.הוא תמוה

 כדלעיל.

שיטת המחנה חיים: גם ר' יוחנן שמתיר 

להרוג עובר שהוציא ראשו ביחדוהו, אוסר 

 להצלת האם

לשיטות שהובאו לעיל שכשהגוי  כה(

מאיים עליו שיהרוג את חבירו, ואם לא 

יהרוג את שניהם, כיון שאין את סברת מאי 

חזית, מותר להרוג את חבירו, מצאתי 

נ(, שהגביל דין זה,  סימןמ "במחנה חיים )חו

וכתב על אשה המקשה ללדת, והרופא 

רגו את העובר שהוציא אומר שאם לא יה

כבר ראשו )כגירסת הגמ' בסנהדרין עב:, 

והתוספתא ביבמות(, או שיצא רובו 

ו, "ז מ")כגירסת המשנה באהלות פ
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כ בשאילת ישרון "דרך רגליו, כ-והכוונה

לט(, ימותו שניהם, דגם  סימןמ תחילת "חו

לשיטות שמותר להרוג כשאין את סברת 

ת מאי חזית, בזה יודו שאסור להרוג א

, "ייחדוהו"העובר, על אף שהעובר נחשב 

מכיון דאינו דומה מיתה בידי שמים למיתה 

 בידי אדם, ומיתה בידי אדם גרועה יותר. 

ם שיק כתב, דאם העובר והאם "במהר

ימותו מותר להרגו, דדמי ליחדוהו כיון 

שאין כאן סברת מאי חזית, וכל הקודם 

 להרגו זכה

ד "יום שיק )"ת מהר"וחלק עליו בשו כו(

ואני שמעתי "ה הנה(, וכתב: "קנה, ד סימן

י בסנהדרין "ולא אבין, דוודאי מלשון רש

ו, "ש באהלות פ"ה יצא ראשו, ובר"עב: ד

מבואר מלשונם דדין עובר דמי לייחדוהו, 

ואם שניהם ימותו היה מותר להמית העובר 

להציל האם, לדעת רבי יוחנן דלא מצריך 

כ "ה, וכשחוץ מייחדוהו יהיה חייב גם מית

בפשיטות בספר תפארת ישראל במשניות 

. ובד'ה 'אבל', כתב שלא רק האם, "דאהלות

 אלא כל הקודם להרוג את התינוק, זכה.

ל "י ור"ם שיק: מחלוקת ר"עוד ביאר המהר

היא, האם יחדוהו לבד הופכו לרודף, 

ל שכדי להיקרא רודף צריך "ושיטת ר

ד בעובר, גם "להיות חייב מיתה, אבל בנידו

 ל מותר להרגו"רל

 (,ה 'והנה'"שם בד)עוד כתב  כז(

י סבר "ל היא, שר"י ור"שמחלוקת ר

שבייחדוהו זה מספיק כדי שיקבל שם 

ל סבר שנהיה לרודף רק "רודף, ואילו ר

כשגם חייב מיתה, כי אם לא פשע, לא 

ם "מקבל דין רודף. והוסיף שאף שהרמב

ל יודה "ז לגבי הולד הנ"ל, בכ"פסק כר

ו, ומספיק מה שהתינוק שמותר להורג

 נחשב כייחדוהו.

ז אם יש וודאות דימותו "אבל סיים, דכ

שניהם, וכיון דדברי הרופאים הם בגדר 

 ספק, רק אין מוחים ברופא שברי לו 

אלא דכל זה אפשר "וסיים שם:  כח(

לומר, אם אנו יודעים בבירור שימותו 

פ "שניהם, אמנם הרי זה אינו נודע אלא ע

ל דאמירת "ואנן קיימאמירת הרופאים, 

הרופאים חשבינן לספק כמבואר בדבר מרן 

, "ל"כ אכתי אין מקום להנ"ס, וא"החת

וסיים שאם הרופא ברי לו, והוא רוצה 

 . "לעשות, אין מחויבין למחות בו

ח: כל הדין שלכתחילה אסור "דעת הב

למסור אדם לגויים, הוא רק כשברור 

שרוצים להרגו, אבל אם יש ספק בדבר, 

 פשע בדיניהם, מותר לכתחילה והוא

שגם במקום  ,לגבי הדין שהובא לעיל כט(

, "אין זו משנת חסידים"שמותר למוסרו, 

 ת"שוולכתחילה אסור, עיין במה שכתב ב

]לשונו הובא מכאן  מג סימן( ישנות) ח"ב

 כתב ם"דהרמב פ"אע...": ועד סוף הסימן[

 זה דאין נראה ,לכתחילה כך מורין דאין

, להרגו בפירוש שואליןכש דווקא אלא

 משנת דלאו אליהו ל"דא ,ל"דריב וכעובדא

 דמוטב ם"להרמב דפירשו ,היא חסידים
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 ,ל"ריב י"ע ולא אחר י"ע שיהיה ההי

 בעל ל"דריב דכיון ,לומר וטעמו ת.כדפרישי

 מורה הוא הרי כן כשעושה הנה ,היה הוראה

 לעשות ילמדו דממנו ,לכתחילה לעשות כך

 לומדין היו לא אחר י"ע היה אם אבל ,כן

 איכאו .לכתחילה לעשות כך להורות ממנו

 להרגו דשאלוה התם דדוקא ,למימר

 בסתם אבל ,כן מורין דאין הוא בפירוש

  ]מורין כן[. להרגו באו דלא דאפשר שאלה

לזה: מכך שמסרו הסנהדרין את  ראיהו

 יהויקים לנבוכדנצר

במדרש  דאיתא מהא לזה ברורה ראיהו ל(

, ט. וכן בויקרא רבה פרק ד"צרק פ ר"בב)

 נבוכדנצר שעלה בשעה א,תני" :יט, ו(

 של בדפני וישב עלה ,יהויקום את לכבוש

]א.ה הכוונה לפרבר של העיר  אנטיוכיא

 ,לקראתו גדולה סנהדרי ירדה אנטיוכיא[.

 ?ליחרב הזה בית של זמנו הגיע מרו לוא

 ,בי מרד יהויקום מלך אלא ,לאו -מר להם א

 ואמרון אתון! אלך יואנ לי אותו תנו

 !?עושין וכך :ל"א .לך בעי נ"נ ,ליהויקום

)דברים  בכתי כן לא ?!נפש מפני נפש דוחין

: ל"א ?!'אדוניו אל עבד תסגיר לא' כג, טז(

 הנה בן בכרי, לשבע זקינך עשה כך לא

 שלא כיון !החומה בעד עליך מושלך ראשו

 אותו ושלשלו ,ונטלוהו עמדו ,להן שמע

 אפשר וכי ,להקשות ישד .כ"ע ופייליה

 אליהו דקאמר אהא יעברו גדולה דסנהדרי

 ?!היא חסידים משנת וכי ל"לריב ל"ז

 נעלם לא מ"מ ,בתרא הוה ל"דריב י"דאעפ

 ,טובא קשה ותו !סברא הך גדולה מסנהדרי

 קא אנא ,לאליהו ל"ריב השיב לא אמאי

 נמי עבדי דקא גדולה אסנהדרי סמכינא

  !ליהויקום הכא

דינו של יהויקים כשבע בן ואין לומר ש

בכרי, דשאני שבע בן בכרי שהתחייב מיתה 

 כמורד במלכותבדין תורה 

ה, גופי בן בכרי דשבע בעובדא הניחא לא(

 כדקאמר ,תורה בדין מיתה חייב דהוה דכיון

 ,מיתה חייב בית דוד במלכות ורדהמ כל

 עובדא אבל ,לכתחילה כן מורין שפיר

 תורה ןבדי מיתה חייב היה דלא ל"דריב

 לעובדא ודמי ,דמלכותא בדיניהם אלא

 הכא ש"מ ,ודאי קשיא ,נ"נ עם דיהויקום

 ,לכתחילה הכי גדולה סנהדרי עבדי דקא

 משנת לאו דקאמר ל"דריב בעובדא ש"ומ

  ?!היא חסידים

ועל כרחך דכיון שיתכן שנבוכדנצר רצה 

 לאוסרו בלבד, מותר למוסרו

 ,הוא עניות דעתי לפי שנראה ומה לב(

 נ"דנ בבירור ידעו הוה לא גדולה הדרידסנ

 לא דשמא ,למיקטליה ליהויקום ליה קבעו

 .האסורים בבית לחבשו אלא ליה קבעי

 וכך יהויקום דהשיב הא מתיישב והשתא

 ?!'וכו תסגיר לא כתיב כן לא' וכו עושים

 ?להכא תסגיר לא ענין מה טובא דקשה

 ,חדא :קאמר נפרדות תשובות שתי ,אלא

 ואין ,להרגו אלא איננו נ"נ דעת דשמא

 איןד ופירוש כ"וע ,נפש מפני נפש דוחין

 ,ל"את לודאפי ,ותו .לכתחילה כך מורין
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 בבית לחבשיני אם כי נ"נ דעת דאין

 מאחר מ"מ ,עולם עבד לו להיות האסורים

 לכם אין ,תסגיר לא על עוברים שאתם

 ,לו השיבו גדולה וסנהדרי !בידו למוסרני

 ,נתפסים אנו ןאי ,להמיתך שדעתו פ"דאע

 ,נ"דנ הבדיני מיתה חייב שאתה מאחר

 לא מ"דמ אלא בן בכרי. דשבע וכמעשה

 אתה שאין מאחר ,לכתחילה כן מורין היינו

 שלא מאחר אבל ,תורה בדין מיתה חייב

 אמרת וכאשר ,לאו אם להמיתך דעתו נודע

 על גם עוברין אנחנו אין ,בעצמך אתה

 גרמת שאתה מאחרם, חסידי משנת

 !בראשך דמך גזירותיו על שעברת ,לעצמך

א מלכות בעי דהוה ,ל"דריב עובדא אבל

 ,ד"פצ ר"בב להדיא וכדאיתא ,למקטליה

 ל"וא ה,ופייסי ל"ריב ליה איטפל דקאמר

 לענשיה ולא גברא ההוא דליקטול מוטב

 משנת היתה לא לפיכך על ידי, ציבורא

 יהם,בדינ מיתה חייב שהוא פ"אע ,חסידים

 .תורה בדין מיתה חייב הוה דלא כיון

 נמצא שיש בזה ג' חילוקים לדינא

 אם ,)א(: הם לוקיםיח' ג זה לפי ונמצא לג(

 שרי בן בכרי כשבע ,ת"בד מיתה חייב

 ,ת"בד מיתה חייב אינו אם( ב. )לכתחילה

 משנת לאו ,להורגו ושאלוהו ,בדיניהם אלא

( ג. )לכתחילה כך מורין ואין ,היא חסידים

 ולא ,להם ושימסרוה בסתם שאלוהו אם

 אם ,לאו אם להרגו אם דעתם נודע

 להן למוסרו יכולין ,להם שימסרו בדיניהם

 . לכתחילה כך ומורין

ם שאסור "ח: כל חידוש הרמב"עוד כתב הב

א חולק "והרמלכתחילה למסור, אינו ברור, 

 עליו

 ם"הרמב שכתב זה דדין ,נראה ותו לד(

 דהלא ,הוא דושיח ,לכתחילה כן מורין דאין

 חסידים משנת ולאו דקאמר לשוןה פשט

 ומורין הכי דינא דודאי ,לומר אלא אינו ,היא

 הוא חסידות דממדת אלא ,מדרשא' בי לה

 ,אחר י"ע אלא י"ע נעשה יהא שלא

 דלא הבו ,הוא דחידוש וכיוןישית. כדפר

, בוודאי הלמקטלי בבעו דדוקא ,עלה לוסיף

 ,ספיקא ואיכא ,אותו לנו תן, באומרין אבל

 בבית לחבשו אלא דעתם אין דלמא

 והכי. לכתחילה אף כן מורין האסורים

 כתב דלא איסרלש מ"מהר מדברי משמע

 כן מורין שאין המחמיר כסברת ה"בהג

 ם"כהרמב ל"ס דלא ,אלמא .לכתחילה

 "...וכדכתבינא עמו והדין ,בהא אף להחמיר

 .ח"ל הב"עכ

ולגבי מה שכתב שהסנהדרין חשבו שאין 

יקים, כן כתב בספר נ רוצה להרוג את יהו"נ

ם, יסודי התורה ה, "עבודת המלך )על הרמב

ב(  סימןת מגיא ההריגה )"ה(. ואילו בשו

כתב שהצירוף של הריגת אנשים רבים 

וחורבן בית המקדש, דוחה את מידת 

ד לא "החסידות כלפי יהויקים. ואמנם לענ

קשיא מידי, דהמידת חסידות היתה, 

ה ל עדיף שיעש"שבדרגת חסידות של ריב

י אחר, "י אחר, אבל כל זה רק בדאפשר ע"ע

י אחר, אין להתחסד "אבל כשאי אפשר ע
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נ דרבים, ויש למסור את "במקום פיקו

כ למסור את יהויקים לא היה "היחיד, וא

 .י הסנהדרין"י אחר, אלא רק ע"שייך ע

 (,שופטים פרק טו, פס' יב)ם "ע במלבי"ע

שמה שבני יהודה מסרו את שמשון היה 

רי גם ייחדהו וגם היה חייב מיתה כדין, שה

ב כ כב( "ק )שמו"לפלשתים. ואילו ברד

כתב דהדבר היה מותר רק בגלל ששמשון 

 )יסודי התורה ה, ה( הסכים. ובאור שמח

כתב שהיה מותר להם למוסרו כי נחשב 

, שהרי במעשיו סיכן את חייהם לרודף

ע "ת מגיא ההריגה שם, וע"כ בשו")וכ

 ה א אות עה(.  במגדל עוז אבן בוחן פינ

 

 הריגת הילדים להצילם משמד - סימן לט

 412ג, הערה  סעיף, שייך לשער ב, פרק ב

נחלקו הראשונים, אם מותר לשחוט 

 התינוקות בשעת השמד

שהבאנו  ,ג סעיף, ב פרק, ב שערעיין ב א(

, (ד  קנז"יו)ק הבית י בבד"הבאת דברי 

לגבי השוחטים ראשונים,  שהביא מחלוקת

ך "קות בשעת השמד, ושהשהתינואת 

 .הביא את שני הדעות

ש: אסור להרוג את עצמו "דעת היש

ז, ואדרבה, "נסיון עמחשש שלא יעמוד ב

יסבול העינויים, והבא ליטהר מסייעים 

 בידו

 פרק קמא בבא מסכת) שלמה של יםוה ב(

 אפילו, ונראה" ה לשונו:זכתב, ו (נט סימן ח

 ויענ שלא ומתיירא ,םיגוי בידי נתפס אם

 את ימית לא מ"מ ,ז"ע שיעבוד עד אותו

 והבא, כחו לפי העינויים כל ויסבול ,עצמו

 לקבל יכול ואולי ,לו מסייעים לטהר

( ג:ל כתובות) שאמרינן ואף. הענויים

 כבר ועזריה מישאל לחנניא נגדינהו אלמלא

 ה"ד שם) ס'התו פירש הלא א?!לצלמ פלחו

 אינו דנבוכדנצר דהצלם משום ,(אילמלי

 .ממש ז"ע היה ולא, המלך לכבוד אלא עשוי

 היו שלא ו"ח ,ממש ז"ע היה אם אבל

 היו עקיבא' ר דהא, םיהעינוי מקבלים

 ברזל של במסרק בשרו את סורקים

 מצטער הייתי ימי כל ,ואמר ,(א:ס ברכות)

 :ואקיימנה לידי יבא אימתי, זה פסוק על

 אלו פרקס' תו) 'נפשך ובכל לבבך בכל'

 אותו לענות מלכות דרך אין כ"וג(. נערות

 או, אותו דנין אלא ,ז"ע שיעבוד על

 ואל יהרג, כ"וא. חמורה במיתה או, בשריפה

 כמו, בעצמו חובל קרוי אינו וזה, יעבור

 ז"ע) מעמידין אין בפרק ש"הרא שכתב

 בעצמו חובל קרוי שאין ,(ט סימן ,ב"פ

 בעצמו אבל'. כוו ליהרג עצמו כשמניח

 ק"בפ הדיאל מצינו וכן. אסורד פשיטא

 ל"שא, תרדיון בן חנינא' ר גבי( ח.י) ז"דע

, האש בו ותכניס פיך פתח בי,ר, תלמידיו

 שיטלנה מוטב, אמר. במהרה נשמתך ותצא
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 קשיב אבל. בעצמו יחבול ואל, שנתנה מי

 ."מיתתו לקרב לאחרים

אבל מותר להרוג עצמו לצורך הצלת רבים, 

 כשאול המלך

 יראמתי אם מ"ומ"[ :ש"]ממשיך היש ג(

 ויאבדו אחרים יהודים על אותו יענו שלא

 מקצת שיש כמו ,מישראל נפשות כמה ו"ח

 אחד יהודי שמענין, שקר דבר על מושלים

 מותר, הרבה ה"בעו יאבד ואחד ,הכלל על

 זה על כיון ה"ע שאול ואולי, בעצמו להרוג

 ,שסבר ,(ד, לא א-מואלש) חרבו על שנפל

. אותו ויענו, בו יתעללו בידם חי יפול אם

 לראות יכולים לא ישראל בני ומסתמא

 נפשם על יעמדו ולא, המלך בצרת ולשמוע

 רבבות כמה ויפלו, ולהצילו נקמתו מלנקום

 עליו שנגזרה ידע כבר והוא. מישראל

 אמר זה ועל. מהם ימלט שלא, הגזירה

, כלומר, 'ודקרני הערלים יבואו פן', קרא

 בי ויתעללו, אותי וממיתים, ידקרוני שבסוף

 מותר אחרים נפש קוחיולפ, מיתה קודם

 מלך כבוד משום אפשר וגם. בעצמו לחבול

, הערלים בידי שימות ראוי שאין'. ה משוח

' ה חילול והוא, ובזיון עינוי מיתת בו ויעשו

 ."אמונתנו בדת

ואין לומר ששאול הרג עצמו כדי שלא 

 יחטיאוהו, דלא משמע כן מהפסוקים

 כתוב תישמצא אף" [:ש"וממשיך היש] ד(

 :ל"וז ,(ח.י ז"ע יעקב עין) א"הריטב בשם

, תרדיון בן חנינא' דר בהגדה דאמרינן הא

 אחבול ולא, שנתנה מי שיטלנה מוטב

 אומר שהיה, ס'התו בגליוני כתוב. בעצמי

 יכריחוהו שלא דמתיירא היכא, ל"ז ת"ר

 והכי, בעצמו לולחב מותר ,דת על לעבור

 כתיב( ט"י, ד"ל ר"ב) במדרש איתא

 לנפשותכם דמכם את אך'( ה, ט בראשית)

 יחבול שלא לאדם אזהרה מכאן, 'אדרוש

, ישראל מלך כשאול אפילו יכול. בעצמו

, בעצמו שחבל ,שופיר. מיעוט 'אך' ל"ת

 ,דת על יעבירוהו שמא מתיירא שהיה מפני

 לשחוט לומדים ומכאן .שרי ג"דבכה

 כ"ע. דת העברת מפני, בגזירות הנערים

]א.ה יש לעיין האם  ס'תוה בגליוני מצאתי

ההיתר הוא רק לשחוט את התינוק שלו, או 

שגם מותר לשחוט תינוק יתום כדי שלא 

יפול לשמד. או שמא אפילו מותר לשחוט 

תינוק של חבירו המתנגד שישחטו את 

. ועיון תלמוד שצריכין דברים והם. בנו[

 גדולי בשם ושמענו, זקן הורה שכבר אלא

. ל"עכ ,מעשהל הלכה בו שהתירו, צרפת

( אלא ה"תוד) י"ר מדעת מוכח כבר אבל

 מפני עצמו את להרוג אסור שכתב ,שאינו

 אפילו משמע, שירא סתם ומדכתב. שירא

 וכן. דת על יעבירוהו שלא, שמים מיראת

 להניח אלא התיר לא( שם ז"ע) ש"הרא

 ,בעצמו חובל קרוי אינו וזה, ליהרג עצמו

 שאול דעת וגם. בעצמו שיחבול לא אבל

 רוצה היה לא כ"דא, שכתב כמו כן היה לא

 כמו ,'נפשך ובכל לבבך בכל' המקרא לקיים

 לישנא וגם !זה על מצטער שהיה, עקיבא' ר

 שיעברוהו משום, כלל משמעת לא דקרא

 לצערו, בו עללותי שלא אלא ,דת על
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 יבואו פן' שנאמר כמו ,אותו ולענות

 מפרש שהוא ואפשר. 'בי ויתעללו הערלים

 היה זה ועל, עבירות על בי ויתעללו

, מיתה עניין וזה, ודקרני אמר הלא. מתיירא

 הוא אלא. וקטלוני יהונתן תרגום וכן

 במדרש מיעט זה ועל ,שכתבתי מטעמא

 המדרש כיון לא אבל. לנפשותיכם אך לעיל

 ו"וק. דת העברת מפני עושה שאול שהיה

 כדי, בניו את לשחוט הגזירה בשעת שאסור

 בעצמו אפילו כי. שמדב אותם יטמאו שלא

. באחרים ו"ק, לחבול רשאי אדם אין

 יחזרו לכך וזוכים ראוים אם ומסתמא

, לגמרי ופטורים, אנוסים הן ועכשיו, מעצמן

. שנים כמה אחר חוזרים האנוסים רוב כ"וג

 ש."ל היש"עכ ,"חוזרים בניהם ולפעמים

דעת להיו גדולי ישראל, שהתירו איבוד 

 ל משמדוהריגת ילדים, כדי להינצ

גדולי צרפת שהתירו למעשה ודעת  ה(

 גם  האובהלשחוט הילדים להצילם משמד, 

 בספרו ,(רטו אות גיטין)' תוס בפסקי

 קינה) באב לתשעה בקינות ועיין. האגודה

 תולדות ,מבוא) המפורש ובמחזור, (כט, כב

 ,'התוס מבעלי ט"יו רבינו על ,(הפייטנים

 כ"ואח אנשים שישים שחט עצמו שהוא

 . עצמו טשח

 בשם כתב( יז, י אות) הגדולים שם פרובס

 שבזמן ,(אמשטרדם דפוס ב"ל דף) היוחסין

 ,(ש"הרא בן) יהודה רבינו עצמם הרגו צרה

 בעל יעקב רבינו אשתו ,וחמותו ,ואשתו

 דיראו ,הגזרה בשעת בטוליטולה ,הטורים

 מה ואמנם) בניסיון לעמוד יוכלו שלא

 שםמ יוחסין ספר הביא ושם": שהוסיף

 לעמוד יכול שאינו דירא דהיכא ,מרדכי

 ,ז"ע חזקה ראיה לו שיש וכתב ,'וכו בנסיון

 שלא על מהגג עצמו שהפיל כובס מההוא

 בת ויצאת להזדמן באשכבתיה דרבי, זכה

' פ ש"כמ ,ב"העה לחיי שמזומן קול

 צריך היה ניסיון באיזה מובן לא ."הנושא

 ?!(.לעמוד הכובס

 

ז, מבוסס "ד עההיתר לרצוח כדי לא לעבו

על כך, שעבודה זרה חמורה  מכל העבירות 

 ואפילו משפיכות דמים

 הילדים את לשחוט ההיתר בעניין ו(

 הותר כיצד, להבין יש, לשמד שילכו מחשש

 חזית ומאי, ז"מע להנצל כדי תרצח לא

 יעברו ז"דע ,ועוד ?!מהאי האי להעדיף

)אכן  !?ברצון עוברים תרצח ולא, באונס

אחת עבירה,  םרק פע ברציחתם יעשה

 עיין לקמןז יחטאו הרבה פעמים, "ואילו בע

 בסברא זו(.

ואם נימא שע''ז חמיר מש''ד, י''ל שאכן 

 עדיף לעבור על ש''ד שקיל טפי מע''ז.

, א פינה, בוחן אבן, עוז מגדל) ץ"ביעב ועיין 

 או ,לעבור שמוכרח במי שדן(, קח-קז אות

, ירחמ מינייהו היי, רציחה על או, ז"ע על

 בודת אליליםשע הוא פשוט דבר"ל שם: "וז

 שאם ,מ"פקנ, כולה התורה מן חמורה

 לו ונותן ,ם"עכו אצל בשביה ישראל

 או, התורה ולשמור בוד אליליםלע הברירה
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 בודאי, א"לע ושלא התורה כל על לעבור

 ואפילו, א"ע ולא התורה כל על יעבור

 באופן ד"וש ע"בג גם לעבור יכריחנו

 שאינו עולם קרקע שהוא נודהיי, שזכרנו

 איש או, אשה לאנוס כגון, מעשה עושה

, זכר במשכב לשכבו או בערוה אותו לתקוע

 ."למעכו נוקיהת על להשליכו וכן

ואמנם בדבריו אלו עדיין אין הוכחה שע''ז 

הדוגמא שהביא היא  חמור מרציחה, שהרי

של רציחה שאין בה מעשה, ושמא ברציחה 

  ''ז.במעשה חמורה ממעשה של ע

ע, דאי אפשר "שפיכות דמים חמורה מג

ז ורציחה ללא "ע בע"לתקן בתשובה. וצ

 מעשה, הי מינייהו חמיר

 רותיהעב בשתי אבל" ץ:["]ממשיך היעב ז(

 זה באופן ע"מג חמורה ד"ש ודאי ,האחרות

 הישראל ביד האנס יעמיד שאם ,עצמו

 לתקעו להניחו אם ,לו שיבחר האנוס

 בו למעך או ,(תהאו לבעול אשה וכן) ערוהב

 בעל שבערוה בדבר להכשילו לו יבחר, נפש

 שאי לפי ,פשוט נראה זה, ד"בש ולא, כרחו

 שאין רהיעב היא ד"וש, נפש להחזיר אפשר

 כ"משא. שופכו בדם אם כי, כפרה לה

 וגם. בתשובה תקנתא לה דאית בעריות

 בעל א"ע לפני קומתו בכפיפת בלהעבירו

 ,חמור יזהא ע"צ, הנפש בו למעך או ,כרחו

  .ץ"ל היעב", עכ"מעשה עושה שאינו אחר

 ,גופא ברציחה גם לעיין יש ולכאורה)

 ,מד סימן ג בשער לקמן שהובאו לדעות

 לא משום עובר לדעת עצמו מאבדהש

 לרצוח, טפי חמיר איסור איזה כ"א, תרצח

 אם נימא ,כאמורו. (חבירו לרצוח או עצמו

 ניחא, דמים משפיכות טפי חמיר ז"דע

הריגת עצמו כשחושש שלא יעמוד  מעשה

  .ז"בניסיון של ע

ע "ל, אלא שג"לכאורה יש להוכיח דלא כהנ

ד, מרב כהנא שקפץ מהגג כדי "חמור מש

ן בפרשת "שלא לחטוא עם נכרית, ומהרמב

 אחרי מות

 כהנא שרב מהולכאורה יש להוכיח מ ח(

 כשלילה לא כדי.(, מ בקידושין) מהגג קפץ

ה, שהרי ע חמור מרציח"בנכרית, שג

 ע"הסכים להרוג עצמו כדי לא להיכשל בג

]ואמנם סתם נכרית, שהבעילה אינה 

ע, דהרי באופן שאינו "בפרהסיא אין זה ג

. ולכן כתב דרך חתנות אינו אסור מהתורה

הריטב''א בקידושין לט: שאכן מיירי 

 רבנן דהני ו"נר מורי אמרבפרהסיא, וז''ל: ''

, יהגו ביאת משום לקטלא נפשייהו דמסרי

 ,התורה מן שאסור מעשה היה בפרהסיא

, שהיה כמעשה בו פוגעין קנאין ובמזיד

 ואל שיהרג עריות לוייג בכלל הוא ולפיכך

 שלא ואפילו עצמן להנאת ואפילו יעבור

 אסורא בה לית בצינעא אבל, השמד בשעת

 זרה עבודה במסכת כדמוכח דאורייתא

 עשה לא ואם יהרג ואל שיעבור ודינו( :לו)

 להוכיח לכאורה ישו. [''בנפשו חייבמת כן

 ן"הרמב של קדשו מדברי, ל"הנ את

: שכתב(, כט, יח, ויקרא)בפרשת אחרי מות 

 כמיתת הגדולים העונשין בהיות ,והטעם..."
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 מפני, הבעילה בעניני ,והכרת דין בית

 אצל מאד נמאס דבר העריות שגילוי

 ובמקומות הפרשה בזאת כנזכר, התורה

 לעולם מזכירין םוחכמי, בכתוב רבים

, דמים ושפיכות עריות וגלוי זרה עבודה

 וקודם זרה עבודה אחר אותה יזכירו

.( קו סנהדרין) שאמרו וכמו, דמים שפיכות

 לענין ויש. הוא זמה שונא אלו של אלהיהם

כוונת  אורה ולכ. "היצירה בסוד גדול סוד

, ע"ג כ"ואח, ביותר חמורה ז"שען, "הרמב

 . ל"לנ וניחא, כולםמ קלה ד"ש ואילו

ע "ן בפרשת יתרו מפורש שג"אבל שברמב

ע צריך חיזוק "ל, ורק ג"ד, וכנ"קיל מש

יותר, ומה שמסר רב כהנא נפשו, יתכן 

משום שראה שהעם פרוץ בכך, וכדברי 

 י"הנימוק

 רושובפי) ן"ברמב מצינו שמאידך אלא ט(

(, יג, כ ,יתרו שתבפר ,הדיברות עשרת על

 ועונשן ומרןבח המצות סדר כן...": שכתב

 כן ואחרי, דמים שפיכות ז"ע אחר, הוא כך

 נפש בתיגנ הזהיר כך ואחר ,עריות לוייג

 כותב ן"הרמב וכאן. "...וגזל שקר ועדות

 !החומרא גודלב תלוי זה שסדר מפורשב

 לא, שבפירושו על ויקרא ,לומר צריך ולכן

  אלא, העבירות לחומרת ן"הרמב התכוון

, התורה של מהסדר שונה ל"חז של הסדרש

 יתרו שתבפר ן"הרמב כדברי התורה כי

 ל"וחז, חומרתם לפי את העבירות מסדרת

 לפי ,מות באחרי ן"הרמב כדברי מסדרים

 אצל לחזק שצריך חכמים שראו מה

 ולכן, בו נכשלין שיותר בדבר האנשים

 כמה להדגיש כדי, ש''דל ע"ג את הקדימו

 את ולהרחיק, וניאוף זימה שונא ה"הקב

 זונים שאנשים, זו מצויה רהמעבי האדם

, ז"ע: הוא האמיתי הסדר, זה ולפי .אחריה

, מעונשי העבירות גם מוכח וכן) ע"ג, ד"ש

 עונשה ז"עש ,:מט בסנהדרין כמבואר

שהעבירה  ע"גו, סייף עונשה ד"שו, סקילה

נענש , איש אשת עבירת המצויה היא

 כך ואכן .בחנק שהוא קל היותרבעונש 

)לבעל  ן"הרמב על מרדכי בתכלת רשפי

עדיף ש ץ כדלעיל,"וכן דעת היעב, הלבוש(

 לה אין ד"שש, ד"בש משיעבור ע"בג עבורל

 ם"רמבמו שכתב הכ, בתשובה כפרה

ומה שמסר רב  .(ט' הל ד"פ) רוצח בהלכות

ע, יש "כהנא נפשו כדי לא לעבור על ג

)סנהדרין  לבאר על פי דברי הנימוקי יוסף

 אם"ל: ", וז(ד סימו קנז"יו)י "בב והובא ,יח.(

 ורואה, שמים וירא חסיד גדול אדם הוא

 השם את לקדש רשאי ,בכך פרוץ שהדור

 כדי ,קלה מצוה על אפילו עצמו ולמסור

 בכל ולאהבו השם ליראה העם שיראו

ש בעבירה חמורה כזו של בעילת ". וכ"לבם

 הלכות)ב ם"מבנכרית שכתב עליה הר

 ,זה עון"ל: "(, וזז הלכה יב פרק ביאה איסורי

 קל יהי אל, ד"יב מיתת בו שאין פי על אף

 בכל שאין הפסד בו יש אלא, בעיניך

 הוא בנו הערוה מן שהבן ,כמותו העריות

 פי על אף ,נחשב ישראל ובכלל ,דבר לכל

, בנו אינו ,הכותית מן והבן .ממזר שהוא

 אותו מסיר מאחרי בנך את יסיר כי :שנאמר
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", ואמנם יש לחלק, ה' אחרי מלהיות

י לא מיירי "וקי יוסף שהובא בבשהנימ

שהורג עצמו בידיים, אלא רק מניח שהגוי 

 . יהרגהו, ואילו רב כהנא קפץ בעצמו מהגג

ז חמורה יותר מרציחה, כי היא יסוד "ורק ע

התורה. ומה שאהרן לא הפרישם מהעגל 

ז "ו, שאני עגל דלא היה עהומחשש שיהרג

 ן"כמו שמבאר הרמבוממש, 

יש  לכאורהד, יש להקשות ואמנם י(

ממה  להוכיח שש''ד יותר חמור מע''ז,

 הלכה ד פרק רוצח הלכות) ם"רמבכתב הש

 העדים שני היו ולא נפשות ההורגט(: ''-ח

 אותן כונסין הרצחנין אלו כל... אותו רואין

 לחץ ומים צר לחם אותן ומאכילין לכיפה

 אותן מאכילים כך ואחר מיעיהן שיצרו עד

 .החולי כובדמ נבקעת שכריסם עד שעורים

 מיתת מחוייבי לשאר זה דבר עושין ואין

 ממיתין מיתה נתחייב אם אלא דין בית

, אותו פוטרין מיתה חייב אינו ואם אותו

 דמים משפיכות חמורין עונות שיש פ"שאע

 כשפיכות עולם של ישובו השחתת בהן אין

 או עריות לומר צריך ואין ז"ע אפילו, דמים

 שאלו, יםדמ כשפיכות אינן שבת חילול

 ה"להקב אדם שבין מעבירות הן העונות

 לבין שבינו מעבירות דמים שפיכות אבל

 הוא הרי זה עון בידו שיש מי וכל, חבירו

 ימיו כל שעשה המצות כל ואין גמור רשע

 הדין מן אותו יצילו ולא זה עון כנגד שקולין

 ולמד צא'. וגו 'נפש בדם עשוק אדם'' שנ

 לא רק בו נאמר שהרי ז"ע עובד מאחאב

 וזכיותיו עונותיו וכשנסדרו כאחאב היה

 שחייבו עון נמצא לא הרוחות אלהי לפני

 כנגדו ששקול אחר דבר שם היה ולא כלייה

 ותעמוד הרוח ותצא' שנ נבות דמי אלא

 וגם תפתה לה ונאמר נבות רוח זו' ה לפני

 אלא בידו הרג לא הרשע הוא והרי תוכל

'ל '', עכ'בידו להורג וחומר קל סיבב

 .הרמב''ם

ועוד הוכחה לכאורה שש''ד חמיר מע''ז 

 ,העגל במעשה אהרןמצינו בחשבונו של 

 ויבן אהרן וירא": (.ז) בסנהדרין כמבואר

 בר בנימין רבי אמר? ראה מה, לפניו מזבח

 שזבוח חור ראה: אלעזר רבי אמר יפת

 השתא - להו שמענא לא אי: אמר, לפניו

 יהרג אם בי ומיקיים, בחור כדעבדו לי עבדו

 להו הויא ולא, ונביא כהן' ה במקדש

, לעגל דליעבדו מוטב. לעולם תקנתא

אמנם  ."בתשובה תקנתא להו הויא אפשר

 חמורה פחותיש לדחות שסתם רציחה 

 עבודה הלכות) ם"רמבוכמו שכתב ה  ז,"מע

 עבודת מצות": (ד הלכה ,ב פרק זרה

 וכי' ,שנאמר ,היא כולן המצות כנגד כוכבים

 ומפי ,'וגו המצות כל את תעשו ולא תשגו

 הכתוב כוכבים שבעבודת ,למדו השמועה

 בעבודת המודה שכל למדת הא, מדבר

 ובכל כולה התורה בכל כופר כוכבים

 מאדם הנביאים שנצטוו מה ובכל הנביאים

 צוה אשר היום מן שנאמר ,העולם סוף ועד

 בעבודת הכופר וכל, לדורותיכם והלאה' ה

 ובכל כולה ההתור בכל מודה כוכבים

 מאדם הנביאים שנצטוו מה ובכל הנביאים
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 המצות כל עיקר והוא העולם סוף ועד

ורק כאן שמדובר בהריגת כהן ונביא . "כולן

את חור שהיה נביא  דהוי מרידה בה', שהרי

אותו  שיהרגו גם ויש לחשושכבר רצחו, 

או שהכוונה שאהרן עצמו הוא  ,שהיה כהן

א חמורה גם כהן וגם נביא, ורציחתו הי

שם העדיף שלא להפרישם. ובפרט  ביותר,

שם  ן"רמביומתק הדבר, לפי מה שביאר ה

 שלא"ל: "(, וזא ,לב שמותבפרשת העגל )

, ומחיה ממית לאל להם להיות העגל בקשו

 ירצו אבל, עליהם אלהותו עבודת וקבלו

 וזהו. דרכם מורה משה במקום להם שיהיה

 לי אמרו לא כי טען, אהרן של התנצלותו

 לפניהם ילכו אשר אלהים להם שאעשה רק

 ואם, לך היה מה ידעו שלא, אדני במקומך

 למי צריכין היו הם ולכן, לא אם תשוב

 אתה תהיה שלא זמן כל דרכם להם שיורה

 וילכו יעזבוהו ,תשוב אולי ואם, עמהם

 כיון כי, הדבר היה וכן. כבראשונה אחריך

 העגל את הניחו מיד משה את העם שראו

 עפרו ולזרות לשרפו לו שהניחו בו ובעטו

 עליו חולק מהם היה ולא, המים פני על

 אמר ולא, הוכיחם שלא תראה וכן. כלל

 את וירא במחנה בבואו אבל, כלום להם

 לקח והוא, ממנו ברחו מיד ומחולות העגל

 ולא להם אותו וישק אותו וישרוף העגל

 דרך אין, לאלהים להם היה ואלו. כלל מאנו

 הן, אש לשרפת ואלהיו לכומ אדם שיניח

 ולא לעיניהם תועבתם את ישרוף

ז "כ, לא היה חטא העגל ע"וא ."?!יסקלוהו

ממש, ולכן העדיף אהרן שלא להפרישם 

ואפשר עוד  מכך כשחשש שיהרגוהו.

להוסיף שחשש אהרן שבין כך הם יעשו 

עגל, אלא לכתחילה העדיפו שאהרן יעשה 

להם, ולכן חשב שחבל שלחינם יחטאו 

ח, ועוד שחשב לדחותם למחר ברצ

 ובינתיים משה יגיע.

ז, מדוע החמיר אהרן "ואתי שפיר לפי

 ברציחה יותר מאיסורים רבים של העגל

, להקשות ל"ז מורי מאבי ושמעתי יא(

, פשוט יותר חשבון עשה לא אהרן מדוע

 אחד רק הרי ,ברצח יעברו ישראל שאם

 במחלוקתיהיה תלוי ש שיתכן)ועוד  יעבור

ב בסנהדרין עח. בהכהו עשרה "יבחכמים ור

 לעשות יוכלו שברצח ועוד, בזה אחר זה(

 לדבר שליח שאין ועוד, קטן י"ע או, בגרמא

, כשלילהרבים  יכולים גלבע ואילו, עבירה

 את ולחזק להוסיף ויש !קרה שאכן וכפי

 יהונתן רבינו של הסברו פ"ע שאלתו

 בבראשית' יהונתן דברי' בפירושו)ץ אייבשי

 ה"ע אבינו אברהם של חששול( יג, יב

 באים שכשהם, ה"ע אמנו לשרה שאמר

, מהמצריים להזהר עליהם, ימהמצר

 אברהם את יהרגו שרה את יראו שכאשר

 שהיא כן ועל, לאשה שרה את לקחת בכדי

 ובעבור, אשתו ולא אחותו שהיא תאמר

 והביאור. בגללה תחיה ונפשו לו ייטב זאת

 שאחת היות, היה אברהם של בחששו

, עריות גילוי הוא נח בני מצוות שבעמ

 שבע מקיימים הנראה ככל מצרים ואנשי

 יהרגו שמא אברהם חשש לכך, אלו מצוות
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 גילוי באיסור כשלילה שלא כדי, אותו

 אברהם חשב ומדוע. שרה בלקיחת עריות

, עריות גילוי מאיסור יחששו שהמצריים

 על יעברו, זה איסור על לעבור שלא ובכדי

 רציחה איסור הריולכאורה,  .רציחה איסור

 איסור כמו בדיוק המצוות משבע היא אחת

 חשש שאברהם אלא?! עריות גילוי

 אשת יקחו ואם שהיות יסברו, שהמצריים

 עוברים בחיים שבעלה עוד כל הרי, איש

, עריות גילוי איסור על מחדש פעם בכל

 רק יעברו, בעלה את יהרגו אם, ומאידך

 אם גם, כן לע ,רציחה איסור על אחת פעם

 גילוי מאיסור יותר חמור רציחה איסור

 אחת פעם לעבור עדיף זאת בכל, עריות

 לעבורמ רציחה של החמור האיסור את

. עריות גילוי של האיסור את פעם בכל

 לשרה אמר הוא כן על, אברהם חשש ומזה

 לא כן ומחמת, אחותו שהיא שתאמר

, (שם) 'יהונתן דברי'ב עוד והוסיף. יהרגוהו

: פליאה במדרש דאיתא מה מובן זה ישלפ

 ששוחטין מכאן - את אחותי נא אמרי"

 מדברי ללמוד ניתן ומהיכן ."בשבת לחולה

 שהיא במצרים שתאמר לשרה אברהם

 אלא? בשבת לחולה ששוחטים, אחותו

(: יד סעיף ,שכח סימן ח"או) ע"השו שפסק

, בשר וצריך סכנה בו שיש חולה היה"

. "...נבילה אכילנונ אומרים ואין. לו שוחטים

, שהרי זו הלכה בביאור הראשונים והאריכו

 לכאורה נבילה שהיא בלאו קלה משבת!

 כלל ובתשובותיו ד"י סימן יומא) ש"הרא

 ,הוא שהטעם ששמע, כתב( ה סימן ו"כ

 איסור באכילת קץ החולה יהיה שמא

 דהוא, כתב ם"הרמב ובשם. ויסתכן ויפרוש

 ועל ,נפש פיקוח אצל הותרה ששבת משום

. ט"ביו ששוחטים כדרך לחולה שוחטים כן

 בו שיש בשר להם יש אם, זה ומטעם

 איסור בו ונמצא ששחטו או, דרבנן איסור

 הטור פסק וכן, ולשחוט לחזור מותר, דרבנן

 הובא, תסג סימן) מרדכי ובהגהות. שם

 איסורי ותקלת שהיות ,כתב( שם ח"בב

 ,.(ז) בחולין כדאיתא, מגונה אכילה

 אכילת תקלת מביא ה"הקב אין שלצדיקים

 עליהם שמביא למרות, ידם על איסור

 איסורי אפילו, אחרים איסורים תקלת

 שבת) והטה שקרא ישמעאל כרבי, סקילה

 להכשל מאשר שבת לחלל עדיף לכך:(, יב

 :ד יומא) ן כתב"והר. נבלה אכילת באיסור

לגבי ש שלמרות, נוסף טעם( וגרסינן ה"ד

 שבת איסור יותר חמור ,האיסור עצם

 סקילה איסור הוא ששבת, נבילה מאיסור

 היה לכאורה כן ועל, לאו איסור הוא ונבילה

 לחלל מאשר להינב שיאכל להתיר ראוי

 ושחיטה היות מקום מכל, בשחיטה שבת

 של אחד איסור רק היא החולה עבור

, נבילה איסור לעומת, נשמה הוצאת

 שיש ראויה חתיכה לאכול צריך שהחולה

 איסורא איכא וזית זית ובכל, יתיםז כמה בה

 לא להינב של רבים איסורים, להידנב

 של אחד איסור מול קל כאיסור נחשבים

 איסור על שיעבור עדיף כן ועל, שבת

 איסורי על שיעבור במקום בשבת שחיטה

 עושהו האיסור הכפלת כי, רבים נבילה
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 מובנים הללו ן"הר דברי פ"וע. יותר לחמור

 החשבון שאותו, המדרש דברי היטב

 יהרגוהו שמחמתו אברהם שחשב

 הוא הדין זה חשבון מחמת, המצריים

 של וכביאורו, בשבת לחולה ששוחטים

 .ן"הר

פ קשה, מדוע לא חשש אהרן "עכ

רבים של העגל יותר מהרציחה לאיסורים ה

ן שהעגל לא היה "ולדברי הרמבהאחת? 

ז, מיושב, שברור שרציחה אחת חמורה "ע

 ממנו.

ר הגאון הגדול רבי שריאל "ואמר לי מו

א, שיש ליישב שאף שרק "רוזנברג שליט

אחד היה רוצח, כיוון שהיה זה ברצון כל 

וכשם נחשב כעבירת כולם,  ישראל,

ז "שמצינו דאף דאין שליח לדבר עבירה, בכ

מ "ך בחו"בדיני שמים נענשים )כמובאר בש

(, כך גם על כדלעיל סימן יגולב,  סימן

ן היו נענשים בידי עבירת רציחתו של אהר

, שדם (נז:) שמים, וכשם שמצינו בגיטין

י, "זכריה לא שקט, אף שהרגו המונים מעמ

י "והרי ודאי שמעשה הריגתו לא נעשה ע

ז בדיני שמים נחשבים כל "כולם, בכ

אים לכל דבר, טהשולחים והמעודדים כחו

שעל  )כג.( השנה ראש וכשם שמצינו בגמ'

 להם אוי"הריגת עשרת הרוגי מלכות 

, ואכן "תקנה להם שאין העולם לאומות

בגמ' זו התחדש עוד יותר, שאף הצאצאים 

ע וחבריו, יענשו, ואף שלא היו "של רוצחי ר

בזמן הריגת עשרת הרוגי מלכות, ואף שרק 

כמה תליינים בודדים עשו את מעשה 

ה מעניש את "הרצח בפועל, בכל אופן הקב

יהם )ואכן אף אכל האומה, ואף את צאצ

ראל, נפרעים מעוון חטא העגל במשך ביש

 . כל הדורות(

אהרן נכון, הגמ' אומרת  גם אם חשבונו של

 שאין לעשות פשרות באיסורים

)ז.(  שהגמ' בסנהדריןאבל יש לידע,  יב(

אומרת, שאהרן לא צדק בחשבונו, וכמו 

 פי על אף"ל: "שמבאר המאירי שם, וז

 לענין ,ממונות דיני לענין נבחרת שהפשרה

 את לו נתיר ,הדיין יאמר ואל ,כן אינו איסור

 הוא .בזה וכיוצא ,זו את יאכל שלא כדי ,זו

 ובוצע ל"ר ,זה מקרא נאמר לא ,שאמרו

 וירא' שנאמר ,אהרן כנגד אלא ,ה' נאץ ברך

 מזבוח ויבן ,ל"ר ',לפניו מזבח ויבן ,אהרן

 רצה שלא על ,לפניו זבוח חור ראה .לפניו

 שומע איני אם ,ואמר ,כך להם לעשות

 יהרג אם בהם ומתקיים ,כך לי עושים ,להם

 ,היה נביא חור שהרי .ונביא כהן ה' במקדש

 עונש ליענש שלא תקנה להם יהא ולא

 ואפשר ,העגל להם שאעשה מוטב .מרובה

ועיין  ל.", עכ"בתשובה תקנה להם שיהא

שהרחבנו בעיין הפסול  לקמן בסימן סו

הגדול שיש בעשיית 'חשבונות' ו'פשרות' 

 וות ה'.במצ

וכן אומרת הגמ' לגבי פשרת יהודה, למכור 

 את יוסף לעבד

 ת"שובעוד בעניין 'בוצע ברך', עיין ו יג(

שביאר (, קלג סימן, ב חלק) מלכיאל דברי

ל: "את הגמ' בסנהדרין לגבי יהודה, וז
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 דאיתא הא ה"בע בארתי זה כגון ועל..."

 נאמר לארבי מאיר אומר,  ,)ו:( בסנהדרין

 ויאמר' :שנאמר ,יהודה גדכנ אלא ,בוצע

 המברך וכל .'וגו בצע מה אחיו אל יהודה

 ברך בוצע :נאמר ז"וע ,מנאץ ז"ה ,יהודה את

 יהודה שייכות דמה ,תמוה והוא'. ה ניאץ

 והנראה ?בזה הכוונה ומה ,ברך דבוצע להא

 שמצדדים ,הדיינים דרך ידוע דהנה ,בזה

. לפניהם יבוא אשר דבר בכל לפשר תמיד

 את ויתבע ,ד"יב לפני אחד ואכשיב והנה

 והדבר ,בפרהסיא גזלו או אצלו שגנב אחד

 את לו שישיב ורוצה ,תויא שהאמת ידוע

 ,ביניהם פשרה לעשות יאמר והדיין ,גזילתו

 די לא כי ,באמרו. לו יצחק השומע כל הלא

 שציער ועל גניבתו בעד אותו קונסין שאין

 ןימ שישאר הדיין רוצה עוד ,חבירו את

 ופשרה. נשכר חוטא ויהא חת ידו,ת הגזילה

 חושב מהם אחד שכל ,היכא רק שייכת

 את לגזול כלל רוצה ואינו ,תויא שהצדק

 והנה. ביניהם לפשר מקום יש בזה. חבירו

 וראובן ,יוסף את להרוג חפצו השבטים

 ועשה ,יהודה ובא. לאביו שישיבוהו אמר

 ,כזו ופשרה. לעבד שימכרוהו ביניהם פשרה

 לו ראוי היה כי. לעשות וירא אין בודאי

 לראובן ולעזור ,חזקה ביד כנגדם לעמוד

]א.ה יש להוסיף שאם יש  אביו אל להשיבו

ליהודה ספק מי צודק, אז צריך להיות הדין 

'שב ואל תעשה', וממילא להחזירו לאביו, 

 ,מ"ר שאמר וזהו. כי אין להענישו מספק[

 שאסור ברך דבוצע מקרא דדרשינן דהא

 של כעין פשרה על קאי ,פשרה לעשות

. מנאץ נקרא בודאי כזו פשרה ועל ,יהודה

 ,רמז דרך רק אינו ,בצע מה לשון ודנקיט

 על נופל לשון בצע לשון ביה דכתיב משום

 אינו באמת ,ברך דבוצע בקרא וגם. לשון

 כוונת עיקר רק. פשרה לשון בוצע דורש

 הוא הרי ,הגזלן שמברך שמי ,הוא הדרש

 שרואים כיון ,גזלנים להרבות שגורם ,מנאץ

 שעושה במי ה"ה וממילא. לגזול בזיון שאין

 מורה זה הרי ,לנגדו גמור גזלן בין פשרה

 אחרי ,הפשרן בעיני גדול עול אינו שגזילה

 הוא ז"ועי ,לפעלו צדק במקצת שנותן

 דברי ת"שול ", עכ"גזלנים ומרבה מנאץ

 .מלכיאל

ז חמורה מרציחה, אין הורגים את "גם אם ע

ז, כיון שמה שהורגים את "לעבוד עההולך 

ההולך לרצוח אינו מפני חומר עוונו, אלא 

 כדי להציל הנרדף

בתחילת שעסקנו בו  ינונחזור לענינו כב(

 הראשונים שאלו לומר יש לכאורה, דהסימן

 כדברי סברו, הילדים את לשחוט שהתירו

 ואין] טפי חמיר ז"שע, ל"הנ ן"הרמב

 את להרוג היתר שאין ממה להקשות

ולכאורה  ,.עד סנהדריןכ, ז"ע ההולך לעבוד

ז חמור מרציחה מדוע אין היתר "אם ע

 לרשע דהלעיטהו'להרגו? דשאני התם, 

 או הנרדף את להצילצריך כש ורק .'וימות

 את להרוג צריך, המאורסה הנערה את

דבר זה  ברור, שאין הריגת הרודף ו .הרודף

 בנערה גםש וןימשום חומרת העבירה, כ

 את הורגים לא ברצון שמזנה המאורסה
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 מרוצח שמבקש במי לעיין ויש .הבועל

 הרוצח את להרוג צריך האם, שיהרגהו

 בשיטות תלויהדבר  שמא או, הרודף

 יש אם, ג בפרק בשער ב,לעיל,  שהובאו

 והדבר .לדעת עצמו שמאבד מי את להציל

' חסד המתת' לעשות דרכוש ברופא מצוי

 מהרופא ומבקש ,חייוב שמאס לחולה

 .[כבשער ג סימן  לעיל ע"ע שיהרגהו,

ע בהיתר להרוג הילדים כדי שלא "עדיין צ

ז, "ז, שהרי גם אם רציחה קלה מע"יעבדו ע

הרי אין אומרים לאדם לעבור על חטא קל 

 כדי שלא יעבור חבירו בחטא חמור

 ז"שע סברוש דאף, קשה עדיין ואמנם כג(

 חטא לאדם אומרים אין והרי, חמיר

 רךיחב להציל(, רציחה של) קל באיסור

  (.ז"ע של) חמור מאיסור

 סימן א"ח)' ודעת טעם טוב' ת"בשו ע"וע

 להמית אדםל חיוב דאין, (והנה ה"ד, קצב

 עבירות' ג-מ להנצל כדי אפילו עצמו את

 אם רשאי אבל, חיוב אין כלומר) החמורות

 (.שאסר ל"הנ הבית בבדק י"כב ודלא, רוצה

שחטו, תינוקות את הלארחות חיים, גם 

 כיון שגם תינוקות מצווים על קידוש ה'

 היא י"בב שהובא חיים רחותהא ולשון כד(

. יח ז"בע א"כריטב ודלא' )תינוקות' לשחוט

 ההיתר איןלכאורה  כ"וא(, "נערים" שכתב

' ה קידוש על מצווים שהקטנים מצד

, חזן יוסף רפאל לרבי) לב החקרי כשיטת]

 הובא) י"מהרא נמוקי(, קמה ס"סו ג"ח ד"יו

, התורה מיסודי ה"פ פרנקל ם"ברמב

 דברי, (קנז סימן) תשובה דרכי(, בליקוטים

 [(ה סימן הבכא בעמק בקונטרס) אפרים

מצד  הסברא יש ש אףאבל יש לומר, ש

 לא אבל', ה קידוש מקיים רק שהקטן לומר

' וזמנים מועדים'ב כתב ז"בכ, ממש חייב

 חייבבאמת  שהקטן, (קעז סימן ח"ח)

ג' -ב להתרפאות באיסורורק  ,בקידוש ה'

 קידוש בזה שאין אינו חייב, מכיוון עבירות,

 ומה שאסור, (כיון שהגוי לא כופהו לכך) 'ה

 בזהו, העבירות' ג חומר מצד הוא לגדול

על  להחמיר לו מותר אבל .מצווה אינו קטן

  .להתרפאות ולא ,הגדול כמועצמו ולנהוג 

בל יתכן, שקטן אינו מצווה על קידוש ה', א

אסור לו להתרפאות בג' עבירות אם הגיע 

 לדעת, כדין בן נח

שקטן  ,להיפך לומר סברא ישאבל  כה(

אסור לו ז "ובכאינו מצווה על קידוש ה', 

 שמח האור שהרי ג' עבירות,-להתרפאות ב

 ס"החת פ"ע חידש, (ביאה מאיסורי ג"פ)

צורך  אין שבגוי, (שיז סימן, קפד סימן ד"יו)

שלוש  גילשיגיע ל "צווהמ בר"לכדי שיהפך 

כיון שזה מכלל  ,סימנים יביאו עשרה,

בגוי,  אלא השיעורים שלא נאמרו לבני נח,

)וכן הוא  גדול  דין לו יש, ןהעני מביןש כל

כ, כתבו הנחל "וא .(מנ''ח סוף מצוה קצב

ג "ד( ובאור שמח )פ ק"ס ,יצחק )בסימן ז

, ובדברי חיים ב("מאיסורי ביאה הל

 יא(, סימןל' נזקי ממון מ ה")חואויערבך 

, והוסיף: לד סימןקמא )ש "והובאו במנח

וכמדומני שגם ראיתי כן בס' התעוררות ''...
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שכיון   ,(''לתשובה מנכדו של החת"ס

דאיתא בסנהדרין )נט.(, שאין דבר 

ש ", ועיישלישראל מותר ולבן נח אסור

שכשיצאו ", שכתב: (ה 'לזה ולזה'"ד)י "ברש

תקדש יצאו ולא ישראל מכלל בני נח לה

פ "הגרי פירושע ב")וע "להקל עליהם

ח,  סימןג מילואים "ג ח'פערלא על הרס'

כ כל קטן ישראל ", ארנח:( עמודה, "בהג

 שהגיע לכלל דעת חייב במצוות בני נח

אלא שהלכה למשה מסיני שלא נענש עד ]

. ועיין בספר שיגיע לגיל שלוש עשרה

'הליכות שלמה' )הל' חג השבועות פרק יב 

ק יט(, שמוכרח כשיטה זו, "ב'דבר הלכה' ס

כי לא מסתבר שאם היה קטן לפני מתן 

תורה שהיה בו דעת והיה חייב במצוות בני 

נח, ועכשיו שקיבל את התורה בסיני ונהיה 

לבן ישראל שיפטר מהחיוב שהיה לו כבר. 

וכן בכל דור בגוי פיקח אשר הוא פחות 

מגיל שלוש עשרה, ובא להתגייר, ואין 

פ דין הוא עכשיו "ה לגייר אותו שהרי עמניע

כגדול ממש, ואף מיד שיתגייר יש לדונו 

מצד דיני ישראל כקטן, אין מסתבר לומר 

שבעקבות הגירות יפטר ממה שהיה מחוייב 

ז' מצוות, אלא כדאמרן -עד כה מהתורה ב

שאכן גם קטן ישראל בן דעת חייב במצוות 

 זה ולפי .א[ סימןע בחלקת יואב "אלו, וע

 .עבירות' ג-ב הדין מעיקר חייב ,שמבין טןק

', ה בקידוש חייבים נח שבני השיטות ולפי

 יהיה הקטן גם ,ל סימן ג בשער לעיל כמובא

 לא שגוי להלכה הוא העיקר ואמנם, חייב

 ,ג"הפמ בשם א"קרע הביאהרי  אבל ,מצווה

 בני נח חייבים לא באונס רקש יתכןש

להתרפאות מרצונם  אבל, נפש במסירות

 קטן גם ,זה ולפי אסור להם. ,ג' עבירות-ב

 .להתרפאות ולא נפשו את למסור יתחייב

 דן, (,ה ק"ס יז סימן) 'נפשך בכל' בספרו

 שהגיע קטן בין ל"הנ בכל חילוק יש האם

 ש"ועיי לחינוך, הגיע שלא לקטן לחינוך

 שלא, (ו ק"ס סו סימן) הבירורים בחלק

 אם שהרי, במצוות להרגילו חינוך שייך

 לקיים יוכל לא שוב, הנפש את ורימס

 ימסור לא אם שני ומצד, בגדלותו מצוות

יעבוד את  לא, שכשיגדל, חשש יש, נפשו

 בעבירות שנטמא אחרי ה' כראוי,

שיעבוד את , חינוך מצוות ויסוד, החמורות

 שאין ,ל"י זה טעם ולפי ה' כראוי בגדלותו.

 לבין לעבירה אותו שאונסין בין הבדל

 חילוק יש האםדן,  ועוד .בעבירה מתרפאין

, בודדות פעמים לעבור אותו אונסיםכש בין

 דת על להעבירו האנס שכוונתכ לבין

 .כשיגדיל משומד שישאר והחשש, לגמרי

 

יש מי שכתב, שגם אם הקטן אינו צריך 

למסור נפשו, אסור לגדול ליתן לו האיסור 

 ע"מצד איסור ספייה. וצ

 ,(ט ק"ס) הבירורים בחלק ש"עייו כו(

 אינו שהקטןכ דאפילו נראה עוד": שכתב

 כדי לעבור לו ומותר ,נפשו למסור חייב

 לגדול אסור מ"מ, נפשו את להציל

 איסור משום, להצילו כדי בידיים להכשילו

 מקרא (.קיד) יבמות' בגמ דילפינן ,יהיספ
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 לגדול אסור זה ולפי .'תאכילום דלא'

 כדי ז"ע לבית או למנזר קטן להכניס

 רק נשאר שאם, לי קשה מנםוא ."להצילו

 הקטן של ונפש פיקוח למה, יהיספ איסור

 גדול ודוחק ?!הזה האיסור את תדחה לא

 הגדול כאילונחשב  יהיספ שבאיסור לומר

 היתר אין וממילא ,ז"הע באיסור משתתף

 .ע"וצ, הנפש את להציל עבירות' ג-ב

 שכתב מה, (ד ק"בס יז סימן) ש"ועיי

 מבוארש, חנה של בניה משבעת להוכיח

 ינק שבהם שהקטן(, נ א"פ) איכה במדרש

  .וחצי שנתייםבן  היהו ,אימו משדי

גם אם קטן אינו מצווה על קידוש ה', יש 

היתר להרגו, שכיון שאינו רשע בכך שאינו 

י "ז ע"מוסר נפשו, מצווה להצילו מע

 הריגתו

פ, אם קטן לא מצוווה על קידוש "ועכ כז(

 רק הוא הקטנים את לשחוט ההיתר ה', 

 שנא מאי להבין וצריך. ז"מע להצילםכדי 

 את להרוג היתר שאין, לעיל שהובא ממה

 שדווקא ,ל"כנ ל"וי? ז"ע לעבוד ההולך

 הלעיטהו' אמרינן, ז"ע לעבוד שהולך ברשע

 םשאינ התינוקות אבל, 'וימות לרשע

 ז"מע להצילם מותר, אנוסים אלא, רשעים

 מכאן ללמוד אין ואמנם, הריגתם י"ע

 אותו כופה שהאנס מי את להרוג ירלהת

, בנסיון יעמוד שלא ידועגם אם , ז"ע לעבוד

 שחייב שהדין כיון, שנאנס פ"אע דהרי

 בנסיון יעמוד לא אם, נפשו את למסור

 ואף, ל"וכנ הלעיטהו וממילא, לרשע נחשב

 מענישין שאין כתב (,ד"ה ה"פ) ם"שהרמב

כ קטן שאינו "משא ,הוא רשע ז"בכ, אותו

 י הריגתו."ז ע"ר להצילו מערשע, מות

ז, במי שאונסים אותו לעבוד "ויש לעיין לפי

י יסורין קשים, לשיטת רבי אליעזר "ז ע"ע

 ק"בשיטמ

 אליעזר רבי לשיטת לדון יש ואמנם כח(

 שבאונסין, (:לג כתובות) ק"בשטמ שהובא

 שאין קשים יסורין י"ע ז"ע לעבוד אותו

 שם ץ"ביעב כתב וכן) לו מותר, קצבה להם

 לפני להורגו היתר יהיה האם(, בכתובות

 לשיטת רשע אינו שהרי, ז"ע ויעבוד שילך

 ?תינוקות מהני שנא מאי כ"וא, אליעזר רבי

 שלםחיי הריגת אדם טריפה כדי להציל  - סימן מ

 514י, הערה  סעיףשייך לשער ב, פרק ב, 

י, שאפילו ספק חיי עולם דוחה "דעת התפא

 עצמו בחייו ודאי חיי שעה, ויכול להציל

הובא בשם  ,י סעיף, ב פרק, ב שערב א(

ז סימן עב(, שאסר "הציץ אליעזר )בחי

לנתק מכשיר הנשמה מטריפה לצורך 

הצלת אדם שלם, ואפילו אם הטריפה 

 אליעזר בציץע שם "עצמו מוכן לוותר. וע

 י"תפאה דעת שהדעה המתירה היא :כתבש

 ש"מהרא שלמד ,'(ג אות בבועז ח"פ יומא)

והובא לעיל, בשער ב פרק ב ) (כב.) בנדרים



781 

 

  

 היינו ,שעה לחיי דחיישינן ג"שאע(, ח סעיף

 קיום חיי ביש אבל, כנגדו קיום חיי באין

 סומק שלו קיום חיי דדם ודאי אזי ,כנגדו

 סומק שאינו ,חבירו של שעה חיי מדם טפי

 מודאי עדיף קיום חיי ספק ואפילו, כך כל

  .בו עצמו את להציל ויכול, שעה חיי

ש שאדם שלישי יעדיף את ספק "ז, כ"לפי

 הצלת השלם

 שלישי כשאדם ש"כ ,ז"לפי ולכאורה ב(

 להציל שיכול טריפה לפניו ויש, להציל הולך

 אחר מישהוויש , שעה לחיי בודאי אותו

 יעדיף, עולם לחיישספק אם יצליח להצילו 

 חזקה כשאין אפילו ,ולכאורה .הספק את

 ספק דייהו ספק כגון, לפשוט את הספק

  .גוי

 

מ לובין, האם "ש גוטפריד והגר"נחלקו הגר

 ס חיי עולם"עדיף ודאי חיי שעה או ס

 בודאי יהודי להציל כשיכול ע"צ אמנם ג(

 ספיקא בספק אחר מישהו או, שעה לחיי

 ספקו, יהודי ספק וכגון, עולם לחיי ושמציל

 הגאון ר"מו את ושאלתי. ההצלה תועיל אם

א, וענה לי, "שלמה גוטפריד שליט רבי

שמסתבר שעדיף להציל את הספק ספיקא 

 מנדל ר הגאון רבי"לחיי עולם. ואילו מו

 את להציל שעדיף ,לי אמר א"שליט לובין

  .בודאי שעה החיי

מ לובין, שחיי עולם ודאיים, "דעת הגר

עדיפים על חייהם של מאה טריפות 

ועוברים. ולדבריו לכאורה הצלתם הודאית 

 'ע"עולם, וצ ס של חיי"עדיפה על ס

 יהודי של עולם חיי שכשיש ,והוסיף ד(

 מאה להצלת גם קודם יהיה, ודאיוב

 הורגיםש ,לדיל במקשה הדין וכמו, טריפות

 והסביר, ראשו הוציא שלא העובראת 

 גם כךו .השלם כמו נפש אינו כי ,י"רש

, שניהם את יהרגו, טנהיבב תאומים שישכ

 ,ו"רצ מצוה ח"במנ עיין] .לטריפות ה"וה

 כיון ,עובר מהריגת קיל טריפה דהריגת

 כ"משא ,עולם חיי לחיות יוכל שעובר

 [.גרידא שעה חיי אלא אינם דחייו פהיטר

 מ לובין,"של הגר דבריו לפיאורה ולכ

ל "ובטריפה ס, [לטריפה עובר שהשווה]

ס של חיי "שעדיף חיי שעה ודאי על ס

, יהודי עובר להציל עדיף כ"ל, א"עולם וכנ

, של אדם שלם ס"ס חיי להציל מאשר

 .ע"וצ

מ הסתפק, האם צריך להיהרג כדי "האג

 שלא להרוג עובר

ובענין הנידון, האם יש יהרג ואל יעבור  ה(

 משה אגרות ת"בשו עייןבהריגת עובר, 

 באיסור שהאריך, (ט"ס סימן' ב חלק מ"חו)

 יש אם שם מסתפקו ,עוברין דהריגת הזה

 כל כמו 'יעבור ואל יהרגדין של ' בזה

 או, החמורות רותיעב' ג של 'אביזרייהו'

 הוא יעבור ואל דיהרג הטעם דכל דלמא

 טפי סמוק דידך אדדמ חזית דמאי משום

 באמת לומר יכול בעובר והכא', כו דלמא

 חייבין אין שהרי, טפי סומק דידי דדמא
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 איסור אלא ואינו, עובר הריגת על מיתה

 .בעלמא

י הוא מסוגיא דנדרים "מקורו של התפא

ב., שעולא העדיף את חיי עולם שלו על כ

 פני חיי שעה של אחר

י הוא מהסוגיא "ומקורו של התפא ו(

)כב.(, שעולא שיבח רשע שהרג  בנדרים

את חבירו מחשש שמא יהרגנו, וכדי 

שיאמין הרשע שעולא לצידו, אמר לו 

שיפרע לחבירו את בית השחיטה כדי 

 שיפהשימות מהר. ואמר לו רבי יוחנן 

י, איך עודדו עולא "שה התפאוהק. עשה

פ שנשאר "להרוג את חבירו מהר, הרי אע

לו רק חיי שעה לאחר הרצח, הרי מחללים 

עליהם שבת, והוי כשולח את חבירו להרוג 

שחייב מיתה בידי שמים, ואיך כדי להציל 

את עצמו עשה כך עולא?! ומזה הוכיח, 

שמותר להעדיף ספק חיי עולם על חיי 

חיי עולם והנרצח הוא  שעה, וכיון שהוא חי

רק חיי שעה, העדיף עולא את הצלת חייו. 

 דאפילו דאפשרז, "י לפי"וכותב התפא

 הוי בעצמו מעשה לעשות עולא צריך בהיה

 גרמא רק שאינו בדיבור ש"וכ, ט"מה שרי

 . בעלמא

י, ודוחה את "הציץ אליעזר חולק על התפא

הראיה מנדרים: א. שם אמר עולא להרוג 

. רק דיבר ולא שכר בכסף. גוסס מיוסר. ב

כ "א שהיה גוי. וכ"א שכבר מת. ד. י"ג. י

מ, שלהרוג טריפה להצלת שלם הוא "האג

 ביהרג ואל יעבור

 לכמה וראיתי"וכתב הציץ אליעזר שם:  ז(

 מדבריו ללמוד י"התפא בדברי שנתפסו

 לחיי אדם להציל שמותר ,למעשה הלכה

 םיסיכוי לו שאין אדם של בדמו עולם

 ואפילו, בלבד שעה לחיי אם כי לחיות

 ולדעתי. כן ידי על אותו יצילו אם בספק

 כזאת ללמוד פנים בשום דאין נראה

 שכותבם, י"התפא דברי י"עפ למעשה

, ובא כמסתפק, 'אפשר' בלשון בעצמו

 דגם .מהלכה נדחים ד"לענ דבריו ועצם

 רק אם כי ,היתר ללמוד אין ש"מהרא

 שעהה חייש ,נוסף נימוק לפנינו יש כאשר

 וכרוכים ,מועטים מאוד המה השני של

 רק ההיתר זאת כל ואחרי, נוראים ןביסורי

 אם שאפילו ,י"התפאהקשה ש ומה .בדיבור

 ,שיהרוג לחבירו אומרה מ"מ היה רק דיבור,

 ם"כרמב, ע"לכו ש"ביד מיתה חייב המשלח

 בדיבור שהותר כמו כ"וא, (מרוצח ב"פ)

 ם"דברמב להשיב יש, במעשה גם מותר

 באמירה אבל, להרוג ששוכר היכי הדין כתב

 .ש"ביד חייב יהיה כ"שג מצינו לא בעלמא

 סימן ג בשער עילל זה בעניין באריכות עיין)

 .א"הריטב בשם שם למלך המשנה כ"וכ(, יג

 שכתב, שם יג סימןב שהובא ך"בש עיין)

 אין מקרה ובכל(, להיפך א"הריטב בשם

 פירש דהמאירימכיון , שם' מהגמ ללמוד

]א.ה לכאורה לפי זה  מת כבר האיש ותושא

נמצא שהתחדש שמותר לנוול את המת 

-קע סימן)נ ודלא כבנין ציון "לצורך פיקו

, [בשער ג סימן ט, שהובא לעיל (קעא
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ל ", עכ"גויים היו שהם הביא ק"ובשטמ

 מצינו, אליעזר הציץ וכשיטת. א"הצי

 ב חלק משפט חושן) משה אגרות ת"בשו

 בדין שהוא פשוט םוג: "שכתב(, סט סימן

 להרוג לשלם כשאונסין ,יעבור ואל יהרג

 ".הטריפה את

מצינו גם במאירי, שמוסרים טריפה 

 להצלת שלם

 הטריפה שדם, י"התפא כשיטת ואמנם ח(

 במאירי מצינו, הבריא מדם אדום פחות

 ה"ובד, לי יראה ה"בד:, עב דף סנהדרין)

 שאין שכל ,שביארנו זה" :שכתב(, ובתלמוד

 לא ,נפש מפני נפש דוחין אין ,רודף שם

 זה את מצילין שאין באחרים דבר סוף

 לו אסור בעצמו אף אלא ,זה של בנפשו

 רבים ואפילו ,חברו בנפש עצמו להציל

 של בשמיני שאמרו והוא ,יחיד בנפש

 לנו תנו גוים להם שאמרו נשים ,תרומות

 את נטמא לאו ואם ,ונטמאנה מכם אחת

 אחת נפש סרוימ ואל ,כולן יטמאו ,לכםוכ

 ,המערב בתלמוד עליה ושנו .מישראל

 בהם ופגעו ,בדרך מהלכין אדם בני סיעת

 ואם ,ונהרגהו מכם אחד לנו תנו ,ואמרו גוים

 ,לםוכ יהרגו ,לכםוכ את הורגין אנו הרי לאו

 ,למדת .מישראל אחת נפש ימסרו ואל

 בהצלת יחיד ואף ,עצמו בהצלת שאף

 אפילוו ,נפש מפני נפש דוחין אין ,רבים

 אמרו מ"מ .שביארנו כמו ,גדול מפני קטן

 ,בכרי בן כשבע להם ייחדוהו שאם ,שם

 לאו ואם ,ונהרגהו פלוני את לנו תנו ,כלומר

 בו שיש כל להם ימסרוהו לכםוכ את גונהר

 שם שאמרו אלא אחד בשביל יםישנ הצלת

 מיתה שנתחייב והוא לקיש ריש אמר

 פי על אף אמר יוחנן' ור בכרי בן כשבע

 היתה שאם ,לי יראה ...מיתה נתחייב שלא

 ידועה זונה ביניהם והיתה ,נשים של סיעה

 אלא ,ייחד לא אפילו ,מנהגה על עומדת

 את ימסרו ,ונטמאנה אחת לנו תנו שאמרו

 צריך ואין ]את כולן[. יטמאו ואל ,הזונה

 ביניהם והיה ,אדם בני של בסיעה ,לומר

 ]את כולם[ יהרגו ואל שימסרוהו ,טריפה

 בשמיני שראיתי ממה, פטור ההורגו שהרי

 ,למקום ממקום עובר היה, תרומות של

 תן ,נכרי לו ואמר ,בידו תרומה של וככרות

 לאו ואם ,לאכלה ל"ר ,ואטמאנה אחת לי

 ,אומר אליעזר' ר, לןוכ את מטמא אני הרי

 לא ,בירושלמי עליה ושנו .לןוכ את יטמא

 .טמאה כבר שם היתה אם כן מסתברא

 ,לפקפק שיש אלא ,כן בזונה שאף ,יל ויראה

ל ", עכ"בלבה תשובה הרהרה שמא

 המאירי.

 כך גם פסק במנחת חינוך

 רצו מצוה) חינוך במנחת מצינו כן וכמו ט(

 ,ל"נ והנה: "שכתב(, מבואר עוד ה"ד ג ק"ס

 היה אם מ"מ ,יחדוי לא אם אף זה דבדין

 דלא כתבתי דכבר כיון ,ביניהם טריפה

 ולהציל סרוולמ מותר כ"א ,כלל נפש איקרי

 ,'וכו 'חזית דמאי' הסברא ש"דל ,עצמם

 ביד הקבלה וגם ,טפי סומק דמיה דודאי
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 דמים שפיכות מיקרי לא זה מ"מ, ל"חז

  ."ל"כנ

ח "אמנם הזכרון שמואל כתב, שהיתר המנ

הוא יתכן שהוא רק באנסו גוי ולא בבא 

להתרפאות או להציל עצמו ללא אונס 

דבריו לדברי כ אין ראיה מ"מפורש, וא

 י"התפא

 אות פג סימן) שמואל בזכרון עיין ואמנם י(

 דווקא ההיתר כליתכן ד, ח"למנח שגם(, יד

שאז כדי לאסור אנו זקוקים  ,הגוי באנסו

לסברת מאי חזית, וסברא זו לא שייכת 

 בטריפה כיון שדמו אכן סמוק פחות, אבל

או להרוג בלי אונס  להתרפאות בבא

 בין טריפה לשלם.בזה אין חילוק  ,מפורש

 .ח"המנח מדברי י"לתפא ראיה אין, כ"וא

ח התירו את "ל, שהמאירי והמנ"עוד י

י "מסירת הטריפה, ואין ראיה מהם לתפא

 שהתיר הריגת הטריפה בידיים

י לבין "ועוד יש לחלק בין דברי התפא יא(

י התיר ", שהתפאח"המנדברי המאירי ו

י עשיית מעשה רציחת הטריפה "אפילו ע

התירו רק  ח"המנ, ואילו המאירי ובידיו

למוסרו, וכמו שחילק המאירי )שם עד:( 

י שהתיר רק מסירה בייחדוהו ולא "בדעת ר

לעיל סימן לח הריגה בידיים, וכפי שהובא 

 יא. סעיף

הנודע ביהודה כתב דאסור להרוג טריפה 

 להצלת שלם

 מהדורא) ביהודה נודע ת"שוואמנם ב יב(

(, דחה את טנ סימן משפט חושן - תניינא

 ומה..."ח, וכתב: "דעת המאירי והמנח

 ,'ט הלכה מרוצח א"פ ם"הרמב על שתמה

 ,העובר שחותכין לילד במקשה שכתב

 ליה ותיפוק ,כרודף שהוא מפני הטעם

 שאין אותו הורגין רודף אינו שאפילו

 שחייבין אמו את להציל ,הריגתו על חייבים

 מי ואטו ,תמיהתו על תמה אני !הריגתה על

 את להציל הטריפה את להרוג תרהו

 בכך ומה, מעולם שמענו לא זה ?!השלם

 בידיים איסור מ"מ ,חייב אינו הטריפה שעל

. ואמנם לפי מה "...הטריפה להרוג עושה

ח לא "שגם המאירי והמנ שכתבנו לעיל

התירו אלא למסור את הטריפה, ולא התירו 

כ אין סתירה בין דברי "להורגו בידיים, א

 יהם.י לדבר"הנוב

י, הקשה על דעת "ובהערות על הנוב

 כ"דא, ע"צל המאירי דברי ובגוף" המאירי:

 בייחדו ,שם בירושלמי לקיש ריש אמר למה

 והוא, ייהרגו ואל, אותו ימסרו אחד להן

 אם הא, בכרי בן כשבע מיתה חייב שיהא

 צ"ואי, פהימטר טוב אינו מיתה חייב

 ."ייחדוהו

רג טריפה ולא הבנתי קושייתו, והרי מי שהו

פטור, כי לא נחשב כחי, אבל מי שהורג 

ד, או למלך, "אדם בריא שחייב מיתה לבי

כ אין שאלה למה צריך "חייב על הריגתו, וא

ל, חוץ ממה שחייב מיתה "גם ייחדהו לר

 למלכות.

האור גדול הביא את שיטת הפרשת דרכים 

שהתיר להציל עצמו בעובר, והשווה זאת 

עצמו ח שמותר להציל "לשיטת המנ
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בטריפה, ומשום דבשניהם ליכא סברת 

 מאי חזית

 עמוד' א סימן) גדול אור ת"בשו ע"ע יג(

 במה אתלי דזה והנראה" :שכתב (,ב"ע ו"כ

 מנחתהד ,האחרונים שנחלקו שראיתי

 אדם בני של בסיעה ,בעיניו פשוט חינוך

 מכם אחד לנו תנו ,ם"עכו להם שאמרו

 דהדין ,כולכם נהרוג לאו ואם ונהרגנו

 דאם, אחת נפש ימסרו ואל כולם יהרגוד

 דלא ,להטריפה דימסרו, טריפה ביניהם היה

 ,טפי סומק דידהו דדמא חזית מאי שייך

 הטריפה מדם טפי סומק דדמם דפשיטא

 ראיתי וכן. הריגתו על יםחייב דאין

 ,ליה דפשיטא( ז"י דרוש) דרכים להפרשת

 לאו ואם לעובר הרוג לאחד אומרים באם

 משום ,יהרג ואל יעבורד, אותך נהרוג

 לא ה"מש, העוברין על נהרג איננו דישראל

 . "...חזית מאי שייך

י, "הביא לבאר את סברת הנוב גדול האור

שכיון שאין הטריפה חייב להרוג עצמו 

 להצלת השלם, אין רשות להרגו להצלתו

 ראיתי וכן"]ממשיך האור גדול[  יד(

 הלי דפשיטא ,ל"זצ פיק הישעי' ר להגאון

 לקח בתנינא ביהודה לנודע דהקשה ,כן

 ם"הרמב דכתב הא על ,ט"נ סימן מ"חו

 בשביל להעובר דהורגין ,מרוצח א"בפ

 להאי ל"דל ,כרודף שהעובר מפני ,האשה

 אינן העובר דעל כיון א זה,בל הא ,טעמא

. אמו את להציל בכדי אותו הורגין ,חייבין

 שתמה ,שם לו השיב ביהודה הנודע אמנם

 את להרוג התיר מי טודא ,תמיהתו על

 שמענו לא זה ,השלם להציל בכדי הטריפה

 ,ל"דס ביהודה מהנודע מבואר כ"א .מעולם

 אמרינן ז"עכ ,מחבירו קיל אחד אם דאף

 מחויב איננו הטריפה דהא ,והיינו .חזית מאי

 לכך ,השלם להציל בשביל עצמו להמית

 יבימחו דאיננו ,כ"ג כ"בע להורגו אסור

 יסבול שלא ילבשב במקצת רע לסבול

 אף חזית מאי שייך להכי, ביותר רע חבירו

 ל"הנ הדין לכאורה כ"וא. מחבירו קיל באחד

ם אשה שכבר "]האם עדיף למסור לעכו

 דרכים דלהפרשת ,בזה כ"ג תלוי נפגמה[

 שאינן כל ,ל"זצ פיק הישעי' ור חינוך ומנחת

 טמאה באחת נ"וה ,חזית מאי שייך לא שוין

 ביהודה להנודע כ"משא .פנויה באחת או

 . "...ל"הנ

עוד חידש האור גדול, שיש להשוות דברי 

י שאסר להציל שלם "האחרונים, שהנוב

בחיי טריפה, איסורו רק לאחרים, שאין 

להם להעדיף השלם, אבל מודה שלמסוכן 

 עצמו מותר להציל חייו בחיי הטריפה

 ראיתי שוב]ממשיך האור גדול[  טו(

' ר שהגאון ,(יד סימן) ח"או צבי בתפארת

 כ"ג תוימא שאל ,ל"הנ ל"זצ פיק הישעי

 ,לחלק הלי טאידפש ש"יעוו .ל"הנ קושיא

 להציל דמותר פשיטא בעצמו דלמסוכן

 אינו אחר כ"משא ,וטריפה בעובר עצמו

 להשוות דיש אפשר ובזה. להצילו יכול

 דרכים דהפרשת ,ל"הנ האחרונים דברי

 והנודע ,בעצמו למסוכן מיירי חינוך ומנחת
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 ל"דס אפשר וכולהו. אחר על קאי ודהביה

וע''ע  ל."עכ, "...ל"הנ צבי כהתפארת

מב  סימןבשו''ת תורת חסד )אבן העזר 

 אות ז(.

, שהתירו מסירת ח"המנלדעת המאירי ו

טריפה, כשיש שני טריפות יעשו גורל 

 ביניהם

 ח"והמנח המאירי בדעת לעיין ויש טז(

 יש אם שהתירו למסור הטריפה, מה הדין

', טריפה' בגדר שהם אנשים שני םתבסיע

 לבחור חזית מאיד, מהם אחד נבחר איך

, הםיבינ גורל יעשו ושמא, בזה ולא בזה

 מסכימים לא הטריפות ששני באופןו .ע"וצ

 מןסי ד"יו א"בחזו עיין, הםיבינ גורל לעשות

, שכתב, שאף 'הביא ת"בפ' ה"ד, א ,סט

שהתפארת למשה סובר, שבסיעה של 

אחד, חייבים לעשות גורל א ולא ייחדו "בנ

ל "ביניהם, יש לדחות את דבריו, שהרי חז

, ולא הביאו "יהרגו כולם ואל ימסרו"אמרו 

את העצה שיעשו גורל. אמנם, אם כולם 

מסכימים מרצונם לעשות גורל, רשאים, 

שהרי היחיד רשאי למסור עצמו כדי "

ד אינם רוצים ". ובנד"להציל את כולם

האם כאן יודה לעשות גורל, והשאלה היא 

ס "א שנכופם לעשות גורל, מכיון שס"החזו

כאן ודאי צריך לבחור דווקא אחד מביניהם, 

, "ייחדוהו"ואפשר, ששניהם הם בגדר 

שמותר לדעת רבי יוחנן למסור את מי 

שייחדוהו, והעצה היחידה היא גורל. אמנם, 

היא, שנעשה  "ייחדוהו"יש לחלק, שסברת 

כולם. אבל לרודף בזה שמסתיר עצמו בין 

שני טריפות אלו, באמת לא ייחדו אותם! 

ואכן, כשהגויים ייחדו שנים מתוך רבים, 

ודרשו שניתן להם אחד מהשנים האלה, 

דמי לייחדוהו ונכריחם לעשות גורל, גם 

ר הגאון רבי "א. ושאלתי את מו"לדעת החזו

א, והגאון רבי מנדל "שלמה גוטפריד שליט

שני א, ואמרו לי שכשיש "לובין שליט

ע לעשות גורל "טריפות נכריחם לכו

, מה לעיל בסימן כטביניהם. )ועיין 

שכתבתי בענין מצב שיש שני אנשים 

 שעומדים בנתונים שהגויים דורשים(.

אם היו ג' טריפות ועלה בגורל אחד מהם 

והתברר שאינו טריפה, צריך לעשות גורל 

חדש בין השנים הנותרים, דהגורל הקודם 

 היה מקולקל

 שלושה זו בסיעה היו שאם נראה ודע יז(

 ונפל, גורל ועשו, ולוי שמעון ראובן, טריפות

 כ"ואח, לגויים להימסר צריך שראובן הפור

, טריפה אינוו בריא אדם שלוי התברר

 ראובן בין מחדש גורל להפיל יצטרכו

 סימן יאיר בחוות זה כעין כדמצינו, לשמעון

 ל, וענו לי"הנ ר"מו את ושאלתי. ע"וצ, סא

 כשהתברר, שם יאיר החוותשאכן לשיטת 

 גורל ושמעון ראובן יעשו, טריפה לא שלוי

 .מקולקל היה הגורל שהרי, מחדש

אם נפסוק כרבינו יונה, יצא שלדעת 

המתירים הצלת שלם בנפש הטריפה, הדין 

יהיה שצריך למסור נפש ולא להלבינו, אבל 

 צ למסור נפש כדי שלא להרגו"א
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 רבינו דעתכ פסוקנ אםש ,עוד ודע יח(

, חבירו פני לביןלה לאו יהרגצריך לש ,יונה

 דשפיכות זרייהויאב הוי פנים הלבנתש וןכי

 על הלבנת פניש, חודשמ דבר יצא, דמים

צריך , זרייהויאב בגדר רקהוא ש הטריפה

 של ממש רציחה ועל, עבורלא לו יהרגל

 ?! יהרג ואל יעבור, הטריפה

 סברת האוסרים להציל בנפש העובר, היא

מ, שאסור "ל שהביא הכס"י קבלת חז"עפ

נ גם ללא סברת מאי "להרוג לצורך פיקו

חזית, אבל ודאי שעדיף להציל חיי טריפה 

 מחיי שלם

 סימן מ"חו, תנינא) י"הנוב דעת פ,"ועכ יט(

]אם לא נקבל את חידושו של האור  (,נט

גדול, שהזכרון שמואל בסימן פג אות יח 

 סט סימן ב"ח מ"חו) מ"והאג ע["הניחו בצ

 את הרוגל ולא  יהרגשצריך ל(, א אות סוף

פ "שאע שסברתם היא, ונראה .הטריפה

 כאן שייךשאין כאן סברת מאי חזית, אבל 

 ה' הל ה בפרק) מ"הכס שהביא ל"חז קבלת

 גם לרצוח שאסור, (התורה יסודי כותמהל

 לעיל ועיין) סברא זו. שייכת שלא במקום

 על חולקים שיש, חסימן ל בשער ג,

 מ"והאג י"הנוב אבל באמת .(מ"כסה

 יותר אדום הבריא דםאכן ש ,מסכימים

 רק להציל יכולכשש מ"ונפק, הטריפה מדם

 וכמו .הבריא את להציל יעדיף, מהם אחד

 ראובן את להצילאו  כשיכולש ,נראה כן

 יעדיף, פנים מהלבנת שמעון את או, ממוות

 דם יותר נשפך במוות כי, ראובן את להציל

 .פנים תבהלבנ מאשר

אמנם לשיטתם יהיה אסור לנתק מכשיר 

הנשמה מטריפה כדי לתיתו לשלם, דחשיב 

כהורגו, אבל מותר להפסיק טיפול בטריפה 

 לטובת טיפול בשלם

 אליעזר הציץ כשיטת שיטתם כ"וא כ(

 כדי מטריפה הנשמה מכשיר לנתק שאין

 ואמנם , דחשיב כהורגו.הבריא את להציל

 למקום שמגיע הצלה באיש ,לעיין יש עדיין

, באדם לטפל והתחיל, פצועים הרבה שיש

 מתעסק שהוא רואה, טיפול כדי ותוך

 אחר ולהציל לעוזבו יכול האם, בטריפה

 מנתק" לא בזה שהרי, עולם חיי שיחיה

 את לחבוש ממשיך לא רק אלא", מכשיר

 מישהו של פצעים לחבוש הולךו, פצעיו

 ,שנימא או ע מותר,"ויתכן שזה לכו ,אחר

 אין, הטריפה במצוות הצלת עוסקון שכיש

, אחרת במצוה ולהתעסק מצווה זו לעזוב

 שיש ,.(כה בסוכה) א"הריטב לפי פרטוב

 במצוה ולהתעסק אחת מצוה לעזוב איסור

 בזה מבזה כי, גדולה יותר שהיא אף ,אחרת

 ,זה לפי ולכאורה .הראשונה המצוה את

 ולהציל הטריפה את לעזוב כשיכול אפילו

 .אסור יהיה, עולם חיי שיחיו אנשים שני

 כל את דוחה" בהם וחי"ש שכמו ,ל"י ואמנם

 גם ידחה כן כמו(, עבירות' ג-מ חוץ) התורה

, בה שעוסק המצוה את לעזוב האיסור את

 מנדל רבי הגאון ר"מו את ושאלתי. ע"וצ

והגאון רבי שלמה גוטפריד  ,א"שליט לובין
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 מי ולהציל לעוזבו שיש לי נווע א,"שליט

 לנתק לאיסור דמי ולא, עולם חיי שיחיה

 רגע שכל, מכיוון, מהטריפה הנשמה מכשיר

 הצלה כמעשה נחשב לטפל שממשיך

 לא, עכשיו עד בו שטיפל מה ולכן, חדש

 ולכן, והילך מכאן בו ויטפל שימשיך מחייב

 . האחרים את להציל ולהמשיך לעוזבו יכול

דעת המנחת שלמה, שמותר לשלם להציל 

ה רק כשאונסים אותו עצמו בחיי הטריפ

למסור או להרוג, אבל להרוג טריפה כדי 

לקחת אבריו, אסור אפילו אם הרשה 

 הטריפה

 שלמה מנחת ת"בשו עוד ועיין כא(

 הדבר נכון: "כתב(, ג ק"ס, פו סימן תניינא)

 ש"כמ] הודאי מפני נדחה חי שספק

 מפני טריפה וכן'[, ז דף בערכין ק"השטמ

 כל אך[, ו"רצ במצוה ח"המנ ש"כמ] שלם

 והם השניים בין קשר כשיש דוקא זה

 של דין שום בדליכא אפילו בזה זה תלויים

 את יהרגו לא שאם ,ג"בכה כן וכמו ,רודף

 או, שניהם ימותו הטריפה או הספק

 ,.(כב) נדרים מסכתב דעולא כהעובדא

 כדי למות נוטה של מותו לקרב שמותר

 להמית לא אבל .יהרג שלא עצמו להציל

 עבור ועשה בקום גוסס ספק או טריפה

 שאין וכמו, אחר איש של חיים הארכת

 לחולה מותר שיהא הדעת על להעלות

 אף טריפה במיתת חייו את להאריך

 גם חבירו בממון עצמו להציל להמתירים

 החולה אם אף לכן. הממון בעל של כ"בע

 ממנו להוציא בחייו וציוה רשות נתן עצמו

, אחרים להציל כדי חי ספק בעודנו בריוא

 לסכן לאדם שמותר ג"דאע, לו שומעין אין

 ה"אפ, בים שטובע מי להציל עצמו את

 ואפילו, חייו על הוא בעלים דלאו ד"נלענ

 שכתב(, תרצח סימן) חסידים להספר

 שמצוה משנים אחד להרוג שבאו באויבים

 את ולא אותו שיהרגו לבקש ההדיוט על

 סכנה באותה היו כששניהם היינו, ח"הת

 כשמפקיר אבל, עבורו נפשו את מוסר והוא

 שגם אפשר, אדם כל עבור חייו את סתם

עיל בשער ב, ל עיין ה.א) מתיר אינו ח"הס

 שבנדון ובפרט(, כ סעיף בכל פרק ב

 יכולים היינו אם דשמא יתכן שלפנינו

 שהיה אפשר האחרון ברגע אותו לשאול

". בכך רוצה היה ולא הקודמים מדבריו חוזר

 פ"שאע היא, שלמה המנחת כ, דעת"א

, הבריא מדם אדום פחות הטריפה שדם

 שאנסוהו לאופן רק מוגבל זה דין ז"בכ

 להרוג אבל, הטריפה את למסור או להרוג

 את להציל כדי אבריו את צריך כי טריפה

 יעלה שלא דבר זה"ו, שאסור ודאי עצמו

 סימן שמואל בזכרון כתב וכן", הדעת על

 להרוג נוסא בין חילוק שיש, טו-יד ק"ס פג

. הטריפה בנפש עצמו להציל לבין, טריפה

 מה פ"ע, זו הלכה בהסבר להוסיף ויש

, ליישב יא סימן, ג בשער לעיל שכתבתי

 כות הלב ם, שלא יסתרו דבריו"דברי הרמב

 ,ו להלכה ד הלכה בין ,ה פרק התורה יסודי

' ג-ה על יעבור אם פטור י גוי,"ע שכשאנוס

, מצבו פרלש ורוצה כשחולה אבל, עבירות
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 .עבירות' ג על יעבור אם ד"י בי"יענש ע

 עליו מאיים הגויכשש, בדידן זה וכעין

וליכא  ,אנוס נחשב, הטריפה את שיהרוג

 רוצהכש אבל סברת מאי חזית, ולכן מותר,

 נחשב אין, מחלתו את ולרפא, בריא להיות

 . הטריפה את להרוג ואסור, אנוס

 "מאי חזית"הטעם שלמרות שאין סברת 

דוחה לאיסור הריגת  "וחי בהם" אין

הטריפה, שכיון שאם השלם היה  במצבו 

של הטריפה, לא היה חייב למסור את חייו, 

סברא היא שמה שאדם לא חייב ליתן 

לחבירו אסור לקחת לחבירו ]משמעות 

 א["א והמג"דברי הרשב

אין היתר  למה להבין צריך עדיין אמנם כב(

, חייו את להציל כדי הטריפה את להרוג

 אבל", הדעת על יעלה שלא דבר זה" שאכן

 דחהית" בהם וחי" מצוותש אמאי לא נימא

 לחלל מתיר" בהם וחי"הרי שאיסור זה, 

 , ורק'וכו בפסח וחמץ, כ"ביו לאכול, שבת

 והסיבה, מתיר בהם וחי אין עבירות' ג את

 מאי"ד ון כי, החירצ עבירת את מתיר שלא

 את אין בטריפה אם, נ"ממ כ"וא ."חזית

, מהגוי נאנס כשהואלכן ו, חזית מאיסברת 

 את להציל כדי הטריפה את להרוג מותר

 רציחת איסור להיות חזר כ"א, עצמו

 וחי"ש וכמו, התורה איסורי ככל הטריפה

 בחילול להתרפאות לכתחילה מתיר", בהם

 את להרוג לכתחילה שיתירצריך  כך, שבת

 ה"פ) מ"הכס כשיטת נאמר ואם .הטריפה

 שהביא ך"כרמ ודלא, התורה ודימיס, ה' הל

 שגם(, בשער ג, סימן לח לעיל והובא, שם

 כ"א, דמים לשפוך אסור, סברא זו כשאין

 כשגוי גם הטריפה את להרוג שיאסר

 מה פ"ע ליישב יש ואולי .ע"וצ, מאנסו

שמשמע  ,נג אות ז סימןב לקמן שכתבתי

 על ד סימן יז(,")בח א"הרשב ת"מדברי שו

 בממון עצמו מציל לגבי: ס ק"בב' הגמ דברי

 כמו לשני לתת מחויב שאינו שמה, חבירו

וכן היא משמעות  .לשני לקחת יכול אינו כן

 כמו ,ז"לפיס קנו. ו"א סו"דברי המג

 אברו על לוותר חייב שאין פסק ז"שהרדב

 גוי אם כן כמו, חבירו חייהצלת  בשביל

 אברו את יחתוך לא שאם ראובן על יאיים

 הדין יהיה, ראובן את יהרוג הגוי שמעון של

 של אברו את לחתוך לראובן שאסור

 כל את דוחה נ"שפיקו פ"עוא, שמעון

-מ אחד לא זה בחבירו חבלה שהרי, התורה

 אבזרייהו זה אין שגם ומסתבר) עבירות' ג

 כמוו .ש"עיי אסור ז"בכ(, דמים שפיכות של

 עצמו לרפאות אסור יהיה, ד"בנד כן

 סברת תשייכ שלא פ"אע, הטריפה הריגתב

 לא, עצמו הטריפה גם שהרי", חזית מאי"

 של עולם חיי לטובת וחיי על לוותר בימחוי

 .חבירו

כשיש תאומי סיאם שאחד לא יכול לחיות 

לבדו ומסכן את חיי תאומו, מותר להרגו 

 גם כיון דנחשב רודף וגם כיון דחשיב כנפל 

ל שאין לרפאות עצמו "לגבי הדין הנ כג(

אורה מקרה חריג, בהריגת הטריפה, יש לכ

דהנה ידוע המעשה באברך מאמריקה 
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שנולדו לו תאומות שמחוברות בבית החזה, 

והיתה אחת עם לב שלם, והשניה רק עם 

חצי לב, והרופאים אמרו שזאת עם הלב 

השלם תוכל לחיות רק אם יחתכו את 

אחותה היונקת ממנה. ואם  נחשבות כאדם 

אחד, פשוט שמותר לחתוך אבר מאדם כדי 

יל את כל הגוף, אלא שהתיר זאת להצ

מ, גם על הצד שנחשבות כשני גופים "האג

שונים. וההסבר בזה הוא, שלא דמי 

(, עיין בזה בשער בל'רודפים זה את זה' )

שכיון שבעלת החצי לב לא יכולה בכל 

מקרה להמשיך ולחיות, נחשב שהיא 

הרודפת את אחותה בעלת הלב השלם, 

ן הגדול רבי שיכולה לחיות חיי עולם. והגאו

א )הובא בספר "ברוך דב פוברסקי שליט

שלב ואילך,  עמודקרואי מועד סוכות מ

ושוב מצאתי שהביא כן בספרו בד קודש 

(, חלק על דברים אלו, 128 עמודסימן נב מ

מכיון שרדיפתה היא בגדר 'משמיא קא 

רדפו לה' כבסנהדרין עב:! אלא שהסכים 

שמותר מטעם אחר, דכיון שנולדה עם חצי 

לב בלבד נחשבת כנפל, כיון  שרק מי שיש 

לו את כל האברים החיוניים לחיות בעצמו 

נכנס בגדר ילוד, ואם אין לו אברים אלו, 

יום  30-נחשב כנפל אף שיכול לחיות יותר מ

י "ד ע"י מכשירים חיצוניים, או כמו בנד"ע

שיונקת מאחותה החיצונית. )והוסיף, שגם 

תו גדול שיש לו נקב באבר שעושה או

לטריפה, לא ישתנה דינו, גם אם יחברוהו 

יב -למכונה שתוכל להשאירו בחיים יותר מ

חודש, כיון שמי שבאופן טבעי לא יוכל 

לחיות יב חודש הרי הוא בגדר טריפה(. ואף 

מ לא שייך סברת "שאסור להרוג נפלים, מ

'מאי חזית' בחייו של נפל, וכמו הדין 

שמחתכין את העובר שלא הוציא ראשו, 

י הטעם הוא כיון שחיי "לפי פירוש רשו

 האם קודמין לחיי העובר.

מ נצרך לטעם 'רודף' כדי "והוסיף שהאג

 א"פם )"שההיתר יהיה גם לשיטת הרמב

(, שכל ההיתר להרוג ט"ה רוצח מהלכות

עובר שלא הוציא ראשו הוא רק מכיון 

מה  לד סימן ג בשערועיין שרודף את אמו, 

מנם ם בזה. וא"שנתבאר בדעת הרמב

א "ד פוברסקי שליט"במסקנתו הסכים הגר

שכדי להתיר נצרכים  גם לדין רודף כדברי 

מ, וגם למה שכתב שאין בעלת חצי "האג

הלב נחשבת כנפש אלא כנפל, וביאר זאת 

פ היסוד שחידש בדיני רודף שהובא "ע

 לקמן בסימן נג סעיף כא.

 

א אינו יכול לחיות לבדו, "אם יש שניים שכ

אחד מהם, דמאי חזית,  אין היתר להרוג

כ יש  "ודמי לשנים רודפים אלו את אלו, אא

הצלת רבים, שאז יש לדמות להיתר 

 א בהטיית החץ"החזו

ולכאורה בתאומי סיאם שלכל אחד  כד(

מהם יהיה חצי לב, והרופאים יגידו, שאין 

שום סיכוי שיחיו כך, ואם יחתכו אחד מהם 

 וימות מיד, יש סיכוי לשני לחיות, עיין מה

לגבי  כג, סעיףבשער ב פרק ב שכתבתי 

ד עדיף טפי, "'רודפים אלו את אלו'. ובנד
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ל, שניהם לא "ד פוברסקי הנ"שלדברי הגר

כ דמי למה שדנו "חשיבי כנפש, וא

הפוסקים לגבי 'דילול עוברים', עיין 

(, שנח סימן ג )חלק והנהגות תשובות

 שנתברר באשה שנשאלתי שאלה"שכתב: 

 בזמן מצוי הדבר) שלישיה עם שמעוברת

, ביוץ לעורר בהורמונים שמטפלים האחרון

 ולדברי(, עוברים ויותר שלשה שיש ומצוי

 אם גדול וספק, קטנה הרחם הרופאים

 ואז, אחד ולהרוג לדלל ונחוץ, כולם יתקיימו

 רצה לא אחד ורב, השנים יתקיימו פ"עכ

 ומאן נפש מפני נפש דוחין שאין, להתיר

 ח"מהגר מביאו, טפי סומק זה דם יימר

 רציחה הוי עובר שהריגת ל"זצ מבריסק

 כאן אבל, האמא כשרודף רק וההיתר

 מה לקבוע אפשר ואי זה את זה רודפים

 וההורים, תעשה ואל שב לומר ראוי, עדיף

 בלי הרבה שנים שלאחר, בדמעות בוכים

 ועכשיו, נושעו נפש ועגמת צער עם ילדים

 . כולם להפסיד עלולים

 עלול נםיובח, נכונים אינם דבריו ד"ולע

 אין שהדין ,אמינא ומסברא ,נפשות לסכן

 מעשה כשזהו היינו ,נפש מפני נפש דוחין

 סתם יהודי לוקחים כשגויים ,אכזריות

 לסייע לנו אסורש, לו מגיע ולא להורגו

 כאן אבל .נפשות איבוד כשיגרום אפילו

 את זה שיהרגו למנוע הצלה מעשה שעיקרו

 לא, סכנה ואה העוברים שצפיפות ,זה

 ומצאתי. נפש מפני נפש דוחין אין אמרינן

 דחץ ,(ה"כ סימן סנהדרין) א"בחזו כדברינו

 לצד אותו ומטה ,אנשים כמה להרוג שהולך

 דמי דלא ,להתיר מצדד ,כולם להציל אחר

 מעשה שזהו ,שאסור להציל נפש לנו לתנו

 להצלה הריגה זהו ,חץ בנידון אבל, אכזרי

 ומה .הצלה פעולת היא כאן וכן. רצח ולא

 החץ אליו שיגיע זה ,א"החזו שבנידון ,עוד

 בסכנה כולם וכאן, ומתיר ,כלל בסכנה אינו

 נראה באחד אותם להציל צריכים כ"וע

 השאלות מן היא הזו השאלה אמנם ...דשרי

, להכריע עלי ולא, רציחה באיסור החמורות

 ש"וכ, הוראה לגדולי מסור והדבר

 עלי קשה נגדיל ניצבות ההורים כשדמעות

 שיקול ולא פועל הרגש גם שאז, לפסוק

 ודעת טעם עיין. )לבד ההלכתי הדעת

 הגאון בשם בזה שהבאנו מה ח - כג שמות

 שאילתא ונשאלה(. ל"זצ מקוטנא יושע רבי

 הוא גם והסכים ,א"שליט ווזנער ש"להגר זו

 "משגיאות יצילנו ה"והקב, ש"כמ להתיר

ם שם כ מהספר תשובות והנהגות, ואמנ"ע

התיר כשיש שלושה עוברים, וצריך להרוג 

א שהרבים "אחד, ודמי לנידון החץ של החזו

ד, מיירי רק בשנים, "ניצולים. ואילו בנד

ומאי חזית להעדיף את זה ולא את זה. ואף 

שבתאומי סיאם הדבר לא מצוי, בדילול 

, הדבר מצוי, 2וצריך להרוג  4עוברים שיש 

רוג את ולפעמים דעת הרופאים שצריך לה

רוב העוברים כדי להציל את המיעוט, ובכל 

מקרה שאין הצלת רבים ודאי אין להביא 

 .א"ראיה מדברי החזו

 

 

 



792 

 

  

 הצלת כלל ישראל - סימן מא
 117יט, הערה  סעיףשייך לשער ב, פרק ב, 

א ללמוד מפפוס ולוליינוס "דעת החזו

שמסרו עצמם להריגה להצלת ישראל, 

להצלת שיש היתר לאדם למסור עצמו 

 רבים

הובא הנידון,  יט סעיף, ב פרק, ב שערב א(

אם יש ללמוד מהרוגי לוד, היתר לקפוץ על 

הרימון, להציל את כל האנשים שנמצאים 

כתבנו,  171ובהערה קרוב לרימון. 

א נראה שאכן מהרוגי לוד יש "שמהחזו

ללמוד היתר למסור עצמו עבור רבים, ולאו 

 . "כלל ישראל"דווקא באופן שיציל את 

א, שאין היתר להעדיף אשה "כתב הרשב

ם, כיון שכל "שכבר נטמאה למסרה לעכו

טומאה היא פגם נפרד, ועוד, שמא הרהרה 

 תשובה

 (ה, ה תורההי דויס' הל) מ"בכס יןועי ב(

 ח"פ משנה'. וכו להם שאמרו נשים: "שכתב

 ,בתשובה א"הרשב כתב. ת..דתרומו

 עובדי להם ואמרו ,עוברת נשים של בסיעה

 ואם ,ונטמאה מכם אחת לנו תנו ,וכביםכ

 אפילו ,לכןוכ את מטמאים אנו הרי ,לאו

 לןוכ את יטמאו ,מחוללת מהן אחת היתה

 למה דמי ולא. להם אותה ימסרו ואל

 תרומה של כריכ היתה שאם ,שם שאמרו

 כל את יטמאו ולא אותה ימסרו ,טמאה

 טמאה תרומה כרידכ ,תרומה של הככרות

 ,זה עוד יוסיף ומה ,רילגמ הוא דטמא ,שאני

 אחת פעם עצמה חללה אם ,אשה אבל

 את ותטמא שתעבור כל ,בעבירה ונטמאת

 ובפעם ,פשע חטאתה על תוסיף ,עצמה

 והכשרה הטהורה לבין בינה אין הזאת

 להם למסרה יאנסוה ולמה ,כלום ולא שבהן

 הרהרה כבר שמא ,ועוד ?!מדעתה שלא

 ל.". עכ"הרעה מדרכה ושבה תשובה

ת דבר יהושע, שמותר למסור "דעת שו

 ם, לצורך הצלת ישראל"פנויה למשכב עכו

, סימן  ג מ"חו) יהושע דבר ת"בשו יןועי  ג(

 :ל"וז שאלתו ד"וע" :שכתב (,בד, אות 

 כיבוש בימי ינהאבאוקר אחד בכפר

 בבת עינו אחד גרמני אלוף נתן ,הנאצים

 היתה ידועה ההיא. למשכב ותבעה ,ישראל

 טהרות שמירתמ ורחוקה כמופקרת

 לכל סכנה הוהי. היתה אלמנה גם. ישראל

 ,האחת את ימסרו לא אםש ,העיירה יהודי

 ,מהגיטו ויוציאם היהודים כל את יעכב

 האם. להריגה אותם ישלח גם ואולי

. שאלתו כ"ע ?בידיים למסרה מותרים

 ,מישראל נפשות להציל בכדי ,ד"לפענ

 אם ,ם"עכו לביאת מהם אחת למסור מותר

 ד"ביו א"הרמ כתב שהריה. פנוי מנהאל היא

 ,ישראל בת על הבא ם"דעכו ,ז"קנ סימן

 שם ך"הש וכתב .עריות גילוי בכלל אינו

 מעשה עושה היא דאפילו ,ג"י ק"בס

 ליהרג צ"איש כ"וא ה.עלי הערוה שמביאה
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 כדי כן לעשות מחוייבת היא ממילא ו,עלי

 אפילו ,ובאמת. מסכנה אחרים להציל

 צריכין לא אם רברו אינו איש באשת

 אחרים להציל כדי לטומאה אותה למסור

 לנו תנו אמרו אם אלא אמרו דלא ,מהריגה

 יש ,כולם את נטמא לא ואם ,מהם אחת

 דלא ,מהם אחת למסור דמי דשפיר לומר

 ,נפש מפני נפש דוחין אין לומר ג"בכה שייך

 שלא בכדי ליהרג בימחוי אדם שום דאין

י בכל ש"לפימ ש"וכ ,אחרת אשה יטמאו

 בשם' א תאו' ו סימן תצא רשת בפ חמדה

 את דאונסין דהיכא ,יעקב בית תשובת

 י"ע אותו להציל יכולה והיא ,ליהרג חבירו

 ,לבעילה עצמה למסור מותרת ,בעילה

, ישראל הצלת לצורך עריות גילוי דמותר

 כדי ,ע"א למסור מחוייבות הנשים כל נ"וה

 רוצה אינה אם ממילא ,אחרים יהרגו שלא

 דין אך ...בידיים מסרוהיש י"ע אותה פיןכו

 לביאת הפנוי אבל ,לדינא ע"צ עדיין זה

 משום דמי דשפיר ד"נלענ ,ל"כנ ם"עכו

 ".ישראל הצלת

י, שאין להתיר לאשת איש "דעת הנוב

למסור עצמה לביאה כדי להציל נפשות, 

וכיון שעושה כן מרצונה אין כאן היתר 

קרקע עולם, ואסתר שאני שהיה להצלת 

 לל ישראל בהוראת מרדכי ובית דינוכ

 ו סימן העזר אבן) תשובה בפתחיע "ע ד(

 י"נוב בתשובת עיין: "...שכתב( יא ק"ס סוף

 שהביא אחר ,א"קס סימן ד"וילק ח תניינא

 סימן ש"בב המובא ק"מהרי דברי שם

]שגם אם זינתה כי סברה  ד ק"ס ח"קע

שמותר לזנות להצלה, אסורה לבעלה, 

 גוף מ"ומ :ל"וז כתב  ,על[ס מעלה בו מ"דסו

 כדי ברצון לזנות א"לא מותר שיהיה זה דין

 בעיני ישר ולא ,תורה אינו ,נפשות להציל

 שהיא וכדומה ,תשובה באיזה שראיתי מה

 שהלכו ונשים באנשים ,יעקב בית שובתת

וקם עליהם ארכיליסטים אחד  ,בדרך

להרוג  ,בשדה עם חבורת ליסטים שכמותו

אשה  ,אחת מהםוקמה אשה  .את כולם

והתחילה להשתדל עם  ,יפת תואר מאד

עד שפתתו  ,האיש ראש הליסטים בדברים

ונבעלה לו  ,בחלקת לשונה שנתאוה לה

ועל ידי כן הצילה את בעלה  ,ביער מן הצד

 ההיא בתשובה ופסק .עם כל הנפשות

 ששדלתו ,עבדה רבה ומצוה ,עבדה ששפיר

 על נאסרה כ"שאעפ רק ,נפשות להציל לזה

 ,אומר ואני .מאסתר ראיה והביא ,בעלה

 אין כך ,עריות בגילוי מתרפאין שאין כשם

יה יואונס דרחמנא שר, נפשות בה מצילין

היינו שהיא  ,באשה שקרקע עולם היא

אבל היכא שאינה  ,אנוסה על גוף הביאה

ואדרבה היא  ,אנוסה על גוף הביאה

לא מקרי  ,משתדלת לזה להציל נפשות

ותהרג ואל  ,שויםואשה ואיש  ,קרקע עולם

 כלל להצלת שהיה שאני ואסתר ,תעבור

 דינו ובית מרדכי בהוראת והיה ,ישראל

 ."ש"ייע הקודש ברוח ואולי

י ללמוד מיעל ואסתר, "אבל דעת השבו

שמותרת למסור עצמה להצלה, רק 

 ק"שאסורה לבעלה כדברי המהרי
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 חלק) יעקב השבות דעת כן אין ואמנם ה(

 שהיה מעשה ,השאל: "שכתב(, קיז סימן ב

 ,בדרך שהלכו אדם בני של סיעה ,היה כך

 ,ערב לעת ויהי ,עמו אשתו מהם ואחד

 שם ומצאו ,ליער סמוך אחד למלון והלכו

 להרוג מועדים שהמה ,רצחנים בליעל אנשי

 התרא וכאשר ,ממון עסקי על נפשות

 ,אותם להרוג עליהם שעמדו ,צרה שצרתן

 ,נפשותם על עליהם םבהתחננ שמעו ולא

 בעלה ברצון האשה עצמה הפקירה זא

 בא ועכשיו ,אותם הצילה כן י"וע ,ישראל

 כיון ,לו מותרת אשתו אי ,לשאול בעלה

 ואשת ,ברצונה רציחה אונס מצד תישנעש

 יקבל או ,לבעלה מותרת שנאנסה ישראל

  ?עמה יתנהג וכיצד ,הפרישה על שכר

 וערוך פשוט זה דין לכאורה הנה: תשובה

 ,ז"קס סימן ק"הרימ בתשובת ,לפנינו

 נדנוד כאן שאין היכא דאפילו :ל"וז שכתב

 ,ישראל כל להציל כדי בבעילתה עבירה

 ואסתר ,נייהק חבר אשת יעל כמו

 בשעה לאחשורוש עצמה את שהמציאה

 ויהא לה שיתאווה כדי ,תובעה היה שלא

 אפילו ,בקשתה לה לעשות להתפתות חונ

 הרי .ל"עכ ,בעלה מרדכי על נאסרה הכי

 והא .ישראל לבעלה אסורה דהיא אלהדי

]שלא נאסרה  באונס השתא עד דאמרינן

 ל"נ ,על מרדכי עד שבאה לאחשוורוש[

 עד תימתרצ היתה שלא לפי ,הכוונה

 אימת ומפני ,בפה אחשורוש שתבעה

 האימה בשאין כ"משא .אצלו הלכה מלכות

 ועל עליה אחרת גזירה רק ,הבעילה מחמת

 לבעילה בהטו מרצונה תימתרצ והיא ,רבים

 להצלת עבדה דשפיר ג"ע אף ,הצלה משום

 דלא זה לענין אנוסה ומקרי ,והרבים עצמה

 יעל כמו ,לשמה דעשתה כיון עליה מיענשא

 ברצונה היתה דבעילתה כיון מ"מ ,ואסתר

 בית שבתשובת ואף... בעלה על נאסרה

 דברי לסתור האריך (לט סימן) יעקב

 תובאמ ,כזו בנדון היתרא ולצדד ק"מהרי

 ק"מהרי תשובת בגוף עיין שלא לו גרם

 לא וידע ראה ואלו ,ברורים שהם ,וראיותיו

 לכן ...מוכרחים ק"מהרי דברי כי חולק היה

 כאן שאין אף ,לבעלה אסורה זו דאשה ל"נ

 מ"מ ,רבים להצלת שעשתה עבירה נדנוד

 ל,", עכ..."ואסתר יעל כמו לבעלה נאסרה

כ "וכ (.כ ק"ס שם) היטב בבאר והובא

  .(כד סימןא "ח)נת פענח בצפ

י לחלק בין הצלת כלל ישראל "סברת הנוב

נ "להצלת רבים, ביאר בספר משנת פיקו

א, שבהצלת כלל "י הוטנר והחזו"בשם הגר

ישראל יש מניעת חילול ה', וחילול ה' 

 דוחה אפילו ג' עבירות

 מה להבין יש, ל"הנ י"הנוב ובדעת ו(

 כלל הצלת לבין יחידים הצלת בין החילוק

 ואל יהרג אמרה התורה שהרי, ישראל

 ותירץ ?!שאני שרבים חילקה ולא, יעבור

(, ב סעיף סג סימן) נ"קויפ במשנת זאת

 בשנים רבות לפני זאת ושאלתי: "שכתב

 להתישב שעליו ואמר ,ל"זצ הוטנר י"להגר

 מהשבי השתחרר כאשר ,לימים .בדבר
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 במטוס כלוא שהיה לאחר ירדן בממלכת

 לחשוב זמן אז לו השהי לי כתב ,החטוף

 ישראל עם כל דהריגת ,הוא והביאור, בזה

 במדבר) בקרא וכדכתיב ,'ה חלול בגדר הוא

 ,אחד כאיש הזה העם את והמתה(, ד"י

 ולמנוע', וגו' ה יכולת מבלתי הגויים ואמרו

. עריות בגילוי אפילו לעבור מותר' ה חלול

 זמן לאחר שוב, רב חידוש אצלי היו ודבריו

 מאת השמועה מפי כן מובא שכבר ראיתי

 עמוד ג"ח הדור בפאר) ל"ז א"החזו מרן

' לג אף דוחה שמים שם דחלול(, ה"קפ

. קז בסנהדרין דשנינו, החמורות העבירות

 שם יתחלל לבל ז"ע לעבוד דוד שביקש

 שיהיו, אבשלום בנו יהרגנו כאשר שמים

 ,ה"הקב של מידותיו על מתרעמין י"בנ

, בנו שהרגו כ"כ נענש שכמותו חסיד היאך

 שהגיע יאמרו ואז ז"ע שאעבוד מוטב ולכן

 ולפירושו א"במהרש ש"יעו אמנם] .זאת לי

 ב"ח הלוי בית ת"ובשו, מהתם ראיה אין

 לעשות רק רצה דדוד כתב ג"י דרוש

 בסנהדרין א"ובחזו -, ז"ע שעובד שיחשבו

 דהוה ד"למ דגם פירש' ב אות ד"כ סימן

, 'ה חלול משום נדחה איסורו מ"מ ,ז"ע

 לולידח ומצינו[, לשיטתיה א"החזו ואזיל

 ,.עט ביבמות דמים שפיכות דוחה השם

 הגבעונים את לפייס כדי שאול לבני שהרגו

 ומקשינן, כדין שלא שאול עמהם שהתנהג

 על יומתו לא ובנים כתיב והא ,בגמרא

 עקרית מוטב ,יוחנן ר"א ,ומשני ?!אבותם

 שמים שם יתחלל ואל בתורה אחת אות

 דלא הגם שאול לבני דהרגו הרי .בפרהסיא

 שם יתחלל שלא כדי ,מיתה חייבים היו

 שמסרה באסתר מצינו עריות וגילוי .שמים

 ,ישראל את להציל כדי לאחשורוש עצמה

 הוא עשה בקום עריות דגילוי הגם

 כל דאם כיון, יעבור ואל דיהרג מהעבירות

 מדברי כ"ע -', ה חלול הוה יאבדו ישראל

 י"הגר שאמר בריםהד הן והן .א"החזו

 הביא, ב אות סג לסימן ובהוספות) ."הוטנר

 שהשאירו' בתוס. מו מגיטין לזה ראיה

 כדי, בלאו שעברו אף, הגבעונים את בחיים

 יעמדו שלא, השם מחילול להמנע

 (.בשבועתם

אבל כל זה להצלת כלל ישראל, ולא 

להצלת ארץ אחת, ופרט כשהסכנה 

 מסופקת

 דמעשה ,מעתיוש: "ג ק"בס עוד והוסיף ז(

 ,צבא סודות שידע ,ובוגד במלשין שהיה

 וכבר ,ישראל לאויבי אותם למסור ורצה

 כי ללוכדו דרך מצאו ולא, במעשיו התחיל

 בנודע להאמור והנה .לעריות בפתוי אם

 סכנה ה"דל ,כן לעשות היה אסור ביהודה

 ועוד, אחת בארץ רק אלא ישראל כל על

 ודאי הדבר אין הסודות יגלה אם דגם

 אלא ,במלחמה שינצחו סיבה תהא ז"שעי

 מילתא ה"ל אבל ,רב סיכון בזה שיש

 לכל דוחה נ"קוידפ והגם .וכמובן, דבודאי

 הכא שאני, ספיקא בספק אפילו התורה

 ורק ,נ"קויפ משום נדחה לא עריות דגילוי

 בגילוי לעבור מותרים ישראל כלל בהצלת

 כאן ש"ול, שמענו לא בספק אבל, עריות
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 עריות גלוי שהרי ,להקל נפשות דספק דינא

 א"רע ובגליון] .נ"קויפ משום נדחה לא

 ג"הפמ לדברי ציין ז"קנ סימן ריש ד"ביו

 ש"ול ,יעבור ואל יהרג עריות גילוי דבספק

 [". להקל נפשות דספק הכללא בזה

אצל אסתר היה הצלת כלל ישראל, גם 

מדינות, מנעה  127מכיון שבמלכותה על 

 עלילות וגזירות

 לגבי מן,הסי סוף ועד ד ק"מס שם ע"עו ח(

 בעלה על נאסרה אם, הקיני חבר אשת יעל

 או יבתימחו היתה ואם, לסיסרא בבעילתה

" לשמה רהיהעב" את לעשות מותרת רק

 ק"ס, סג סימןל בהוספות ועיין:(. כג נזיר)

 לאחשורוש גילתה שאסתר שהסיבה, ב-א

 כושימש שגורמת פ"אע, ותרש בגתן על

, ואסתר מרדכי שחששו יוןמכ, בעילותיו

 את הרעילה שאסתר יעלילו ותרש שבגתן

 יחזק, מולדתה גילתה שלא ומה, אחשורוש

 דומה והדבר: "והוסיף. נגדה החשדות

 לברוח ובידה, עולם קרקע שהיא לאשה

, רעות דחיות סכנה בדרך יש אבל, מהבועל

 במעשה הוה וכן, לברוח בידה דאין דחשיב

 בזה ל"י עוד: "כתב, שם ג ק"ובס". דאסתר

 127 על מלכה לישראל שיש הדבר דעצם

 מעלילות ליהודים הצלה הוה, מדינות

 את להשאיר נ"קוידפ צורך בזה ויש, וגזירות

 ואין, למלוך תמשיך ושאסתר, אחשורוש

 בגדר הוי דלא, רחוקות כעתידות זה

 .להיות שמצוי כעתידות הוי אלא, נ"קוידפ

, ג' הל יא פרק ז"ע' הל משנה בכסף ויעוין

 ".הדברים הן והן

אסתר מתחילה לא רצתה לסכן עצמה, 

דסברה שיש עדיין יא' חודש עד להשמדה 

ועד אז יקרא לה המלך ולא תטמא עצמה 

ותסתכן, ומרדכי ענה לה שצריכה להזדרז 

עכשיו כדי לתקן חטא שאול שהביא 

 ללידת המן

ויש להבין, מדוע לא הלכה אסתר מיד  ט(

היתה צריכה את  להציל את ישראל, ולמה

איום מרדכי, שרווח והצלה יעמוד ליהודים 

ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו? אלא 

ל שסברה שאין ההצלה  דחופה, שהרי "צ

חודשים עד למועד הגזירה,  11יש עוד 

ועדיף להרויח עוד חיי שעה, ולא להזדרז 

עיין בלסכן את עצמה ולהטמא לערל, )

לה,  (. ומרדכי ענהבתחילת הסימן הבא

שצריך להזדרז במצוות הצלת כלל ישראל 

ולבטל את הגזירה דווקא עכשיו. )ועיין עוד 

באלשיך, שדווקא כעת יש עת רצון וסיוע 

 כי"ממשה רבינו מגן עדן(. ולכן הדגיש לה: 

, ואם לא "הזאת בעת תחרישי החרש אם

, הכוונה "תאבדו אביך ובית את"תעשי זאת 

בהריגת לשאול המלך, שהמתין ולא הזדרז 

 לעת אם יודע ומי"אגג, ובגלל זה נולד המן, 

, כלומר שמשמים "למלכות הגעת כזאת

סיבבו לך להיות מלכה, ולתקן את חטא 

שאול המלך שאת מצאצאיו, ואם לא 

תתקני זאת תאבדי את, וגם הוא כי לא 

תהיה עוד הזדמנות לתקן את חטאו. וכמו 
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שם בטוב טעם ודעת:  אלשיךשביאר ה

 אילו כי, המלך שאול אשונהר בהיס הנה"

 המן בא לא עמלק במלחמת אגג את הרג

 כי ,(.יג מגלה עיין) ל"ז שאמרו כמו ,לעולם

 אשה את שכב לילה ובין היה לילה בין

 הזרע מן ההוא העגל ויצא ,זוהמא בה והטיל

 המן והוא ,ההיא האשה מן לו נתן אשר

 ,ההיא בסעודה ישראל את החטיא אשר

 להרוג להשמיד וכול ישראל את והביא

 שהושחרו עד תומו צער והרגישו ,ולאבד

 אסתר) ל"ז שאמרו כמו ,בצומות פניהם

 הדבר ובגלל(, א יא מגילה עייןו, א א רבה

 לא ,ליהודים יעמוד והצלה חושריו וגם ,הזה

 שבא מתחולל הצער כל קולר מהיות יבצר

 נתחכם כן על, שאול על תלוי ישראל על

 הגיעה חנם על אל הנה ,בלבו ויאמר מרדכי

 מלך בעד לכפר לא אם למלכות אסתר

 שהחביאה ,לו תדמה וגם, ממנו שיצאת

 כשאול המלכות אל לקחית לבל עצמה

 הטיל חנם על לא וגם, הכלים אל שנחבא

 לא אם ,צדקת היותה עם זוהמא ערל בה

 באשה זוהמא אגג יטיל סיבב שאול כי על

 בה יוטל זרעו לוקח כן על, המן ממנה שיצא

 צריך כן גם כי ,בלבו אמר כן ועל, המאזו

 בסבת אשר תחת ,נפשה תולמו תערה

 ובזה. ותומ שערי עד ישראל הגיעו שאול

 המתין שלא מה על טעם טוב ראינו מצאנו

 יום שלשים עד המלך אל לבא מרדכי לה

 כי, מות טעם תטעם למען ותבא שתקרא

, ותבא יקרא לא אשר להמית דתו אחת

 ישראל הגיעו יבבס אשר בעד תכפר למען

, עליה לצוות ילך כן שעל ...מות שערי עד

 המלך אל תבא ,אליה הנוגע על כלומר

 הצלתם תהיה פן, עמה על מלפניו לבקש

 עליו שאול בית וןוע וישאר ,אחר ידי על

 עד ישראל באו ידו על כי על ,זרעו ועל

 היא גם ותסתכן תלך כן שעל, ותומ שערי

 . בעדו לכפר לגאלם

 כלומר ,בנפשך תדמי אל רואומ וזהו

 דעי כי', וכו להמלט צדקת נפשך שלהיות

 הזאת בעת תחרישי החרש אם כי איפה

 ובין כך בין הנה, המלך יקראך עד ותמתין

 ממקום ליהודים יעמוד והצלה ריוח כך

 ,ההצלה על מסתכנת בלתי ובהיותך ,אחר

 הזאת הרעה כל שגרם שאול וןוע נמצא

 אביך יתוב את כן ועל, מתכפר בלתי

 כן על, תאבדו הרעה שגרם שאול שמבית

 וראי הביטי, אביך בית על לכפר הסתכני

 ,ולאין מאין כן לא שאם ,אמת דברי איך

 עלית את ,בגלות עבדים ישראל כל בהיות

 לתקן כזאת לעת אם יודע מי אך, למלוכה

 ."למלכות הגעת שאול אשמת

ברור ששורש ההיתר הוא כיון שזוהי 

 ההצלה הטבעית

וצריך להוסיף, שבוודאי הצלת אסתר  (י

היתה הדרך הטבעית, שמחוייבים להזדרז 

לילך בה ולהציל, ולכן הותר לה גילוי עריות, 

 ותיקון חטא שאול הוא מעלה נוספת.

 

פפוס שמסר נפשו, הוא אותו פפוס שאמר 

ע, אוי לו לפפוס שנתפס על דברים "לר
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ת, אפילו הצלת "בטלים, כיון שכלפי ת

 בת דברים בטליםישראל נחש

ולסיום סימן זה, המדבר על הצלת  יא(

, בעניין לקמן בסימן מוכלל ישראל, עיין 

המעלה הגדולה שיש במוסר את נפשו, 

ש אם מוסר כהרוגי לוד, שאין כל בריה "וכ

יכולה לעמוד במחיצתם, אך יש להוסיף 

שיש גם מעלה למעלה ממנה, דהנה בעניין 

 א"הגר תדעפפוס ולוליינוס,  -הרוגי לוד

לגבי זהותו  :(סא בברכות אגדות ביאורי)

' בגמ המוזכר פפוס אותושל פפוס, שהוא 

 גזרה אחת פעם: רבנן תנו:(: "סא) בברכות

, בתורה ישראל יעסקו שלא הרשעה מלכות

 עקיבא לרבי ומצאו יהודה בן פפוס בא

 ועוסק ברבים לותיקה מקהיל שהיה

 ראימתי אתה אי, עקיבא: ליה אמר. בתורה

, משל לך אמשול: לו אמר? מלכות פנימ

 על מהלך שהיה לשועל - דומה הדבר למה

 מתקבצים שהיו דגים וראה, הנהר גב

 אתם מה מפני: להם אמר, למקום ממקום

 שמביאין רשתות מפני: לו אמרו? בורחים

 שתעלו רצונכם: להם אמר. אדם בני עלינו

 אבותי שדרו כשם ואתם אני ונדור, ליבשה

 הוא אתה: לו אמרו? אבותיכם עם

 פקח לא? שבחיות פקח עליך שאומרים

 חיותנו במקום ומה! אתה טפש אלא, אתה

 כמה אחת על מיתתנו במקום, מתיראין אנו

 יושבים שאנו עכשיו, אנחנו אף! וכמה

 חייך הוא כי בה שכתוב, בתורה ועוסקים

 ומבטלים הולכים אנו אם, כך - ימיך וארך

 היו לא: ואמר. וכמה כמה אחת על - ממנה

 עקיבא לרבי שתפסוהו עד מועטים ימים

 בן לפפוס ותפסו, האסורים בבית וחבשוהו

 מי! פפוס: לו אמר. אצלו וחבשוהו יהודה

 עקיבא רבי אשריך: ליה אמר? לכאן הביאך

 לפפוס לו אוי, תורה דברי על שנתפסת

 ויתכן ...."בטלים דברים על שנתפס

 אם שומר את חוקיהם שגם ראהש שלאחר

 שלא מאוד התחרט, האסורים לבית נסנכ

 רוצה הוא שגם החליטו, ע"כר בתורה עסק

, ע"ר שזכה כמו' ה קידוש על למות לזכות

 א"הגר שכוונת נימא אםד. נפשו מסר ולכן

 כלל להצלת נפשו פפוס מסר שקודם

 לפני לכלא כשנכנס אז ורק, ישראל

 כ"א, ע"ר את שם פגש, להורג הוצאתו

 פפוס של נפשו מסירות נחשב למה קשה

 מה פ"עאבל יש ליישב, "? בטלים דברים"כ

 תלמוד גדול:(: "טו) מגילה במסכת דאיתא

 שאם כלומר", נפשות מהצלת יותר תורה

 הלך חבירו ולעומתו, למד תורה אדם

 הלומד של שכרו, מישראל נפש להציל

 ודאידאמנם . שהציל מזה גדול יותר

 מי ואין טובע יהודי ורואהתורה  לומדהש

, ולהצילו מודוימל להפסיק חייב, לו עזורשי

אבל מ שלמד ולא הזדמנה לו הצלה, 

 הגאון נתוכו יהווז מעלתו גדולה יותר.

 נפשות הציל שפפוס שאף, מוילנא

 גדול עקיבא רבי של שכרו מ"מ, מישראל

 כמי לידו נחשב שפפוס כך כדי עד ,יותר

 ז"הט כתבוכן . בטלים בדברים שהתעסק

 לפני יש שאם ודאיד(, ו, ז"רמ סימן ד"יו)
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 העומד דבר לך אין נפשות הצלת האדם

 מלימודו להפסיק וחייב, נפש פיקוח בפני

 יותר שיש רבותינו שכוונת אלא, ולהציל

 בא ולא בתורה לעסוק שזוכה למי זכות

 הצלת לידו שבא ממי נפשות הצלת לידו

 תלמוד לבטל הוא צריך כך ידי ועך נפשות

 כתבוכן  .נפשות להציל וללכת תורה

', הגמ בביאור ויגש' פ משה בתורת ס"החת

 אין נפשות הצלת לידו שבא מי דבודאי

 רק, תורה ללמוד ולילך בה להתעצל רשאי

 רגע אפילו המאחר וכל, ולהציל זריז להיות

 ק"במו ל"חז אמרו אך ,דם שופך כאילו

 אחרים ידי על לקיים שאפשר מצוה:(, ט)

 לקיום תורה לבטל ואין ,גדול תורה תלמוד

 את ה"הקב סיבב טעם מה ,והנה. המצוה

 ולא זה לאדם דווקא נפשות הצלת מצות

 כך כל חביבה תורתו אין מיניה שמע? לאחר

)ולכן מרדכי היהודי שה' זימן  חבריו של כמו

על ידו להציל את כלל ישראל מהמן הרשע, 

 ד"יו) ש"הובער עוד בזה עייןו. ירד מדרגתו(

 היא התורה לימוד: "ל"וז(, ב-א, ו"רמ

 וגם ,כולן המצות מכל יותר הגדולה המצוה

 וכח ...המצות כל משכר גדול יותר שכרה

 המצוה וגודל החיוב גודל לספר יכול מי

 עונשה גודל ולהיפך ,שכרה מתן וגודל

 עולה די ואין באר די אין ,ו"ח ת"ת בביטול

 כתיב ,:(ט) ק"ובמ ואמרינן ...הכתב על

 ,בה ישוו לא ךחפצי וכל מפנינים היא יקרה

 יש שאם ,כלומר ,בה ישוו שמים חפצי הא

 ועסוק ת"ת תבטל ,במצוה לעסוק לך

 חפצים כל ,וכתיב .[וכל ה"ד י"רש] במצוה

 ישוו לא שמים חפצי דאפילו ,בה ישוו לא

 ה"ד י"רש] ת"בת ועוסק מצוה דמבטל ,בה

 לעשותה שאפשר במצוה כאן ?![דאפילו

 הלעשות א"שא במצוה כאן ,אחרים י"ע

 ,אמרינן דפאה ק"פ ובירושלמי. אחרים י"ע

 לדבר שוה אינו כולו העולם כל דאפילו

 של תיהומצו כל ואפילו ,תורה של אחד

 ,תורה של אחד לדבר שוות אינן תורה

 א"שא במצוה כ"דא ,לשאול ואין .ש"ע

 מן מפסיקין למה ,אחרים י"ע לעשותה

 דתורה ,וודאי דזהו ?המצוה לקיים התורה

 לו שאין מי וכל ,היא כלום אול תומצו בלא

 ותכלית ,לו אין תורה אפילו ,תורה אלא

 ,ולעשות לשמור וללמד ללמוד הוא התורה

 מצות ,אחרים י"ע לעשות כשאפשר אבל

אכן ו". מהמעשה גדול התורה לימוד

 פפוס של" בטלים הדברים"ש ל"הנ כתירוץ

מצאתי , ישראל כלל את שהציל מה הם

 של םבמשנת וקבלתה התורה' בספר

 דוד חיים רבי בשם) קכה עמוד' רבותינו

 שכתב'(, מועדים -דוד חיי' בספרו מינצר

 הצלת אפילו ת"ד דלגבי: "...ל"הנ על

 הובא ועוד ."בטלים כדברים חשיב ישראל

, דיסקין דב ברוך רבי בשם) קכו עמודב שם

: סא בברכות פפוס אותו'(: "הזהב דירב'ב

 ד"לח בהקדמה) שמואל הברכת? היה מי

 מקדושי שהיה א"הגר בשם מביא(, במכתב

 שלגבי... ישראל כלל על עצמו שמסר לוד

 ישראל כלל הצלת אפילו תורה דברי

  ."בטלים כדברים חשובה
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א כתב, שפפוס היה מגדולי הדור "הגר

 ע"ומחבריו של ר

 אדונינו כתב: "ה ק"בס שם וכתב יב(

 מגדולי שהיה, פפוס של גדולתו על א"הגר

 נועם באמרי ל"וז, ע"ר של ומחבריו, הדור

 א"מהגר בליקוטים, לפפוס אוי ה"ד: סא)

 דברים על שנתפס לפפוס אוי(: 'קעה עמוד

 ע"ר לו שהשיב מה על רושפי, בטלים

 דחה ולא שתק והוא ,דבריו על תשובה

]ובביאור על  ,נתפס לכך ,ע"ר של דבריו

האמרי נועם שם פירש, שהמלכות הענישה 

ל משל הדגים, ע ע"אותו על שלא השיב לר

ז "ואף שלא השיב כיון שאין מה להשיב, בכ

ל שנענש "י המלכות, וזו כוונת חז"נענש ע

ללא סיבה מוצדקת אלא על דברים 

 דברים על נתפס שפפוס נמצא בטלים.[

 דברים לפרש אפשר אי אבל .בטלים

 היה דהוא עליו כן לומר ו"דח, ממש בטלים

 כדאיתא, גדול ומכובד ועשיר הדור גדול

, ישראל קרן נגדעה ולולייניס פפוס שמתמ

 ע"וע) דוד בן משיח עד לחזור עתידות ואין

פרשה ב פרק ה  בחוקותי כהנים בתורת

 שהם הגאים אילו גאון את ושברתי פ"עה

 יהודה בן פפוס כגון ישראל של גאונם

 שלא לזה וראיה(, וחבריו אלכנדרי ולולינוס

 עיין) עקיבא אלא רבי בלשון ע"לר קראו

 דושהק ל"עכ( לוליינוס ה"ד י"רש יח יתתענ

 מהרוגי דפפוס כתב אגדות ובביאורי. שם

 ...ושברתי' נא ועליו 'וכו בריה שאין לוד

ע מה "וע ".עקיבא לרבי חבר שהיה ונראה

 ל"זצ שטרן נפתלי יוסף' ר הגאוןשכתב 

 כ"ממש( תיט' ע ב"ח דעת אמרי בספר)

 בן דפפוס יוחסין ספר בשם הדורות בסדר

 טוב היהו, בברייתא גדול חכם ההי יהודה

שתי  סנהדרין )צד.(וב, בעבורו לישראל

 בתולדותוראה עוד  .כ"ע ,בשמו דרשות

 .ואמוראים תנאים

עוד מצינו בירושלמי, שאמר עליו ר' 

 יהושע, שכל מעשיו לשם שמים

: א"שליט קי דוד רבי הגאון לי כתבו יג(

 דורש שמצאונוהו ,פפוס היינו אם לדון ויש"

 ,ישמעאל דרבי במכילתא דרשות כמה

 בירושלמי ע"וע. לאחת אחת ע"ר ודחאו

' ור ג"בר מעשה ,אבהו ר"א', דברכות ב"פ

 לצדדין מסתלקין והיו ,בדרך שהיו יהושע

 בן יהודה' ר את וראו ,דרכים יתידות מפני

 ג"ר אמר .כנגדן ובא משתקע שהיה פפוס

 עצמו שמראה זה הוא מי ,יהושע' לר

 שכל ,הוא פפוס בן יהודה ,לו אמר. באצבע

 ופרח כפתור ובספר. שמים לשום מעשיו

. יהודה בן פפוס' ר הגירסא מובא ד"מ פרק

 ובתורה. ד:ד קדושין ירושלמי גם עייןו

, בזה מעיר( ז"קמ) בהערות נשא' פ תמימה

 תחת זה בענין איתא. צ גיטין ובבבלי: ל"וז

 נראה וכן, יהודה בן פפוס - פפוס בן יהודה

 כמבואר גדול חכם היה שהוא פנימ, עיקר

' בפ בחקתי ובילקוט' ב א"ס בברכות

, ישראל של גאונם, עוזכם גאון את ושברתי

 פפוס בן יהודה אבל, יהודה בן פפוס כגון

 אדם היה ואם, החכמים בין שמו מצינו לא
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 מביאים גם התלמוד חכמי היו לא פשוט

 איש של ולדרכיו לנו מה כי, והנהגתו דעתו

 שם גיטין א"מהרש עייןו. השוק מן

. א"ע ז"ס סנהדרין ס"הש ובחסרונות

: כתב(, סטדא בן ה"ד: קד בשבת' )ובתוס

 ,הכא דאמרינן סטדא בן דהא ת"ר אומר"

 רבי בימי דהוה ,יהודה בן פפוס בימי דהוה

 ".דברכות בתרא בפרק כדמוכח ,עקיבא

 

 

 להזדרז למות על קידוש השם - סימן מב

 175כ, הערה  יףסע, שייך לשער ב פרק ב

אין להוכיח שמותר למסור חיי שעה שלו 

להצלת חיי שעה של חבירו, מכך שר' 

ג רצו למות בראשונה, "ישמעאל ורשב

דשאני התם שרצו להזרז למצוות מיתה על 

 קידוש ה'

, 517בהערה  ,כ סעיף, ב פרק ב שערב א(

הבאנו לדון, האם מותר למסור חיי שעה 

רו. ורצינו שלו, בשביל חיי שעה של חבי

להוכיח מהמדרש, המביא את הריגת 

עשרת הרוגי מלכות, שהתווכחו רבי 

ג, מי ימות ראשון )שכל "ישמעאל ורשב

אחד רצה להיות ראשון(, חזינן דמותר 

למסור. ודחינו את הראיה, כי אפשר ששם 

רצו להיות ראשונים, בגלל סיבה אחרת, 

והיא בשביל 'זריזין מקדימין' במצוות מיתה 

 .'דוש העל קי

י אדלשטיין בשם רבו, את "כך ביאר הגר

א לגר הצדק, להזדרז למיתתו, "הוראת הגר

כיון שזריזין מקדימין למצוות קידוש ה', 

 ועדיף מחיי שעה

 א"הגר על' הגאון' בספר שמצינו וכמו ב(

 שבדרך ,(1099 עמוד' ג חלק) מוילנא

 עבר, למוקד הצדק גר אברהם רבי שהלךכ

 א"הגר פתחו ,א"גרה של ביתו חלון תחת

 לך אברהם' ר: "לעברו וקרא החלון את

 י אדלשטיין בשם רבו,"וביאר הגר ."בזריזות

 ,הלכתי ספק לו שהיההרב זלמן אסטולין, 

 את להאט חייב הוא תורה דין פ"ע האם

', שעה חיי'ל עצמו להציל כדי ,צעדיו

 שמא או, חיים של דקות כמה עוד ולהרויח

 להזדרז וקאדו' ה קידוש מצות מחייבת

' למצוות מקדימים' זריזים' משום, ולמהר

 יצא'. ה קידוש מעשה את גם להגדיל ובכך

 צעדיו את שיאיץ מוטב כי והכריע א"הגר

  ."קודם אחת שעה ויפה ש"ש לקדש כדי

 

 יתכן ששם שאני, כיון שהיה קידוש ה' גדול

 בהוצאה' י לסימן בהוספות אמנם ג(

 חילק ,ב ק"בס נ"פקו משנת לספר חדשה

 לבין, גדול' ה קידוש שהיה זה מעשה בין

 שעדיף, דעלמא נפש מסירות כל שאר

 שעה חיי משום שאפשר כמה להתעכב

 בעקידת שגם ,נראה זה ולפי) .נוספים

 ולכן, כידוע גדול' ה קידוש היה יצחק
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 שעה לחיי חש ולא, הזדרז אבינו אברהם

 (. ה ק"ס ש"ועיי, להרויח שיכל

ר, שטעמו של י זילברשטיין ביא"הגר

 א הוא, מחשש שפחד המיתה יתגבר"הגר

ז, היכא שכבר "ולא יעמוד בנסיון. ולפי

 נגזרה עליו מיתה, לא יזדרז

 יח סימן' )נפשך בכל' בספר ואילו (ד

 ,שאמרו יש: "כתב(, קיז עמודב ו בהערה

 ,להזדרז שהורה א"הגר של שטעמו שיתכן

 כדי אלא, מקדימין זריזין משום היה לא

 שעובר נוסף רגע שכל משום ,יוןבנס למעט

 ,המיתה מפחד רתעיולה להתחרט אפשר

, להזדרז ראוי ולכן ,ו"ח בעבירה כשליולה

 משום הרגיל הולך בין לחלק אין, כ"וא

 ובחלק ."האיסור חומר משום או' ה קידוש

 שהיש" ,כתב נט סימן סוף הבירורים

, א"שליט זילברשטיין י"הגר הוא", שאמרו

 בין מ"נפק(: "שח עמוד) שם והוסיף

 בתחילה שסירב שאחר באופן, הטעמים

 אפשרות לו נותנים אין שוב, לעבירה

 וגם, למיתה אותו מובילים וכעת, להתחרט

 לא, לאנסים להשמע וירצה בו יחזור אם

 יתכן, מקדימין דזריזין הטעם דלפי .לו יועיל

 הולך ס"דס, שיזדרז ראוי ג"בכה דגם מאוד

 הטעם לפי לאב', ה קידוש מצות לקיים

, זה טעם שייך לא הכא, בו יחזור דשמא

 שימתין טפי עדיף כ"וא, לו יועיל לא שהרי

 ".שעה חיי להרויח כדי שאפשר מה

אם חולה, ויכול להתרפאות בהיתר, וכופים 

אותו להתרפאות בג' עבירות, אין מצווה 

להזדרז כדי לעמוד בנסיון, דכיון ששב ואל 

ט לטעם תעשה הוא, חיי שעה עדיף, ובפר

 השני, יש לחשוש שלא יעמוד בנסיון

 הטעמים שני שלפי, להוסיף ונראה (ה

 להזדרז עניין יהיה לא, א"הגר בהוראת

' ג-מ להתרפאות שיכול חולה שיש באופן

, להתרפאות ולא למות יביומחו, עבירות

 ועכשיוויש לו תרופה נוספת של היתר, 

 אחד בחדר סגור להיות, הגויים עליו גזרו

שכיון שכל  ,הזאת האסורה ופההתר עם

הקידוש ה' הוא בשב ואל תעשה, לא עדיף 

 על החיי שעה שלו,  ולכן אין ענין להזדרז 

 שהביא הטעםלפי  . ובפרטלחדר ליכנסו

, ברור שלא יזדרז', נפשך בכל' בספר

 עדיףו, לנסיון עצמו מכניס, שאדרבה

 עוד כדי להרויח, כמה שיוכל יתעכבש

 .חיים של רגעים

עם שאין להזדרז למסור נפשו, כיון עוד ט

שיתכן שקיום מצוות קידוש ה' הוא משעה 

שהסכים למסור נפשו, ואין צריך למיתה 

 עצמה

 ג ק"בס שם נ"פקו במשנת ע"וע (ו

 ה"מהשל שמוכח דכיון, בזה טעם שהוסיף

 שברגע, (א אות סוף האותיות שער)

 שמו קדושת על נפשו למסור שהסכים

 יכול ולכן) צוההמ את קיים כבר, ברךית

 חיישינן ולא', ברבים שמו לקדש' לברך

(, הצוררים יתחרטו שאולי, לבטלה לברכה

 זריזין' מטעם שיזדרז סיבה שום אין כ"א

 .ח"יד יצא כבר שהרי', מקדימין
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אבל עיקר הטעם דאין להזדרז, הוא משום 

כ יש חשש שלא "דחיי שעה עדיפי, אא

 יעמוד בנסיון

שגם כשמת  אבל בהמשך דבריו כתב, (ז

, ושייך 'ונקדשתי'בפועל מקיים עשה של 

זריזין, אבל עדיין חיי שעה עדיפים על 

כ יש חשש שיתחרט ולא "מעלת זריזין, אא

 ימסור נפשו.

אין להביא ראיה מהזדרזות משה למלחמת 

י "מדין, דצריך להזדרז למסור נפשו למות ע

ם, דשם הוא מצווה נפרדת ואין "העכו

 לעשות חשבונות

, מדין במלחמת רבינו משה שנזדרז המו (ח

 פי על אף(: "ג, לא במדבר) י"רש דכתב

 עשה בדבר תלויה שמיתתו ששמע

 שיכל שאף ומשמע", איחר ולא בשמחה

'. ה רצון לעשות להזדרז העדיף ז"בכ, לאחר

 מטות פרשת) רבה במדרש מצינוש כמו

 ישראל בני נקמת נקם(: "ב אות, כב פרשה

 רבי .עמך לא תאסף אחר המדינים מאת

 לחיות משה רוצה היה אילו ,אומר יהודה

 ברוך הקדוש לו שאמר ,חי היה שנים כמה

 מיתתו הכתוב תלה ,תאסף ואחר נקם הוא

 אמר :משה של שבחו להודיעך אלא ,במדין

 מיד ?!ישראל נקמת יעכב שאחיה בשביל

 ,לאמר העם אל משה וידבר( לא במדבר)

 אנשים ,לצבא אנשים מאתכם החלצו

, תזדרזו פירושו", החלצו"ו ."יםצדיק

 פיסקא מטות פרשת) בספרי כדמצינו

 שמיתתו מגיד, עמיך אל תאסף אחר(: "קנז

 על ואף ,מדין למלחמת מעכבת משה של

 שנאמר ,בשמחה ועשה משה הלך ,כן פי

 החלצו ,לאמר העם אל משה וידבר

 שנאמר ,איזדריזו אלא החלצו אין ,מאתכם

 כל ישראל יבנ אחיכם לפני תעברו חלוצים

אין להביא ראיה  (".יח ג דברים) חיל בני

מכאן שיש להזדרז למסור נפשו, דכאן יש 

ציווי ה' להילחם במדין, וציווי זה צריך 

להזדרז לעשותו ככל המצוות, ואין לעשות 

חשבונות. אבל כשגוי רוצה להרגו, שם 

כ יש "וודאי חיי שעה עדיפי מזריזין, אא

, כמו חשש שלא יוכל לעמוד בנסיון

 שביארנו.

 רבים מים(: ''יח ,יא) יהושעע''ע בספר 

 האלה המלכים כל את יהושע עשה

'', וכתב רש''י )ע''פ המדרש מלחמה

 שהיה הכתוב ספר בגנותותנחומא(: ''

 כדי הארץ כבוש את לדחות מתכוון

 תנחילנה ואתה שנאמר לפי ימיו להאריך

 בו ויש)שם(: ''... ק"רד''. והוסיף באותם

 במלחמת שנתעצל על יהושע נששנע דרש

 אמר שהרי רבים ימים שנאמר כמו המלכים

 משה עם הייתי כאשר הוא ברוך הקדוש לו

 שנים עשר משנותיו חסרו ולמה עמך אהיה

 הארץ מנחיל אני אם יהושע אמר אלא

 המלחמות להם ועושה לישראל במהרה

 כך לא הוא ברוך הקדוש אמר אמות מיד

 נקמת וםנק לו כשאמרתי רבך משה עשה

 אל תאסף אחר המדינים מאת ישראל בני

 ואתה החלצו העם אל משה וידבר מיד עמך

 אמר משנותיך מחסר הנני כך בלבך עלה
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 איש בלב מחשבות רבות השלום עליו דוד

 סימן) חיים בשלמת'', ותקום היא' ה ועצת

 הוא למה ל"זצ זוננפלד ח"הגרי נשאל( כג

 המלחמה את שהאריך ליהושע גנות

 שעומד דבר לך אין הרי, הארץ שבכיבו

 בשם אמרו הרי: ''והשיב, נפש פיקוח בפני

 שנותיו שהשלים מי אשרי ם"הרמב

 בזירוז אם כי, להשלים דבר לך אין, במהרה

 חמד חשוקיוהוסיף ה .ל"עכ, ''המצוות

 בזריזות קם אבינו אברהםפה.(: '' יומא)

 ימי את להאריך כדי נתאחר ולא, לעקידה

 לעולה והעלהו צוהו לא ת"השי והרי, יצחק

 כי, למצוה נזדרז זאת ובכל', בבוקר'

, העקידה מצות לעצם קשורה הזריזות

 גם כך נפש קוחיפ דוחה שהעקידה וכשם

 שנזדרז רבינו משה עשה גם וכך, הזריזות

, מהמדיינים' ה נקמת נקום מצות לקיים

 .'', עכ''לימיו להארכת חש ולא

 

המתחבאים בכי תינוק שמסכן את  - סימן מג

 מהנאצים, ובדין רודף באונס

 177 כב, הערה סעיףשייך לשער ב, פרק ב, 

 שמעון לרב' )ההריגה מגיא' ת"בשו עיין

שאלה נוראה זו,  שהביא(, א סימן, אפרתי

האם מותר להרוג תינוק שמסכן בבכיו את 

 בן שבע של בסוגיא באריכות ודן .הנמצאים

ובנ"ד "ל: ". וכתב וזל"ור י"ר לוקתומח, בכרי

שהתינוק בוכה, ואם נשמע קולו היה נהרג 

בוודאי יחד עם כולם ע"י הרוצחים ימ"ש, 

הרי זה כיחדוהו, והוה כשבע בן בכרי, כיוון 

שכל היהודים הם בדין מיתה אצלם, ואין 

אפשרות להינצל מידם, ומכאן שהיה רשות 

בידם להשתיקו ואפילו אם היה זה כרוך 

 . "בסכנת מיתה של התינוק

 אף) כרודף שדינו מצד להתיר דן כ"חוא 

 מהיכן מ"נפק כתב, שישו .(אנוס שהתינוק

 כי, התינוק את להרוג ההיתר את לומדים

 הרי, בכרי בן דשבע סוגיא מצד ההיתר אם

 מידת ויש, לכתחילה היתר זה שאין

 מצד ההיתר אם ואילו, מזה להמנע חסידות

 לכתחילה גם אז, רודף דין לתינוק שיש

 זו מ"בנפק האריך ועוד) רגולהו יכולים

 (.שם ב סימןב

ומה שכתב שיש ללמוד נידון זה, מסוגיית 

ובא , שהלעיל בסימן לחשבע בן בכרי, עיין 

ד אסור כשאין "מח' גדולה, אם איסור ש

 את סברת מאי חזית, ויסוד הדברים הוא:

 בסיעה אם לקיש וריש יוחנן רבי' מח שיש 

, חדא להם שיתנו אמרו שהגויים א"בנ של

 לבחור שאסור, כולם את יהרגו הם לא ואם

, מסוים מישהו ייחדו הגויים אם אבל, אחד

 באופן רק התיר ל"ור, למוסרו מתיר י"ר

 ויסוד, מיתה חייב ה"בלא שהמבוקש

 האשה עם במעשה בהסבר הוא מחלוקתם
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 מבני העיר אנשי את ששכנעה החכמה

 חייו חשבון על, חייהם את להציל בנימין

 יואב י"ע מבוקש שהיה בכרי בן שבע של

 זה שעצם סבר י"שר(, כב, כ ב-בשמואל)

 להם להתיר סיבה מספיק, מבוקש שהיה

 שלהם שההיתר סבר ל"ר ואילו, למוסרו

 ששבע בגלל רק הוא, האשה בעצת לשמוע

 שדינו בגלל, ה"בלא מיתה חייב היה בכרי בן

 קנז סימן ז"בט ועיין) במלכות מורד היה

, ישראל בדיני שחייב דווקא שלאו, ח ק"ס

 בחוקות מיתה שחייב באופן גם אלא

 בפסחים חלאווה ם"כמהר ודלא, הגויים

(, ע במאירי בסנהדרין עב:", וע:כה

 להחמיר פסק( ה הלכה, ה פרק) ם"והרמב

 זו ואין, לכתחילה לא, זה ואפילו) ל"ר כדעת

 למה ך"הרמ והקשה(, חסידים משנת

 אלו ליהרג המקור כל והרי, כולם שימותו

 את אין וכאן, מסברא הוא ד"בש יעבור

, ימות אופן בכל שהמבוקש דכיון, הסברא

 והסביר, לגויים למוסרו לא הרווח מה

 ל"ר לפי היא קושייתו שכל ל"הנ מ"הכס

 כי, קשה לא י"ולר) ם"הרמב וכדפסק

 למסור שאין ומה, למוסרו מותר באמת

 את לבחור חזית מה כי, אחד אף ייחדו בלא

 שלא, מ"הכס' ותי(, שמעון תא ולא ראובן

 ד"ש איסור באמת כי, ך"הרמ קושיית קשה

 אלא, חזית מאי של בסברא רק תלוי לא

 ואל יהרג אופן שבכל ל"חז ביד היתה קבלה

 שחידש מ"הכס שגם נמצא כ"וא, יעבור

 ריש בדעת רק זאת כתב, כזו קבלה שיש

 ומשמע, כמותו פסק ם"שהרמב, לקיש

, אחד חדויי שאם שפוסק יוחנן דלרבי

 מיוחדת קבלה שאין דסבר, למוסרו מותר

 רק אלא, ברציחה יעבור ואל יהרג דין על

, ועיין בשיטות 'בגמ שנאמרה הסברא

הראשונים והאחרונים בסוגיא זו, והובאו 

ד צריך "ולגבי נד .לעיל בשער ג סימן לח

 , מלבד מהלדון שכיון שמיירי שבכי התינוק

עצמו לאחרים למות, יגרום גם ל יגרוםש

כ גם בלי דין רודף יש להורגו, "למות, א

לשיטות שסוברות שכשאין את הסברא, 

  מותר לשפוך דמים.

 (,עב דף סנהדרין) חמד בחשוקי ע"ע

 בימי אירע מחריד מעשה - שאלה": כתבש

 אנשים קבוצת התחבאה כאשר, השואה

. לחפשם באים שהנאצים והרגישו בבונקר

 כדי נשימתם את עצרו האנשים כל

 תינוק פרץ לפתע. אותם יגלו לא נאציםשה

 לאחר. בכרית פיו את סתם אביו. בבכי

 שהתינוק האב ראה, הצוררים שהסתלקו

 כפרה צריך הוא האם ושואל, חיים רוח ללא

 ?בשגגה נפש כהורג בנו הריגת על וגלות

 התפארת שדעת הבאנו לעיל הנה - תשובה

' ב בו נתקיימו אם רק נחשב שרודף, ישראל

, ברצונו מעשה גורם שהוא. א תנאים

 כאשר. ב, עושה שהוא למעשה ומתכוון

 התינוק והכא. כדין שלא דבר עושה הוא

 ברצונו רדיפה מעשה עושה אינו, הבוכה

. כדין שלא דבר עושה אינו וגם, ובכוונה

 עושה שהרודף ם"הרמב פירוש לפי ואפילו

 שעל אף, עולם של בטבעו שהוא מעשה

 גם הרי, להרגו אסור אחרים מסכן זה ידי
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 אין ולכן, עולם של טבעו הוא תינוק של בכי

 '.רודף' התינוק

 כדי שעה חיי להרוג שמותר הפוסקים דעת

 עולם חיי להציל

 כך בין התינוק כאשר הפוסקים נחלקו אלא

 להציל כדי אותו להרוג מותר האם, ימות

 ג"ח) מאירות פנים ת"שבשו, אחרים חיי

 המשנה על בגליון א"רע ציינו ח סימן

 המקשה שיולדת כתב( ו"מ ז"פ אהלות

, ימותו שניהם הולד את יהרגו לא ואם, לילד

, אותו הורגין ראשו יצא שכבר פי על אף

 בחשוקי עיין ה.א) נפש מפני נפש ודוחין

 ל"צ": זה לפני שכתב, עמוד באתו חמד

(, "יחדוהו כמו הוה אמו את המסכן שהעובר

 כתב וכן. בנפשו אמו את להציל מותר ולכן

( דבריו בסוף שם) ישראל התפארת

 יהרגוהו לא ואם, אמו את המסכן שתינוק

 כדי התינוק את יהרגו, שניהם ימותו

 שדוחין סברא והוא. האם לפחות שתנצל

 של העולם חיי משום, התינוק של שעה חיי

 את להרוג מותר, בבונקר כן כמו, האמא

 חיי חי הוא הרי שבבכייתו הבוכה התינוק

 להציל כדי, יהרגוהו שהנאצים כיון, שעה

, בבונקר המסתתרים שאר את לפחות

 .כולם יהרגו אחרת

 כדי שעה חיי להרוג שאסור הפוסקים דעת

 עולם חיי להציל

 סימן ד"יו ג"הכנה הביאו) במאירי מאידך

 מאי דאמרינן הא כתב( לח אות י"ב קנז

 בדאמר היינו, טפי סומק דידך דדמך חזית

 אם אבל, לך ינאקטל לא ואי לפלוני קטיל

, למסרו מותר, ולדידיה לך קטלינא אמר

 בדברי מפורש. בידיים להרגו לא אבל

 יהרגנו לא שאם במקרה שאפילו המאירי

 אך, לנכרים למסרו רק מותר, כולם יהרגו

 .בידיים להרגו לא

 דאמרינן הא על דוד החסדי כתב וכן

 שנכרים( ג"הכ ז"פ תרומות) בתוספתא

 אחד להם יתנוש עיר מתושבי המבקשים

 יהרגו, כולם את יהרגו לאו ואם, להרגו כדי

 סרח איך תנאים ונחלקו. יסגירו ולא כולם

 רבי, בכרי בן שבע את הסגירה אשר בת

 יהרגו כך בין, להם שאמרה סובר יהודה

 כלומר, עמהם בכרי בן שבע וגם כולם

 שאותו ברור כשלא רק להסגיר שאסור

 םע בהכרח יהרג מבקשים שהנכרים אדם

. וינצל יברח או שיתחבא יתכן אלא, כולם

 חייב שהוא להם שאמרה אומר שמעון רבי

 החסדי וחידש, למסרו מותר ולכן, מיתה

 לרבי יהודה רבי בין מחלוקת שאין דוד

 שכולם שבאופן מיירי יהודה שרבי, שמעון

 מעשה לעשות לא אבל, למסרו מותר יהרגו

 שלכן שמעון רבי והוסיף, בידיים להרגו

 שהיה כיון, בידיים בכרי בן שבע את והרג

 התינוק אם גם בעניננו ולדבריו. מיתה חייב

 ורק, בידיים להרגו אסור, כולם עם יהרג

 לחלק שיש יתכן אך) למסרו מותר היה

 בן בשבע רק אמורים דוד החסדי שדברי

 אותה תנו אלא ביקש לא שיואב, בכרי

 איסור עוד לעשות צריכים היה ולמה, לבדו

 מותר שהיה שמעון רבי סובר ולכן להרגו

 אבל, מיתה חייב שהיה כיון בידיים להורגו
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 ידי על אלא להציל אפשר שאי כזה באופן

 מודה דוד החסדי גם אולי שיהרגנו

 (.שמותר

 ליקוטים מ"חו) איש החזון כתב כן כמו

 שמותר מצינו שלא( א"ע סב לדף כ סימן

 של שעה חיי קץ בקירוב מעשה לעשות

 .אחרים של עולם חיי להציל כדי, חבירו

 הורגת גם שהיא הצלה פעולת לעשות

 החי להרוג שאסור אלו לשיטות גם ואולי

 שלא עולם חיי להציל כדי בידיים שעה חיי

 א"החזו לדעת וזאת, מותר בעניננו אחרים

 שפעולה הסובר( כה סימן סנהדרין מ"חו)

 הטיית כגון, הצלה פעולת בעיקרה שהיא

 להיות צריכה, היחיד לצד הרבים מצד חץ

 של פיו על הכר הנחת גם אולי, מותרת

 הצלה כפעולת בעיקרה נחשבת התינוק

. חמד החשוקי של ל"עכ "הקול והשתקת

:, קיז ק"בב חמד בחשוקי גם כתב כן וכמו

 לעיל בשער ב שכתבתי מה לפי ואמנם

 הכר הנחת שאין פשוט ,ג שבפרק א ס"בס

 נידונת אלא, הצלה כמעשה נחשבת

 רע לעשות כוונתו כי, אכזריות כמעשה

 דמי ולא, האחרים את להציל כדי לתינוק

 שמותר זילברשטיין י"הגר של לחידושו

, חייו שמקצר אף לחולה מורפיום לתת

, מובן שם דווקא כי, ג פרק בתחילת ש"עיי

 הניזק החולה לטובת כוונתו כל באמת כי

. התינוק לרעת מתכוון כאן אבל, מפעולתו

 גם שיש התכוון אם, ובנוי דבריו ואמנם

 זה ואין, מהנאצים התינוק את להציל סיכוי

 רוצה והחונק, מהכרית שיחנק פסיק רישיה

 י"הגר דאם, ינצל הוא שגם התינוק לטובת

 כשודאי גם להתיר התכוון זילברשטיין

 לא ד"ולענ, כדכתבתי תמוה הדבר, ימות

, מהמחבוא אותו מוציא שהיה ממה, גרע

 והורגים אותו וצאיםמ היו הנאצים ומיד

 יחשבו הנאצים כי ינצלו כולם וכך, אותו

 זה והרי, בהלה מרוב אותו שכחו שבמקרה

 א"החזו שכתב לגויים אחד מוסר ממש

 לי מובן לא וכאמור, אכזריות מעשה שהוי

, מהחלון התינוק את לזרוק בין ההבדל מה

 להבין מאוד וקשה, אותו לחנוק לבין

 מתכוון לא קהחונ, שבחניקה הוא שהחילוק

 ואילו, הרעש את להשתיק רק אלא, להורגו

 .ע"וצ, להורגו מתכוון מהחלון בזריקה

סימן , געיין בשער עוד בעניין רודף באונס, 

, שהבאתי אפשרות שההיתר לשאול לד

להרוג את עצמו כי נחשב ל'רודף באונס', 

והובא שם שהדבר נלמד מהסוגיא 

ו בסנהדרין עב: לגבי עובר המסכן את אימ

 ואמנם צריך לעיין מהדיןשנידון כרודף, 

 צריך שאין, תינוק על אותו שזורקים

 לזורקו לגוי להניח ומותר, נפשו למסור

 ש"כ כ"וא.(, פב ביומא' התוס כדכתבו)

 ז"ובכ, לרודף יחשב שלא באונס כשרודף

 מסוגיא, (עד ק"ס שפח סימן) א"הגר הוכיח

 וכן) כשאנוס גם רודף שנחשב, דעובר

 להשליך רבה שהתיר:, קיז ק"בב מוכח

, הספינה את שסיכן החמור את למים

 המנחת דעת וכן(, כרודף שנחשב משום

 לי ונראה' ה"ד, כו ק"ס רצו מצוה) חינוך

 דגבי ל"ונ...": שכתב(, 'שפיכות דגבי
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 חבירו את להרוג אנסוהו אם דמים שפיכות

 חבירו ממון הזיק מעשה ובשעת והרג ועבר

 חיוב שייך דלא רנאמ אם אף ע"לכ פטור

 הוא אם אף פשוט זה כי, באונס כלל מיתה

 ישראל וכל בנפשו להצילו ניתן מ"מ אונס

 בנפשו חבירו את להציל ויכול הרואה

 חייב שאינו אף אותו ולהרוג להציל מחויב

 אבל שהרג לאחר היינו ההריגה על מיתה

 הרודף קטן אפילוו רודף הוי שהרג קודם

 ניתן ונסא שהוא פי על אף הגדול את

 בעצמו להנרדף ש"ומכ בנפשו להצילו

 פטור רודף דהוי כיון כ"א, דמו מותר בודאי

 פטור הכלים את ששיבר דרודף מתשלומין

 שנא מאי להבין וצריך. "כאן פטור כ"א

 לתת שמותר' התוס מדברי באמת

 כתב שבאמת אלא? התינוק על שיזרקהו

 בזורקים דגם רוצח בהלכות עזרי באבי

 מעשה כאן שאין הגם קתינו על אדם

 מ"מ, הזורק עושה המעשה כל אלא רציחה

 יהרג ידו על סוף סוף שהרי רודף דין לו יש

 למסור הנזרק חייב שאין אלא, התינוק

 טפי סמיק דתינוק דדמא חזית דמאי עצמו

 לא וממילא, טפי סמיק דידיה דמא דלמא

 מעשה עושה שאין כיון עצמו למסור צריך

 נ"פקו במשנת כתב ל"הנ עזרי האבי פ"וע]

 תאונת של במקרה(, א ק"ס מח סימן)

 שישב והאיש, לגמרי הרכב שנמחץ דרכים

, הנהג על שוכב נמצא האחורי במושב

 מרוצץ כולו אבל חי עדיין למעלה והשוכב

 והוא, לאלתר ימות נטלטלו ואם ומרוטש

 התחתון את וחונק הולך גופו בכובד

 העליון להזיז שמותר, נשימתו על ומקשה

 דוחין דאין נאמר ולא, התחתון להציל כדי

 רודף חשיב דהעליון מכיון, נפש מפני נפש

 ולא, קעביד מידי דלאו והגם, להורגו דמותר

 לשם נזרק אלא התחתון על מדעתו נשכב

 ואמנם, המכונית בהתהפכות כורחו בעל

 מותר לתחתון שדווקא חילק, ב ק"בס

 המחלצים לשאר ולא ,העליון את להזיז

 מח סימןל ספותוובה(, רופאים שאינם)

 חונק לא שהעליון שבאופן חילק, (ג ק"ס)

, לתחתון הגישה את מונע רק אלא, לתחתון

 שכתב דאף, לרודף נחשב העליון שאין

 שהמונע מ"שד סימן מ"בחו ם"המהרשד

 כשאין ז"בכ, כרודף נחשב, מחבירו הצלה

 . רודף הוי לא, בידעתו נעשה, המעשה

ו אמר "ם מן היובני יקרי אלעזר מנח

ל שיהיה גם למחלצים היתר "דלכאורה י

 חשש רק הוה ואז להזיזו בעדינות רבה

א ", כפי שהורה הגרשזבהכי שימות רחוק

להזיז בעדינות רבה את הגוסס ששוכב 

בפתח הבית חולים, ומפריע להכניס חולים 

 ה"ח) אברהם נשמת בספראחרים ]הובא 

בשער ב ולעיל  (,ב ק"ס ט"של סימן ד"יו

הבאתי דיש חולקים על  ה סעיףפרק ג 

 א בזה[."הגרשז

 שנתבאר, תינוק על אדם שזרקו ובמקרה

 ולאדם, התינוק כלפי רק רודף שדינו לעיל

 הגאון ר"מו את שאלתי, להורגו אסור אחר

 אם, א"שליט רוזנברג שריאל רבי הגדול

, הנזרק של באבר לפגוע מהצד לאדם מותר

 שכשם לי וענה, התינוק את יציל ובזה
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 מעצמו אברו למסור צריך לא שאדם

 אבר לקחת רשות אין כך, חברו להציל

 באופן גם, שמעון את להציל כדי מראובן

 שזורקים כגון, "בהיתר רודף" בגדר שראובן

 את להרוג רשות היה לזמרי רק וכן, אותו

 גם אסור היה אחרים לאנשים אבל, פינחס

 בשער לעיל עיין, פינחס של באבר לפגוע

 סימן ג ובשער, 182 בהערה כד סעיף ב"פ, ב

 שהעליון, ל"הנ שבתאונה, ל"י זה פ"וע .כ

 העליון את שנזיז י"וע, התחתון את חונק

 יגרום אבל, התחתון את נציל אמנם

 רגלו שכף וכגון, העליון של אבר לקטיעת

 אחרת דרך ואין, האוטו בברזלי נתקעה

, רגלו כף חיתוך י"ע רק, מהתחתון להורידו

 רשות אין, "בהיתר" היא שרדיפתו שכיון

 .נרדף את להציל כדי אבר לו להפסיד

 צריכים כמה, פה לעורר ראיתי אגב ודרך 

 שהרי, אלו חמורות בהלכות בקיאים להיות

 ואף, ופיגועים דרכים תאונות מצוי לצערינו

 ליד יזדמן אם, חובש או רופא שלא מי

 ממנו יבקש התחתון, ל"בנ וכגון, תאונה

 שהולך העליון את מעליו יזיז הכל שבסך

 בדיני מיד להחליט צריך והנה, אותו וחונק

 ימים מתיישבת היתה שסנהדרין, נפשות

 הדיינים וגדולי זקני של העומק בכל, ולילות

 הוא והנה, נפשות בדיני שיפסקו לפני

 ורק, להחליט צריך, מהמכולת חזרה בדרכו

 כי, אלו קריטיים ברגעים כאן נמצא הוא

 והחלטה, האמבולנס שמגיע עד ןזמ לוקח

 מוות דין גזר, פירושה, תעשה ואל שב של

 גורם, העליון את יוריד ואם, התחתון על

 צריך היה ואם, בידיו ורצחו, למותו מיד

 תעמוד לא' על יעבור, יזיז לא והוא להזיזו

 נפש הציל, להזיזו צריך כן ואם', רעך דם על

 ,מלא עולם קיים וכאילו, התחתון של אחת

 מאיימין כיצד" (:ה, ד סנהדרין) כבמשנה

 נפשות דיני ...נפשות עדי על העדים את

 העולם סוף עד בו תלוין זרעיותיו ודם דמו

 שנאמר אחיו את שהרג בקין מצינו שכן

 אומר אינו צועקים אחיך דמי( ד בראשית)

 ודם דמו אחיך דמי אלא אחיך דם

 ללמדך יחידי אדם נברא לפיכך ...זרעיותיו

 מעלה מישראל אחד נפש המאבד שכל

 וכל מלא עולם איבד כאילו הכתוב עליו

 עליו מעלה מישראל אחת נפש המקיים

 כל לפיכך ...מלא עולם קיים כאילו הכתוב

 העולם נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד

 והלא הזאת ולצרה לנו מה תאמרו ושמא

 או ראה או עד והוא'( ה ויקרא) נאמר כבר

 המציל נפש מישראל,ומעלת  ,"...'ידע

א,  סעיףי "א רבא פ"הובא גם בתדב

א הל' טז, )וראה עוד "ם רוצח פ"וברמב

ג שלא  הלכהם סנהדרין פרק יב "ברמב

 למעשה יהיו שלא ר"ויהכתב 'מישראל'(, 

 בקי להיות כדאי ז"ובכ, אלו שאלות

 .ויאדיר תורה ויגדיל, בהלכותיהן

 סימן משפט חושן) ערוך שולחן עוד עיין

 חבירו את הרודף": שכתב, (א סעיף תכה

, אחריו רודף הוא והרי, והזהירוהו, להרגו

 הורגים אלו הרי ...קטן הרודף היה אפילו

 אותו להזהיר שצריך ממה ולכאורה, "אותו

 ואילו, מזיד כשהוא שדווקא משמע



810 

 

  

, קטן הרודף היה אפילוש, דבריו מהמשך

 קטן שהרי, מזיד להיות צריך שאין משמע

 את יישב ואכן. הוא אההתר בר לאו

: שכתב, (ג ק"ס) ע"בסמ הסתירה

 לו אמרו לא אפילו ובדיעבד - והזהירוהו"

 של בנפשו הנרדף מצילין ה"אפ, זה אפילו

 הבחנת בר דאינו שרודף מקטן וראיה, רודף

 אותו הורגין כ"ג וקאמר, הוא האזהרה

 נזיקין) חושן בפתחי ואמנם. "ממנו להציל

 דברי על כתב(, כ ק"ס, ט' הל יב פרק

 נראה ח"הב מדברי אבל...": ע"הסמ

 אבל, התראה צריך אין קטן גבי שדווקא

 למלך והמשנה, אזהרה פ"לכה צריך בגדול

 שהנרדף כתב ח' הל חובל מהלכות ח"פ

, לכתחילה אפילו בו להתרות צ"אי עצמו

 נראה היה' ולכ ...תלח סימן ש"הריב כ"וכ

 פ"ואע, רודף דין לו אין בשוגג שרודף

 הספינה את המסכן) חמור לגביש

 וכן, רודף דין בו דנים:(, קיז ק"בב להטביעה

 בר שאינו התם דשאני אפשר, עובר גבי

 בר אבל, רודף הוא כך ומשום כלל דעת

 ...מיתה חייב אינו, אנוס ש"וכ, בשוגג דעת

 רודף שגם שכתבו הפוסקים מדברי אמנם

 רודף שגם נראה, רודף דין לו יש בגרמא

 מצוים אנו ס"דסו, להורגו רמות בשוגג

, כא ק"בס עוד ש"עיי. )"הנרדף את להציל

(. בגרמא רודף ולגבי, הרודף הקטן לגבי

 רודף שגם הפוסקים מדברי שכתב מה לגבי

 ד"יו) מ"באג עיין, רודף דין לו יש בגרמא

 שיודע שרק שהגביל( ג ענף, ס סימן, ב"ח

, בגרמא גם רודף דין לו יש, רודף שהוא

 שלא(, מה סימן) בתראי גאוני ת"בשו ואילו

 שגם צריך אלא, רודף שהוא שיודע מספיק

 למשנת ובהוספות, רודף להיות יתכוון

, הקשה(, ב ק"ס, ז אות, נ סימן) נ"פקו

 רדפו קא משמיא של הטעם לולא שהרי

 יודע שאינו הגם, רודף דין לתינוק היה, ליה

(, ג ק"בס) ותירץ, אימו את שמסכן

, כוונה צריך אין, ובגופ ממש שכשרודף

 מחלה לו שיש חולה גם ז"לפי ולכאורה

 כרודף יחשב, חיים שמסכנת מדבקת

 גם, בריאים לאנשים שמתקרב בשעה

 הוסיף ה ק"ובס, )לרדוף כוונתו כשאין

 סימןכב, כרודף שדינו בזיופים שבעוסק

 שמיירי, מ"האג לדעת ל"צ יב סעיף שפח

 לא וגם, במעשיו אחרים שמסכן שיודע

 גאוני ת"שו על בזיופים עוסקמ קשה

 שעושה שכל שהדגישו מכיון, ל"הנ בתראי

 לרדוף שיתכוון רק, לעשותו לו שמותר דבר

 לעסוק שאסור כיון כ"וא, לרודף נחשב

 (.מתכון שאין אף לרודף נחשב, בזיופים

אם מי ויש לעיין עוד בעניין 'רודף בגרמא', 

שהולך לשרוף תרופה )שאמורה להציל את 

 לוני(, האם  דינו כרודף?חייו של פ

 פלוגה בטעות להפציץ העומד טייס

 להפילו מותר האם, יהודית

:(, עב סנהדרין) חמד בחשוקי עוד עיין

 - שאלה": , של רודף באונסזה בעניין שכתב

, אויב פלוגת להפציץ שנשלח בטייס מעשה

 את להפציץ לו הורה מפקדו ובטעות

 בחושבו, פלוני במקום העומדת הפלוגה

 הפלוגה באמת אך. האויב פלוגת אשהו
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, היהודים פלוגת היא להפציץ שהורה

 כפי להפציצם כדי להנמיך התחיל הטייס

, בסמוך שעמדה פלוגה. מפקדו לו שהורה

 והסתפקו, כאן לקרות שהולך מה הבינו

 המטוס לעבר טיל לירות להם מותר האם

 את יפציץ שלא כדי, המטוס את ולהפיל

 אך, אחד טייס יהרג אמנם וכך, הפלוגה

 ואל שב שמא או, יהודים הרבה בזה יצילו

 ?יתערבו ולא, עדיף תעשה

 ראשו יצא :(,עב) בסנהדרין שנינו - תשובה

 בפני נפש דוחין שאין לפי, בו נוגעין אין

 מסכן והעובר, לילד המקשה אשה. ]נפש

 להציל כדי, הולד את להרוג מותר, חייה את

 ,נפש נחשב לא שעדיין משום, האם את

 העובר הוציא ואם. קודמים האם חיי ולכן

 דוחים שאין משום בו נוגעים אין, ראשו את

 ואמאי הגמרא ומקשה[, נפש מפני נפש

 מדין העובר את נהרוג לא מדוע? ]הוא רודף

[ להורגה אמו אחרי רודף שהרי, רודף

 .לה רדפו קא משמיא, ומשני

( ט"ה רוצח מהלכות א"פ) ם"הרמב וכתב

 משהוציא, לילד המקש שהיא העוברה

 מפני נפש דוחין שאין, בו נוגעים אין, ראשו

 פירוש. ד"עכ, עולם של טבעו וזהו, נפש

 מכח אלא, מכוחו זאת עושה אינו העובר

 .לרודף נחשב אינו ולכן, עולם של טבעו

 רק הוא שרודף ישראל התפארת דעת

 למעשה במתכוון

( ו"מ ז"פ אהלות) ישראל התפארת אולם

 משום, הנולד את להרוג אסור שלכן כתב

 והוסיף, האם את להמית נתכוון לא שהוא

 נתכוון לא בכרי בן ששבע פי על אף וכתב

 במחתרת הבא וגם, העיר יושבי את להרוג

 כיון אבל, הבית בעל את להרוג מתכוון אינו

פסיק  בזה יש, עושים שהם שבמעשה

 ואף, כמתכוון חשיב זה הרי, שיהרגו רישיה

, שיהרוג פסיק רישיה אהו הולד שגם פי על

 על אף, במחתרת והבא, בכרי בן שבע מ"מ

 את ברצונם גרמו, מתכוונים אינם שהם פי

, לסכנה פסיק רישיה שהוא המעשה

 שהגרמא ועוד, ברצונו גרם לא ולד כ"משא

 המזייף ולכן. כדין שלא הוא, עשו שהם

 העיר לתושבי סכנה בזה וגורם מטבעות

פסיק  היא שהסכנה כיון לרודף נחשב

 וגם, במתכוון כרודף נחשב הוא הרי, רישיה

 הבנת לפי. ד"עכת, כדין שלא עושה הוא

 הרודף של דמו הותר לא, ישראל התפארת

. א: תנאים שני שנתמלאו לאחר אם כי

, רצון מתוך לסכנה גרם הרודף כאשר

 שעשה אלא, להרוג מתכוון שאינו ואפילו

 פסיק רישיה יש זה ידי שעל, ברצון מעשה

 .כדין שלא כשנהג. ב. וגשיהר

 נקרא האם, טעון אקדח עם המשחק קטן

 רודף

 ם"הרמב פירוש בין מינה שהנפקא ונראה

 קטן, ישראל התפארת פירוש ובין

 כלפי ומכוונו, טעון באקדח המשתעשע

 את יהרוג שבמעשיו כלל יודע ואינו, חברו

 כמו. להרגו מותר ם"הרמב להבנת, חברו

 ומסכן דהלי בשעת ראשו שהוציא שעובר

 דמשמיא" הסיבה לולא, נהרג היה אמו את

 כלל יודע שאינו למרות", לה רדפו קא
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 התפארת להבנת אבל. אמו את שהורג

 ברצונו מעשה לעשות שצריך, ישראל

 העושה וקטן, פסיק רישיה גורם שהוא

 אפשר אי כ"א, לרצון נחשב אינו, מעשה

 .הקטן את להרוג

 להרוג מותר ם"הרמב להבנת בעניננו כן כמו

, לרודף נחשב כרגע שהוא כיון, הטייס את

 הגם מפשע חפים יהודים להרוג שרוצה

 הוראת פי ועל, בטעות עושה שהוא

 ישראל התפארת שיטת לפי אולם. המפקד

 לא שהטייס משום, הטייס את להרוג אין

 נהג הטייס". רצון" מתוך לסכנה גרם

 ולא, עליו מוטלת לא אשמה ושום, כהלכה

 .טעה שמפקדו שלחשו לו היה

 נחשב אינו בהצלה שהעוסק ח"מו דעת

 לרודף

 אלישיב ש"הגרי מרן ח"ממו שמעתי אולם

 התפארת דברי את נקבל לא אם שאפילו

, כפשוטה הסוגיא את נפרש אלא, ישראל

 כרודף נחשב חברו אחר הרודף שקטן

 הותר לחברו מיתה המסבב שכל משום

 בכל, מהשמים אותו דוחפים אם זולת, דמו

 משום, הטייס את להרוג שאין יתכן זאת

 שהוא בשעה" רודף" לו לקרוא אפשר שאי

 שלמעשה היהודים אותם את להציל בא

 והוסיף. למענם חייו את מסכן ואף, הורג

 חייו את מסכן אינו המציל אם שאפילו, עוד

 שאסור יתכן אז גם, להציל מטרתו אולם

 שאירע מעציב מעשה אותו וכגון. להרגו

( קעז סימן ח"או) ופרס החתם בימי

 מיהרה וגבירתה שהתעלפה במשרתת

 ומתוך, נפשה את להשיב לפיה מים לשפוך

 יצוייר לו. נפט לפיה ושפכה טעתה הבהלה

 של בטעות ומבחין מרחוק אדם שעומד

 גם, הורגת ובפועל להציל הבאה הגבירה

 שהיא כיון, להורגה שאסור יתכן בזה

ב )א.ה ולגבי חיו "ע"וצ, בהצלתה עוסקת

 ת"שושל אותה גבירה, עיין  , וכפרהתשובה

, בעניין אמא ד"קפ סימן מ"חו ס"חת

שהינקה את בנה בלילה לידה במטיתה, 

י שהסתובבה עליו תוך "והרגתו עונרדמה 

 מהדורא ביהודה נודע ת"שו ע", ועכדי שינה

ששלח במקרה , לד סימן חיים אורח - קמא

דכיון  וכתבשליח זקן שמת בדרך, 

 השליח לטובת והיה עמו חילהת שהשליח"

 .("כפרה צריך אין לכן

 ראיה להביא ונראה" יג בהערה שם וכתב

 דכתב מהא, ישראל התפארת לשיטת

 חמור הכניס( ד"ס שפ מ"חו) א"הרמ

 ובא, לטבעו ובקש בספינה וקופץ בספינה

 להכניס דרך אם, לנהר החמור והשליך אחד

, לשלם חייב המשליכו אז, בספינה חמורים

. רודף מקרי החמור דאז, פטור אול ואם

 גם אז, רודף הוא החמור שאם ז"הט והקשה

 נקרא החמור בהיתר שהכניסו, ברישא

, רודף אינו שהחמור כרחך על אלא, רודף

 כתב וכן, הרודף הוא החמור בעל אלא

 שאפילו מדבריהם מוכח. ח"סק ך"הש

 כיון, הספינה יושבי את מסכן שהחמור

 עושה ואינו מתכוון ואינו חמור שהוא

 ק"בב י"ברש ע"וע. "רודף חשיב לא, ברצונו

 ועיין, ]הרודף הוא החמור שבעל:, קיז
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, ג ענף ג סימן נזיקין א"ח) אש תורת בספר

' כתוס דלא הם י"רש שדברי(, קכד אות

 וכתב, הרודף הוא שהחמור פירשש ד"רי

 החמור את לזרוק מותר אופן שבכל

 אם היא בינהם מ"נפק רק, אנשים שמסכן

' תוס דלדעת, החמור דמי את לשלם פטור

 על רודף דין ששייך שהתחדש, ד"רי

 ולכן, רודף הוא החמור ד"בנד ולכן', חפצים'

 ולדעת, נזקו תשלומי על פטור הזורקו

 יצטרך כ"א, לרודף חשיב לא דהחמור י"רש

 כדין, בהיתר שהכניסו החמור לבעל לשלם

 דאף וקשה[, חבירו בממון עצמו מציל כל

 החמור הכנסת במעשה שיש מרנא אם

 עכשיו ס"ס, הספינה לאנשי רדיפה פעולת

 עושה לא והבעלים, בפנים החמור שכבר

 הקשה וכן, לרודף יחשב מדוע, פעולה שום

 לבעל שנהרוג יעזור מה וכי, השחר באילת

 לאנשי הצלה שום בזה אין והרי, החמור

 פתים מנחת בספר והקשה. הספינה

 שפ סימן הגולה בבאר וכן(, אריק מ"לגר)

 דחשיב מהעובר החמור שנא מאי, ד"ס

 ?לרודף

: שכתב, יד בהערה שם חמד בחשוקי ע"וע

( ד"ה יד פרק שבת) בירושלמי כן כמו"

 שהוציא הולד את להרוג אסור שלכן תירץ

. מי את הורג מי יודע אתה שאין ראשו

 אחר רודף התינוק האם ידוע אין כלומר

 כי תכןשי, בנה אחר רודפת שהאם או אמו

 העובר אחר הרודף הוא שלה הצר הגוף

 ברור היה שאילו נמצא. לצאת לו נותן שלא

 רדיפה כאן ואין, הרודף הוא שהעובר לנו

 זה לפי. העובר את הורגים היינו, האם מצד

 היא שהרדיפה לנו שברור דידן במקרה

 מצד רדיפה כאן ואין, בלבד הטייס מכח

 ."להרגו מותר, הטייס אחר החיילים

', ז ק"ס סו סימןבנ "במשנת פקו ע"וע

 שנכנסה שבים ספינה לגבי שנסתפק

 תוכל מהנמצאים חלק יטילו ואם לסערה

(: י ק"בס) וכתב, מבטחים למקום להגיע

 גורם ואחד אחד כל זאת בספינה הרי"

 כולם ויטבעו, תטבע שהספינה בגופו

, אהדדי רודפים דכולם חשיבא וממילא

 אחרים להשליך הכח בעלי יכולים ולכן

 ם"לעכו דומה הדבר ואין. עצמם להציל

 כולם דימותו מהם לאחד למסור שביקשו

 אהדדי רודפים הם אין דהתם. ימסרו ולא

 העיון לאחר אכן. הרודף הוא ם"העכו אלא

 הרי ואחד אחד דכל בספינה דשאני נראה

 י"ע עצמו בהריגת ומשתתף מסייע

 אין דא ובכגון, הספינה את הוא גם שמכביד

 עצמו הנרדף שהרי, רודף נחשב חבירו

 ד"ונלע". ק"ודו הרדיפה למעשה מסייע

 נחשב בספינה שהכובד נאמר אם שאף

 ז"בכ, רדיפה פעולת עושה ואחד אחד שכל

 שאין בחדר אנשים מספר שנמצאים באופן

 ימשיכו ואם, לנשימה אויר מספיק בו

 כולם, מהחדר אותם שיחלצו עד לחכות

 לקח יהרגו אם אבל, מחנק ימותו

 כלומר, להנצל הנותרים יוכלו, מהאנשים

, החילוץ שיגיע עד, האויר להם שיספיק

 לומר אפשר אי, זו בדוגמא והנה

 כל את רודפת האנשים של שהנשימות
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, נושם פשוט אלא, החנוק שבחדר האנשים

 אין ג"ובכה, שנשאר האויר את, "מבזבז"ו

 ומצד, לחבירו רודף אחד שכל הסברא את

 עצמו שהנרדף סבראה את אין גם שני

 שהסתבך ובאופן. הרדיפה למעשה מסייע

 מפריע אחד וכל, צנחנים שני של המצנחים

 אחד ואם, שלו המצנח את לפתוח לחבירו

, חבירו של מצנח את ויחתוך יזדרז מהם

 לא ואם, חבירו מיתת ויזרז עצמו את יציל

 זו ודוגמא, ימותו שניהם פעולה שום יעשו

 כל בזה גם כי ,ל"הנ לספינה יותר דומה

 כ"וא, השני ואת עצמו את רודף, ואחד אחד

 למי משמעות יש אם ל"הנ בכל לעיין יש

 פרק, ב בשער, לעיל שהובא כמו "התחיל"

 כלומר, כג סעיף שבתחילת, 781 הערה, ב

 של בזיהוי בטעות שם דווקא דשמא

, לרדוף בפועל התחיל הראשון, החיילים

 כשעלו אבל, הרודף שהוא נחשב ולכן

 ומי ראשון עלה מי משנה לא, לספינה

 לא עוד האחרון שעלה בשעה שהרי, אחרון

 לאחר כ"אח אלא, רדיפה פעולת שום היה

 לא אם ואף, מכביד שהכובד מצב נוצר זמן

 יותר שעלו למפרע נתברר אלא, מצב נוצר

 עשה לא, שעלה שהאחרון ל"י עדיין, מדי

, רדיפה פעולת לספינה העליה בשעת

 עדיין היתה הספינה להשע בשעה שהרי

 כ"וא, הבעיה את "גילו" כ"אח ורק, בחוף

 בצנחנים ואמנם, התחיל למי משמעות אין

 ומיד, מהמטוס קפץ שהראשון ל"י, ל"הנ

 שנחשב, בו והסתבך אחריו השני קפץ

 שנסתבך מיד כי, ברדיפה "התחיל" שהשני

 על נפל שלא ובאופן. ע"וצ, הסכנה חלה בו

 מצנח על אותו ההעיפ הרוח אלא, הראשון

 סימן נ"פקו למשנת בהוספות כתב, חבירו

 משמיא אלא כרודף נחשב שלא, ג ק"ס סו

 עזרי שבאבי כיון ואמנם, ליה רדפו קא

 הערה, ב פרק ב בשער וכן, לעיל שהובא)

 שלתינוק כתב(, כד סעיף שבתחילת 182

, עליו זרקהו ם"שהעכו מי את להרוג מותר

 את וגלהר הראשון לצנחן מותר כן כמו

 .מהרוח שעף אף, השני

 פצוע התלוי באויר ומסכן את אנשי המסוק

 סו סימןב נ"פקו משנתהובא מה לעיל

 שנכנסה שבים ספינה לגבי שנסתפק

 תוכל מהנמצאים חלק יטילו ואם לסערה

ובשער ב, פרק ג, , מבטחים למקום להגיע

הובא מקרה שמסוק חילוץ הגיע  סעיף ו,

 ק באויר, ירדלהציל פצוע, ותוך כדי שהמסו

כ נוצר מצב "אדם להרים את הפצוע, ואח

ת כל המסוק, שהמציל והפצוע סיכנו א

והטייס יכל ללחוץ על כפתור שמפיל אותם 

שם  ועייןלתהום, ולהציל את אנשי המסוק, 

 ספינהה לגבי ,ט ק"סב נ"משנת פקוב

 חלק יזרקו כ"א אלא לשקוע שעומדת

 סימןד ")יו א"החזו פ"ע שכתב, מהנמצאים

 לדון יש...": סט לגבי היתר הטיית החץ(

 בזה הספינה הצלת אין הכא כן דכמו

 שצריכים אלא" הריגה"ל היחיד שמוסרין

 יוכל יחיד ההוא ואם הספינה מכובד להקל

 דאין ונמצא, הוה שפיר כ"ג ולהנצל לשחות

 ויש, הצלה מעשה אלא להריגה מסירה כאן

 כמובן אכן, המעשה של בטבע הצלה כאן
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 באמצע מהספינה אדם להשליך קלחל דיש

 דומה ואינו, הריגה מעשה חשיבא הים

 פעולת הוה המעשה דעצם חץ להטיית

 היתר אין ז"לפי ולכאורה", ע"וצ הצלה

 הכא שאני שמא אמנם. מהמסוק לזורקם

 חשיב המסכנים שהם שיודעים שברגע

 גם מותר שאז' לפלוני ם"העכו כייחדו'

 א"ברמ אחת דעה לפי' )הריגה מעשה'

 ההיתר שניה לדעה כי, קנז סימן ד"ביו

(. בכרי בן כשבע מיתה כשחייב רק למוסרו

 א"שליט אוירבך אדיר רבי מהגאון ואמנם

 כל את המסכנים התלויים ששמא שמעתי

 שיש מכיוון, מייחדהו עדיפים המסוק נוסעי

 סיבה, המסוק נוסעי את "ברדיפתם"

 כן שאין מה, שמסכנת מציאותית

, המבוקש של "יפהרד"שה, "ייחדהו"ב

 .הגויים בהחלטת נעוצה

 

רודף בגרמא, ובשב ואל תעשה עוד בעניין 

 סימןנ "בהוספות לספר משנת פקו ראיתי

מ "ו, שחקר בגירש את אשתו ע סעיףל 

תוך ל' יום, ועברה שתלך למדינת הים 

ל' יום, והולך אדם ומעכב -ונבעלה בתוך ה

בעדה לקיים התנאי, האם דינו כרודף, 

ד, "לא יתקיים התנאי יהרגוה בי שהרי אם

פ דין, אין עליו "או דנימא דכל שנהרגת ע

 דין רודף.

א בתוס' "דלפי שיטת הריבל "ד י"ולענ

ה "בשבת ד. לא מתחילה החקירה, כי בלא

ה "ל התוס' )שם, ד"דזד, "לא תתחייב בבי

 ת"וא"'(: סקילה איסור לידי שיבא קודם'

 לרדותה התירו אם זו היא בעיא מאי

' ותי לו נאסור אם לנו ישמע שלא טאפשי

 סקילה מיחייב לא התירו לא דאם א"ריב

 אוסרין שאנו מה י"ע מלרדות שמניח כיון

( ושם. צב) האשה פ"בס בפסחים וכן לו

 במקום דבריהם העמידו ואיזמל הזאה ערל

 ורבנן הואיל כרת מיחייב לא אלמא כרת

כ גם ", וא"פסח למיעבד ליה דאסרי הוא

ס מישהו אונס אותה "שסוד כיון "בנד

, לא תתחייב )ושמעתי מלקיים התנאי

א "ר הגאון רבי שלמה גוטפריד שליט"ממו

לעיל פ זה יש עוד הסבר למה דכתבתי "שע

ובעלה זינתה יודעת ששאשה ש בסימן יב

ד לא יודעים, שאינה צריכה לברוח, "והבי

היא יודעת שאסורה לבעלה, פ ש"אע

ת עם ד מחייבים אותה לחיו"דאחרי שבי

משועבדת לו, ואינה נאמנת מכיוון שבעלה 

תתחייב על העבירות  על הזנות, לכן לא

  בהיותה עם בעלה(.

 בספר 'אוהב שלום ורודף שלום'ועיין עוד 

 בדברים" ב(, שכתב:-)שער ח פרק א

 גנחובסקי אברהם' ר הגאון בשם במובאים

 דברי הביא (,ה"תשע וארא גליון) ל"זצ

'( א' סע ז"קנ ןסימ ד"יו) ערוך השולחן

 לא אם להורגו מ"עכו עליו שאיימו בגברא

, בפרהסיא דהוה דבגוונא, עבירה יעבור

 דלא פ"אע, ישראלים עשרה בפני והיינו

 אם מקום מכל, החמורות עבירות' ג הוה

 ואל יהרג, דת על להעבירו מכוון מ"העכו

 ואל יעבור, בצנעא הוה אם כ"משא, יעבור

 אדם מכריחיםד בגוונא לדון והביא. יהרג
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 דאמרינן, אנשים עשרה בפני עבירה לעבור

 אחד חייב האם, יעבור ואל דיהרג דינא

. פרהסיא יהא דלא כדי לברוח מהעשרה

 .דחייב פשוט דלכאורה וכתב

 בני' בט, ל"הנ גוונא בכעין חקר וממילא

 לבא שמתכוון אחר מהם אחד ורואה, אדם

 ויודע, אדם בני עשרה יהיו ידו ועל לכאן

 מי ידי ועל, הדת על להעבירו עומד ישהגו

 יהרג דין עליו ויהא, פרהסיא יהא שמתקרב

 שמתקרב דהעשירי אמרינן מי. יעבור ואל

, להורגו שרי יהא וממילא, רודף הוא לכאן

 .שוגג הוא אם ואף

 אם שפשוט חדא הנחות שתי בזה והקדים

 ואז, בפרהסיא נבילה להאכילו רוצה הנכרי

 זה הרי, נבילה אין יולנכר, יעבור ואל יהרג

, רודף שהוא ודאי לנכרי הנבילה את שמביא

 אלא בפועל להמיתה כלל גורם שאינו אף

 וממילא ם"להעכו ישמע לא שהישראל לזה

 מקיים שאינו במי רודף דין יש האם ...ייהרג

 תרופה לו שיש מי ולמשל. הצלה חיוב

 סתם או, לזורקה ורוצה, פלוני חיי שתציל

. רודף דין לו יש האם, לחולה נותנה אינו

 חדא. נפרדים נידונים' ב בזה יש' ולכאו

 או, הצלה במפקיע רודף תורת יש האם

, ההצלה מפקיע אלא רודף אינו שהוא נימא

 דשורף בגוונא גם שייכת זו וסברא

 רודף תורת יש האם ושנית. התרופה

 בין הבדל יש' השני הסברא ולפי ת"בשוא

 .תרופה נותן לאינו תרופה שורף

' לי שפשוט ג"הגרא דברי הבאנו' א ובפרק

 דין דן ולכך] הצלה במניעת רודף דין שיש

 ומסתפק[ ברח שלא עשרהמה באחד רודף

 שגם מהירושלמי והביא, ת"שוא בדין

]א.ה כוונתו שהוכיח  רודף דין יש ת"בשוא

, שלרבי יוחנן צריך למוסרו, "ייחדהו"מדין 

כי דינו כרודף, אף שלא עשה שום 

 בציור, מדהים פסק לחדש יש ...מעשה[

 השתלת שצריך בילד והיינו. מאד שמצוי

 חולים וקופת, ימות, לאו ואם ל"בחו' כלי

 העסקנים ובאו.  זה את מממנת אינה

 פחות וזה הניתוח את שיממן אחד לעשיר

 נותן אינו הזה והעשיר,  מנכסיו מחומש

 שלכל באופן, לצדקה כספים מעשר אלא

 חיי להציל שלא לעשיר היתר אין הדעות

 פסק לפי לכאורה, סירב העשיר ואם. הילד

 ארנקו ולקחת העשיר להרוג מותר זה

 אינו דהעשיר לדחות יש אבל. הילד להציל

 שיכולים אנשים עוד שיש משום רודף

 שאינו למי למעשה ההיתר' לכאו וזה, לממן

, ומצוות לצדקה מכספו מעשר אלא נותן

 שאין משום שמתים אנשים שיש אפילו

 חומש כשנותן ואף] לתרופות כסף להם

 ליתן הוא שהחיוב סברי פוסקים רוב הרי

 הרי, מעשר רק שנותן מי אבל, ממונו כל

 [.נפש להציל חומש עד להוסיף חייב ע"לכו

 דעת שלפי באופן לצייר יש עדיין אבל

 וכשהגיעו, ממש מיד ניתוח צריך הרופאים

 הרופאים אמרו חולים לבית העסקנים

 מאה משלמים לא אם הניתוח יערכו שלא

 עם אחד רק שם היהו. מיד דולר אלף

 כ"כ אשראי במסגרת אשראי כרטיס

 הכרטיס שיתן העסקנים אליו ופנו, גדולה
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 שהוא ואמר, בהמשך הכסף יגייסו והם שלו

 לפי' לכאו. לו ישלמו שלא מפחד

 מ"חו ם"מהרשדל]א.ה כוונתו  ם"המהרשד

כן לעיל בסימן זה, ושהובא ) ,שדמ סימן

 לפדיון ומעכב דהמונע , שחידש(בסימן כ

 לקחת להורגו מצוה ,[לרודף נחשב שבויים

 נשמעים והדברים", גהצו"ול הכרטיס

 ."מחודשים

 אם הדברים על לעמוד" ובסעיף ו, הוסיף:

 לכל ם"רשדמהה מדברי למילף אפשר

 לדון נראה, הצלה חיוב לו שיש אפשרות

. קצת בשינוי ם"רשדמהה דוגמת בציור

 לשחרר מוכנים שהשבאים באופן ינווהי

 בן ויש, דולר אלף מאה תחת השבויים את

 וזה, זה סכום לו שיש במדינה אחד אדם

 יגיד בזה גם האם, מנכסיו מחומש פחות

 ריהטא דלפום. רודף דהוה דינו ם"הרשד

 ומה, הצלה של גדר אותו הוו הציורים שני

 אבל. ממון מוציא או מחובו מוותר אם לי

 ם"המהרשד דברי דכל. כן דאינו נראה יותר

 נחשב ציור שאותו שדן משום אלא אינם

 שלו והממון, השבאים עם" עסקא יש"ש

" מעכב"ש מה זה, להחזיר רוצים שאינם

 הירושלמי של הציור כמו והוה, העיסקא

, להריגה אחד ישראל ם"העכו שייחדו

 את נותנים שלא מפני היא שהסכנה דדנים

 ."הישראל

 סעיףרודף בגרמא )שער י, כתב לגבי ועוד 

. דלהלן במקרה הדין לברר נראה" ל:"יז(, וז

 חזר כ"ואח התנור בצידי פת הדביק ראובן

 שבת מאיסור להינצל ורוצה בתשובה

 י"התו ולפי, שאסור לו ואמר לרב ושאל

 שחייב באופן ונפצע' א ונפל. ליסקל סופו

 והצורך, ]מיד מכתו על חם משהו להניח

 איסור שדוחה חולי של דרגה הוא הזה

 בחדר היחידים והדברים[. הפת רדיית

 שהניח זו עיסה הם, לרפאותו ששייכים

 בתנור הדביק שגוי עיסה ועוד ראובן

 שמצד לראובן הרב אומר וממילא. בהיתר

 כ"וא, משניהם' א להוריד אפשר החולה

 הדבוק שהוא העיסה להוריד כדאי בודאי

 והלך. וממיתה שבת מאיסור להינצל

 ושמח, ראובן של שונאו שהוא, ןשמעו

 להוריד ורץ, ממנו ליפטר שהולך מאד

 לראובן היתר יהא שלא כדי הגוי של העיסה

 עובר האם השאלה ונשאלת. עיסתו להוריד

 הוה והאם רעיך דם על תעמוד לא על

ל ספר 'אוהב שלום ורודף "עכ, "...רודף

 ש עוד מה שכתב בזה."ועיי .שלום'

 

 (ד"י אות ג"נ סימן) נפש חמשנת פקובע "ע

 ויכול להורגו חבירו אחר שרודף מי": שכתב

 לא שם אשר אחרת לארץ לברוח הנרדף

 חייב שיהא נימא מי אטו, הרודף יד השיגנו

 לרודף להרוג לו ואסור, ולברוח כן לעשות

 שהרי, מאיבריו באחד להצילו כיכול דהוה

 מסתברא ולא, ולהינצל מרודפו לברוח יכול

 כ"וע, גולה להיות צטרךשי הזה כדבר כלל

 יום עצמו להקיף חייב הנרדף דאין נראה

 ואינו, בהכי חייב דאינו בשומרים ולילה

 באחד עצמו להציל דיכול להא דומה

 עצמו דשמירת ענין אינו דהתם, מאיבריו
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 לצורף דרודף דמו תורה דהתירה אלא

 עצמו להציל יכול ואם דהנרדף נ"פקו

 הוסיףל צורך אין הרי אבר לו כשיחתוך

 לטרוח חייב הנרדף אין אבל, ולהורגו

 וכן, ולהורגו להקדים ורשאי עצמו ולשמור

 .ל"עכ, "א"שליט ק"הגרח רבנו לי השיב

'אוהב שלום ורודף  בספרוכתב על דבריו 

 להעיר נראה" (:כא-כ סעיף, יג שער) שלום'

 הלכתא בהך שביארנו מה נצרף דאם

, לפרוש יכל דזמרי אף כרודף חשיב דפינחס

 לידה לפני עובר להרוג ם"הרמב ושיטת

, רודף משום הוא אמו חיי שמסכן באופן

 רודף דאף האחרונים שכתבו מה ולפי

 זה לפי ופסקו, רודף חשיב גמור באונס

 כשנכרים במחבואה שמרעיש דתינוק

 מותר במחבואה המסתתרים להרוג רוצים

 .תמוה דין לכאורה יוצא, להורגו

 ללדת הרוצ שהיא החליטה שאשה באופן

 שאינה משום, חולים בבית ולא בבית דוקא

 סוף ולקראת, חולים בבית השהות אוהבת

 שמצריך בהריון רפואי מצב התגלה ההריון

 את יסכן זה לא ואם בלידה רפואי טיפול

 הולד להפיל שרוצה האם ואומרת. האם חיי

 וטוענת, בלידה תסתכן לא שהיא כדי

 יסכן זה בבית תלד שאם משום רודף שהוא

 ללדת יכולה את הלא לה וטענו. אותה

 לעצמך גורמת את כ"וא חולים בבית

 שמעה שהיא עונה היא ז"וע. הסכנה

נ "בספר משנת פקו) ק"דהגרח משמיה

 רודף מפני ל"לחו לברוח צריך שלא ל("הנ

 שמואל זכרון) ר"והגרש. בענינה הדין והוא

 שלמה מנחת) א"והגרשז (,ב אות ג"פ סימן

 לפרוש צריך שלא ואמר (,ז סימן א"ח

 צריכה שאינה ו"ק כ"וא מאיסור אפילו

 הצדק ולכאורה, שלה מהתוכניות לסגת

 יש ובאמת. מאוד תמוה נראה זה אבל עמה

 באשה והיינו, מצוי יותר בציור לצייר

 אין בארץ פה תלד שאם לה שאמרו

 בתי יש אבל, בהלידה חייה להציל אפשרות

. עייןבב לטפל דרך להם שיש ל"בחו חולים

 ל"לחו ללכת מחויבת שאינה טוענת והיא

 של פסקו ממש זה ולכאורה, התינוק ויפילו

 .ק"הגרח

 הבאנו כבר, אחר בציור הקושי ולהמחיש

 הרודף מהאויב כשברחו הזעם שבשנות

 כרודף דינו שבוכה שתינוק פסקו, אחריהם

 הדין מה השאלה ונשאלה. להורגו ומותר

, אותם מסכנת כאן התינוק שבכיית באופן

 שהגויים סכנה אין ההר לרגלי ירדו אם אבל

 מהמסתתרים חלק וטענו. אותו ישמעו

 טענו וחלק, ההר לתחתית לרדת שצריך

 את ויהרגו למעלה הנוף לראות להם שטוב

 מה וביותר, ק"הגרח שטען וכמו התינוק

 שרוצה משום בוכה שהתינוק באופן הדין

 האם, המוצץ לו לתת רוצה אינה ואמו מוצץ

 אף אותה שמסכן כיון להורגו לה ותרמ יהיה

 שזה דנימא או המוצץ לו לתת שביכולתה

 .לפרוש שיכול לזמרי ממש דמיא

 על שחלוקים רבנן לפי לדון נראה ומקודם

 שיכול פי על שאף ל"וס שאול בן יונתן' ר

 מה, שהרגו מי פטור מאבריו באחד להציל

 נאמר בזה גם האם באונס ברודף הדין יהיה
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 מאבריו באחד להציל אפשרש פי על שאף

 מותר יהיה האם דידן ובנידון. להורגו מותר

, המוצץ לו לתת ולא התינוק להרוג

 על להעלות ניתן לא זה שדבר וכמדומה

 רודף דהוא כמה דעד, למה ב"צ אבל, הדעת

 .בזה לחלק יש מקום מה

 דבריו הבאנו) האחיעזר שרצה מה לפי והנה

 םשה רבנן בדעת לחדש( ט בשער בארוכה

 כן גם יש הנרדף מהצלת שחוץ סוברים

 מתפרשים, הרודף על שחל מיתה חיוב

 באונס דברודף והיינו. חומר כמין הדברים

 גם ובזה הנרדף הצלת של הדין את רק יש

 באחד להציל אפשר שאם מודו רבנן

 בלי דאף נראה אבל. להורגו אסור מאבריו

 בכוונה רודף דחלוק ל"צ ע"דהגרח יסודו

 גופא זה בכוונה דרודף, וונהבכ שלא מרודף

 אם ואף רודף שם לו נותן חבירו את שרודף

 נגדר עדיין מאבריו באחד להצילו אפשר

 יש שאול בן יהונתן' דלר אלא כרודף הוא

 דין אין ולרבנן, מאבריו באחד להצילו דין

 ברודף אבל. להורגו אפשר וממילא, כזה

 הוא שבו הרודף הגדרת כל בכוונה שלא

 בנפשו אף להצילו יש לנרדף הסכנה שמצד

 באחד להצילו דניתן כמה ועד. הרודף של

 נראה כ"וא. רודף דין כלל לו אין מאבריו

 בין זה בשער שהבאנו מה לכל בנוגע שגם

 נתחייב דלא הא בביאור האחרונים דברי

 ז"כ, ק"הגרח הוראת ובין, לפרוש זמרי

ל ספר 'אוהב ", עכ"בכונה ברודף דוקא

שלום ורודף שלום'.

 רציחת עצמו - סימן מד
 19ה א, הער סעיףשייך לשער ב, פרק א,  

ס כתבו, שמקור איסור "הבית מאיר והחת

איבוד עצמו לדעת, הוא מהפסוק לא 

לא "תרצח, וכפי שדורש הפסיקתא: 

. ויש לעיין אם הוי כרצח ממש או "תתרצח

 רק כאביזרייהו

הובא  ,בשער ב, בתחילת פרק א א(

עצמו לדעת נלמד  שהמקור לאיסור איבוד

 ."'וכוואך את דמכם " בפסוק בפרשת נח

תא יקמהפס , הובא(19ק ")ס שם   ובהערה

משמע  . ולכאורה"לא תתרצח - לא תרצח"

לא " ל, נלמד מהפסוק"האיסור הנש

 כ בבית מאיר.", והובא שם שכ"תרצח

 בתשובת שיטת הבית מאיר מצינו גםכו

  .(שכו סימן ד"יו ס"חת)

 פרק הביטחון שער) תהלבבו בחובת ע"וע

 ואולי, חבירו לרוצח עצמו גרוה שהשווה, (ד

 . ש"עיי חבירו מהורג יותר חמור אף

 לא'ב שעובר כוונתם האם ,לעיין ויש

 אביזרייהוב שנחשב או, ממש 'תרצח

  .דרציחה

 מה, לג סעיף א פרק, ב בשער לעיל עיין

 המתת' באיסור החילוק לגבי, בזה נושכתב

 ג"ח) במרחשת ע"וע, ילגו יהודי בין' חסד

 מ"באג ע"וע, בזה שהאריך מה, (ל-כו סימן

  .(קד סימן מ"חו)
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ג, "י פערלא בביאור דעת הרס"וכן כתב הגר

שכלול באזהרת לא תרצח, שלא לרצוח את 

 עצמו

 ג"לרס המצוות ספר על בביאורעיין  וכן ב(

 א"ע מנין, פערלא פישל ירוחם לרבי)

 תמוהל יש וכן": שכתב(, פתיחה העונשין

 לאו( שלו הלאוין מנין בריש) שם שמנה מה

 במנין רוצח מנה שכבר אחר ,'תרצח לא'ד

 היה ולדידי ...סייף חייבי במספר העונשין

 שחזר במה ג"הבה בכוונת ,לומר יותר נראה

 פ"ע ,הלאוין במנין 'תרצח דלא' לאו ומנה

 פרשה ריש) רבתי בפסיקתא דאמרינן מאי

. שם עיין .'תתרצח לא - תרצח לא' :(ה"כ

 לרצוח שלא זו אזהרה דבכלל ,לומר והיינו

 לחבול אדם רשאי ד"למ דאפילו. עצמו את

 וכדאמרינן. שאני קטלא מ"מ ,בעצמו

 את אך' מדכתיב ,:(צא) החובל בפרק

 וכן. שם עיין ,'אדרוש לנפשותיכם דמכם

 דברכות ק"פ) בירושלמי מדאמרינן מתבאר

 בכלל היא 'תרצח לא' דאזהרת ,(ה הלכה

 מאן ,'מהרה ואבדתם' דכתיב, ש"ק רשתפ

 והדברים. שם עיין ,מתקטיל דקטיל

 לא כולם והמפרשים ,לכאורה סתומים

 הנראה אבל. שם עיין ,חובתם ידי יצאו

 פן לכם השמרו'ד דקרא ,לומר ונהודהכ

 על אזהרה ל"הו ,'וגו 'לבבכם יפתה

 ז"ע דלאזהרת משום ,'וגו 'מהרה ואבדתם'

 אזהרות כמה יכאא ה"דבלא ,קרא צריך לא

 אלא קרא אתי לא כ"דע ,ל"ס והילכך. ז"בע

 לכם השמרו ,כלומר. איבודם על להזהיר

 ,מהרה להאבד לנפשכם תגרמו שלא

 וזו. בכך עצמם את שאבדו על גם ונענשים

 לא כ"ג שבכללו 'תרצח לא' אזהרת כ"ג היא

 על עובר ,חבירו את תוחישברצ. תתרצח

 ,תרצחת בלא עצמו ועל ,תרצח בלא חבירו

 ד"יב מיתת עצמו על מביא שבכך משום

 ,והתראה עדים ובלא. ובעדים בהתראה

 וזהו. נפשו את ומאבד שמים בידי מיתה

. מתקטיל ,דקטיל מאן בירושלמי שאמרו

( רלא סימן ב"ח) קטנות בהלכות ראיתי וכן

 שכתבו( ה, רטו סימן ד"יו) מאיר ובבית

 בלא עובר עצמו את דההורג ,בפשיטות

 מקור שום הביאו לא אבל. שם יןעי ,תרצח

 מה שפיר ניחא ז"ועפ. בזה ל"ואכמ ,לזה

 דלא לאו הלאוין במנין ומנה ג"הבה שחזר

 ,עצמו את רוצח אזהרת משום ,תרצח

 במנין שמנה דרוצח סייף עונש בכלל שאינו

 ,הוא ד"יבב עונש בר לאו דהאי ,העונשין

 אלא בו ואין ,לשמים אלא מסור דינו ואין

 ."הלאוין במנין ומקומה ,בלבד לאו אזהרת

ח, שהמאבד עצמו אינו בכלל "דעת המנ

מ אם שיבר ", ולכן אין לו קלב"לא תרצח"

 כלים, ונאמר לישראל ולא לבן נח

: ל"וז שכתב( לד מצוה) ח"כמנח ודלא ג(

 לאו בכלל אינו ,לדעת עצמו המאבד והנה"

, שמים בידי מיתה חייב רק ,תרצח דלא

 ,ב"ה רוצח כותמהל ב"פ ם"ברמב כמבואר

, מעשה בשעת כלים שיבר אם מ"ונפק

 שהיורשים לעניןמ "]שאינו נפטר מדין קלב

 ,לי נראה גם .[מנכסיו לשלם צריכים לא
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 את אך"מ דנלמד ,מצווה אינו נח דבן

 לישראל כ"א, בסיני נישנית ולא ,"דמכם

 הכרח אין ואמנם) ."נח לבני ולא נאמרה

 שהרי, ח"למנח סתירה מהפסיקתא שיש

 לא תתרצח לא" :הפסיקתא דברי המשך

 המפרשים וביארו", עליך צורח הדם תעשה

, עליך צועק חבירו של הדם תעשה שלא

. כלל לדעת עצמו לאיבוד ענין אינו כ"וא

, של ק"ס, כ יתרו שלמה בתורה ועיין

 (.ל"הנ הפסיקתא בביאור

ן כתב, שהמקור לאיסור להמית עצמו, "בר

 "תרצח לא", ולא מ"אך את דמכם"הוא מ

ן חולק על המקור "ולכאורה, גם הר ד(

לאיסור איבוד עצמו מלא תרצח, שהרי 

.(: י דף שבועות מסכת ף"הרי על) ן"הרכתב 

 אטעום שלא שבועה האומר ,לי מיבעיא

 נדמהו אם ,דינו מהו ,ימים חודש כלום

 שיאכל ונימא ,ימים' ג אישן שלא לשבועה

 ,בשבועתו לעמוד לו א"א כ"ג שזה ,לאלתר

 ,שיסתכן עד בשבועתו יעמוד אלא ,לא וא

 לעבור נשבע ל"דה ...ל"נ אבל ...יאכל ואחר

 ,עצמו את להמית שנשבע ,תורה דברי על

 ג"דאע .שוא שבועת לה הויא הלכך

 עליה חיילא בעצמו לולחב דהנשבע

 כמו ,מדרשא אלא אתי דלא משום ,שבועה

 את להמית נשבע ה"אפ ,בחדושי שכתבתי

 תורה דברי על בורלע הוא נשבע ,עצמו

 את ואך ,הכתוב דבר מלא דמקרא ,ממש

 עלה וכדאמרינן ,אדרוש לנפשותיכם דמכם

' שאני קטולא ודלמא' ,(:צא) החובל בפרק

 מהשמר' ,נ"א ]א.ה שיותר חמורה מחבלה[.

 במקלל כדאמרינן ,'מאד נפשך ושמור לך

( .לו) ,העדות שבועת בפרק לקמן עצמו

 הובא) לתרלא ואוכל ,אותו מלקין ,הילכך

  .(כג סימן ג שער לעיל

ן, אין סתירה בין "יתכן שלדעת הר

ם, עובר יהמקורות, דכשהורג עצמו בידי

, וכשמסכן נפשו, עובר על "לא תרצח"ב

 "ואך את דמכם"

 לשיטות סתירה ן"הר מדברי אין ושמא ה(

ל "שי מכיון, "תרצח לא"מ הוא שהמקור

כדמוכח , "דמכם את ואך"עובר על  שגם

 הביאש שאף, פערלא פישל רוחםי מרבי

 לא'מ נלמד עצמו בדיסור לאלא שהמקור

הרי , של"הנ ן"הרדברי  את הביא ,'תרצח

 ג"לרס המצוות ספר על בביאורו כתב

 עצמו כמאבד ל"הו" :(כח עשה עשין)

 המבואר ולפי ,עצמו כהורג ל"דהו ,לדעת

 הורג גם( ה"כ פרשה ריש) רבתי בפסיקתא

 תרצח לא' דרישד ,'תרצח לא'ב עובר עצמו

 בהלכות כ"וכ. שם עיין ,'תתרצח לא -

 כ"וכ. שם עיין( א"רל סימן ב"ח) קטנות

 ו"רט סימן) ד"ביו מאיר ביתה בפשיטות

 כ"ג הבאתי א"ובמק. שם עיין'( ה סעיף

 הלכה דברכות ק"פ) מהירושלמי לזה ראיה

 להאריך מקום כאן ואין היטב שם עיין( ה

 בזה דיש ,כתב( דשבועות ג"בפ) ן"והר. בזה

 וגם ,'מאוד נפשך ושמור לך השמר'ד לאו

 דמכם את דאך' קרא בכלל הוא
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 ל,", עכ"שם עיין ,'אדרוש לנפשותיכם

 משמע ששני המקורות נכונים. ו

ם, יואולי יש ליישב, שכשהורג עצמו בידי

י ", וכשמסכן נפשו ע'לא תרצח'עובר על 

ואך את "מניעת אכילה וכדומה, עובר על 

 . "דמכם

 פנים כל ועל" י פערלא:"ממשיך הגר ועוד

 דושיובחי ל"ז ט"ומהרי ,הוא גדול פשע

 לו שאין ,הביא( הנושא פ"סו) לכתובות

 ותהי' - עליו אני שקורא ,ב"לעוה חלק

 עיין(, כז, לב יחזקאל) 'עצמותם על עונותם

 . "שם

לא "טריפה שהרג עצמו, אינו עובר ב

 "תרצח

 אםש ,יד סימן, ג בשער לעיל עוד עיין ו(

 נלמד עצמו את לאבד לאיסור המקור

 שמאבד בטריפה קולא יהיה "תרצח לא"מ

 "פטור" ז"בכ ,איסור שעבר שאף, עצמו את

 עצמו מאבד לכל שעושים מהחומרות

 .לדעת

ט כתב, דהמאבד עצמו לדעת, אין "המהרי

יתכן שמקורו ב, ו"לו חלק לעוה

י, שהמאבד "וכדביאר התפא מאחיתופל.

ידויו שלפני מותו, דהא לא יעזור לו ו ,עצמו

 כ עבר ואיבד עצמו"אח

ל שהמאבד "ט הנ"ועל דברי המהרי ז(

אין לו עצמו לדעת אין לו חלק לעולם הבא, 

ושמא נלמד  ל,"מקור מפורש בדברי חז

 ז"ובכ, בתורה גדול שהיה שאחיתופל ממה

 תפארתכ ה"וכ .הבא לעולם חלק לו אין

 ל:", וזב משנה י פרק סנהדריןב - ישראל

, ב"הוע לאחיתופל אין דלהכי, עוד שרואפ

 בפומא וכדמרגלא, עצמו את מדהמית

 לו אין לדעת ע"א דהמאבד דאינשי

 לו שכינו מהשם דמוכח ל"נ וכן, ב"חלעה

 מ"ש, ע"א הורג כינוהו דמדלא, ע"א מאבד

 מצאתי לא כ"ואעפ .נפשו אבד דבאמת

 בלחם רבינו רק, מקום בשום לזה סמך

 וספתאבת כן שמצא כתב כאן שמים

 שמדבר ב"בפ שם כן מצאתי ולא, דשמחות

 ט"מהרי בחדושי אולם. ע"א ממאבד

 ע"א שהפיל כובס בהאי(, ב"דקג) כתובות

ת וב, דרבי באשכבתא היה מדלא ,למות

, ל"ז הוא כתב, ב"לעה שמזומן אמרה קול

 על עוונתם ותהי הכתוב על אמרו ל"שחז

 לו שאין לדעת ע"א המאבד זה, עצמותם

 חייב רוצח מדכל, נ"ולפעד .ש"וע ב"חלעה

 לו יש המתוודה ,מיתה חייבי כל ורק, מיתה

 זה והרי(, ב"מ' ו פרק כדלעיל) ב"לעוה חלק

 דהרי, דמי התוודה לא כאילו, שהתוודה אף

 לו אין להכי, וחטא לקיאו שב הוידוי אחר

 .ב"חלעה

וכן רמוז הדבר במעשה הילדים והילדות, 

 שזה גופא שאלו את הגדול שבהם

שרמוז  מקוםעוד אחרונים הביאו וה ח(

' בד מעשה" (נז:)מהגמ' בגיטין הדבר, וכגון 

 הרגישו, לקלון שנשבו וילדות ילדים מאות

 אנו אם: אמרו, מתבקשים הן למה בעצמן

 ? הבא העולם לחיי באין אנו ,בים טובעין

 ע"ע. ה גופא שאלו את הגדול שבהם()שז
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 עמוד ב"ח עמדין יעקב' לר שמים לחם

 כתובות) שאול בדברי מ"השו בעל, ח"ל

בספר דברי חיים )לרבי חיים שרל וכן , ג:(ק

כדברי  ק ב כתב"בתחילת סז יח. "ל(, בע"זצ

ל דמוכח מהשם שכינו לו "נ": ל"י הנ"התפא

דמדלא כינוהו 'הורג את  'מאבד את עצמו'

 . "עצמו', למדנו שבאמת אבד נפשו

ג ר' דוד קי "ועוד הוסיף לי בזה הרה

 א: "שליט

אור האפילה איתא להדיא -במדרש תימני

 ב"שהמאבד עצמו אין לו חלק לעוה

 כשר מנדל מנחם בשהר מצאתי גם ט(

 מקור מביא( לא אות נח' פ שלמה תורה)

 אשר האפלה אור - תימני ממדרש לכך

 את: 1338 בשנת ישעיהו בן נתנאל' ר חברו

 ההורג זה - אדרוש לנפשותיכם דמכם

 ת"שו עייןו. הבא לעולם חלק לו ואין עצמו

 מצאתי וכן. ט"ת:ג מאהבה תשובה

 כ"מש לפי ,הוא הטעםו. כ"ק ש"בילקו

' ג דעל ,ו,ג תשובה בהלכות ם"הרמב

 ,תשובה עשה ולא עליהם עבר אם עבירות

 הוא מהם ואחד ,הבא לעולם חלק לו אין

 עבר הרי ,לדעת עצמו המאבד ולכן ,רציחה

 עשה לא זו עבירה ועל ,דרציחה עבירה

 לעולם חלק לו דאין הוא ולהכי ,תשובה

 לא באם רציחה עבירת כשאר דהוה ,הבא

 . ט.(נ מ"ב) י"פנ ע"ע. תשובה עשה

בגשר החיים ביאר, שהטעם שאין לו חלק 

 ב, כי במעשיו כפר בו"לעוה

 אבל: ל"וז, כתב ה"כ פרק החיים בגשרו י(

 הוא הרי ,שכזה מאמר מובא ההי לא אפילו

 כפר אשהו מכיון ,עצמו מצד מסתבר

 הרי ,הבא ובהעולם ש"ית היוצר באדנות

 חיות ץ"מהרי יןעי. כ"ע .בו חלק לו אין

 עמוד' ו אות' ו סימן) בינה אמרי בספר

 את דהמאבד שהוכיח (,ה"בהג ב"תתקמ

 . ב"לעולה חלק לו אין לדעת עצמו

ב, "בתורה תמימה דייק שאיבד חלקו לעוה

 ממשמעות הפסוקים בפרשת נח

 ט פרק בראשית) התמימ התורה כתב יא(

 האחרונים שעמלו ותמהני, ל"וז, (ח אות

 המאבד המפורסם להמאמר מקור למצוא

 ולא ם הבאלעול חלק לו אין לדעת עצמו

 נכבד רמז כאן והלא. מכאן סמך כל הביאו

 הוא הפסוק כונת המשך דהא זה לענין

 אותו הורגין חבירו את דההורג דכמו

 תואו הורגין עצמו את ההורג כך ז"בעולה

 הבא בעולם ההריגה היא ומה. ב"בעולה

 וחלקו נפשו שמאבדין הוא פשוט הלא

 יקרה אבן ת"שו ע"ע. כ"ע .ק"ודו. ב"לעולה

.(ו"נ ד"יו ק"מ)

, עצמו את המסכן את להציל ובהח יש האם - סימן מה

 לדעת עצמו אבדל המנסה ואת
 ח סעיףשייך לשער ב, פרק ג, 
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ח, שאין מצווה להציל את "דעת המנ

 אבד עצמו לדעתהמ

דעת  ההובא ח סעיף, ג פרק, ב שערב א(

ח שאין מצוה להציל את המאבד "המנח

מ חלק "עצמו לדעת, וכן הובא שם שהאג

 .עליו

ח, מכך שכתבו "אין להוכיח כדעת המנ

הפוסקים, שאין חייבים לפדות את מי 

י המלכות, דשאני "שפשע בעצמו ונתפס ע

, התם שאין יכול להטיל עצמו על הציבור

 אבל יתכן דחייבים לטרוח ולהצילו

 פישל ירוחם רבי גם כתבח "וכדעת המנ ב(

 וכן, (כח-א) ג"לרס המצוות ספר על פרלא

 דאדם (,נא סימן ב"ח) אמת זרע ת"בשו

 לסכנה ז"עי ונכנס בעצמו שפשע

 לפדותו ממון להוציא חייבים אין, דהמלכות

 כ"וא) אנפשיה דאזיק דאיהו כיון, ולהצילו

 מצינו וכן .(לדעת עצמו לאבד ךשהולכ ש"כ

(, עב אות, ד פרק גיטין) שלמה של בים

, הגוים מן שגונב מי מקום ומכל": שכתב

 כי, לפדותו כלל צריכין אין, בתליה שדינו

 דזבין להאי דמי ולא, בנפשו מתחייב הוא

 אי דמשמע:(, מו גיטין' )כו ללודאי עצמו

 איןד. אותו פודין היו משומד דהיא לאו

 מכר אלא, לקטלא עצמו שמכר רושהפי

 אחר עד מזה ידע ולא, לשעבוד עצמו

 מוכר היה חדא כל כן לא דאם, המכירה

 אמנם "לפדותו מצווים והיו, ללודאי עצמו

: כתב(, ח ק"ס לא סימן) נ"פקו במשנת

 דהמאבד להוכיח אין אמת והזרע ש"מהיש

 התם דשאני, להצילו צריך אין לדעת עצמו

 על להטיל יכול ןאי לקטלא עצמו דהמוכר

 הוא וכן, לפדותו ממונם להפסיד הציבור

 לנו אין גרם שהוא כיון" אמת הזרע לשון

" מנגיד וניגוד חטא דטוביא ,בנפשנו להצילו

 מדפי :כט בדף) דכתובות ו"בפ ן"בר ויעוין -

 רוצה ואינו ממון לו שיש דמי( ף"הרי

 אין צדקה משל אלא משלו להתפרנס

 שאין והיינו -", ותימ ימות ואם" לו נזקקין

 להציל כדי דאחרים ממון להוציא חייבים

 מאבד אבל, דעצמו ממון לו שיש זה אדם

 לטרוח חייבים שפיר בעלמא לדעת עצמו

 .שבת עליו מחללין וגם ולהצילו

 

ם מלובלין והאמרי "ל דיסקין, מהר"המהרי

ח, וכתבו שחייבים "בינה, חולקים על המנ

לא "להציל את המאבד עצמו, ממצוות 

 "תעמוד

 בקונטרס דיסקין ל"מהרי ת"בשו ואילו ג(

 כשיטת דלא מצינו, ד"ל אות' ה סימן אחרון

 אותו שאונסים דמי: שם שכתב, ח"המנח

 חשש ויש, שבתורה מאיסורים אחד לעבור

, למיתה נפשו וימסור עצמו על שיחמיר

, להצילו שבת לחלל ומותר נ"קויפ דחשיבא

 בידו הרי ,שבת נחלל למה ,טענה בזה ואין

 אפילו דהא, נפשו למסור ולא עצמו להציל

 אפילו להצילו מצווין ,לדעת עצמו מאבד

 מלובלין ם"מהר ת"בשו מצינו וכן .בשבת

 סימן דיינים דיני בינה באמרי וכן. טו סימן

 כנראה ובאמת...": שכתב, ל"וי ה"ד סוף, יט
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 עצמו לאבד ורוצה לעצמו לו גרם אם אף

 לא מדכתיב ,להצילו מחוייב כ"ג לדעת

 מ"מ ,לעצמו גרם אם אף ואולי ...תעמוד

 שטות ורוח דעת בלא שהוא ידענו כ"ע

 גם ג"ובכה ,לדעת עצמו לאבד אחזתו

 ד"יוב כמבואר ,להציל חייב ממונו אבידת

 ואמו אביו היו אם" (ג"ס ט"שמ סימן)

 לאחרים מצוה, כלים עליו מזרקים

 משום בו שיש" שם: ך"שוביאר ה ."להצילן

 פ"עכ  ."כ"אח יתחרטו דודאי אבדה השבת

 בכל להציל חייב ודאי תעמוד דלא מקרא

 ."הצדדין

דיש להציל א, "ח מודה לדברי המג"גם המנ

חולה שמתחסד שלא לחלל שבת 

כיון שהוא  ולכופו ליקח רפואתו, לרפאותו,

ורק המאבד עצמו  .טועה שכך מצוותו

 ל דאין צריך להצילו"ברשעותו, ס

 לדברי סותרים ח"המנ דברי אין ואמנם ד(

 לא אם": שכתב(, ו ק"ס שכח סימן) א"המג

. "אותו כופין התרופה לקבל החולה רצה

 סברת שייכת לדעת עצמו במאבד דווקאש

 רק, לחיות שרוצה בחולה אבל, ח"המנח

 לחלל לא חסידות מידת שיש לחשוב טועה

 אבידה, כיון השבת מצוות יש כאן, שבת

 במאבד כן שאין מה .מבין ולא שטועה

 איסור שעושה מבין הוא, לדעת עצמו

, יצרו אחר ברשעותו הולך ז"ובכ, חמור

 הלעיטהו" הסברא גם שייכת זה ובכגון

 ממש" וימות" יתפרש", וימות לרשע

 . כפשוטו

 ז"ת הרדב"א הוא בשו"מקור דברי המג

 ז"רדב ת"בשו הוא א"המג דברי ומקור ה(

: שכתב(, קלט אלף, סז סימן ד חלק)

 שאמדוהו במי אודיעך ניממ שאלת"

 אינו והוא השבת את עליו לחלל שצריך

. חסידות מפני בשבילו שבת שיתחלל רוצה

 אין או לו ושומעין חסידות בזה היש

 : לו שומעין

 את והאלוקים ,שוטה חסיד זה הרי :תשובה

 בהם וחי אמרה והתורה ,יבקש מידו דמו

 לדעת מיבעיא ולא .בהם שימות ולא

 מהלכות' ה בפרק שכתב ל"ז ם"הרמב

 ואל יעבור בו שנאמר מי כל' :התורה יסודי

 מתחייב זה הרי ,עבר ולא ונהרג ,יהרג

 שמי האומרים לדעת אפילו אלא .בנפשו

 ,עבר ולא ונהרג ,יהרג ואל יעבור דינו שהיה

 חסידות ומדת ,הצדיקים במחיצת הוא הרי

 דידן בנדון הכי אפילו, נוטה דעתי ולזה, הוא

 דבשלמא .בנפשו יבשמתחי מודו ע"כ

 בדת וגדולה ,השם דושיק איכא ,התם

 כאשר ,עליה נפשו שמסר הקדושה

 נפשו את שמסר דדניאל במעשה מפורסם

 וכמה ועזריה מישאל וחנניה ,להיהתפ על

 על השם ונתקדש נפשם שמסרו חסידים

 שהוא השם קידוש יש בצנעא ואפילו ,ידם

 כאן אין ד"בנד אבל .ם"העכו אצל פרהסיא

 עושה מה יודע מי כי ,כלל השם דושיק

  ?!ביתו בתוך



826 

 

  

ז משמע, שלחולה "מתירוץ אחד ברדב

שסותר דבריו  ,ע"וצ .עצמו מותר להחמיר

 בזה

 ,העבירה עובר הוא התם דבשלמא ,ותו ו(

 והוא השבת את מחללין אחרים הכא אבל

 לפי תירוץ משמע . ]א.המתרפא או אוכל

זה, שהחולה רשאי להחמיר על עצמו. 

שהרי   ז סותר משנתו בזה, "דהרדבע, "וצ

 שאלת: (תתפה) תמד סימן ג חלקב כתב

 כי ,ל"ז א"ריב בשם שכתבו מה על ,ממני

 באותן כ"יוה וחל ,בו מת אשר חוליו חלה

 תאכל לא אם ,הרופאים לו ואמרו ,הימים

 והוא ,תחיה שמא תאכל ואם ,תמות ודאי

 רצה ולא ,עדיף ברי ושמא ברי אמר ל"ז

 דעתי לדעת ורצית ,ה"נצבת ,ומת ,לאכול

 : לא אם עשה יפה אם

 ממנו ללמוד ראוי אין ,הדין לגבי :תשובה

 פקוח של ספיקא ספק ל"קיי דהא ,כלל

 לוואפי ,כ"יוה ואת השבת את דוחה ,נפש

 ימות שמא לספק ש"כ ,חוששין שעה לחיי

. אחרת שבת לספק לוואפי ,יחיה שמא

 דמי שאמרו האחרונים דעת לפי אפילוו

 עבר ולא ונהרג יהרג ואל יעבור ינוד שהיה

 כדעת ושלא הצדיקים במחיצת הוא הרי

 מ"ה מ"מ. דעתי הוא וכן ,ל"ז ם"הרמב

 עצמו שמסר השם קדוש דאיכא במקום

 בו שיש חולה שהוא מי אבל ברך,ית דתו על

 לוואפי ,לאכול לו יש ,לאכול ואמדוהו סכנה

 חולה גבי ,ביומא ל"ז ן"הר ל"וז. הספק על

 את עליו לחלל בקיאין ואמרו ,כנהס בו שיש

 ,עצמו שימנע חסידות מדת וכי ,השבת

 אין לפיכך. כ"ע ,דמים שופך אלא ואינו

 ל"ז א"דריב אפשר כי ,ממנו ללמוד ראוי

 דלב ,ימות שיאכל אפילוד בעצמו הרגיש

 ושמא ברי דקאמר והיינו ,נפשו מרת יודע

 משמא עדיף שלי הברי כלומר ,עדיף ברי

 וכבר. לאכול רצה לא ולפיכך ,שלכם

 אחרת פעם בזה כיוצא על נשאלתי

 והנראה. חסידות מדת זו דאין והעליתי

 גדר יש התם דבשלמא ,ותו [כתבתי ד"לע

 ,תיהומצו ועל התורה על יעברו שלא וסייג

 זו מצוה חשובה כמה ראו אומרים שהרי

 סייג כעין והוא ,עליה נפשו מסר שפלוני

 אההי מתרץ אני הדרך ובזה. למצות

 שעת שהיה י"שאעפ ,כנפים בעל דאלישע

?! בראשו ותפילין לשוק יצא למה ,רהיהגז

 כולי דהא ,גדר שום אין ,דידן בנדון אבל

 מי אצל לידחות שבת דניתנה ידעי עלמא

 כללא. צריך שהוא למה סכנה בו שיש

 שום הזה במעשה רואה איני ,לתאידמ

 הילכך .נשמה איבוד אלא ,חסידות

 אותו כופין או ,כרחו בעל אותו מלעיטין

 זה הרי והשואל ,שאמדוהו מה לעשות

 ל"ז ן"הר ל"וז. הוא ופשוט ,דמים שופך

 ואמרו ,סכנה בו שיש חולה וכי ,ביומא

 הוא חסידות מדת ,השבת את לחלל בקיאין

 ,דמים שופך אלא אינו ?!עצמו שימנע לו

 ,מגונה והנשאל ,משובח זה הרי הזריז

 עצמו המונע שכן וכל ,דמים שופך והשואל

  ."כאן עד ,בנפשו שמתחייב



827 

 

  

כיון שסומך  , שהמסכן עצמוח מודה"המנ

ומה  .וה להצילושלא ינזק, וודאי  מצ

ע שאין לכוף את הנושא "שפסק השו

ם "קטלנית לגרשה, כיון שסבר כהרמב

 שאין סכנתה ברורה

ח, שכל זה "שדעת המנ, ונחזור לעניינינו ז(

אבל הוא רק במי שסבור שעושה רצון ה', 

מי שברשעותו מאבד נפשו, אין מצווה 

 ורק, לחיות רוצהש במי לעיין ישלהצילו. ו

 התורה לאזהרת שומע לא, ברשעותו

 ומסכן, "לנפשותיכם מאוד ונשמרתם"

 או, במציאות סכנה של באופנים עצמו

מתוך  ,סכנה משום אסרו ל"שחז באופנים

 הלעיטהו נאמר האם מחשבה שלא ינזק.

 כאבידה" נחשב לא אשמ או, וימות לרשע

 עצמו את משכנע ס"וס שהרי, "מדעת

 טעותו נחשבת כ"וע,  כלום לו יקרה שלא

 ל"הנ החולה של בדין טעותו כמו, במציאות

 !?להצילו מצוה יהיה כ"וא, ז"הרדב שבדברי

 הראשונים לוקתבמח שתלוי ,ל"י כאורהלו

 העזר באבן ערוך דהשולחן, קטלנית לגבי

 לגרש כופין איןש ,פסק (א סעיף ט סימן)

: כתב (ב ק"ס) שמואל בבית ואילו .קטלנית

 ,(ג סימן ד"פ כתובות) ש"הרא ולדעת"

 דחמירא ,להוציאה וכופין ,הוא סכנה

 סימן ג"ח) א"הרשב כ"וכ .מאיסורא אסכנת

 ה"ד ף"הרי מדפי. כ יבמות) י"והנ(, שסד

. "(נשואין ה"ד: סד א"הריטב בשם, גמרא

א קטלנית ע, שמי שנש"ולכאורה דעת השו

 ,לומר יש אמנם אין נזקקין לו להצילו.

, עצמו שמסכן מי את להציל צריך ע"לכוש

 לגרש כופין שלא, ע"בשו שכתב ומה

 ם"כהרמב שסבר משום הוא, קטלנית

, ש"בב שם והובא(, קמו סימן הדור בפאר)

 ,כלל איסור שאין": קטלנית לגבי שכתב

 ברוב שיש ,והפחד הניחוש צד על הוא אלא

 ואין החלשים הגופות בהם שינזקו השעות

 מכישא האוכל לבין זה פחד בין חילוק

ע "וע :(.קה חוליןו., פב כשבת) "גננא דאסר

בעניין סכנת הנישואין עם  לקמן סימן סה

 קטלנית.

 

בימינו, רוב המאבדים עצמם עושים זאת 

ע יש "ממחלת נפש או מדיכאון, ולכו

 להצילם

, ח"או' )אברהם נשמת' בספר עיין ח(

 המנחת לפי גם אידנא, שה ,'(ה ק"ס, שכח

 ,לדעת עצמו המאבד את להציל יש חינוך

 או נפשית ממחלה זאת עושים רובם רוב כי

 .דיכאון

ח, ופוסק "הציץ אליעזר חולק על המנ

שחובה להציל את המאבד עצמו לדעת, 

 ומחללים על כך את השבת 

 - טו סימן ח חלק) אליעזר ציץ ת"שווב ט(

אות ג( כתב  ד פרק נפש תמשיב טרסקונ

 שבת לחלל יש אם זאת בנקודהל: "וז

 לדעת עצמו מאבד של נפש קוחיפ במקום

 יש ושפיר ...נראה ,בסכנה עצמו ומכניס

 חיוב ועל] שכזה עבור גם השבת את לחלל

 על השיגו כבר, לבכזה כלל בדרך ההצלה
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 חיוב יש דשפיר והוכיחו, בזה ש"מ ח"המנ

 על הים ותמרגלי בספר עיין. להצילו

 בזה ש"מ ב"י באות א"ע ג"ע' ד סנהדרין

 [. שם עיין ספרים כמה בשם

וראיה לדבר, מכך שמחללים שבת כדי 

להילחם עם גויים הבאים לשדוד ממון, כדי 

פ "שלא יסתכן אדם על ממונו, אע

 שהסתכנות כזאת אינה כדין

 ע"בשו שנפסק שמצינו ממה דידי וחילי י(

 מי יש: ל"וז' ז סעיף ט"שכ סימן ח"או

 עסקי על באו אפילו הזה שבזמן שאומר

 ישראל יניחנו לא שאם ,מחללין ממון

 עסקי והוי ,יהרגנו ,ממונו ולבוז לשלול

 ,עיון דצריך ,ה"בסק א"המג וכותב. נפשות

 ?!שבת יחלל ולא הממון ליקח דיניחנו

 מעמיד אדם דאין כיון ,דאפשר, ומתרץ

 אחד יעמוד שמא חיישינן ,ממונו על עצמו

 ,יחיד באדם אבל, מחללין ולכן ,ויהרג נגדם

 .ש"ע שבת יחלל ולא ממונו ליקח יניח

 ,שימצא האחד לזה לחוש יש מה ,ולכאורה

 ,שבת ובחילול בסכנה עצמו יכניס אשר

 הזה האחד הרי הא, ויהרג נגדם ויעמוד

 כ"ובע !?כדין שלא לסכנה עצמו את מכניס

 לסכנה ע"א מכניס אם דגם ,מזה מוכח

 עבורו שבת לחלל לנו מותר מ"מ ,יןכד שלא

 את שהכניס נ"קויפ של מהמצב להצילו כדי

 .כדין של זאת שעושה פי על ואף ,בו עצמו

 דינא נמי ד"שמאעל במי גם ה"ה וממילא

 בכדי ,השבת את עליו דמחללין ,הכי

 אברהם בנשמת ועיין. שחת מרדת להצילו

 דעות עוד שהביא( 94 בהערה ד ק"ס, שם)

 מי את להציל שבת לחלל שיש שפוסקים

  .לדעת עצמו לאבד שמנסה

א נקטו, דתמיד חייבים "מ והגריש"האג

להציל את האדם, אפילו אם איבד עצמו, 

ולא שייך בזה אבידה מדעת, דאין האדם 

ם "בעלים על גופו, וכן כתב המהר

 מרוטנבורג

 לא סימן נ"פקו משנת בספר כתבו יא(

 מןסי ח"או משה אגרות ת"ובשו"... ה ק"ס

', ג ענף ד"קע סימן שני חלק ד"וביו, ז"קכ

 פשוט לדבר נקט', צ סימן סוף' ג וחלק

 בעלים האדם ואין, להצילו שצריכים וברור

 דאבידה להילכתא כאן ש"ול, נפשו על

 יפה ם"מר ת"בשו בזה האריך וכבר, מדעת

 ובספר(, ג"י תשובה ב"תרי שנת האמבורג)

 בסימן אלישיב ש"מהגרי תשובות קובץ

. מ"והאגר כדברי נקט ד"קכ ובסימן א"מ

 יעוין, בקמאי נתפרש כבר דינא דהאי ר"שו

 תשובה ג חלק מרוטנבורג ם"המהר ת"בשו

 רוצה שאין האסורים בבית דשבוי ט"ל

 ספק דהוה ,לו שומעין אין, שיפדוהו

 וגובין וחוזרין ,כ"בע אותו ופודין ,נפשות

 דכמו' ,וכתב והוסיף .ממנו הממון כ"אח

 שאפילו הוא פשוט דדבר הרבנ הטובע

 ,אותו שמצילין תצילוני אל ואמר וחוצ

' ]חזינן שהוציא מה ממנו ומוציא וחוזר

 ".ל"עכ דתמיד חייבים להציל[.
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ח, שדווקא "אפשר ליישב את דעת המנ

מצילים כיון  בבאו גויים על עסקי ממון 

שהוא דבר טבעי, ועדיין לא פשע אף אדם 

 להיכנס לסכנה

 מכשול תיתן לא וריע לפני רבספ ועיין  יב(

ח, וחילק "שיישב את דעת המנ רצו עמוד

שני חילוקים, בין מה שאין להציל מי 

שמסכן עצמו,  לדין שצריך לחלל שבת כדי 

להציל את אותו שיעמיד עצמו על ממונו, 

בעיר שצרו עליה גויים לעסקי ממון: א. 

מכיון שהדחף להגן על רכושו הוא טבעי 

בין שלא הצליח לעמוד והגיוני, ואפשר לה

על ממונו. ב. שאדם שכבר הכניס עצמו 

לסכנה, אין להצילו, דפושע הוא, ואילו מי 

שבזמן ההצלה עדיין לא נכנס לסכנה, צריך 

שסברא כעין זו  253להצילו. )וכתב בהערה 

קסח,  עמודד "מובא בחוט שני שבת ח

 . בשער הציון אות קמב(

בעיון יעקב כתב להוכיח, ממה שאמרו 

כשהצילו את  הלל שהיה בסכנה כשעלה 

, "ראוי זה לחלל עליו שבת"ד, "לגג ביהמ

, משמע דשאר מסתכן אין לחלל עליו שבת

 ש אייגר"וכן היא דעת הגר

 הלל עם המעשה על כתב יעקב בעיוןו יג(

 ,ואבטליון משמעיה תורה ללמוד לגג שעלה

 שאמרו מדוקדק והשתא" -:(לה ביומא)

 דבאחר אפשר... שבת עליו לחלל זה ראוי

 לו היה שלא ,לדעת עצמו כמאבד הוי

 לחלל שיצטרך כזו סכנה לידי עצמו להביא

 לכבוד הכל שעשה בהלל אבל, שבת עליו

 .".ג"בכה אף שבת עליו לחלל ראוי התורה

:(, ה דף א סימן) גדול אור בספר ע"וע 

 והביא, דהלל למעשה לבאר כן כתב כ"שג

 דאין משמע ז"ט סימן א"בח יעקב דבשבות

 והכניס, בדבר דפשע במקרה שבת מחללין

 שכתב במה לשיטתו ומתאים, לסכנה עצמו

 אייגר ש"הגר ת"בשו וכן) ל"הנ יעקב בעיון

 נקט כ"שג ,'ו אות ג"ס סימן בכתבים ב"ח

 חיוב ליכא לסכנה עצמו דמכניס דכל

 דאין א"נ בסימן שם עוד כתב וכן, להצילו

 (.שבת עליו מחללין

ייגר, הוא מהגמ' ש א"מקורו של הגר

בסנהדרין, שהובאה להלכה, שאין חובה 

פ "ואע להציל בא במחתרת שנפל עליו הגל,

שכבר אינו רודף, ועל כרחך הטעם כיון 

שאיבד גופו והתיר עצמו למיתה בחתירתו, 

 ואף בחול אין חובה להצילו

 יח סימן) נ"פקו משנת בספר עוד ועיין יד(

 דהבא: עב בסנהדרין שנינו: שכתב(, ח ק"ס

 עליו נפל חתירתו ובשעת ,בשבת במחתרת

 שבת לחלל אסור ,למות הגנב ועומד הגל

 א"במג זה דין והובא .הגל את עליו ולפקח

 ק"בס שם ב"ובמשנ' ד ק"ס ט"שכ בסימן

 ,וביאור פירוש צריכה הילכתא האי והנה .'ט

 הרי הגנב על הגל שנפל לאחר השתא דהרי

 ודלעמ בכוחו ואין, כלל רודף אינו שוב

 יצא כבר כ"וא, וכמובן, ב"לבעה ולהרוג

 ט"ומ, במחתרת ובא רודף מתורת הגנב

 פשוט והרי ?ולהצילו שבת לחלל אסור
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 חזר כ"ואח ,במחתרת בא שהיה שגנב

 אדם ככל הוא הרי ,למשכב ונפל לביתו

 עליו בנפל גם כ"וא, שבת עליו לחלל ומותר

 ואינו גנב אינו עתה הרי ,חתירתו בשעת גל

 שבת עליו נחלל לא ט"ומ ,תבמחתר בא

 והארכנו גדולה תימה וזה] ?!להצילו

 ת"בשו ןיויעוי[, ג"מ בסימן דא במילתא

 שעמד א"נ סימן בכתבים ב"ח אייגר ש"הגר

 שמדעתו דכיון ,לתרץ וכתב ,קשייתא בהאי

 ב"בעה ויכול ,התראתו שהיא למחתרת בא

 ומאבדו גופו משליך שהגנב נמצא, להורגו

 עליו לפקח חייבים יןא בחול ואף, מדעת

 ח"המנ כשיטת וזה, לגופו ולהחזיר הגל

 ."למנחה בקומץ' ב אות ז"רל מצוה

 

 

לא איבד ע, שהרי הבא במחתרת "אבל צ

עצמו וחפץ בחיים, רק מקווה שיצליח 

לגנוב ולצאת, ובאמת הפוסקים לא נקטו 

 כן, אלא בכל גוונא חייבים להציל

 אמנם"נ: "ממשיך בעל משנת פיקו טו(

, וגדול רב חידוש הינם אייגר ש"הגר ידבר

 רצונו אין במחתרת שהבא בודאי זה שהרי

 אדרבה אלא, עצמו ולאבד למות ומחשבתו

 דנקט כ"וע, שללו עם ולצאת לגנוב חושב

 למקום עצמו שמכניס דכל ,ל"ז א"הגרש

 כאבידה הוה ,גופו בשמירת ופושע סכנה

 לא ח"ובמנ, ]להצילו חייבים ואין מדעת

 הבא אבל, לדעת עצמו מאבדב רק נזכר

 ואין בזממו שיצליח חושב הרי במחתרת

 ש"הגר ת"בשו ויעוין[. מדעת אבידה כאן

 עוד דכתב' ו אות ג"ס בסימן שם אייגר

 מכניס ז"ועי המכס שמבריח דמי ,ז"כיוצב

 כיון, להצילו חייבים אין ,לסכנה עצמו

 בודאי והנה .ש"עיי, חייו על חס שאינו

 כ"וע, בחיים חפץ המכס שמבריח שהאדם

 עצמו ומכניס גופו בשמירת שפושע דכל

 צריכים שאין מדעת כאבידה הוה לסכנה

 יעקב השבות בעל כדברי וזה, להצילו

 שהדברים כתבנו וכבר .לעיל שהבאנו

, כן נקטו לא והפוסקים מאד מחודשים

 להצילו חייבים לדעת עצמו המאבד ואפילו

 ". שבת עליו ולחלל

שגם אם נימא ח, "ע על שיטת המנ"צ

שמצד השבת אבידה אין חובה להציל את 

 המאבד עצמו, נהיה חייבים להצילו כדי

להפרישו מאיסור האיבוד, ואין לחשוש 

 כ שיחזור ויאבד עצמו"בד

 תיקשי: "...י ק"בס בדבריו עוד ועיין טז(

 לדעת עצמו שמאבד שכתב ח"המנ על גם

 ,הוה הדברים וסתימת ,להצילו מצוה אין

 שום בזה לדחות צריכים שאין באופן דגם

 דהגם וקשה .להצילו מצוה אין מ"מ ,איסור

 ל"ס 'עךיר דם על תעמוד לא' דמשום

, מדעת אבידה דהוה כיון הכא דליכא ח"למנ

 כדי להצילו חייב שיהא ס"סו מ"מ

 שעשה לאחר וגם, מאיסורא לאפרושיה

 יצילו שאם כיון מ"מ ,לנהר וקפץ המעשה

 בזה גם שייכא ,סוריהא נעשה לא

 בשבת וכדאמרינן, מאיסוריה לאפרושיה
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 אסור במזיד בתנור פת דבהדביק ,.(ד)

 שאין לפי ,שתיאפה קודם לרדותה לאחרים

 אבל, חברך שיזכה כדי חטא לאדם אומרים

 חייבים אחרים שהיו ודאי חטא בזה אין אם

 כלי בספר כן שהעיר ר"שו !?לרדותה

 יןיויעו .(קפח עמוד תצא פרשת) חמדה

 דכל שכתב (,קנא סימן ד"יו) רבבהמ בדגול

 אחרים אין עבירה איזה על במזיד שעובר

 כשמאבד ז"יולפ, ש"עיי להפרישו מוזהרים

 לאפרושיה חיוב כאן אין במזיד לדעת עצמו

, א"ורע ח"המנ נקטו דכן ואפשר, מאיסוריה

, במזיד בתנור פת בהדביק דשבת וסוגיין

 ולכן, שעשה מה על מתחרט כ"שאח מיירי

 אחרים חייבים היו חטא בזה היה לא אם

 של הגדול חידושו בעיקר אכן, לרדותה

 ע"בשו מהאמור אני תמה מרבבה הדגול

 תורה של כלאים דהרואה (,שג סימן ד"יו)

 ומיירי, ]מיד מעליו וקורעו קופץ חבירו על

 א"י דבשוגג א"ברמ ש"דעיי ,במזיד שם

 דגם להדיא הרי ,[הבריות כבוד דגדול

, להפרישו חייבים זידבמ עבירה בעובר

 ד"ח ז"אבהע) משה באגרות ר"שו. ע"וצ

 אמורין מ"הדגו דדברי ,(ב אות א"ס סימן

 והנידון ,האיסור מן להפרישו בידו כשאין

 כשיכול אבל, דמסייע איסור משום הוא

 גם בכך דחייבים ודאי מהאיסור להפרישו

, מקומות בכמה כן וכדמוכח, במזיד עובר

 מדינא שהקשינו מה מ"לק ז"יולפ .ש"עיי

 הרי לבגדו שקורע ז"עי דהתם, דכלאים

 הדרא ז"לפ אמנם .האיסור מן מפרישו

 ,לדעת עצמו במאבד לדוכתא קשייתא

 הוא ז"עי שהרי ,להצילו מחויב אינו ט"מ

 ובהוצאה". ע"וצ, האיסור מן מפרישו

 יעזור שלא ,לתרץ יא ק"בס הביא חדשה

 כיון, לדעת עצמו המאבד את להציל

 שנצילו אחרי כ"א, עצמו את בדלא שרוצה

 להפרישו" נוכל ולא, שוב זאת יעשה

 לחיי שנצילו נרויח ואמנם ."מאיסורא

 מצוה שאין, ח"המנח חידש זה ועל, שעה

 רוץתי ד"ולענ. זה אדם של שעה חיי להציל

 שאדם מסתבר שהרי, מאוד דחוק זה

 כ"בד, הצליח ולא, עצמו לאבד שניסה

 לא לו יגרמוש, עצומים בכאבים יהיה מצבו

 לא ששוב יחשוש כי, שוב זאת לעשות

 יסוריו את ויגדיל, עצמו לאבד יצליח

 הראשון הניסיון שאחרי שיתכן ועוד, לחינם

 שלא נכות של במצב נמצא, עצמו לאבד

 לאבד משם שיוכל למקום להגיע יוכל

 סובל עצמו המאבד כ"שבד ועוד) עצמו

 אותו לשים נוכל כ"וא, נפשית מבעיה

 לפגוע יוכל לא שמשם, ורסג במוסד

 (.בעצמו

 

אין להתיר לשוחח בטלפון עם חולה נפש 

העלול להתאבד, כיון שאין לדעת כמה 

שיחות נצרכות, ועלולים לעבור את הגבול, 

נ, אלא יטפלו "ג אין היתר של פיקו"ובכה

 בו בכדורים ושיחות

:(, לז שבת) חמד חשוקיב ע בזה"וע יז(

 ל"ר שחלתה אשה - שאלה"שכתב: 

 והיא לדכאון ונכנסה, הנוראה במחלה
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 טובה חברה ולה, התאבדות על מדברת

 .אותה לעודד ויודעת עמה המשוחחת

, בשבת לטלפן לה שמותר חושבת החולה

 בטלפון לה להשיב האם חברתה שואלתו

 לרפאות שיש נראה... אליה כשמתקשרת

 הרגעה גלולות באמצעות החולה את

 דכיצ אותו המלמדות שיחות ובאמצעות

 מתגברים וכיצד רצונות עם להתמודד

 ויתרה, חטא באמצעות לא אבל. עליהם

 בדבר( ב"פ ז"אבהע) ס"בחת כתב מזו

 כתב והביאה, קטן לפני שנפלה יבמה

 שהיבם עד להמתין תצטרך שאם מהרופא

 ביקשה ולכן, ותסתכן לחולי תפול יגדל

 אדם: והשיב. ויבום חליצה בלי שיתירוה

 כך לו ואומר ופאלר ולוחש כבריא המתחזק

, דבריו לפי שופט והרופא, לי יש כאב וכך

 ועוד .התורה על לעבור לו נתיר לא אנחנו

 ולא וביאה ביאה כל על עובר הבועל הרי

 כמה ישער מי כן ואם, נפש להציל רק הותר

 אפשר אי ולכן? נפשה להצלת הם ביאות

 ס"החת שם ומסיים, לה להתיר וכלל כלל

 לא מצוה שומר יכ ת"בהשי אנחנו בטוחים

 ידי על און כל יאונה ולא רע דבר ידע

 .ש"יעו, ומצוותיה התורה שמירת

 כיון, לשאלתנו בתשובה נאמר אנו וכך

 ואולי, זה של שבת לחילול גבול שאין

 להתיר אין כן אם, אחת שיחה לו מספיק

 עמה לדבר כדי שבת לחלל וכלל כלל

 .בטלפון

 אין לעבור עבירה כדי להציל את המאיים

להתאבד, כשם שאין חיוב לעזור למי שיש 

 לו ואינו רוצה להתפרנס מן הצדקה

 לדון יש עוד]ממשיך החשוקי חמד[:  יח(

 נפש לפיקוח נחשב להתאבדות נסיון האם

 להציל כדי עבירות לעבור לרופא המתיר

 שמצאנו מה שמא או, להתאבד המנסה את

 רק נאמר, תורה איסורי דוחה נפש שפיקוח

 על לעבור יהודים מאלצים נכרים כאשר

 הכריחו ש"ימ הנאצים כאשר לדוגמא חטא

 להם שהתנגד מי וכל, שבת לחלל יהודים

 שפיקוח הלכה נאמרה זה באופן. הרגוהו

 במקרה או, שבת חילול איסור דוחה נפש

 שמותר פשוט שאז מסוכנת מחלה של

 כן שאין מה. הזרע אברי את לנתח

, אלחט המאלצים נכרים כאן אין בשאלתנו

 ממש של סיבה כל ללא עצמם שהם אלא

 יאבדו בקשתם ימלאו לא שאם החליטו

 הדבר נחשב זה באופן האם, לדעת עצמם

 ?תורה איסורי הדוחה נפש לפיקוח

 מצאו כאשר פעם התעוררה דומה שאלה

 ובקשו, לכשר המוחזק באטליז נבילה בשר

. מחנותו ההכשר כתב את להסיר הרבנים

 את ממנו רויסי שאם האטליז בעל איים

 וישאר מאחר לדעת עצמו יאבד ההשגחה

 דבוריו שאין היה וניכר. פרנסה ללא

. זאת לבצע הוא עלול אלא גוזמא בבחינת

 אצלו להשאיר מותר האם השאלה נשאלת

 או, נפשו פיקוח בגלל ההכשר כתב את

 נכרים של אונס כאן ואין מאחר שמא
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 לכן, מחלה כאן אין וגם חייו על המאיימים

 נפש פיקוח בכלל להתאבדות יוםהא אין

 כתב את להסיר יש ולכן התורה את הדוחה

 .מהאטליז ההכשר

 ישיבת מחכמי) חיים עץ בספר יעוין והנה

 שדן( א"תק בשנת שנדפס אמסטרדאם

 חלב לשתות המסרב מסוכן חולה אודות

. ממנו בנו גם ישתה כ"אא, לרפואתו אתון

 אם אודות שדן להועיל מלמד ובספר

 יחלל לא בנה אם תאבדותבה שאיימה

 עבירות לעבור אוסרים ושניהם, שבת

 בזה וכיוצא התאבדות של איום מחמת

 בשני דבריהם לבאר ויש. הדין פי על שלא

 שיכול למי לסייע חיוב אין. א: אופנים

 יש" וכדין כן לעשות ומסרב לעצמו לעזור

 אין. ב". הצדקה מן להתפרנס רוצה ואינו לו

 שלא גם להקל כשיבואו איסור להתיר

 הערות הקובץ וכדעת, נפש פיקוח במקום

 סוגיית בביאור( ז"סק מט סימן יבמות)

 החתם שכתב וכעין. קמצא ובר קמצא

 הטעמים שני לפי כן ואם(. ל"הנ) סופר

 הכשר כתב האיטליז לבעל להשאיר אסור

 הראשון לטעם הן, מהתאבדות למונעו כדי

 להיכנס לעצמו שגורם במה פושע הוא כי

 שרצון שיתכן השני לטעם והן, נהלסכ

 והוא יחלוף האטליז בעל של ההתאבדות

. הרבים את ויכשיל ההכשר כתב עם ישאר

 שיכריח מי אין בעניננו שגם נראה זה לפי

 אותם מכריחים גוים לא להתאבד אותם

 באיום להתחשב אין ולכן מחלה ולא

 חטא שום לעבור ואין שלהם ההתאבדות

  .להצילם כדי

דה יעלה כתב, שאין להתיר ת יהו"בשו

אפילו איסור דרבנן, מחשש שימירו דתם, 

 ש דאין להתיר מחשש איבוד הגוף"וכ

 ע"אה חלק יעלה יהודה ת"שוב יןעי יט(

 אף לכהן חלוצה להתיר דאין ,מ"ק סימן

 יותר הוא וזה - דתם שימירו לחוש שיש

 יאבו לא אם - נפש איבוד דהוי ,גוף מאיבוד

 ,שבת איסור תירלה דאין כ"ומכש. להם

 .גופם את שיאבדו חשש משום

 ג אמרינן, הלעיטהו לרשע וימות"ובכה

א: "דוד קי שליטוכתב לי בזה הגאון רבי  כ(

 ,נפשות של מציאותי מצב בין לחלק יש"

 להכניס מאיים בחירה בעל שאדם מה לבין

 תורה אמרה לא כאן דעד. לסכנה עצמו את

 כאשר אלא ,הצלה לצורך איסור לדחות

 סתבבנש ואפילו נ"וקיפ של נתון מצב יםקי

 בחירה שבעל במקום אולם .פשיעה מחמת

  איננו להסתכן מאיים

, עבירה מעשה י"ע להצלתו לדאוג צריכים

 ולא לפשוע שלא מצווה הוא ואדרבה

 וחי' תורה אמרה לא דא כגון עלו. להסתכן

 אדרבה אלא, 'בהם שימות ולא בהם

 עצמו על שהביא ,'וימות לרשע הלעיטהו'

 לא עיור לפני' בספר ע"וע.  "מיתתו את

, מה (רצה-רפח עמוד)' מכשול תתן

 ל."שהוסיף בכל הנ

כ, כיון "אבל חולה שמחמיר לצום ביו

שטועה לחשוב שכך מצוותו, מותר לעבור 
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איסור כדי לשכנעו לאכול, כיון שאינו בא 

 נגד התורה וליבו אנסו

 עץ בספרולגבי האי מעשה שהובא  כא(

 עמוד)ל, עיין בספר שבת שבתון "הנ חיים

מעשה בזקנה שסירבה שהביא , (קלח

על אף שהרופאים ציוו עליה  כ"לאכול ביו

פר והרב שלח בשעות הבוקר מס שתאכל,

שאומרים  אנשים שיגידו את הפסוקים

כ, ובזה תחשוב שנסתיים הצום "בצאת יו

על אף שיצטרכו לטלטל מוקצה  ,ותאכל

י "ר. וביאר הגולתקוע בשופר וכו'

התיר לא בגלל הרב זילברשטיין,  ש

שמדובר באיסורי דרבנן ואילו בחכמי 

אמסטרדם מדובר באיסורי תורה, אלא 

מכיון שאשה זו אימת הדין עליה, ולבה "

לצום ביום והיא חושבת שתוכל  ,אנסה

, ואילו בחכמי "הקדוש הזה ושוגג מתקריא

החולה שהוא מסוכן אלא ידע "אמסטרדם 

אסור לאכול וכאילו בא דסבר שגם למסוכן 

כ אשה זו שחושבת "נגד התורה, משא

שאינה מסוכנת ולא נלחמת נגד הדין אלא 

 ."נגד הרופאים

א, שעברו "י מסלנט והחזו"וכן נהגו הגר

איסורים כדי לשכנע חולים טועים לרפאות 

 עצמם

 ונאמר"ועוד כתב שם בשבת שבתון:  כב(

 ישראל' ר קם מגיפה שבשעת ,בספרים

 כ[,"]ביוה ושתה ואכל ,לבימה הועל מסלנט

 .לאכול שמותר לרבים הוראה להראות כדי

 ,חייו את להציל כדי זאת עשה לא ולכאורה

 דעשה כנראה אלא ?הרבותא מה כ"דא

 הוא ולכאורה .הרבים את לשכנע כדי זאת

]שאסר  סרוק יצחק' ר של הפסק נגד

לעבור עבירה כדי לשכנע חולה שאינו רוצה 

 ,סתירה כל כאן שאין אלאלרפאות עצמו[. 

 יהודים אותם את לשכנע בא ישראל' ר

 ולזה ,בצום מסתכנים שאינם החושבים

 ,הקדוש ביום ולאכול עבירה לעבור מותר

 אך .מהסכנה שיזהרו לציבור להראות כדי

 ,מצבו שידע חולה על דן סרוק יצחק' ר

 לאכול אין מסוכן לחולה שגם שסבר אלא

 אין כזה אדם בשביל ,אסורות מאכלות

 לשכנעו כדי עבירות לעבור לאחרים

 שבא ,ל"זצ א"החזו גם עשה וכך .שיאכל

 ניגש א"והחזו ,בידו נפיחות עם אדם לפניו

 לרופא בזה שיסע מעות לו ונתן ,לארנק

 כדי הוא ,שבת חילל א"שהחזו מה. בשבת

 ,בסכנה שהוא שיבין אדם אותו את לשכנע

 פייבל שרגא ר"הג סיפר כך .מותר וזה

 כן וכמו ."הדור פאר"ב מובא רגשטיינב

 שאינה שסברה זקנה אשה באותה

 שחושב אדם ,לשאול נבא ומעתה .מסוכנת

 אויב אם ורק ,מסוכן ואינו לצום לו שמותר

 ,יאכל אז רק ,אותו וישכנע מופלג ח"ת

 כ"ביוה אליו לנסוע רב לאותו מותר האם

 .להיתר נוטה והדעת? שיאכל לשכנעו כדי

 שטיינברג מאיר חיים הגאון הרב לי וסיפר

 פייבל שרגא' ר הגאון של בנו א"שליט

 בשנה כ"יוה בערב א"החזו עם נסע שהוא

 שכנעם א"והחזו אנשים' לג לחייו האחרונה
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 אחרי לדבריו שמעו והם פ"ביוכ שיאכלו

 ל.", עכ"לביתם שבא

ש כדי שיחלל "חולה שהטעוהו שהגיע מוצ

שבת לרפואתו, ומחמת כן התפלל ערבית, 

ה לו טעותו צריך לחזור ולהתפלל. אם נודע

ע, ימתין מלהתפלל "ואם נודע לו לפני שמו

 עד הלילה

יהיה חולה בשבת ונראה להעיר שאם  כג(

שצריך לחלל שבת לצורך הצלת נפשו, 

ויסרב, ויצרכו להתפלל ערבית אחרי פלג 

המנחה כדי להטעותו שכבר יצא שבת, 

כ בלילה ", אם אחוהחולה יתפלל עמהם

, יצטרך להתפלל שוב טעוהושהנודע לו 

כרבנן ערבית, שהרי הוא התכוון להתפלל 

 סימן)ב "משנהכתב ולא כרבי יהודה, כמו ש

ה 'ואם "ד) לכהה, ובביאור (ק נה"רסג ס

ואמנם אם גילה את טעותו באמצע  .(יחיד'

 וימתין הברכות, ש, יגמור "ברכות ק

כדכתב  ,ע עד הלילה"שמומלהתפלל 

 .וק ט"רלה ס סימןב ב"המשנ

החכמת אדם כתב, שיתכן שאסור להטעות 

חולה שצריך לשתות יין נסך לרפואתו, 

ש "ולומר לו שאינו יין נסך, שכיון שהריב

סובר שצריך להחמיר בזה, מותר לחולה 

להחמיר כמוהו, אלא יש לשכנעו בכך 

 שרוב הפוסקים מקילים

(, ב סעיף פח כלל) אדם חכמתע ב"וע כד(

 ,בתורהש איסורין בשאר אבל"שכתב: 

 במקום מתרפאים ,בפסח חמץ אפילו

 חמץ לאכול כגון ,הנאתן דרך אפילו סכנה

 החולה ואם .רפואתו שזהו אמר הרופא אם

 יודע שהוא אחרי עצמו על להחמיר רוצה

'( ה', ט בראשית) נאמר עליו ,לכך שצריך

 ואל', 'אדרוש לנפשותיכם דמכם את אך'

 ואפילו .(ז"ט', ז קהלת) 'הרבה צדיק תהי

 שבת אפילו ,שבת דוחה נפשות ספק קר

 לשתות מותר ,הזה בזמן נסך ויין החמורה

 רוצה החולה אם אך .נפשות סכנת במקום

 ש"ריב לדעת ולחוש עצמו על להחמיר

 סתם דאפילו ליה דסבירא ,ו"רנ-ה"רנ סימן

 ודינו זרה דעבודה יהויאביזר בכלל הוא יינם

 מותר אם עיון צריך כן אם ,יעבור ואל יהרג

 אלא ?כשר יין שהוא לו ולומר הטעותול

 הפוסקים רוב שדעת לו שיאמרו לי נראה

. "(ב סעיף ז"קנ סימן) הזה בזמן להתיר

וצריך להבין מה פתאום שיהיה אסור 

לו  ניח, נלהטעותו?! וכי משום איסור שקר

ל דכיוון דישנה "למות שלא כדין?! ושמא י

כ לא "ש שחייב למות, א"שיטת הריב

לעשות כרוב הפוסקים, כי  מכריחין אותו

ס אינו נחשב כמאבד עצמו לדעת, "סו

ש )וודאי "מעין 'קים לי' כריבשהרי יש לו 

, לעיל בסימן טזדלא גרע למה שהובא 

 .(קסו עמוד ה"ח' איש מעשה' מהספר

סיפור הנהגת מרן ר' ישראל מסלנט, שאכל 

כ, כדי להורות לרבים שאין "בפומבי ביוה

 להתענות

 ישראל' רהנהגת מ ז"הגרי לגבי מה שהביאו

כתב לי הגאון רבי , מגיפה בשעת מסלנט

 א:"דוד קי שליט
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 מגיד נח הלל' לר ,ווילנא עיר פרבס"

 בשנת: כתב ,ל"ק עמוד ,שטיינשניידער

 הגדולה רע-החלי מחלת בהיות ,ח"תר

, הלבבות לחזק קולו כשופר הרים, בעירנו

 ...ובעצה בכסף בכח רעהו את איש להושיע

 במאכלים וגם, שבתות לחלל אז התיר גם

 בשנת הכפורים יום בערב. מאד הקיל

 הכנסיות בתי בכל מודעות הדביק, ט"תר

, הזה והנורא הקדוש ביום להתענות שלא

 העיר בחוצות לטייל וללכת בפיוטים לקצר

 ,שהרית תפלת אחר ולמחרתו. היום לרוח

 ,הבמה על ועלה ,אופה מעשה בידו לקח

 למען ,הקהל כל ילעינ ואכל ,מ"במ ויברך

 החזיק ישראל' ר. יעשה וכן העם יראה

 נפשות סכנת במקום" דאמר המאן בדעת

 חיי בעיניו היה ויקר ,"עדיף דהיתירא כחא

 .כ"ע, הון מכל אחת נפש

 ב"ח אפשטיין הלוי רוך רביל) ברוך קורובמ

, ח"תר בשנת היה הדבר: כתב(, 1012 עמוד

 ,בווילנא שלט רע-החלי ארס אשר בשנה

 ויגזור, וגבורתו תקפו ובכל ובשאון גשבר

, בהמון חללים וירבה, שמאל ועל ימין על

, ותשרי אלול חדשי היו תקופתו ומועד

 כאינם כיהודים בעיר אשר כולם והרופאים

 שלא אומר ויגזרו אחד פה החליטו יהודים

. השנה אותה של הכפורים ביום להתענות

 לקבל העם לכל ההי בנקל כך כל לא וכמובן

 ההי כ"יוה לפני אחרים וימים, עליהם ירהגז

 ,העיר בני של ולהגיונם לשיחתם זה ענין

 דבר ההי אחרים אנשים מקבוץ מקום ובכל

 ויתפלספו ויבקרו ויחקרו, בו לענות ענין זה

 דבר להחליט ההי מאוד וצר. כנהוג זה בענין

 לאכול כמו נורא מעשה בפועל ולעשות

 הדבר להם ונדמה, פ"ביוהכ ולשתות

. לצער קץ ואין, וקשה מר ולאסון למחתה

 ,דווילנא הגדול נ"בביהכ הבמתה עלה ואז

 הנודע הגאון ,שחרית תפלת לאחר פ"ביוהכ

 מורי שני עמו ואתו, סלאנטער ישראל רבי

 בשם: ברגש ויקרא, בווילנא נודעים הוראה

 ענדה אשר ,הקדושה תורתנו ומרשות ,'ה

 יסודית אחת במצוה ,מצותיה לכל עטרה

 שימות ולא - בהם וחי" :וכללית שיתרא

. היום תלהתענו שלא מתירין אנו ,"בהם

 לקח, למעשה הלכה הוראתו תקובל ולמען

 ומורי הוא ממנו וישת ,עליו ויקדש ,יין כוס

 וגם, הקהל כל לעיני עליו העומדים הוראה

 .אופה מעשה, מתיקה מיני טעמו

-ט"קנ ודעמ א"ח) סרוהמ תנועת בספר 

 החולירע מגיפת של הזה המאורע: (א"קס

 מגדרי גם לצאת ישראל לרבי גרם

 גדולי כל של ראשם על ולפסוע ,ענוותנותו

 ,בוילנא ישראל' ר שבת ימי בכל. וילנא רבני

 נוהג והיה ,רבנית משרה שום תפש לא

 רבני אל התיחס. הבתים מבעלי כאחד

 פניהם מקביל היה, הכבוד רחשי בכל העיר

 ענייניםה בכל םלמשמעת ונכון, כנהוג ברגל

 גדולי כל אמנם". דאתרא מרא" סמכות כפי

 ,ותשובות בשאלות אליו פונים היו העיר

 אבל, ומתווכח מברר ומשיב עונה היה והוא

 בגלל למעשה פסוקה הלכה מוציא לא

 איסור שאלות אף. המקום רבני של כבודם

 ,העיר לרבני שולח היה ,שבביתו והיתר
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 של זה רהבמק אולם. עצמו על סומך ואינו

 כבוד לחלוק מקום ראה לא ,נפשות פיקוח

 תקיפותו בבל למולם והתיצב ,לרב

, ט"תר שנת בפרוס, זמן באותו. הגאונית

 עדיין והמגיפה, הנוראים הימים הגיעו וכבר

, רעב של מקרים עלולים, כידוע בתקפה

 הגורמים, וכדומה, התעייפות, צפיפות

. המחלה להתפשטות להביא, הגוף חלישות

 להכריע וילנא רבני הרהיבו לא זאת לבכ

 אז. הכפורים ביום לאכול בפרהסיה להתיר

 לגאה ועניו מצנוע והתהפך ,ישראל רבי קם

 עצמו דעת על להכריע לבדו ויצא ,ותקיף

 זו בשעה הצום את חשב הוא. הזה בדבר

 חילול בזה ראה גם. חמורה ועבירה לאיסור

 אמונת שבגלל הגויים יאמרו שלא ,השם

. הזו המחלה את עליהם והביא ישראל

 מודעות פירסם ט"תר הכפורים יום ובערב

 להתענות לא" שבעיר הכנסיות בתי בכל

, בפיוטים לקצר, הזה והנורא הקדוש ביום

 היום לרוח העיר בחוצות לטייל ללכת

." עצה ובכסף בכח רעהו את איש ולהושיע

 אימת מפני לו יציית לא שהקהל בחששו

 בבית הבמה על עלה, הזה הקדוש יום

 הוציא, שחרית תפלת בתום הגדול הכנסת

. הקהל כל לעיני ואכל קידש, ועוגות יין

. עיניו למראה האמין ולא מאד נפחד הקהל

 התקומם גם הכנסת בית מנכבדי אחד

 רבנים לנו אין האם" :בקול וקרא כנגדו

 והם, נפשות פיקוח דיני היודעים ים"ומוצ

, מספרים ויש". כמוהו בפרהסיה התירו לא

 הדיינים זקן הבמה על עלה שאחריו

 כל בשם ומיחה, בצלאל רבי שבוילנא

 פקודת בלי הזה הכללי ההיתר על הדיינים

' ר אבל. ומקרה מקרה בכל מיוחדת רופא

 עד משם זז ולא ,דעתו על עמד ישראל

 אחד הבמה על עלו נ"ביהכ מתפללי שכל

, שמספרים כפי, ומשם. כמותו ועשו אחד

 על והשפיע שבעיר הכנסיות בתי לכל עבר

 הנועז המעשה. יצומו לבל המתפללים כל

". העיר כל ותהום" ,גדול רעש עורר הזה

 ודיינים רבנים מלאה אז היתה וילנא העיר

 על הקפידו ורבים, הוראה וזקני תורה גאוני

 שאיננו כמותו צעיר חכם תלמיד אשר

 לצאת הרהיב ,בעיר רב משרת תופש

 חמורה כה שאלהב ,עצמו דעת על להתיר

 ראה ישראל כשרבי. כזו פומבית ובצורה

 בבית שירצה רסםפ, שנוצר המצב את

 תלמידי. בהלכה שיעור הגדול הכנסת

 ירצה שבודאי חשבו שבעיר החכמים

 את לשמוע בסקרנות והתאספו ,זו בשאלה

 כולם להשתוממות. דינו פסק ואת חידושיו

 אותו דבר על מלה ישראל רבי הזכיר לא

 ענייניםב תורני פלפול והרצה ,מאורע

 עלה זה שפלפול מוסרים ברם. אחרים

 הפלפולים כל על וחריפותו בעמקותו

 כל את והרעיש ,אז עד בוילנא שהשמיע

 להתגלות הפעם רצה כנראה. שומעיו

 טוריטהכא בו שיכירו כדי ,גאוניותו במלוא

 ועל עליו לערער יוסיפו ולא ,עצומה תורנית

 מספר היה שראלי שרבי פעם בכל. מעשהו

 שמחתו את מביע היה ,המאורע אותו על

 ,לידו שבאה הזו הגדולה המצוה על הרבה
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 הוא. מסכנה נפשות כמה הצילה שבודאי

 שהיתה אגרמ שהזמן מצוה בזה ראה

 הוא רק באשר ,דווקא עליו מוטלת

 מצד ראוי היה, שלו הגדולה טוריטהבא

 .לפועל להוציאה ,הדרוש והאמון האומץ

לאל הכהן מוילנא חלק על היתר אבל ר' בצ

זה, והביא ראיה מכך שרבבות אנשים 

 ונשים צמו, ולא אירע להם כל רע

 בצלאל' לר ביכורים ראשית ת"שו יןעי

 בהמועדים זווין' ר ע"וע) מווילנא הכהן

 עמוד חדש ובדפוס ז"צ-ה"צ עמוד בהלכה

 הגדול הדבר להודיע עלינו הן: שכתב( ב"ק

 ,חזקה הוי תלתאב אשר ,עולם לדורות הזה

 התענו ,ל"ת ונשים אנשים ורבבות מאלפים

 ט"ותר ט"תקצ דשנת כיפור בצום כולם

 כל להם קרה ולא ,אז מדינתנו בכל ז"ותרכ

 העולם בכל במעט זאת ונודע ,חלילה רע

 .אז

 

ע מודו, דאם "מ שטרנבוך ביאר, שכו"הגר

יש לפנינו חולה הטועה, וצריך שבריא יאכל 

רפואתו, מותר לבריא כ כדי שיאכל ל"ביוה

לאכול. וחשש מצוי נידון כחולה לפנינו, 

 ונחלקו במציאות האם חשש זה מצוי

 א"שליט שטרנבוך מ"ר הגאון תבכו

 ובעיקר :ל"וז, (מ"ק, ב) וזמנים במועדים

 ל"זצ ישראל רבי הגאון בין המחלוקת

 ,ברור דהא ,מסברא ד"נלע .ילנאו וחכמי

 בו השנכנס סכנה בו שיש חולה לפנינו אם

 בשום יאכל שלא ומתעקש ,שטות רוח

 והבריא, עמו יאכל בריא אם אלא אופן

 ,לאכול לו שרי ,מסתכן שהחולה מרגיש

 מקרה אין אם ורק .החולה מתרפא שבזה

 דעת, כזאת למקרה חוששין רק לפנינו

 בפיקוח היתר שאין ,שרי דלא האוסרין

 והמתיר, ממש לפנינו כשהסיבה אלא נפש

. כלפנינו הוה ,טובא שמצוי כיון ,סובר

 ,בדוקה והרפואה המצוי שמחלה ובמקום

 שנחלקו נראה זה ולפי .ג"כה מתירין

 או לחוש וראוי מצוי החשש אם ,במציאות

 ,כלל מחלוקת אין הדין בעיקר אבל ,לא

 .כ"ע .בזה ע"וצ

י מסלנט לא התייעץ עם "והטעם שהגר

רבני עירו, משום דסבר דמרוב פשיטות 

 נשאל הרי זה מגונה ההיתר, הוי בכלל ה

' ר הגאון למרן ליעקב אמת בספר כתב

 עמוד ח"שכ ח"או), ל"זצ קמנצקי יעקב

 ,ליבוביץ דוד' ר הגאון לי סיפר :ל"וז, (ג"קע

 חיים החפץ מבעל זה סיפור הוא ששמע

 וטעם סלנטר י"הגר שהתיר שבשעה, ל"ז

 ק"דק ד"לב הזמינוהו, בווילנא כ"ביה בעצמו

 על יענישוהו עונש איזה שם ודנו ,ווילנא

 נמלך ולא כזו הוראה בפרהסיא שהורה

 יחליטו הם שאם ,להם י"הגר אמרו. ד"בב

 הגיטין כל יפסול ,עונש איזה אודותו

 קושיא להם והקשה .זה ד"בב שנכתבו

 בכל כעת שנוהגין מה ,הגט סדר על עצומה

 ואמר, ישראל בכל גיטין אחריו לסדר מקום

 אינם ותיקושי יתרצו שלא זמן שכל להם

 היתה לכאורה כמובן והנה. לענשו יכולים

 יבימחו הוא ואין ,מהם גדול שהוא ,תשובתו

 על תירוץ לו השהי בודאיו .תםיא להמלך
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 בודאי כ"דאל ]בענין הגיטין[,  תויקושי

. כזה מקלקול שותק ההי ולא מתקן השהי

 נמלך לא באמת מדוע סוף סוףקשה,  אבל

 ,למיבירוש דאמרינן משום ,ל"ונ. תםיא

 ביתוכמו שהביא ה ]א.ה ,מגונה ז"ה הנשאל

על מה שכתב  שכח סימן חיים אורחב יוסף

 ר"ה פירש. מגונה זה הרי הנשאלהטור 

 סימן( ב"ח הדשן תרומת) בכתביו ישראל

 זה דין להודיע לו שהיה מפני ,שהטעם ,ו"קנ

 כתוב וכן .לו שיצטרכו קודם ,עירו לבני

 ולא  .[ח"נ סימן( ת"שו) הדשן בתרומת

 דרב האתרי כאן שייך ואין, לבזותם רצה

ג רבי דוד קי "ממה שכתב לי הרה כ"ע ."הוה

  .א"שליט

 

 

 גוי י"ע הנהרג במעלת - מו סימן
ך, האם מתאבלים על "א והש"נחלקו הרמ

ם, וטעמו "י עכו"מומר כשנהרג שלא כדין ע

ך שמתאבלים, שכיון שנהרג שלא "של הש

 כדין, התכפר לו

 מת..."מז:(, איתא: -מז.) סנהדריןב א(

 לא - קמיית אורחיה דכי כיון, רשעו מתוך

 דלאו כיון רשעו מתוך נהרג, כפרה ליה הויא

, תדע. כפרה ליה הויא - מיית אורחיה כי

 גוים באו אלהים לאסף מזמור' דכתיב

 נתנו ...'וגו קדשך היכל את טמאו בנחלתך

 בשר השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת את

 ומאי 'עבדיך' מאי, 'ארץ לחיתו חסידיך

, ממש חסידיך - חסידיך לאו? 'חסידיך'

 וכיון, דמעיקרא דינא דמחייבי הנך - עבדיך

: אביי ליה אמר! עבדיך להו קרי - דאיקטול

 בית להרוגי מלכות הרוגי מדמית קא מי

 קא בדין דשלא כיון, מלכות הרוגי? דין

 דין בית הרוגי, כפרה להו הויא - מיקטלי

 ."כפרה להו הוי לא - מיקטלי קא דבדין כיון

(, ה סעיף שמ סימן דעה יורהא )"וברמ

 בידי שנהרג שמומר ש אומריםי"כתב: 

 דאין א"וי ...עליו מתאבלין כוכבים עובד

 (ק ט"ס)ך "אמנם בש. "עיקר וכן מתאבלין

י גויים העיקר "שכשנהרג ע ,כתב

ל, "מתאבלין עליו, כדמוכח בגמ' הנש

 כדין דשלא דכיון"ק י(: ")בס והטעם הוא

 ."כפרה ל"ה מקטל

ע מודו, דיש לומר קדיש על מומר "אבל כו

 כזה

אם לנהוג ואמנם המחלוקת היא רק  ב(

יש לומר עליו  ע"לכועליו אבילות, אבל 

דעה  א לא הביא"קדיש, שהרי בזה הרמ

 סעיף סוף שעו סימןב) שהרי כתב, חולקת

, כוכבים עובדי ביד שנהרג דמומר ,א"י": (ד

 ."קדיש עליו אומרים בניו

ז "הטך "ואף שלכאורה משמע מהש

 סימןב לוקתחו שיש ממ, שכ(שם)א "והגר

לעניין אמירת  לוקתמח ישנה גם ,שמ

שעו לדין  סימןהקדיש, שהרי השוו שם ב

א כתב "ז ממה שהרמ"שמ, בכ סימןשב

זאת בלי שום חולק, נראה שדין זה מוסכם 

שמ  סימןל ציינו, והאחרונים רק ע"לכו
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שבמת על מיטתו, לא אומרים  ,נויללמד

 עליו קדיש, שהרי מת ברשעו.

וסברת החילוק בין האבילות לקדיש, כיון 

 שהקדיש נצרך לעילוי נשמתו

ויש להוכיח שלגבי קדיש הדין מוסכם  ג(

 עבודת ת"שו, ממה דמצינו בשאלה בע"לכו

 לענין אמנם..."(, שכתב: יח סימן) הגרשוני

 משום ,אחרינא טעמא נמי איכא ,קדיש

 אפילו קדיש לומר מחייבינן ,ע"דר מעשה

 שם דליכא אמו או אביו בו שמת היום

 לזה הראי קצת יש עוד ...כלל אבילות

 דלעיל מהא ,באבילות שייך לא דהקדיש

 עליו מתאבלין אין גוים בידי שנהרג מומר

 אף) א"רמ ה"מהג הלכה לפסק משמע כן

 אומרים מ"ומ( שם השיג ך"שהש פי על

 ."...ל"וכנ שקדי עליו

י גויים, "רשע שמת במוות טראגי שלא ע

י דלא הוי ליה כפרה בכך, כיון "מסיק המנח

דאינו בידי אדם, ולכן אין מתאבלים עליו 

 ד"כשאר הרוגי בי

שמת במוות טראגי, אבל לא רשע ולגבי  ד(

קלז  סימןו, "י גויים, עיין במנחת יצחק )ח"ע

ק ג(, שנשאל לגבי רשע שהתרסק "ס

ן, והסיק שם שלא נתכפר לו, כי באוירו

עיין  י אדם."'כפרה' זו מקבל רק מי שמת ע

 התבוננתי שוב" בלשונו שם שכתב:

 דעלה, ל"הנ ר"ומד הירושלמי דמדברי

 ארפינן אמר ה"ואפי, ומת ונפל הגג לראש

 דאף בהדיא מ"ש, אכלין אינון דמדידהון

 לא מ"מ, הארץ כל כדרך מת ולא דנהרג

 דדוקא ל"צ כ"וע, רהכפ הלי דהוי אמרינן

 ד"ביו הפוסקים פליגו ם"עכו י"ע נהרג באם

 שלא דכיון ומשום'( ה סעיף מ"ש סימן)

 שידעינן במי אבל ...כפרה ל"ה מיקטל כדין

 בו ואירע, גמורות עברות עובר השהי בו

 בודאי, הארץ כל כדרך שלא שמת סיבה

 דדין משום, כן הסיבו השמים שמן אמרינן

 א"ר סימן) ע"והקש ...בטלו לא מיתות' ד

 בידי שנהרג דכיון דייק הרי ,ת"כ שציין( ו"ס

 העיר יר .אדם בידי דוקא ומשמע', וכו אדם

 לעשות רוצים קרוביו אם מ"דמ ל"די ,כבודו

 דנהרג כיון ,ל"די וגם, רשאים ,בזה כבוד לו

, כפרה הלי הוי הארץ כל כדרך מת ולא

 ד"ביו תאשאי מ"עפי במפרשים תאכדאי

, ד"עכת, מלכות הרוגי לענין( שמה סימן)

 שיש מה ידוע נהרג לענין שנוגע מה הנה

' ד-ד כיון ד"יב הרוגי בכלל דהוי לומר שרצו

 ס"תבח השואל בדברי עיין בטלו לא מיתות

 דברי צדקו שפיר אמנם(, ג"של סימן)

 וקדמו, שם בהבתשו שכתב מה ס"תהח

 על שכתב במה( שמה סימןף בסו) הפרישה

 נטבע או בים שנפל דמי שם תאדאי הא

, דבר ממנו מונעין אין החי אכלתו או בנהר

 בטלו לא מיתות' ד-ד כיון נימא דלא ל"דקמ

 פרבס עייןו, שם עיין ד"יב כהרוגי הוו

 ,(כו סימןב) ע"ושצהק על 'הזהב מסגרת'

 .יצחק מנחתל ה"עכ

י גוי אפילו לא בגלל "אמנם, אם נהרג ע

 ל כפרה"יהדותו, הו
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גוי עיין במנחת יצחק  י"ולגבי נהרג ע ה(

, (ט סימן ג בשער לעיל ק ה, והובא"שם ס)

 ם הוי ליה כפרה."י עכו"דרשע דנהרג ע

 קיצורהדברי ובתשובתו שם הביא את 

(, שפסק: ה סעיף רא סימן) ערוך שולחן

 בענין בין דמלכותא בדינא בין נהרג אם"

 דכיון, עליו מתאבלין מומר היה אפילו, אחר

 הארץ כל כדרך מת ולא אדם בידי שנהרג

, ולכאורה משמע דלאו "כפרה ליה הוי

דווקא שנהרג בגלל שהוא יהודי, אלא לכל 

 נרצח יש כפרה כי לא מת כדרך כל הארץ.

י גוי בגלל יהדותו, אפילו שלא "מי שמת ע

כ נקרא קדוש, "בחר למות על קידוש ה', ג

כיון שהגויים הורגים בישראל בגלל שנאת 

להילחם בו הורגים  ה', וכיון שאין יכולים

 את עמו, ולכן הנהרג חשיב מקדש ה'

גוי, רק בגלל היותו  י"אכן מי שמת ע ו(

 ם"רמב, כדאיתא ב"קדוש"יהודי, נחשב ל

ל: "(, וזד הלכה ה פרק התורה יסודי הלכות)

 ונהרג 'יעבור ואל יהרג' בו שנאמר מי כל"

 היה ואם, השם את קידש זה הרי עבר ולא

 השם את קידש זה הרי מישראל בעשרה

 ורבי ,ועזריה מישאל חנניה כדניאל ,ברבים

 שאין מלכות הרוגי הן ואלו, חבריוו עקיבא

 עליך כי' נאמר ועליהן, מעלתן על מעלה

, 'טבחה כצאן נחשבנו היום כל הורגנו

 בריתי כורתי חסידי לי אספו' נאמר ועליהם

נהרגו בלי ע וחבריו "והרי ר. '"זבח עלי

שבים למקדשי ה' ז נח"שבחרו זאת, ובכ

 רבי)ל 'ידיד בן' פירושבעיין בזה,  במיתתם.

על   ל(,"זצ טאריקה שמואל ידידיה

 דכל ונהוהכ אין": , שכתבם )שם("הרמב

כל בריה יכולה  שאין מלכות הרוגי הם אלו

 מישאל חנניה דדניאל צתן,ילעמוד במח

' ור ,]אלא ניצולו[ ממש נהרגו לא הא ועזריה

 דבבא ק"בפ נןאמרי הא ,חבריוו עקיבא

 הרוגי אלא וחבריו ע"ר הוו דלא )י:( בתרא

 מלכות הרוגי הן ואלו רושהפי אלא ,לוד

 ,ברבים השם קידוש על הנהרגים אלו ,'וכו

 ,כמעלתן מעלה שאין מלכות הרוגי הם בזה

 על בפרהסיא שנהרגו לוד כהרוגי הם דהרי

 גם אלא לוד הרוגי דוקא דלאו ,השם קידוש

 .ל", עכ"להם הדומים כל

 105 עמודג "ובספר מפנקסו של רופא )פ

, דמכיוון (, הסביר את העניין2הערה 

שהגויים הורגים בישראל כי שונאים את ה', 

לכן ואינם יכולים להלחם בו, אלא ש

נחשב הנהרג  ומסיבה זו,, נלחמים נגד עמו

 י גוי כמקדש שמו יתברך."ע

 ירו ומחבלים, לנכרי שנישאה כהן בתאבל 

בטעות, אין לה דין  הרגוהו אוטובוס על

י "קדוש ואין לקברה בקבר ישראל ולא ע

 אביה 

ואמנם צריך שיתכוונו להורגו, ולא  ז(

 חמד חשוקי, כדמצינו ב"בטעות"שהרגהו 

 ספר, "יביעו טובך" ספרנ., וכן ב סנהדרין)

 - שאלה"(, שכתב: אמור פרשת ויקרא

 שונא לנכרי שנישאה, כהן בבת מעשה

 בו אשר אוטובוס על ויר המחבלים, ישראל

 יש. ]נהרגה והיא ,יהודים להרוג כדי נסעה
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 אמור בפרשת בדיוק אירע שהמעשה לציין

 לזנות תחל כי כהן איש ובת' נאמר בה אשר

 .'[תשרף באש מחללת היא אביה את

 פרסמו, אותה שהרגו למחבלים כשנודע

 אותה שהרגו על וצער התנצלות מודעת

 לקבור מותר האם שאלה נתעוררה. בטעות

 ?ישראל בקבר אותה

 סעיף שמ סימן ד"יו) ע"השו כתב - תשובה

, כוכבים עובד בידי שנהרג שמומר א"וי( ה

 שיש( ט ק"ס) ך"הש והביא. עליו מתאבלין

 שאי ונראה, זה על שחולקים פוסקים

 לי שנראה והוא, זה על לחלוק אפשר

 דמומר (.מז) מסנהדרין כן להם שיצאה

 מיקטל דלא כיון כוכבים עובד בידי שנהרג

 עליו ומתאבלים כפרה מיתתו ליה הוי כדין

 כאשר דבריו שכל יתכן אך. ד"עכ, שם עיין

 .בטעות הרגוהו כאשר ולא, להורגו כוונו

 ש"הגרי מרן ח"מו את זו שאלה שאלתי

 הרי כי" קדוש" דין לה יש האם ,אלישיב

 מאחר: לי והשיב. יהודיה שהיא על נהרגה

 יודעים היו שאם, התנצלו שהמחבלים

, אותה הורגים היו לא לנכרי שנישאה

 .קדוש דין לה שאין יתכן, הרגוה ובטעות

 דת ועזבה מאחר כפרה לה אין אין כ"וא

 בבית לקברה אין, הכהונה את וביזתה אביה

 קדושתו את כי. אביה ליד ולא יהודי עלמין

 באש - בה וקיים לה שילם ת"והשי. ביזתה

 החשוקי חמד. ל"עכ ,"תישרף

האם כך הדין בכל גוי שהרג  ויש לדון, 

בשוגג יהודי, וכגון בנשל הברזל, שביהודי 

היה חייב גלות, האם במקרה שההורג היה 

גוי, יחשב כפרה למת, או שמא הכפרה 

 י גוי במזיד?"מגיעה רק ליהודי שנהרג ע

ולכאורה, אם היתה פשיעה מצד הגוי כיון 

ל "שלא חשש לדם היהודי, יש לומר דהו

  כפרה.

, והפסוק משווה 'ה עבד נקרא גוי י"ע הנהרג

 אותם לצדיקים גמורים

', עבדיו דם' בספר, ל"הנ בכל ועיין ח(

 רבי הגאון ר"מו י"ע שנכתב) יא בפרק

 הקדושה בתו נ"לע, משולמי משולם

 מנחם כב-ב בפיגוע שנהרגה, ד"הי אלישבע

 וקבפס כתוב" :שכתב(, ג"תשס אב

 באו וקיםאל לאסף מזמור': )עט( בתהילים

 נתנו... קדשך היכל את טמאו בנחלתך גויים

 בשר השמים לעוף מאכל עבדיך נבלת את

 הגמרא כך על שואלת .'ארץ לחיתו חסידיך

 בין ההבדל מהו, .(מז) סנהדרין במסכת

ומסקנת הגמ' , 'חסידיך' לבין 'עבדיך'

 הצדיקים הם ,שבפסוק 'חסידיך'ש

, בוראם לעבודת ימיהם כל שהקדישו

 שנהרגו שכיוון ,מלכות הרוגי הם ,'ועבדיך'

 כפרה מהווה הריגתם ,כדין שלא גוי י"ע

 עבדי ',עבדיך' בגדר נקראים הם וכבר ,להם

 '!ה

 גדולה כה, מלכות שהרוגי, הדבר נפלא

 הם וכתובים ,'ה עבדי שנקראים ,מעלתם

 לאלו דומה ובמעלה אחת בשורה בפסוק

 ימיהם כל שהקדישו הגמורים הצדיקים

 !בודהולע לתורה



843 

 

  

 כשנהרג עוונותיו מתכפרים, מומר אפילו

 גוי י"ע

 הרוגי של מעלתם גדולה כך כדי ועד ט(

 עובד י"ע שנהרג מומר שאפילו ,מלכות

 ע"בשו כמובא ,קדיש עליו אומרים כוכבים

 כיון ,(ד סעיף סוף ו"שע סימן ד"יו)

 ז"הט שמבאר וכפי) .עליו מכפרת שמיתתו

 ,ה ףסעי מ"ש בסימן יעוין וכן ,במקום

 (.עליו שמתאבלים ,ט ק"ס ך"ובש

 הגוי אם רק גוי י"ע הנהרג של המעלה

 יהדותו מפני להורגו מתכוין

 גוי י"ע נהרג של זו שמעלה נראה אולם י(

 תחילה בכוונה הגוי י"ע כשנהרג דוקא היא

 ,בשגגה הרגו הגוי אם אולם, יהדותו מפני

 ואין ,טבעית מיתה מת כאלו הדבר נחשב

 .ליוע מכפרת מיתתו

יהודים הנהרגים בפיגועי הערבים, נהרגים 

י הגויים בגלל יהדותם, "בכוונה ע

 ומתכפרים עוונותיהם

 י"ע הנהרגים היהודים כל ,ולפיכך יא(

 זוכים ,בפיגועים ש"ימ הישמעאלים

 כוונת שהרי. ז"עי עוונותיהם ומתכפרים

 כמה להרוג ,בזה ברורה ש"ימ הישמעאלים

מי שנהרג  ,םדת לפי שכן] ,יהודים שיותר

 ,קדוש ונעשה ,שכר כך על מקבל י כך,"ע

 ..[.בלשונם 'שהיד'

ע בראשם, "ור מלכות הרוגי את זוכר' ה

 דמם לדרוש ועתיד

 ,(ט מזמור) תהילים במדרש מובא עוד יב(

 לא ,זכר אותם דמים דורש כי' :הפסוק על

 אותם דמים דורש כי' ',ענוים צעקת שכח

 דמו רושולד לתבוע ה"הקב כשיבוא -' זכר

 של דמו וידרוש יזכור הוא ,עקיבא רבי של

 .קפרא בר

 דמן שוכח אינו -' ענוים צעקת שכח לא'

 י"ע שנשפך 'ענוים' הנקראים ישראל של

 כמו ,שנהרגו צדיקים של דמן ולא ,האומות

 ישבב ורבי אלישע בן ישמעאל ורבי ג"רשב

 כי' ,אומר הכתוב ועליהם... ועוד הסופר

 ה"הקב ועתיד ',זכר אותם דמים דורש

 יהודה' ר ושל קפרא בר של דמו לתבוע

 רומי מלכות גזרה אחת שפעם ,הנחתום

 מה. הנחתום יהודה רבי שיהרג ,הרשעה

 ,רומאי לדיין התחפש? קפרא בר עשה

 הנחתום יהודה רבי את זיכה הדיון ובמהלך

 וגילה אחד בא. במקומו אחר על מיתה וגזר

 רגושיה הרשעה מלכות וגזרה ,התרמית את

 עתיד ה"והקב .אכזרית במיתה שניהם

 אותם דמים דורש כי' שנאמר ,דמן לתבוע

 .'...זכר

 אבהו רבי אמר" — המדרש ממשיך עוד

 שאומות וצדיק צדיק כל ,אלעזר רבי אמר

 כביכול, הורגין ומזלות כוכבים עובדי העולם

 ,[בלבושו] ,שלו בפורפרייא כותבו ה"הקב

 ה"והקב ,'גויות מלא בגויים ידין': שנאמר

 והם ?!ופלוני פלוני הרגתם למה ,להם אומר

 עושה מה. הרגנו לא ,ואומרים מכחישים

 חקוקים שעליו] לבושו את מוציא ?ה"הקב
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 ועושה אותם דן ואז ,[גויים י"ע הנהרגים כל

 .נקמה בהם

 ,שכתב המדרש של הלשון מדקדוק

 רבי של דמו לתבוע ה"הקב שכשיבוא'

 קפרא בר של דמו ויתבע יזכור אז ,עקיבא

 שהנקמה ,רואים, 'מלכות הרוגי כל של ודמן

 הריגתו בנקמת תלויה מלכות הרוגי כל של

 יהל) א"הגר ומבאר. וקאובד עקיבא רבי של

 לפי ,היא לכך שהסיבה(, לא דף פקודי אור

 שמו על נתייחסו מלכות הרוגי עשרת שכל

 עקיבא' ר שאמרו כמו, עקיבא' ר של

 לכך הרמזו, לכולם אב שהוא, וחבריו

 .יעקב אותיות הם שעקיבא

 בחיר היה שיעקב ,הוא הדברים רושיפו

' ור ,שמו על קרויין ישראל כל אשר ,האבות

 כל — הוא גם, יעקב אותיות שהוא עקיבא

 תלויה בו ולכן ,שמו על נתייחסו העשרה

 ועשרה] ,מלכות הרוגי כל של דמם נקמת

 בחינת הם כי ישראל כל כללות הם אלו

 .[ו"ל הקדמה ג"שעה ,שבטים עשר

 ,יוחנן' ר אמר :(כג. ה"ר) בגמרא מובא עוד

 שנאמר ,תקנה להם שאין לאומות אוי

 רבי תחת' וכו 'זהב אביא הנחושת תחת'

 הוא ועליהם? מביאין מאי חבריוו עקיבא

 ,כלומר ',ניקיתי לא דמם וניקיתי' אומר

 הריגת על כפרה להם אין העולם אומות

 ,תמורתם לנו ןאי כי ,חבריוו עקיבא רבי

 לתבוע ועתיד ,דמם את מנקה לא ה"והקב

 .נקמתם

 במחיצתם לעמוד יכול אדם אין לוד הרוגי

 יוסף רבי ,(נ. פסחים) בגמרא מובא עוד יג(

 .והתעלף חלה לוי בן יהושע רבי של בנו

 לו אמר? ראית מה ,אביו שאלו ,כשהתעורר

 הרוגי ,אומרים שהיו שמעתי: הדברים בין

 לעמוד היכול בריה כל אין ,מלכות

 .המלכות י"ע שנהרגו מפני ,במחיצתם

 מלכות הרוגי אלו הם מי: הגמרא שואלת

 שמא. במחיצתם לעמוד יכול אדם שאין

? וחבריו עקיבא ברבי דוקא שמדובר נאמר

 היותם מלבד גמורים צדיקים הם והלא

 אדם שאין הדבר ופשוט ,'מלכות הרוגי'

 ?במחיצתם לעמוד יכול

-הרוגי' הנקראים אלה הם מי, כן-אם

 מי שאין גבוהה כה בדרגה שהם ',מלכות

 שלא ,לוד הרוגי אלו? במחיצתם שיעמוד

 המעלה מן חוץ ,אחרת מעלה בהם היתה

 שנהרגה, ישראל להצלת נפשם שמסרו הזו

 האחריות את והטילו ,המלך של ותב אז

 ,והודו הם ובאו, ישראל עם כל על להריגתה

 את ירלהס כדי הרגוה[ כביכול] שהם

 שאין זכו ובזה, ישראל כלל מעל האשמה

 אף על במחיצתם לעמוד יכולה בריה כל

 ...!זו זולת אחרת מעלה בהם היתה שלא

מעלתם הגדולה קשה, שהרי א.ה לכאורה ]

של הרוגי לוד היא לאו דווקא בזה שמתו 

י גוי, אלא בזה שהצילו את כלל ישראל, "ע

שהרי משכחת לה אופנים רבים של הצלת 

שבטעות י גוי, וכגון "ל בלי שמת עהכל

רימון שעומד להתפוצץ נצרת  השתחררה 

עליו כדי שימות  וקופץולהרוג את הרבים, 
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הוא וינצלו כולם, או כגון שנהרסו הבלמים 

ודוהר הרכב לכיוון הריגת רבים,  ,ברכבו

לתהום, כדי שימות והוא יטה את הרכב 

 ,לעיל בסוף סימן מאע "וע הוא, וינצלו הם.

מזה, עלת הלומד תורה היא גדולה שמ

ואפילו מרדכי הצדיק ירד מגדולתו על 

 .[זדמן על ידו הצלתם של עם ישראלשה

, להריגה עצמו שמסר בלא נהרג אם גם

 מלכות הרוגי בכלל נכלל

 הזו המעלה שמא ,לשאול נבוא ואם יד(

 את מסרו אם וקאוד היא 'מלכות הרוגי' של

 תהמלכו לידי ובבחירתם מרצונם עצמם

 נהרגו אם אך ,[לוד הרוגי של בסיפור כמו]

 הרי —? זו למעלה זוכים לא כורחם בעל

 כי במפורש רואים, הנזכרת הגמרא מדברי

 הרוגי' נקראים וחבריו עקיבא רבי גם

 ולא להריגה נלקחו שהם למרות ,'מלכות

 .לכך עצמם את מסרו

 הנאמר 'אזכרה אלה' בפיוט אומרים אנו וכן

 עלתה לא השר בימי יכ' :כ"יוה של במוסף

 ורואים '.מלוכה הרוגי לעשרה ארוכה

 וחבריו עקיבא רבי שגם ,הפיוט מלשון

 שיש כמובן אך ,מלכות הרוגי בשם נקראים

 ,[ה"אי להלן שיתבאר כפי] בדבר דרגות

 אמנם, עבירות בעל בחייו שהיה מיש

 לא שעליו נראה אך, עוונותיו מתכפרים

 לעמוד יכולה בריה כל שאין נאמר

 .מחיצתוב

 הרוגי מלכות אין דבר מפסיק בינם ובין ה'

' ו פרק צו פרשת) החיים באור כתב טו(

 ואומרו": ('בד מדו הכהן וילבש' ה"ד' ב' פס

 כל כי ,ל"ז אומרם דרך על יתבאר ,בד מדו

 דושיק על מישראל האומות שהורגים נפש

 צורת מדמו רושם ה"הקב, יתברך שמו

 יום ושילב ואותו ,במלבוש ההוא הנהרג

 אותם ,בו אשר מדו ,אומרו והוא, בלבו נקם

 ,ןוישכ לבדד עם ישראל שהם ,בד שהם

 למה ירמז ,בד מכנסי ואומרו. בד ושרשה

 ,'ה אל הנגשים מהאנשים האומות שהרגו

 ,ישראל בלב ואחדותו' ה אמונת המכניסים

 דבר אין אשר ,עליון אל יקירי הם והם

 ,מרלו שדקדק מה והוא .לבינם בינו מפסיק

 על ,אמר לאלה .הכנסה לשון ,בד ומכנסי

 ואמר', ה לבין בינם מפסיק דבר אין, בשרו

 ,אומרו דרך על ,האוזן את לשכך ,בשרו

. ד"עכת, "איש מתני אל האזור ידבק כאשר

 בדרגה המלכות מהרוגי שיש מבואר הרי

 בינם מפסיק דבר אין אשר, עליונה יותר

 '.ה לבין

 הנהרג עלתמ על ל"והאריז ק"הזוה מדברי

 גוי י"ע

 לט דף בראשית ספר)ק "עיין בזוה טז(

מה שכתב  ,('היכלא מהאי ונטילה '", דא"ע

ל "י ז"הארבע "וע י גוי."במעלת הנהרג ע

 ,, שכתב: 'דע(בספר למודי אצילות דף ל:)

פ שאינו "י גוי, אע"כשנהרג אדם מישראל ע

מזככת  ונשמה זו... חוקק נשמתו... צדיק...

שאין בה מעשים טובים, פ "ומתגדלת אע

כ נותנים אותה לחופה הראויה לה לפי "ואח
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ערכה, כי בהיכל זה יש חופות רבות מאוד, 

 מחופה נכוית ,טובים מעשים בה שאין ולפי

 ובזה ,ממעשיה ומתביישת ומצטערת ,זו

 את שקבלה ואחר, עונשה את מקבלת

 ,זה בהיכל אחד חלון לה פותחין ,עונשה

 העליון ע"מג אורו רוח קורת לה בא ומשם

 בחופה לישב כח בה ונותן, חיים רוח הנקרא

 .'לטובתה היה שנהרגה שמה ונמצא, זו

 הרביעי שבהיכל ,ק"הזוה בדברי למדנו

 וכל ,וירושלים ציון אבלי כל בו נמצאים

 דוד מזרע הנשיאים וכן ,ם"עכו י"ע הנהרגים

 מדרגות זה בהיכל יש, אמנם. והמשיח

 צורות יש ם"עכו י"ע בנהרגים גם כי ,רבות

, חיותם בזמן דרגתם לפי וכן, שונות הריגה

 .הקודם בפרק שהתבאר כמו

 שהם וחבריו עקיבא' שר ,בזוהר מבוארו 

 שם נמצאים ,מלכות הרוגי לכל השורש

 כבוד בזיו ומאירים ,עליונה היותר במדרגה

 לא עין ,כתוב ועליהם, העליונה החכמה

 יתן ה"שהקב, זולתך אלקים ראתה

 שכר' ה קדושת על נפשם שמסרו םלצדיקי

 שכר ראו לא אחרים צדיקים עין אשר, גדול

 חוקק ה"שהקב ,ק"בזוה מבואר עוד. כמוהו

 ,ההרוגים צורות את[ פורפירא] בלבושו

 כשיבא זה לבוש ללבוש ה"הקב ועתיד

' א בפרק הובא וכן. דין בהם לעשות

 .ש"עיי' ט תהילים ממדרש

טנה ה לא מוותר אפילו על הכאה ק"הקב

 שמכה ומצער נכרי לישראל

' ר ר"מהאדמו) אמונים שומר בספר יז(

 פרטית השגחה במאמר( ל"זצ ראטה אהרן

 אפילו מוותר לא ה"הקב כי ,כתב (,יב פרק)

 נכרי ומצער שמכה קטנה הכאה על

 הקדושה השכינה הכאה כל ועל, לישראל

 מצייר ה"והקב ,ומצטערת בוכה כביכול

 נקמת קוםלנ כדי דיליה בפורפירא זאת

 אלו כל שגם מכאן. לבא לעתיד עבדיו

 של הפיגועים י"ע ומוכים שנפצעים

 לנקום עתיד ה"הקב ש"ימ הישמעאלים

 .צערם

ם כותב, שהנהרג על קידוש ה', "הרמב

הרי הוא אפילו אם היו עוונותיו מרובים, 

 ב"מבני עוה

 שאינו יהודי בדבר מה ,רבים והקשו יח(

 גם האם, גוי י"ע ונהרג תוומצו תורה שומר

 שמובא כפי, גבוהה כה לדרגה יזכה הוא

 ל"הנ ל"ז י"האר בדברי אמנם?! ק"בזוה

 יש כי ,מבואר האצילות למודי מספר

 אדם ואותו, זה בהיכל רבות חופות

 י"ע עונשו מקבל ,צדיק שאינו מישראל

 ומתבייש ומצטער ,מחופתו שנכוה

 בדרגה. ש"ייע עונשו מקבל ובזה ,במעשיו

' ר נמצאים מלכות הרוגי של רביות הגבוהה

' ה קידוש באגרת ם"והרמב. וחבריו עקיבא

 הקל יזכהו אשר איש כי[ לקמן עיין] ,כותב

 כלומר ,הזאת העליונה במעלה לעלות

 עוונתיו היו אפילו ,'ה קדושת על שנהרג

 הוא הרי ,וחבריו נבט בן ירבעם כמו
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 דרגות יש זה שבהיכל ודאי מ"ומ, ב"מעוה

 .רבות

 "קדוש" נקרא גוי י"ע הנהרג

 במאמר השמד אגרת) ם"הרמב כתב יט(

 חייב מישראל איש כל' :ל"זו (,'ה קידוש

' ה אני ,בספרא שאמרו כמו', ה בקידוש

 להיות מצרים מארץ אתכם הוצאתי אשר

 מנת על ,(לב, כה ויקרא) לאלוקים לכם

 המין' :שם עוד. 'ברבים שמי את שתקדשו

 ,'וכו' ה קדושת על הנהרגים השלישי

 ושאר חנה בני ושבעת מלכות הרוגי ועשרה

 הרחמן', ה קדושת על הנהרגים ישראל

 הוא ועליהם, בקרוב דמיהם נקמת יקום

 אשר ואיש. 'היום כל הורגנו עליך כי' אומר

, הזאת העליונה במעלה לעלות הקל יזכהו

 היו אפילו', ה קדושת על שנהרג כלומר

 הוא וחבריו נבט בן ירבעם כמו עוונתיו

 אמרו וכך .ח"ת היה לא ואפילו ,ב"והמע

 כל אין ,עומדים מלכות שהרוגי מקום ,ה"ע

 שם ומבאר] .'במחיצתם לעמוד יכולה בריה

 בפסחים הגמרא פ"ע דבריו בהמשך

 בריה כל אין לוד הרוגי שגם ,לעיל שהבאנו

 תורף כאן עד[, במחיצתם לעמוד יכולה

 כי ,מבואר ם"הרמב של מדבריוכ ". ואדבריו

 .קדושים נקראים גוי י"ע םהנהרגי

 מקיים" ונקדשתי" של עשה מצות

 וקאובד מצוה קיום על נפשו כשמוסר

 בני בתוך ונקדשתי' מצות את, הנה כ(

 ,'ה קדוש של המצוה שהיא 'ישראל

 על לעבור אותו כשאונסים וקאוד מקיימים

 על לעבור לא כדי נפשו ומוסר' ה מצות

 תמצו על נפשו במסירות ואז ,בוראו רצון

 מכירים שכולם, שמים שם הוא מקדש' ה

 וצאן עמו ושאנחנו ,'ה במציאות זה י"ע

 היקר את למסור מוכנים אנו ועליו ,מרעיתו

 !חיינו את — מכל

מברכים על מצוה זו רק כשמוסרים נפש 

 ברבים

 הקדוש ה"השל מבאר זה פי על כא(

 ,(ואמונה אמת ערך האותיות בשער)

 אשל כדי נפשו מוסר שאדם שבמקום

 :ומלכות בשם לברך צריך ,עבירה לעבור

 "ברבים שמו לקדש ו"אקב ה"אמ י"בא"

 ברכה אך. (בריקנאטי כן שמצא שם והביא)

, ברבים נפש כשמוסר רק נתקנה זו

 בפני שלא נפשו מסר אם, אולם. בפרהסיא

 שנקרא י"אעפ ,זו ברכה מברך אינו, רבים

 הקדושים אלו וכן: "ה"השל לשון. קדוש

 על שיודו כדי אותם עניםשמ והטהורים

 אינם והם ,לישראל היזק בו שיהיה דבר

 שהוא פ"אע, נוייםיהע וסובלים ,מודים

 י"אעפ ,זו לברכה מקום אין ,בפרהסיא

 כמו עליה מבני והוא ,לו יאמר שקדוש

 בכלל אינו זה ,[לוד הרוגי] ולולינוס פפוס

 רב הזה האיש שכר ,מ"מ אבל ."ונקדשתי"

 אומר כולו ובהיכלו ,ול יאמר וקדוש ,ועצום

 ".כבוד

 נוסח הברכה

 ראשון פרק פסחים) נתנאל קרבן עיין כב(

 לברך יש ,שם ת"ר שלשיטת (,כ אות
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 יש ושכן ,ברבים השם קידוש על ו"אקב

 לברך שיש שכתב, ה"כהשל לא לנהוג

 .ברבים שמו לקדש ו"אקב

 מ"הגרא ממרן תורה של שימושה בספר

 ף"גראשה ,כותב( סט עמוד א"ח) ל"זצ שך

 בשעה, רגה אברהם בן אברהם, פוטוצקי

 אבל" :הברכה את שר ,המוקד אל שהלך

 המקדש י"בא' וכו בריתך בני עמך אנחנו

 העבודה ושורש היסוד ובעל ,"ברבים שמו

 היחיד היהודי היה הואו] .אמן אחריו ענה

[. צדק הגר את ששרפו בשעה שם שנכח

 שנאמרת] זו לברכה בנוסף שברך ואפשר

 על ו"אקב המצות ברכת גם ,[הבתפל גם

 '.ה קידוש

 שהוא מפני כשנהרג גם היא" קדוש" מעלת

, וראיה רהיעב לעבור שהוכרח מבלי יהודי

 לזה מעשרת הרוגי מלכות

 כדי מתו שלא לוד הרוגי גם, אולם כג(

 שמתו נחשבים ז"בכ ,עבירה לעבור שלא

, קדושים של מעלה להם ויש ,'ה דושיק על

 יהודים להרוג הרצת שהמלכות מכיוןש

 שהם מפני במקומם נהרגו והם ,קאובדו

 שמים שם ז"עי מתקדש הרי, יהודים

 שהיהודים, לעולם בורא שיש ומתברר

 .אחד הוא כי עליו מכריזים

 לא מלכות הרוגי עשרה שהרי לכך וראיה

 מן רותיעב על לעבור שלא כדי מתו כולם

 הרשעה המלכות ומטרת ,התורה

 היהודים ראשי את להרוג היתה בתפיסתם

 הפיוט מלשון מבואר וכן, יהדותם מפני רק

 כי, אלמן לא עם קוננו' :כ"יוה של במוסף

 שם לקדש ,דמם נשפך מועט דבר על

 חוצפית רבי בהריגת ,עצמן מסרו שמים

 הרוגי עשרה שגם ,כ"א ורואים '.המתורגמן

 .קדושים בלשון מכונים מלכות

 הנהרג מדוע א"והגר ל"האריז פי על הסבר

 "קדוש" נקרא יהדותו פנימ

 הפכים משני האדם את ברא ה"הקב כד(

 אף שעל, פנימית אלוקית ונשמה חומרי גוף

. הגוף את המחיה בעצם היא, נראית שאינה

 שלו החיצוניות — העולם מציאות גם

, קדושים חלקים בפנימיותו יש אך, גשמית

 הרע חלקי אףו .אותו המחיים הם שהם

 טוב לקח בהם יש, שבבריאה הגמור

 ניצוצות] אותם המחיה מהקדושה

 [.הקדושה

 ,ישראל לעם שנתנו והמצוות התורה קיום

 מכח. והקדושה הטוב כח את המחזק הוא

 ,בעולם הטוב מתגבר ,והמצוות התורה

 שום ישארו לא כאשר. נחלש הרע כח ז"ועי

 יתבטל הוא, הרע ברשות קדושה חלקי

 ,אותו המחיה הכח בו ישאר לא כי ,לגמרי

 .תורה מתן בעת שהיה כמו

 הנחש זוהמת פסקה סיני הר מעמד בשעת

 היו לא ואם ,(.קח שבתב ן"הר פירושעיין ב)

 ,כעשן כלה הרשעה היתה ,בעגל חוטאים

 ובלע' ככתוב ,לנצח מתבטל היה והמוות

, עיתבל תומו הנקרא הרע כי. 'לנצח המות

 מקוים שאנו כפי. ומציאותו קיומו ויתבטל
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 לבא לעתיד המשיח בימות שיהיה ומצפים

 .במהרה

 הטוב לפעמים כי ,א"והגר ל"האריז כתבו

 להוציאו א"וא ,הרע בתוך עמוק טמון

 ורק ,בלבד ומצוות תורה קיום י"ע משביו  

 הטוב את להעלות אפשר מלכות הרוגי י"ע

 מה לרע יהיה וכשלא ,הרע עומק מתוך

 שדוקא, לכך והסיבה. יתבטל הוא יהוישיח

 הטוב את לתקן ראפש מלכות הרוגי י"ע

 מלכות הרוגי כי ,הרע בתוך עמוק הנמצא

 ,ממש רוחני שנעשה ,מזוכך כ"כ היה גופם

 מעלת זו כי, אחרים א"בנ של נשמות כמו

, רוחני ולעשותו גופם לזכך ,בכלל הצדיקים

 גופם הרי ,'ה קידוש על נהרגו כאשר ובפרט

 שסבל הצער ידי ועל. קרבן בבחינת ממש

 מלכות ביד סרוונמ שנהרגו במה גופם

 את להוציא הכח בידם יש ,הרשעה

 שמבאר כמו, הרע מעומק הטובים החלקים

 האדם שלט אשר" הפסוק על ל"האריז

 העובדה(. ט ,ח קהלת" )לו לרע באדם

, הרשעה רומי מלכות דהיינו ,הרע שהאדם

 היא, לו לרע הוא, ישראל בקדושי שלטה

 מתוכם הקדושה תצא ז"שעי, לרעתו היתה

 .ויכלה יתבטל והרע, הרשעה תהמלכו של

, הנהרגים ידיעת בלי אף נעשית זו פעולה

 גופם, באכזריות הריגתם עצם י"ע אלא

 נקראים כן ועל ,כקרבן קדוש נעשה המזוכך

 .קדושים

 המחבלים של גועיםיהפ י"ע הנהרגים

 אף קדושים נקראים ,ש"ימ הישמעאלים

 זאת יודעים ולא לכך דעתם הכינו שלא

 .מתחילה

 בפסוקי שבאמרנו ל"האריז תבכ עוד

 נקמות אל' ה נקמות אל' פסוק דזמרה

 אותם נקמת' ה שינקום לכוין יש ,'הופיע

 מזכירים שאנו י"וע, מלוכה הרוגי עשרה

 להעלות וממשיכים מתגברים הם, אותם

 שיכלה עד, הרע מתוך הטובים החלקים את

 .צדקינו משיח לביאת נזכה ואז כולו הרע

 צבאות' ה קנאת רבספ ל"הרמח כתב עוד

 אלה הנה' :ל"זו ,מלכות הרוגי עשרה בענין

 שהיו ההרוגים כל אף, מלכות הרוגי עשרה

 מיתת אין כי, זה מענין כולם הדורות בכל

 להעלות תיקון אלא כריםנ ביד ההריגה

 האחרים וכל, הרע מרשות הקדושה

 המסתעפים] ,ענפים כולם נקראים שנהרגו

 כי ,[כותמל הרוגי עשרה של ענין מאותו

 העשרה אך. הולכים הם זה לתיקון כולם

 .האחרים לכל רשיםוש הם העיקרים

 ,יוסף בן עקיבא רבי הוא בעשרה והעיקר

 משה אותו שראה במדרש הנזכר הוא כ"וע

 לא והאחרים ?!שכרה וזו תורה זו ואמר

 ד"עכת ',התיקון בזה העיקר הוא כי ,נזכרו

עד כאן מהספר הנפלא 'דם  ."ל"הרמח של

והשקפה  , המלא ביראת שמיםדיו'עב

של הנערה הקדושה  זכרהטהורה, שנכתב ל

 .ד"אלישבע משולמי הי

הקרבנות קיימים לעולם, והיום שאין 

י המלאך "ק, הדבר מתקיים או ע"ביהמ

ח העוסקים "י ת"מיכאל שמקריב, או ע

 בתורה
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ין זה של הנהרגים והנה לגבי ענ כה(

ל: "זקי.(, ו מנחות) בפיגועים, עיין בגמ'

 אמר גידל ר"א - ישראל על זאת לעולם"

 עומד הגדול שר ומיכאל ,בנוי מזבח זה: רב

 אלו: אמר יוחנן ורבי .קרבן עליו ומקריב

, עבודה בהלכות העסוקין חכמים תלמידי

 מקדש נבנה כאילו הכתוב עליהם מעלה

 זאת: דכתיב מאי, לקיש ריש אמר. בימיהם

 כל? ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה

 מנחה עולה הקריב כאילו, בתורה העוסק

 דבריב) שיש פסוקוהיינו  ."ואשם חטאת

' ה לשם בית בונה אני הנה" :ב, ג( ב-הימים

 קטרת לפניו להקטיר ,לו להקדיש ,אלהי

 ,ולערב לבקר ועלות ,תמיד ומערכת סמים

 ,אלהינו' ה ולמועדי ולחדשים לשבתות

 ,לומרהפסוק  באו ."ישראל על זאת לעולם

וכמו ורבנות מתקיימים לעולם, שהק

 זאת לעולם"ל: "גמ' הנעל ה י"שפירש רש

, הימים בדברי הוא מקרא - ישראל על

 הם דלעולם ,משתעי ובקרבנות בשלמים

 ,בשמים בנוי מזבח ,דמי והיכי ,עומדים

שלגמ'  כיון ."עליו ומקטיר עומד ומיכאל

 ,רבנותיתכן שתמיד יש קאיך  ,היה קשה

ועל זה בא רב  חרב! שוהרי עכשיו בית מקד

ם, מקדש בשמיהשאכן יש בית  ,גידל לתרץ

ושם תמיד מקריב מיכאל קורבנות. וזוהי 

לעולם "של, "בדברי הימים הנ כוונת הפסוק

ה ", שמיכאל מקריב לקב"זאת על ישראל

שיש עוד  ל הוסיפו,"י ור"ור בשביל ישראל.

י "ע זאתקורבנות שקיימות לעולם, ו

בית המקדש לו שנחשב כאי ,תורהשלומד 

 רבנות., והקריב שם כל הקקיים

והקרבנות או קריאת סידרם עומדים 

 לישראל לכפר עוון

ם של זכות הקיושהרי  ,ויש להוסיף כו(

בגמ'  כדאיתא  רבנות, י הק"י הוא ע"עמ

 כי אדע במה..." :(, מגילה לא:כז: תענית)

! עולם של רבונו: אברהם אמר, אירשנה

 עושה אתה לפניך חוטאין ישראל שמא

: ליה אמר? הפלגה וכדור המבול כדור להם

, הודיעני, עולם של רבונו: לפניו אמר. לאו

 עגלה לי קחה: ליה אמר? אירשנה במה

: לפניו אמר'. וגו משלשת ועז משלשת

 המקדש שבית בזמן תינח, עולם של רבונו

 מה קיים המקדש בית שאין בזמן, קיים

 להם תקנתי כבר: לו אמר -? עליהם תהא

 - לפני בהן שקוראין בזמן, קרבנות סדר

, לפני הקריבום כאילו עליהם אני מעלה

 . "נותיהםועו כל על להם מוחל ואני

במהות קרבנות מיכאל יש מדרשים 

חלוקים, או שמקריב נשמות הצדיקים, או 

 שמקריב כבשים של אש

מקריב מיכאל רבנות לעיין, איזה קויש  כז(

מיכאל(, ה ו"דב)ותוס' כתבו שם  ם?בשמי

 עליו ומקריב עומד הגדול שר ומיכאל"ל: "וז

 שאומר מי יש ,חלוקין מדרשות - קרבן

 שאומר מי ויש ,צדיקים של נשמותיהן

 בשמונה דאמרינן והיינו ,אש של כבשים

 ותפלתם ישראל ואשי בעבודה עשרה

מה ד ,כלומר ."ברצון תקבל באהבה מהרה
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 ישראל ואשי" :שאנו אומרים בתפילה

 שמיכאל מה על קאי זה, "ןברצו תקבל

 או, צדיקים של נשמותיהן או, מקריב

 סימןח, "או) ז"בטבזה , עיין אש של כבשים

  .(א ק"ססוף  כ"ק

 ,והדעה בתוס' דקאי על נשמות הצדיקים

 נשא פרשת) רבה במדברבמדרש היא 

 ,סימון ר"א"ל: "(, וזיב סימן יב פרשה

 לישראל הוא ברוך הקדוש שאמר בשעה

 השרת למלאכי רמז ,משכןה את להקים

 ,למטן שהוקם ובעת .משכן הם אף שיעשו

 ששמו הנער משכן והוא ,למעלן הוקם

 של נפשותיהם מקריב שבו ,מטטרון

 ולכך .גלותם בימי ישראל על לכפר צדיקים

 ,עמו הוקם אחר שמשכן ,המשכן את כתיב

 ,'ה פעלת לשבתך מכון וכן הוא אומר,

 ."ידיך כוננו' ה מקדש

 עשרת, אייזנשטיין) המדרשים ראוצע ב"וע

 משחקים למעלה..."(: 451 עמוד הדברות

 של שר ומיכאל ,בנוי מזבח יש ובזבול ,זבול

 עליו ומקריב ועומד ,גדול כהן הוא ,ישראל

 שהוא הקרבנות הם ומה. ויום יום בכל קרבן

 אמרו אלא? מקריב הוא כבשים וכי, מקריב

 כהן הוא ישראל של שר מיכאל ,חכמים

 שיבנה ק"ביהמ שחרב ומיום, בשמים גדול

 מקריב הוא, כהנים ובטלו בימינו במהרה

)וכן הוא בגמ' חגיגה  ."צדיקים של נשמתן

 .ק ה("ח שם ס"יב: לפי גירסת הגהות הב

כבשים של 'המדרש שמסביר שמיירי בו

 עמודו ע עמוד) מדרשים באוצרהוא  'אש

 .(א"תנ עמודו ד"קי

 יתכן לבאר, שכבשים של אש נבראים

מאש התורה, ואם אין מספיק תורה 

בישראל, נצרך מיכאל להקריב נשמות 

 י הגויים"הצדיקים, וביניהם הנהרגים ע

ושמעתי מידידי הגאון רבי גדעון  כח(

 , "הכבשים של אש"שא, "זלצברג שליט

, ומחלוקת 'אש התורה'הם נבראים מ

י ", תלויה בדברי רב גידל ורל"הנהמדרשים 

י חייב לצורך קיומו, "מוהיינו שע ל."ל הנ"ור

לעולם זאת על "] ,רבנות תמידין כסדרןק

ואם יש מספיק לימוד תורה  [."ישראל

 'כבשים של אש'בכלל ישראל, יש מספיק 

 ,ה"להקריב לפני הקב למיכאל שר הגדול

ו "אלא שאם ח ל."י ור"וזאת כוונתם של ר

בנות של אש אלו, צריכים להקריב חסר קור

והיינו ל, "ר רבנות של אש הפיגועיםק

 נשמתן של צדיקים...

ץ, שנשמות הצדיקים הם אותם "כ היעב"וכ

 שנהרגו על קידוש ה'

חיזוק לפירושו מצאתי בדברי ו כט(

שכתב  ,(קכ סימן) וקציעה במור ץ"היעב

אשי "ל, שלכן "תוס' הנהעל דברי 

כי ", עבודה"ה לברכת שייך "ישראל...

, למעלה הנקרבות הצדיקים של נשמותיהן

 לך ואין, 'ה קידוש על שנהרגו אותם והיינ

  . ממנו גדולה עבודה

ה רוצה "פ שאיתא במדרש, שאין הקב"ואע

קרבנות ממיכאל, היינו קודם החורבן שלא 

 היו קרבנות אלו נצרכים
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מה מל, "המדרשים הנאין להקשות על ו ל(

: (א סימן, ריש צו' פ) בתנחומאדאיתא 

 מבקש הייתי אילו הוא ברוך הקדוש אמר"

 אצלי שהוא למיכאל אומר הייתי לא ,קרבן

 קרבן מבקש אני וממי, קרבן לי להקריב

 דהרי מבואר שם בהמשך ."מישראל

 העולם אומותשעל זמן שמיירי  ,התנחומא

 אומות של סנגורן") ,בלעם אצל נתקבצו

 על הם נצטוו לא מדוע ושאלו ,("העולם

 ,הוא ברוך הקדוש ל"א"ועל זה  ,הקרבנות

 אומר הייתי, קרבן מבקש יתיהי לויא ,רשע

 י,לפנ מקריבין והיו ולגבריאל למיכאל

 יערוך בשחק מי כי'( פט תהלים) מר:שנא

 ,בלעם זה .'אלים בבני' לה ידמה ,'לה

 בבני ,אלים בבני ה"להקב דמותילה שבקש

 ל"א .העולם אילי שהן ויעקב יצחק םאברה

 מבקש אתה מה ,הוא ברוך הקדוש

 מן קרבן קבלשא ,לפני עצמך את להטעות

 מאת היא שבועה !יכול אתה אין ?!האומות

 שאיני ,הן תנאי ,עולם ברית ישראל בני

 ,ל"יד. כ"ע ,"מישראל אלא קרבן מקבל

בלעם לא היה צריך שמיכאל דאכן בזמן 

רבנות, וכל הצורך בהם הוא לאחר יקריב ק

 ל.", וכנחורבן הבית

נוסח הברכה על קידוש ה', הוא 'ל'קדש 

כיון שאין אפשרות לקיים שמו ברבים, ש

 'י שליח, נוסח הברכה ב'ל'"מצוה זו ע

בספר 'דם עבדיו'  באוולגבי מה שה לא(

לגבי  ,ה והקרבן נתנאל"שנחלקו השל ל,"הנ

ע ", עשל המת על קידוש ה' נוסח הברכה

עד:(, שכתב:  סנהדרין) חמד חשוקיב

, השם קדושת על נפשו המוסר - שאלה"

 או', ברבים שמו לקדש, 'יברך ברכה איזה

 '?השם קידוש על'

, היא הברכה שנוסח כתב ה"השל - תשובה

 שמברכין והטעם'. ברבים שמו לקדש'

 כמו, קידוש על מברכין ואין, לקדש ד"בלמ

 שאפשר מצוה שכל ,א"הריב שכתב

 אבל', על'ב לברך יש שליח ידי על לעשות

 אפשר ואי בגופו לעשות צריך שהוא מצוה

, ד"בלמ לברך יש שליח ידי על לעשותה

 א"הריב שכדברי שכתבו ן"ובר ש"ברא עייןו

 ונראה, התלמוד מסברת קצת משמע

 .זו סברא עם מסכימים שהם מדבריהם

 - ץ"ליעב עוז מגדל ספר]א.ה וכן איתא ב

 לי ונראה", פינה א אות כו, שכתב: בוחן אבן

 הגדולה זו מצוה כשמקיים לברך לו שיש

 מלך ינוקאל ה' אתה ברוך, שבגדולות

 לקדש וצונו במצותיו קדשנו אשר העולם

 כמדומני) ."ברבים" אומר בעשרהו .שמו

 אוכל ולא בספרים כתובה זו ברכה שראיתי

 בשמחה ויברכנה .(עתה אחריה לחפש

 לכך שזכה, חפצה ובנפש שלם בלב גדולה

 ועצמותיו ובשרו גידו ודמו חלבו להקריב

 טוב מה אשריו, הכבוד למלך כליל עולה

 [."גורלו יםנע מה חלקו

קידוש ה',  "על"דעת הרקנטי, לברך 

שלדעתם, כל מצוה שאין שוהים בה, 

 "על"מברכים 
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( כ אות א"פ פסחים) נתנאל והקרבן לב(

 לברך צריך היה א"הריב שלשיטת, הקשה

 אפשר שאי כיון, מרור ולאכול, מצה לאכול

 מברכין ולהלכה, שליח ידי על לעשותו

 שכל ,תם רבינו שיטת פי על ,וזאת !בעל

 כגון, בעל מברכים, מיד זאת שעושים מצוה

 מצוה אבל, מרור אכילתו מצה אכילת

 ולישב, וציצית תפילין כגון בהם ששוהין

 להיות הלשון וזהו, ד"בלמ מברכין, בסוכה

, בציצית מלובש ולהיות, בתפילין מעוטר

 זה ולפי. ולטייל לאכול בסוכה ולשבת

 ,השם קידוש בעל לברך יש השם בקידוש

 .שם עיין, ה"כהשל ודלא, הרקנטי כתב וכן

בספר יוסף אומץ כתב לברך ב'ל', וכתב 

 נוסח וידוי ותפילה לפני מסירת נפשו

 כתב( תפג אות) 'אומץ יוסף' בספרו לג(

 כאשרש, יוזלמן רבי הגדול השתדלן בשם

 :יאמר, השם קידוש על הרגיל יוצא אדם

 טהורה בי שנתת נשמה ,אבותי ואלקי אלקי

 ,לכלכתיה הרע וביצר ,היתה וזכאה ונקיה

 ובפשעי ובעונותי בחטאי וטמאתיה

 בגדתי ואשמתי חטאתי אנכי כי ,המרובים

 ,מצותיך על ועברתי ,ותעתעתי תעיתי', וכו

 כריתות ועל ,תעשה לא ומצות עשה מצות

 שבעל ותורה שבכתב תורה ועל, דין בית

 שוה ולא ,וממשפטיך ממצותיך סרתי ,פה

 ,ממני הנשמה ליטול השעה הגיע והנה, לי

 ויהי .המיוחד שמך קידוש על לידך רוולמס

 ואתה ,אבותי ואלקי אלקי מלפניך רצון

 ואנכי עשית אמת כי ,עלי הבא כל על צדיק

 ,ואמת צדק ומשפטיך ודינך ,הרשעתי

 כל כי ,לבא לעתיד בי להחזירה עתיד ואתה

', וכו לפניך אני מודה בקרבי שהנשמה זמן

 אשר ,העולם מלך לקינוא' ה אתה ברוך'

 הנכבד שם לאהוב וצונו ,במצותיו קידשנו

 בכל להיות והעתיד וההוה ההיה ,והנורא

, ברבים שמו ולקדש ,נפשנו ובכל לבבנו

 כך ואחר .'ברבים שמך מקדש' ה אתה ברוך

 על צווארו וימסור ,ישראל שמע יאמר

  .שמו קדושת

כשיש לאדם אפשרות לומר משפט אחד 

תהא "ף שיתוודה בנוסח לפני מותו, עדי

כ נהרג ", אא"מיתתי כפרה על כל עוונותי

 על קידוש ה',  שעדיף שיאמר שמע ישראל

]א.ה יש לעיין במי שאין לו פנאי, אלא  לד(

לומר משפט אחד לפני מותו, מה עדיף 

את הברכה על קידוש ה', או את שיאמר 

'שמע ישראל'. ושמעתי מידידי  הפסוק

שהוה עובדה  ,א"ג שמאי זק שליט"הרה

שהגיע לטפל בפצוע בתאונת באיש הצלה 

ים, דרכים, וגופו של הפצוע היה חצוי לשנ

ואף  עמוד בבטנו וחתכו לגמרי. נתקעש וןכי

: 'מה שהיה במצב זה, שאל את איש ההצלה

שיאמר 'שמע ישראל',  ,וענה לו עושים'?

, ומיד שגמר לומר את ואכן אמר זאת

הגאון  ר"ואמר לי מו הפסוק יצתה נשמתו.

א, שלכאורה "רבי יואל פרידמן שליט

כשמיירי בתאונת דרכים, ויש אפשרות 

לומר משפט אחד בלבד, עדיף לומר 'תהא 

כל עוונתי', ואם מיירי  לעמיתתי כפרה 
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י גויים, עדיף לומר 'שמע "שנפצע בפיגוע ע

ישראל', שמראה שמקבל עול מלכות 

ג "שמים, ונהרג על קידוש שמו. וידידי הרה

שגם  ,א העיר"נגר שליטיחיאל שלזרבי י

בתאונת דרכים אם מיירי שהנפצע חילוני, 

שמראה  ,עדיף שיאמר 'שמע ישראל'

ה, ואף שחילוני "שמקבל את האמונה בקב

ז ", בכוכדלקמן סימן נחנצרך יותר לוידוי 

אינו יודע אפילו על איזה עבירות מתוודה, 

 .כ עדיף שיקבל עול מלכות שמים["וע

על קידוש ה' מתוך שמחה  יש למסור נפשו

 גדולה

( פט עמוד) תורה של שמושה ובספר לה(

 פוטוצקי הגרף צדקה גרש ,כתב

 שש המוקד אל הלך ,לעקידה כשהובילוהו

 עמך אנחנו אבל, 'ושורר קרא ובדרכו ,ועולז

 לו שנשבעת אוהבך אברהם בני, בריתך בני

 המקדש ברוך" בברכת וסיים ,'המוריה בהר

' ר הגאון היה הזה שירה ואת". ברבים שמו

 איסר רבי עם שר ל"זצ דנענבורגר ראובן

 בניגון, פוריםיכה יום במוצאי שנה מדי זלמן

 הלך פוטוצקי שהגראף בידו קבלה שהיתה

 משוררו יהוה, בפיו זה כשניגון המוקד אל

 .שמחה ברוב

החפץ חיים פסק לברך על קידוש ה' כנוסח 

 ה, ב'ל'"השל

 ,כתב( ד ימןס ב"ח) ממעמקים ת"ובשו לו(

 ,ב"תש חשון' א השחור יום הנורא יום על

 קובנא גטו ליהודי הורו ש"ימ שהנאצים

 אלי ניגש זה במעמד ואז, במגרש להתאסף

 מהפליטים אחד, ד"הי מווארשא אליהו' ר

 מפלט בחפשו לליטא מווארשא שנמלטו

 שהרי, הפחת אל הפח מן נפל אבל, לנפשו

 יםהנאצ של הטמאה ידם הגיעה לליטא גם

 שהיטב ומכיוון, ישראל את לכלות שאמרו

 ידע, הללו הרשעים של דרכם את הכיר

 הזה המגרש על מהניצבים גדול שחלק

 עלי החיים אור את לראות יזכה ולא יספה

 אלפים יוצאו הזה למועד מחר כי ,אדמות

 הברכה נוסח מהו אותי שאל הואו, להורג

 האם, לברך מוטל יתברך שמו מקדשי שעל

 לפני" השם קדוש על" ו"אקב רךלב עליהם

 את לקדש" ו"אקב לברך עליהם או, מותם

 לדעת רוצה הוא כי, לי אמר והוא ."השם

, כך לידי יגיע ו"ח אם, לברך איך בעצמו

 אולי, מצוה לקיים רוצה הוא זאת ומלבד

 בין לעבור, והיא, חייו בימי האחרונה

 ,לעשות מה כדת וללמדם, למות הפקודים

 ולזכותם ,אחרונהה שעתם תגיע אם

 .הדין כפי הברכה את שיברכו

 ה"השל נוסח כפי לברך לו שהורה וכתב

. תשובה בפתחי וכמבואר, השם את לקדש

 ה"השל דברי שהביא( ו"סק קנז סימן ד"יו)

 אליהו' ר הזה והקדוש. זה בנוסח לברך שיש

 של הזה הנוסח את ושילש שנה ד"הי

 שתהא אחרים ליהודים גם ולימד ,הברכה

 כדי ,בפיהם ומחודדת משוננת זו הברכ

 ו"ח שעתם לכשתגיע לברך איך שידעו

 .קדושים מות למות

 ,ל"הנ הקדוש שוב אלי בא זמן איזה ואחרי

 ,ד"הי ווסרמן אלחנן' ר הגאון שגם לי וסיפר
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 ,ד"הי נפתלי' ר ג"הרה בנו את לימד הוא גם

 הברכה נוסח את, שם היה הוא שגם

 רבנו רןמ בשם זה את לו ואמר, ה"כהשל

 .ל"זצ חיים החפץ

 חיים החפץ של מנכדו שמעתי כן גם ואני

 גם שהיה ,ד"הי לעווינסאן יהושע' ר הגאון

 ל"זצ חיים מהחפץ שמע שכך, בגיטו כן

 העולמית המלחמה בזמן ,ברוסיא בהיותו

 מחנות ברוסיא שהשתוללו בעת הראשונה

 ועוד מאכנא, פעטלורא של המרצחים

 כפי הברכה את לברך שיש, ביהודים שהרגו

 ל החשוקי חמד."עכ ."ה"השל של הנוסח

שם, שדן  חמד חשוקיע בהמשך דברי ה"וע

, עבר לכל ויורה לישיבה נכנסש מחבללגבי 

, השם קידוש על ברכה לברך אפשר האם

 בימי והטהורים הקדושים איךוכן ביאר 

 הנאצים הרי, השם קידוש על בירכו השואה

 רעמז שהוא מי כל ורצחו הרגו ו"ימש

 נמצא, ל"ר לשמד שיצאו אלו וגם, היהודים

 האפשרות לפני עמדו לא יהודים שאותם

 ש. ", עייולהינצל ו"ח בעיקר לכפור

פ שלא תיקנו ברכה על הריגת חייבי "אע

ד, היינו כיון שהוא פורענות, "מיתות בי

אבל מיתה על קידוש ה' היא עונג שאין 

 למעלה הימנו, ולכן יש לברך עליה

ר הגאון רבי "מה שכתב מוע ב"וע לז(

א )בהקדמה לספרו "משולם משולמי שליט

 מענה ת"בשו"ח חלק ג(: "'דבר משולם או

 פסק מדוע ,נשאל ת"לאדר אליהו

 קידוש על לברך שיש ה"והשל הריקנאטי

 סימן א"ח ת"שו) א"הרשב כתב והרי ,'ה

 חייבי הריגת על מברכין ד"יב שאין (,ח"י

 על מברכים שאין משום ,ד"יב מיתות

 הוא ד"יב דמיתת ,שם והשיב. הפורענות

 קלני אומרת השכינה וגם, חטאם מחמת

 הנהרגים אבל, ז"ע לברך אין לכן ,מראשי

 ועונג נחת בזה שעושה יהדותם מפני

 חשובה מצוה על יברכו לא איך ,ת"להי

 עדן רק פורענות זה אין וגם ,כמותה שאין

 .ש"יעי ממנו למעלה שאין נגווע

ך לעשות את כל אמנם ודאי שצרי

ההשתדלות כדי לחיות ולא למות אפילו 

 על קידוש ה'

 שאף שכתב (,שם) ה"של ועיין לח(

 אם ,מאד חשובה מצוה היא' ה שקידוש

 אשר בכל עצמו לפדות יכול או ,לברוח יכול

 אם אמנם. יהרג ולא יתן ביתו הון כל את, לו

 אלא פרענות זו ואין ,לברך לו יש לידו בא

 אור בספר באריכות פרמסו וכן] .מצוה

 וסרמן אלחנן' ר רבינו מהקדוש אלחנן

 מן להנצל השתדלויות הרבה שעשה ,ד"הי

 התכונן ,בידו עלו שלא אחר אבל ,ההריגה

 על כקרבן נפשם למסור ותלמידיו הוא

 . [שיעורים קובץ הקדמת עיין', ה קידוש

 

 

ז, שרבי אלעזר בן "וכמבואר במסכת ע

 הרומאיםפרטא עשה השתדלות להינצל מ

 )יז:(, זרה עבודה מסכת עיין לט(

 ישראל בני את לשמד רצו הרומאיםש
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 עליהם וגזרו, המקדש בית חורבן אחרי

 .ומצוותיה התורה שמירת על גזירות

 כשנתפסו: רבנן תנוומביאה הגמ' ברייתא: 

- תרדיון בן חנינא ורבי פרטא בן אלעזר רבי

 חנינא לרבי פרטא בן אליעזר רבי לו אמר

 דבר על שנתפסת! אשריך" :דיוןתר בן

 לי אוי" ,ברבים תורה לימוד על -"אחד

. ב גניבה. א -"דברים חמשה על שנתפסתי

. ד". רבי" לו שקראו על. ג. התורה לימוד על

 ששיחרר על. ה אבידן לבית בא שלא על

 שנתפסת אשריך" :חנינא רבי לו אמר .עבד

 לי אוי! ניצול ואתה - דברים חמשה על

 "!נצול ואיני - אחד דבר על שנתפסתי

 אליעזר שרבי איך, לספר ממשיכה הגמרא

 -אתיוהו .הרשעה ממלכות ניצול פרטא בן

 לפני פרטא בן אליעזר לרבי הביאו

 מאי" - השופטים לו אמרו .השופטים

 טעמא ומאי ,תורה למדת למה תנית טעמא

 -סייפא אי: אליעזר רבי להו אמר "?גנבת

 -ספרא איו, ספר לא -ספרא לא ,חרב אם

 הולכים אינם ששניהם והיות! סייפא לא

 אחת שעלילה כיון -ליתא מדהא - ביחד

 השניה גם -ליתא נמי הא - בי איננה בודאי

]א.ה  !לכם שיקר עלי שהלשין ומי, בי איננה

 בני דרך": פירש)שם(, ש חננאל רבינועיין ב

 באיש שניהם סייף בעל או סופר או ישראל

 . ["נמצאין אין אחד

  

מה שר' חנינא בן תרדיון לא עשה ו

השתדלות כזו, כיון שידע שלא ינצל כיון 

 י בן קיסמא"שכך אמר לו ר

 להנצל השתדלות עשה פ"שראב חזינן מ(

 לו נעשו כ"ואח כדכתבנו האפשר באופן

: רבנן נוז יח. איתא ת"והנה בע. וניצל סיםינ

 חנינא רבי הלך - קסמא בן יוסי רבי כשחלה

 בן יוסי רבי לו אמר.לבקרו תרדיון בן

 שאומה יודע אתה אי! אחי חנינא: קסמא

? המליכוה השמים מן ,הרומאים -זו

 את החריבה שהרי: היא כך על וההוכחה

 את ושרפה, הוא ברוך הקדוש של ביתו

 טוביו את ואיבדה, חסידיו את והרגה היכלו

 עליך שמעתי ואני- קיימת היא ועדיין -

 רתגזי נגד בתורה ועוסק יושב שאתה

 וספר, ברבים קהילות ומקהיל, המלכות

: חנינא רבי לו אמר ?!בחיקך לך מונח תורה

 בן יוסי רבי לו אמר !ירחמו השמים מן

 טעם של דברים לך אומר אני: קיסמא

 ואתה - המליכוה השמים מן זו שאומה

 אם אני תמה?! ירחמו השמים מן: לי אומר

 !באש תורה ספר ואת אותך ישרפו לא

 ל"וצ ?!נצלילה ניסה לא ת"רחב מדוע ע"ילו

 י"ר לו כדאמר ינצל לא שהוא בעצמו שידע

 שמע לאומאידך,  ,(.יח )שם קסמא בן

 (.סא) בברכות עקיבא' ר כמו ונהג לעצתו

 קהלות והקהיל המלכות רתילגז חש שלא

 .ברבים

ת אוי לי "ובאמת מה שאמר רחב

פ "שנתפסתי, היה כדי לזרז את ראב

 להינצל

 ז"ע מסכת על 'עקבי סדר' בספר מא(

כשהלכו להרוג את ר'  מה מפני ,הקשה
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עקיבא ולסרוק את בשרו במסרקות של 

 הייתי ימי כל :לתלמידיו אמר ברזל, 

 בהריגתו ושמח ,זה וקפס על מצטער

 ומדוע ,'ה קידוש מצות לקיים שהולך

 ,שם ותירץ ?!שנתפסתי לי אוי אמר ת"רחב

 לקיים איך לתלמידיו ללמד כן אמר ע"שר

 ת"רחב אבל ,בשמחה' ה קידוש תמצו

 צריך שאינו פ"ראב רויחב בפני שהיה

 ,תוומצו להצניע כדי כן לו אמר ,ללמדו

 כן שאמר ,ונראה. ודוחק ,שמח אינו כאילו

 כיון ,נצלילה שישתדל פ"ראב את לזרז כדי

]כמבואר בגמ'  ח"וגמ תורה זכות בידו שיש

 המצוה בעצם ודאי אבל ,לו שאין מהשם[, 

 ,נצלילה פ"לראב סייעו השמים ומן, שמח

 .ז"בעוה תפקיד לו היה עדיין שכנראה

 העולה לדינא בענין הנהרג על קידוש ה'

 יהודי שהוא מפני גוי י"ע הנהרג (א מב(

 (ב. קדוש ונקרא', ה קידוש מצות מקיים

 אנושות נפצע או רגילהה שהולך יודע אם

 זה ואין. תחילה יברך למות שהולך ורואה

 אלא קללה ו"ח שאינו נותפורע על מברך

 גוי י"ע שהנהרג אף (ג .וחשובה גדולה מצוה

 כל את לעשות חייב ,עצומה מעלתו

 ,בידו עלתה לא ואם ,להנצל ההשתדלויות

 נוסח (ד .יתברך שמו את לקדש יכוין

 או במקום יהודים עשרה כשיש הברכה

 על ו"אקב ה"אמ י"בא, עשרה יודעים

ר "כ מדברי מו"ע ."ברבים' ה קידוש

 בהקדמה לספרו 'דבר משולם'.

ת, מה שהוצרך למות "עוד היה קשה לרחב

במיתת שריפה החמורה, אלא שהתנחם 

 ת"בכך שנשרף עם ס

ולגבי מה שהביא קושייתו של 'סדר  מג(

ע "יעקב' לחילוק בין התייחסותו של ר

להוצאתו להורג, לבין התייחסותו של 

ד שעדיין קשה, שהרי גם "ת, נלע"רחב

ברחובה של עיר, ברבים,  ת היה"שרחב

, אמר: 'וכובפני כל תלמידיו ומשפחתו 

: לה אמר? בכך אראך, אבא: בתו לו אמרה"

 קשה הדבר היה לבדי נשרפתי אני אילמלי

 מי, עמי ת"וס נשרף שאני עכשיו, לי

 יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש

שאם  ,ומפורש בדבריוז יח.(. ")ע "עלבוני

 ,בר קשה לות, היה הד"היה נשרף בלי הס

ולכאורה משמע שלא היה שמח בזה, ורק 

ת "ת נשרף, מקבל זאת רחב"בגלל שגם הס

בכל מקרה היה שמח, ש ,ל"ואולי י ברצון.

אלא רק לגבי קושי אחר היה הבדל בין עם 

ע מהו הקושי "ת, וצ"ת או בלי הס"הס

 אגדות חידושי א"מהרשהאחר. ומצאתי ב

 בכך אראך בתו ל"וא", שכתב: (שם)

 מיתה שהיא דאמר כמאן ?!פהישר תבמית

 עצמה ציערה ז"וע ,שבמיתות החמורה

 כי ,כך על תצטער שלא ,לה והשיב .בתו

 נשרף אני אבל ,'כו לבדי נשרפתי אלמלא

 היה השרפה רתיגז ועיקר ,עמי ת"וס

 רק גמור כליון לכלותה א"שא ,ת"ס בשביל

 אני גם בחיקי שהיתה ידה ועל ,פהיבשר
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 שיתבע מי -נחמתי היא וזאת ,עמה נשרף

 ע.", ועדיין צ"עלבונה

ואין לומר שהצטער מחמת יסוריו, 

ם מרוטנבורג כתב, שכיון "ת מהר"דבשו

שגמר אדם בדעתו למסור נפשו על קידוש 

 ה', אין מרגיש כלל במה שעושים לו

ל שעל עצם היסורין "ובכל אופן צ מד(

הנגרמים לגופו מהשריפה, לא היה מצטער, 

 מרוטנבורג ם"רמה ת"שוב שהרי כתב

ב ", ובחתקיז סימן ,פראג דפוס, ד חלק)

 מאחר ,ם"מהר אמר"(: קלו סימןפסקים 

 על נפשו את למסור בדעתו אדם שגמר

 מיתה כל ואילך מכאן ,השם קידוש

 מן הוראי ,כלל מרגיש אינו לו םשעושי

 וחד ,חליתי בל הכוני ,'ב הכוני ,המסורה

 לא ופצעוני כשהכוני , כלומר ,פצעוני הכוני

 הראי ומביא .חליתי בל הכוני ,כאב לי ההי

 ההי תרדיון בן החנני' שר ,היכלות מספר

 שיתא והרג ,חדשים ששה קיסר במקום

 חדשים' ו לסוף .והגמונים דוכסין אלפין

 במקומו אחד רק ושרפו ,למעלה נלקח

]ואולי יש לפרש, שהיה קשה לו, .כדמותו

ת שיסירו את הספוגין כדי "למה ביקש רחב

ז "א יצטער, הרי אינו מרגיש כלום, ועשל

 ,בעולם אדם לך שאין ,הוא שכך ותדע

 ההי שלא קטן באבר באש נוגע ההי שאם

 עצמו לעכב בדעתו יעלה אם לואפי ,צועק

 רואים ואנו ,לעשות יכול אינו ,מלצעוק

 ."כלום צועקים שאינם קדושים

ף, שאם רוצה "ץ הביא בשם הרי"התשב

 יוחדלזכות לכך, יכוון בשם המ

 אורח) השולחן ערוךבדבריו  ווהובא מה( 

 ויכוין...": , שכתב(א סעיף סא סימן חיים

 עליו לקבל ,שמע קורא שהוא בשעה

 במסירת ונפשו גופו למסור ,שמים מלכות

 - נפשך ובכל' וזהו ,השם קידוש על נפש

 ויצייר .[ח"ב] 'נפשך את נוטל אפילו

 לא ,גדולים ןיסורי לו יעשו אפילו ,בעצמו

 רך,יתב אהבתו מפני ,לכלום בעיניו יחשבו

 ברזל של במסרקות בשרו שסרקו ע"כר

 שבעת עליון קדושי וכמה ,ש"ק וקרא

 שמע' בקול צעקו ושריפתם הריגתם

 מרוטנבורג מ"מהר' בתשו וכתב '.ישראל

 בדעתו אדם שגמר מאחר ,(ז"תקי סימן)

 מיתה כל ,ש"קה על נפשו את למסור

 ,'וכו וראיה .כלל מרגיש אינו לו שעושים

 שכך ותדע ,'וכו היכלות מספר ראיה ועוד

 נוגע היה שאם ,בעולם אדם לך שאין ,הוא

 רואים ואנו ,'וכו צועק היה שלא באש

ע "וע .ל"עכ ,"כלום צועקים שאינם קדושים

 סימן מינכען י"כתבותטו,  סימןץ )"בתשב

ץ במגדל עוז אבן בוחן פינה א ", וביעבקסא

 בספרהוסיף ו, בלה זוק ו, שגם הביאאות כו(

, (התשובה דרכי סדר דין סז פרק) בו כל

וון שם המיוחד ים כאש ,ף כתב"שהרי

בתחילה מובטח לו שיעמוד בניסיון ולא 

, ל"מהריבשם ה מלכו בישועותע ")וע יכאב

 . (אליהו ובעין
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ת מהקלצטונירי להסיר "ומה שביקש רחב

את הספוגין, היה או בגלל שרצה למנוע את 

, או שרצה לזכות את החילול ה'

הקלצטונירי לשוב בתשובה, או שרצה 

 ללמד את ההלכה שמותר לעשות כן

ת לא "דאם אכן רחב ,ואמנם קשה מו(

הרגיש שום כאב, מדוע ביקש מהקלצטנורי 

ל "? ושמא י'וכולהסיר את הספוגין 

ת רצה למנוע את המצב של חילול "שרחב

ת, ולכן "ה', ששורפים את גדול הדור עם ס

ן לא סבל, ל שאכ"לקרב מותו. עוד ירצה 

רי הציע מעצמו וניאלא דכיוון שהקלצט

שמוכן לחזור בתשובה ולמסור נפשו עבור 

ת, יש בזה זכות גדולה וקידוש ה', "רחב

ת לא רצה למנוע את ההזדמנות של "ורחב

ב, ולהרבות "רי לזכות לחיי העוהוניהקלצט

ע "קשה מחמו.  )אמנם כבוד שמים

ל ", ושמא י'וכומלי נגדוה בכתובות לג: דאיל

שהסגולה היא רק שהולך למות ממש, ולא 

 ,ל". עוד ישרק מייסרין כבכתובות שם(

שאף  ,ת רצה ללמד את ההלכה"שרחב

י "ז ע", בכשאסור לקרב מיתתו

 לעיל בשער ברי היה מותר )ועיין הקלצטוני

 הרבה פירושים בהסבר היתר זה(. 

ועוד יש לומר, שכיון שלא מסר עצמו 

ת למיתה, אלא נענש על שלימד "ברח

 תורה, לא נאמרה בו סגולה זו

 מ"מהרשדברי ה ועוד יש לומר, מז(

, לא נאמרו אלא על מי מרוטנבורג

ז, ומוסר עצמו "חים אותו לעבוד עישמכר

ת תפסו "על קידוש ה', אבל את רחב

הרומאים, ולא נתנו לו לבחור אם מעוניין 

ה, אלא נשרף כעונש על "למות על ק

מד תורה, ובזה אין את הסגולה שלי

שהמוסר עצמו למיתה מרצונו לא מרגיש 

שום סבל. שוב ראיתי שתירץ כן בספר 

 עמודה ואל יחבל' "'עבודה ברורה' )שם, ד

רנט(, ואמנם שני התירוצים הנוספים 

שהביא נראים לי דוחק גדול ]תירוץ אחד 

ת לקבל על עצמו צער "שבכוונה רצה רחב

כ "כ מדוע אח"ה דאככפרה, וקשה לי על ז

ירי למהר מיתתו? נוביקש מהקלצט

ם היא "שני הביא שסגולת המהר ובתירוץ

ת "רק במי שגמר בדעתו למות, אבל רחב

לא התייאש מן הרחמים, ובטח בה' עד 

הרגע האחרון. וקשה לי וכי מכיוון שבוטח 

בה' זה סיבה שיפסיד את הסגולה הנפלאה 

שה' עושה לכל אדם אחר שנשרף על 

 ש ה'?[קידו

ת, לא "מה שר' יוסי בן קיסמא טען על רחב

היה על עצם עיסוקו בתורה, דודאי ידע 

דבלא תורה אין חיים, אלא טענתו היתה 

 ת בחיקו"על שהתגרה ברומאים לילך עם ס

ת "השוואה בין רחביש לדון בועוד  מח(

ע, יש להבין האם טענתו של פפוס "לבין ר

 מפני מתירא אתה אי, עקיבאע: "לר

:(, שווה לטענתו של סא ברכות) ?כותמל

 אי, אחי חנינאת: "קיסמא לרחברבי יוסי בן 

? המליכוה השמים מן זו שאומה יודע אתה

, היכלו את ושרפה ביתו את שהחריבה
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 ועדיין, טוביו את ואבדה חסידיו את והרגה

 יושב שאתה עליך שמעתי ואני, קיימת היא

[ ברבים קהלות ומקהיל] בתורה ועוסק

 השמים מן: לו אמר! בחיקך לך ונחמ וספר

 של דברים לך אומר אני: לו אמר. ירחמו

, ירחמו השמים מן לי אומר ואתה, טעם

 ספר ואת אותך ישרפו לא אם אני תמה

כי אם  .(.יח זרה עבודה) !באש תורה

טענותיהם של פפוס ורבי יוסי שוות, צריך 

ע "להבין את השוני בין שני התשובות של ר

 ת מצד שני."רחבמצד אחד, ושל 

ל, דאכן גם רבי יוסי בן קסמא וגם "ושמא י

רבי חנניא בן תרדיון ידעו את תשובתו של 

ע עם המשל של השועל והדגים, ופשוט "ר

, אלא 'וכושבלי תורה הסכנה גדולה יותר 

ת שלא ילמד תורה, "ק לא טען לרחב"שריב

אלא טענתו היתה מדוע אתה מתגרה 

תה מניח י שא"ברומאים שכעת שולטים ע

ת בחיקך, שהרי גם כשחזרו הרומאים "ס

ת לומד "ק מצאו את רחב"מהלווית ריב

, ומשמע שלא "ת בחיקו"וס"ומלמד תורה 

ת, אלא היה הולך "היה לומד מתוך הס

ת בחיקו, כדי למחות על "בדווקא עם ס

חילול ה' הנורא שעושים הרומאים 

הרשעים, וכעין מה שעשו חנניה מישאל 

ז הלכו "נ, בכ"ו לברוח מנועזריה שאף שיכל

, ועל 'וכוחוות לצלם שתבדווקא כדי לא לה

ק, מדוע מתגרה בהם והרי "זה שאלו ריב

כעת השעה משחקת לרומאים, ולמה לסכן 

עצמך ועוד תגרום שהם בדווקא יבזו את 

ת, כפי שאכן הם עשו ששרפו גם את "הס

ת, ואכן דבריו הם דברי טעם. אלא "הס

מלמחות על  פ כן לא נמנע"ת אע"שרחב

 ע."חילול שם שמים, וכפי שעשו חמו

ת יחד "העובדה שהרומאים שרפו את הס

ת התגרות, לימדה את "ת, וראו בס"עם רחב

ת, שהיתה מצידם כוונה להעביר על "רחב

הדת, ואז חובה למסור נפש אפילו על 

 הרבצת תורה

ת צריך להבין, "ובעצם דברי רחב מט(

דבר שעצם ה ,ת"מדוע לא היה פשוט לרחב

אים להורג את ישהרומאים הארורים מוצ

גדול הדור על מה שלמד תורה, זה מספיק 

ה יתבע אותם, ויתבע עלבונו "סיבה שהקב

 ת, וכלשון הפסוק"של יהודי צדיק כרחב

 כי ,עמו גוים הרנינו"בפר' האזינו )לב, מג(: 

 וכפר לצריו ישיב ונקם ,יקום עבדיו דם

פים ומה מוסיף מה שגם שור ,"עמו אדמתו

ת, והרי זה פשוט ששריפת יהודי פשוט, "ס

ת )ובודאי "הרבה יותר חמורה משריפת ס

ת "שבדיני 'הקל הקל תחילה, שריפת ס

ש שהיהודי "נחשבת כעבירה קלה יותר(, וכ

לא עשה שום עוול, חוץ ממה שלמד תורה, 

ת, "ש שמדובר בצדיק וגדול הדור כרחב"וכ

 ע."וצ

שגזירת  סבר,ת "ל, דרחב"ושמא י

על הדת,  העברהלמטרת ומאים היתה הר

שינוי יהרג גם על צריך לש הוא ואז הדין

אחרי דברי רבי יוסי  רק .דמסאנא ערקתאב

ה בו ספק, שמא הדין עם בן קסמא, על

ק שאומה זו מן השמים המליכוה, "ריב
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ולכבודם הם שרפו את בית המקדש, ולכן 

 כ"אגזרו גזירות, אבל כוונתם רק להנאתם, ו

לא לעבור, יהרג וצריך לבירות, רק על ג' ע

ק "ת אמר לריב"ורחב ולא על לימוד תורה.

שאכן עשית לי ספק, אבל עדיין אני רוצה 

להחמיר, ומן השמים ירחמו. והנה בשעת 

הוצאתו להורג, אם היה נשרף לבד, היה 

ולחינם גרם ק צדק, "מצטער שמא ריב

לאיבוד נפשו, אכן כשראה שרשעים 

ת, גילה "סהאת גם  ארורים אלו שורפים

שאכן צדק שמטרתם לעקור את הדת, 

שהרי אף שאין להם שום הנאה, שורפים 

ה לא יתבע אותי, אלא "כ הקב"ת, וא"ס

 לב, סימןבשער ג, ועיין לעיל  !יתבע אותם

שאולי זאת הסיבה שהיתה הבת  ,שכתבתי

מן לחיי וזת מ"קול צריכה לחדש שגם רחב

 העולם הבא.

קידוש ה' ע, האם עדיף להישרף על "צ

מעוטר בתפילין, כדי להגדיל את קידוש ה', 

 או שעדיף לא לגרום לשריפת התפילין

י "עוד יש לעיין במי שמוצא לשריפה ע נ(

הגרף פוטוצקי, רבי  אצל והגויים, ביום חול )

ט שני של חג "היה הדבר ביו אברהם הגר,

השבועות(, ומבחינת הגויים, לא משנה אם 

 לא, האם יכוליהיה עם תפילין עליו או 

הרי ללכת להוצאתו להורג עם תפילין, ש

גורם ברצון במעשיו שיתבזו התפילין 

שמא יש בזה יותר  ,וישרפו, ומצד שני

קידוש השם שיראו כולם שעד לרגע 

, הוצאתו להורגהאחרון קיבל בשמחה את 

וראו גם בשעה שנוטל את והיה נאמן לב

ועוד, יהיה לו את הניחום של  נפשו ממנו.

מי שיבקש עלבונם של התפילין,  - ת"רחב

 א יבקש עלבונו של זה הקדוש שנשרף.הו

רק התפילין ישרפו שין להקל על סמך וא

שישרפו. ואם  פסיק רישיה הרישבגרמא, 

אים להורג הם יהודים רשעים, יש פה יהמוצ

פת י, שמכשילם באיסור שרבעיה נוספת

הלעיטהו 'מצד  קלכ נ"התפילין, אלא א

לעיל נתבאר באריכות ' )שלרשע וימות

 ע.", וצ(בסימן י

אבל פשוט שספרי קודש שבכיסו, יש 

להוציאם, ואפילו שעון וכדומה, יש להסיר 

משום בל תשחית, אבל מה שעושה צורת 

יהודי, ככובע, יש להשאיר. ולגבי ציצית 

 ע"צ

ואמנם זה פשוט, שאם יש לו בכיסו  נא(

סידור או חומש, שצריך להוציאו לפני 

שישרף לחינם. ולגבי אסור  שנשרף, כי

ז ", בכאף שאינה חפצא דקדושה הציצית

ע "כ נכללת בצ"אסור לבזותה לחינם, וא

בכובע, אין  ל. עוד פשוט שאם חבוש"הנ

צריך להורידו כדי שלא יהיה 'בל תשחית', 

ואף שאין שום מצוה דאורייתא ולא דרבנן 

ז יש עניין שישרף על "בלבישת כובע, בכ

אכן חפצים  יהודי.בצורת קידוש שמו 

., משום .אחרים כגון ארנקו ושעונו וכד'.

, יראה להביא לקרוביו לפני 'בל תשחית'

 עלייתו למוקד.
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ת משנה הלכות דייק מדברי "אבל בשו

ן, שכשיש גזירה על ישראל, זהו כבודם "הר

של התפילין שמוסרים נפש עליהם, ואין 

 לחוש כלל לבזיונם

 לכותה משנה ת"שו, בוהלום ראיתי נב(

 שם הקשה...", שכתב: (קצ סימן ו חלק)

: א עמוד מט דף שבתעל הסוגיא ב ן,"]הר

 גזירה הרשעה רומי מלכות גזרה אחת פעם

 את ינקרו תפילין המניח שכל, ישראל על

. לשוק ויוצא מניחם אלישע והיה. מוחו

. אחריו ורץ, מפניו רץ - אחד קסדור ראהו

 .בידו ואחזן מראשו נטלן ,אצלו שהגיע וכיון

. יונה כנפי: לו אמר? בידך זה מה: לו אמר

 קורין לפיכך. יונה כנפי ונמצאו ידו את פשט

 השהי דאלישע [.כנפים בעל אלישע אותו

 ל"קיי והרי ,מראשו נטלן למה ,נקי גוף לו

 דמסאנא אערקתא אפילו הגזירה דבשעת

 לעבור דדוקא רץ,ותי ?!יעבור ואל יהרג

 ,עשה על לעבור גזרו אם אבל ,תעשה אלא

 ממנו לבטלה יכולין שהרי ,יהרג ולא תיבטל

 ותיבטל האסורין בבית שיניחוהו ,כ"בע

 נפשו מסר היכי כ"וא ,עוד ופריך !מאליה

 נמצא בדבר מחויב שאינו דכיון ,ומנח עליה

 ,מחויב שאינו פ"דאע ל"י בנפשו מתחייב

 .למסור רשאי ה"אפ

 לדייק יש"ממשיך המשנה הלכות, ו 

 שאמר מה ,חדא ,תרתיב ן"הר רוץבתי

 בבית שיניחוהו ,כ"בע ממנו לבטלה שיכולין

 לו שישרפו אמר לא למה ,האסורין

 וגם ?תפילין מלהניח ויבטלוהו התפילין

 ?שגזרו כיון התפילין יבזו שמא חש לא למה

 שאינו פ"דאע ,קשה השני רוץאתי וגם

 .עצמו למסור רשאי ה"אפ בדבר מחוייב

 שאינו כיון אבל ,רשאי ,עצמו למסור תינח

 יביא האיך כ"א ,תפילין בהנחת מחויב

 מחויב דאינו כיון ,בזיון לידי התפילין

 ,בזיון לידי תפילין מביא ל"הו ,להניחם

 אפילו השם לקדש דמותר' להתוס ואפילו

 מי התפילין לבזות מ"מ ,מחויב כשאינו

 ?!לו התיר

 גזרו דלא ,הוא שבוש דדא פשוט אמנם

 ,גזירה דליכא יכאה אלא תפילין בזיון משום

 ,בזיון לידי לבא קודש לכתבי גורם והוא

 אז ,ישראל על גזירה דאיכא היכי אבל

 שמוסרין תפילין של כבודן הוא זו ,אדרבה

 מה וכעין ,תומצו על ובכלל ,עליהם נפשם

 ,תורתיך הפרו' לה לעשות עת ,שאמרו

 אתי ובזה .קיומה היא זו שביטולה פעמים

 לא כ"שג ,ח"י ז"ע ת"דרחב מהא נמי שפיר

 ,לבתו השיב ואדרבה ,התורה לבזיון חש

 ,קשה הדבר ההי ,לבדי נשרפתי אני אלמלא

 שמבקש מי ,עמי ת"וס נשרף שאני עכשיו

 .ש"ע ,עלבוני יבקש הוא ת"ס של עלבונה

 לו ההי לכאורה זה ,אדרבה ריהטא ולפום

 !ת"ס לשריפת שגרם ,לחטא לו לחשוב

 יכתב שורפים שאם ,שפיר אתי ש"ולפמ

 ומסר ,מצוה עמהם שעשה בשביל קודש

 ולזה !כבודם זהו אדרבה ,עליהם נפשו

 מי ,עמי ת"וס נשרף שאני עכשיו ,אמר

 ן"הר דברי שפיר ואתי וכו'. עלבונה שיתבע

 שישרפו י"ע שיבטלוהו רץתי שלא ,נמי
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 לעצמו לכתוב בידו אכתי דמזה ,התפילין

 לשרוף שגורם בזיון ומשום ,אחרים תפילין

 ולכן ,בזיון משום ליכא ג"דכה ,ליכא תפילין

 . האסורים בבית להניחו שיכולין רץתי

 בגדולי שמצינו מה ,נמי שפיר אתי ובזה

 השם קדוש בשעת ,והקדושים הצדיקים

 השם לקדש ותפילין טלית לבשו ,דוקא

 ,ואדרבה ,ו"ח בזיון חשש ליכא ג"דכה ,בהם

 הערה דרך ועל !השם הקידוש הוא זו

 שהתורה ,ישראל בגוף כמו ,אמרתי

 וחייב ,לדעת עצמו לאבד שלא הקפידה

 ,בהם שימות ולא בהם וחי כדכתיב ,לשמרו

 הכל דוחה השם קדוש במצות ה"ואפ

 כל הדוחה העשה הוא וזו ,נפשו ומוסר

 שהיא בהם וחי של העשה עם כולה התורה

 וביטולה ,כולם שדוחה ,העשין מכל גדולה

 כתבי יןלענ נ"הכ ,חיינו הם כי ,קיומה הוא זו

 היינו ,ובזיון מחיקה לגרום שאסור קודש

 כשהמחיקה אבל ,השם קידוש בזה כשאין

 מצוה ,אדרבה ,יתברך שמו ועבור לשמו

 הוא ש"וכ .סוטה ,לדבר ורמז !בכך הוא

 על עצמן מוסרין התפילין שבעלי ,ג"כה

 שלא כיון ,תפילין מצוות ולכן !השם קידוש

 ,םביד הוא רפוי עדיין ,עליה עצמם מסרו

 ג"כה פ"ועכ ,עצמם מוסרין שהיו והלואי

ל בעל "עכ .ב"וז ,בזיון משום חשש ליכא

   ש עוד."משנה הלכות, ועיי

אדם חייב להוציא רוב הפוסקים סוברים, ד

למות על קידוש  אפילו כדי שלא ,כל ממונו

 ה'

ר בהקדמה "ולגבי מה שהביא מו נג(

 ,פ"ראבל אמרת "שרחב ,ל"לספרו הנ

יש  ם,"מות בידי העכומל להנצל שישתדל

חייב להוציא כל ממונו ששכמו  ,לדעת

גם על חיי עצמו להציל חיי חבירו, כמו כן 

אם  אפילוחייב ליתן כל ממונו ולחיות, ו

ע חיכה "יפסיד בזה מצוות קידוש ה', שר

שער )ה "כדאיתא בשל .לה כל ימיו

 מאיים עליו אנסכש, ש(תיות אות אוהא

ויש לו  בדבר שצריך ליהרג ולא לעבור,

י שוחד ממון, חייב "אפשרות להינצל ע

ולהציל עצמו  ,ליתן כל אשר לו בעד נפשו

ודאי שחייב,  ,ממיתה. ואם יכול לברוח

ם "על הרמב) 'הגהות מים חיים'ב כדמצינו

שבות יעקב וכן ב, (ה מיסודי התורה הל' ג"פ

ומה  .ק ח("ת ס"הובא בפ, קו סימןב "ח)

ה העמק שאל) ,ב"שהקשה עליהם הנצי

, מחנניה מישאל (ק ב"שאילתא מב ס

 לכל דמי דלא ,תירצו ?ועזריה שיכלו לברוח

 .מאוד גדול' ה קידוש היה שם כי, אדם

חלק עליהם, ב עצמו למעשה "אבל הנצי]

להכניס את וסבר שמותר לאדם לגרום ו

ועיין בספר בכל  .עצמו לחיוב מסירות נפש

, (ק ו"נט ס סימןחלק הבירורים )נפשך 

ם "הרמב לוקתלא תלויה במחשמחלוקתם 

 ,אם מותר לאדם למסור נפשו ,ותוס'

כשנאנס בדבר שלא צריך מעיקר הדין 

 .[ליהרג

 ב בסימן שכח"לזה מספק המשנ ראיה
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חלק הבירורים )ובספר בכל נפשך  נד(

הביא שחתנו של  ,(ק א"נט סוף ס סימן

 סימן)ב "משנה ב, את מה שכתביארח "הח

ם צריך אה שיש להסתפק,, (ק לא"שכח ס

שהגוי כלחלל שבת כדי להציל את חבירו 

הרג עליו, וידוע מאנסו לדבר שצריך לי

צדדי הספק הם, . ושאכן ימסור נפשו

לתת לו את האפשרות  חובהשמצד אחד 

אין לחלל שבת, אולי לברוח, ומצד שני 

חבירו מקיים מצוות מסירות נפש ש וןכיש

ומשמע  .נ"כ אין כאן דין של פקו"כדין, א

מץ להצילו, חייבים להתאחול ודאי שביום 

הוא עצמו חייב להתאמץ שש "ולכאורה כ

כ נאמר "אלא א .ל"ב הנ"ולברוח, ודלא כנצי

, פרק אשער ב לעיל בכמו היסוד שהתברר 

שבבין אדם לחבירו צריך לתת לו  ,סעיף ל

פ שזה לא טוב לו, ואילו "מה שנוח לו, ואע

אדם לעצמו צריך לבחור את הטוב ולא ה

כ כיון שיותר טוב לאדם "ח, ועאת הנו

פ שהיא "לקיים מצוות מסירות נפש, אע

כ חיכה לזכות "ע כ"לו )וכמו שר "נוחה"לא 

עדיף לא להבמצוה זו(, לכן לעצמו יכול 

לברוח, אבל אנשים אחרים צריכים לדאוג 

למה שנוח לו, ולעזור למנוע את מעשה 

המסירות נפש, ושמא גם מותר לחלל שבת 

. אכן ב"המשנ ספקעיל בלצורך זה, וכדל

למעשה, כיון שרוב הפוסקים כתבו, שחייב 

 להציל עצמו, ודאי שכן הוא להלכה.

חיוב קריעה לעומד בשעת יציאת נשמה,  - סימן מז

 ת שנשרף"והדמיון לרואה ס

 126ד הערה  סעיףשייך לשער ב פרק ב 

ל "דעת השבות יעקב, שאחר שדימו חז

תר ת, כמו שהו"יציאת נשמה לשריפת ס

לשאול לאבד עצמו כדי שלא יתעללו בו, 

 ת כדי שלא יבזוהו"ה מותר לשרוף ס"הו

הובא דברי השבות  ד סעיףבשער ב פרק ב 

כדי להצילו ת "יעקב, שהתיר לשרוף ס

ממה ששאול ביקש  ,ולמד זאת מביזיון.

מנושא כליו שידקור אותו, כדי שלא יבואו 

ש שהביא מה "עיי פלשתים ויתעללו בו,

, ת"פת סיל יציאת נשמה לשר"שדימו חז

 לאדם שהתירו כיון ,כ"וא"ל:  "וכתב וז

 בזיון לידי יבא שלא כדי בידים גופו לאבד

 ה"ה ,בשאול שמצינו כמו ,גדול היותר

 .ממש ת"בס

ת, "א וייס, את מאמר רחב"וכך ביאר הגר

ת "שרואה בשעת מיתתו אותיות ס

נשמות ישראל כוונתו לפורחות, ש

פורחות שורה הקשורות לאותיות הת

 באויר, ועתידין לפרוח בבנין התורה

 הגאון של מאמרו את להביא לנכון ראיתיו 

 מנחת' בספרו ,א"שליט וייס אשר רבי

 ,(שצז עמוד) וילך פרשת על' שיחות-אשר

 פרק' ד שער החיים שבנפש שהביא לאחר

 התורה בשביל ,בראשית: כתוב' יא
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 שנקראו ישראל ובשביל ,ראשית שנקראת

 על העומד ,:(קה שבת) אמרו ולכן ,ראשית

 הא ,לקרוע חייב נשמה יציאת בשעת המת

, שנשרף ת"ס לרואה דומה זה למה

 היא היא מישראל אחד כל נשמת שקדושת

 לוי קדושת ובספר. ממש ת"ס קדושת

 נתן יתברך השם דהנה ,במדבר פרשת

 גוף הם ישראל ונשמת, לישראל התורה

 תאותיו רבוא' ס הם ישראל כי, התורה

 כל כי, התורה הם ישראל נמצא, לתורה

 ובפני .מהתורה אות הוא מישראל אחד

 בספרים שמצאנו לפי, .(ל) קידושין עיהוש

 אותיות כל שמספר ,ואחרונים קדמונים

 רומז זה ועל, רבוא ששים הם שבתורה

, תורה'ל ותיות'א בוא'ר שים'ש ש'י ישראל

. הרבה ובמקומות ה"ובשל בזוהר ונזכר

 של דגופן, הלוי בית ת"ולש ובהקדמה

 ת"ס של הגוילין כקדושת קדוש ישראל

 הוסיף. ת"שבס האותיות הן הן והנשמות

 פשר בזה ,חשבתי ומעולם"-אשר במנחת

 הכנסת בכל לה עדים שאנו ,השמחה

 הלא ?!עושה היא מה זו שמחה וכי... ת"ס

 היו ומאז, הקודש בארון ת"ס כבר יש לרוב

 תיקוןכ ת"בס קוראין הקהילה בני כל

 נפש של חביונו שמתוך ,אלא... ל"חז

 להדבק ,ישראל בנשמת כמיהה מתעוררת

 דור שנות בינו ראינו וכך. ת"שבס באותיות

 להשמיד שזממו האומות רשעי כל, ודור

 ראשית, ישראל כלל את ולאבד להרוג

 בזזו, התורה ספרי על חמתם שפכו זממם

 העם נשמת כי... חמלו ולא בלעו והשפילו

 ישראל. 'תליין בהא והא ,ורהקש ת"בס

 ולעיתים, השמים מן ירדו כרוכים' ואוריתא

 ז"בע כבמעשה, השמימה בסערה גם עלו

 שם 'ובתוס .תרדיון בן חנינא רבי עם. יח

]על מה ששאלו התלמידים את -כתבו

-רואה אתה מה"ת, מה אתה רואה[ "רחב

 או ,תימה דבר שום לראות לו שהיה

 שהיו בשביל ,נמי אי .אחר דבר או מלאכים

 היו ולא הפורחות האותיות קול שומעין

 התלמידים דשאלת ,ואפשר ."מהו יודעים

 דהימים, והלב השכל עיני ראיית על ,היתה

 של ,וצלמות ציה ימי ,וזעם עברה ימי היו

 שאין יום לך ואין ,ואבדון קשות גזירות

 גדול והנה, חברתה משל מרובה קללתה

 בסערה ולהע ,נחיה בצלו אמרנו אשר הדור

 לבם מתוך בקעה היאוש וזעקת, השמימה

 תקווה היש ,"רואה אתה מה רבי" השבור

 כצאן הלא ,לפעולתנו שכר היש, לאחריתנו

 בן חנינא רבי וענה. אנו נשארים רועה בלי

 ,לבבכם ירך ואל, רוחכם יפול אל ,תרדיון

 ,לפעולתך שכר ויש ,לאחריתך תקווה יש

 יכולה הרשע מלכות, "נשרפין גוילין"

 של לגויל המשול גופינו את ולכלות לשרוף

 אינה הישראלית האומה נשמת אך, ת"ס

 נשמות -"פורחות ואותיות" ,כיליון בת

 פורחות ,התורה לאותיות הקשורות ישראל

, ש"ית לפניו רצון שיעלה ובעת ,באוויר

 ושוב ,במקומם וויקבע האותיות יחזרו

 הבטיח שכבר ,ברבים קהילות יקהילו

 ודווקא. זרעו מפי תשכח לא כי ה"הקב

 השכל ומן הטבע מן למעלה זו הנהגה
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 והצלת רומי לחורבן הביאה ,נ"במסי

 בשם: ב ז"ע ס"בתו כמבואר ,ישראל

 בן חנינא דרבי במעשה"ד ,"מרכבה מעשה"

 והדברים ,"גדול חורבן רומי על נגזר תרדיון

 אותיות" דכשאמר ,עוד ונראה. נפלאים

 לעת :לו יתהה כפולה כוונה ,"פורחות

 ובעת, באוויר פורחות האותיות ,הזאת

 לפרוח עתידין הם ,ש"ית לפניו רצון שיעלה

 התורה בבנין ,חיים עץ פרי וליתן מחדש

 כאן עד ,"עולמים ולעולמי לעולם ,הנצחית

 ! המרטיטים דבריו

ן ביאר את דמיון חיוב הקריעה "הרמב

ת ויציאת נשמה, שבשניהם "בשריפת ס

חרדה רבה, או, שכשם הוא הפסד גדול ו

 ת, קורעין על מקיימיו"שקורעין על ס

: א"שליט קי דוד ישעיה רבי ג"הרה לי כתב

 ,ב"ע ה"ק ושבת א"ע ה"כ ק"במו איתא

 חייב ,נשמה יציאת בשעת המת על העומד

 תורה לספר? דומה זה למה. לקרוע

  ן"הרמב וכתב. לקרוע שחייב, שנשרף

: (הקריעה ענין - הסוף שער האדם תורת)

, בגוילין כאזכרות ,בגוף שהנפש ,נראה ולי

 גדול הפסד שהוא ,לומר הוא בעלמא ומשל

 כאלו ,עליה לקרוע אדם וחייב ,רבה וחרדה

 שקורעין כשם ,לומר נ"א. לפניו ת"ס נשרף

, מצותיה מקיימי על קורעין כך ,עליה

, כתיבה של מצות אובדין שבשרפתה

. מעשה של מצות אובדין עושיה ובמיתת

 ואפילו קורעין מישראל אדם כל על הלכך

, לגבי ע לעיל בסוף סימן לב"ע) .אשה על

 לבעל שאול דבריין ועי. (חיוב קריעה

 ממעשה כתב שגם , ה:מ"ש ד"יו מ"השו

 . ש"עייי, תרדיון בן חנינא דרבי

ז, דחייב "ן פסק הרדב"ועל פי דברי הרמב

 לקרוע אפילו על אשה וקטן

, שכתב (ח"תתקפ, ג) ז"הרדב ת"בשו יןועי

 במי ,דעתי אודיעך ממני שאלת :ל"וז

 יציאת בשעת והקטן האשה על שעומד

 מן שאינו פי על אף לקרוע חייב אם ,נשמה

 ?עליהם להתאבל שחייב הקרובים

' ר תניא ,מגלחין אלו בפרק גרסינן :תשובה

 בשעת המת על העומד כל ,אומר אלעזר

 זה למה הא ,לקרוע חייב ,נשמה יציאת

 חייבין שהכל ,שנשרף ורהת לספר ,דומה

 יכול זה היה שעדיין ,ל"ז י"רש פירש .לקרוע

 על ,זה רושפי ולפי. ת"ס והוי ,ללמוד

 בתלמוד חייבים שהרי ,לקרוע חייב הזכרים

 ,ת"כס להיות ראוי היה ,קטן ואפילו ,תורה

 שהרי ,לקרוע חייב אינו ,הנקבות על אבל

 ל"ז ן"הרמב אבל. ת"ס להיות ראויות אינם

 ,בגוילין כאזכרות בגוף שהנפש רש,פי

 גדול הפסד שהוא ,הוא בעלמא ומשל

 כאלו עליה לקרוע אדם וחייב ,רבה וחרדה

 כשם ,לומר יש נ"א. לפניו ת"ס נשרף

 מקיימי על קורעין כך ,עליה שקורעין

 של מצות אובדין דבשריפתה ,מצותה

 .מעשה של מצות אובדין ובמיתה ,כתיבה

 אפילו ,רעיןקו מישראל אדם כל על ,הילכך

 הראשון הטעם לפי הנה. ל"עכ אשה על

 קטן ואשה איש ,במשמע הכל ,הרב שכתב

 שהוא משום הוא הטעם שהרי ,וקטנה

 הטעם ולפי. גדולה וחרדה גדול הפסד
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 שהם ,במשמע גדולים ואשה איש ,השני

 אבל ,עשייה של מצות לקיים ראויים

 ,ת"וכ .הם מצוה מעשה בני לאו ,קטנים

 ,ליתא הא ,זמן לאחר מצות לקיים ראויים

 ל"ז הוא הקשה וכן !העתיד על קורעין דאין

 לאמר הדבר וקשה :ל"וז ,י"רש פירוש על

 ראוי ,פסקא ולענין. העתיד על שיקרע

 שהוא ,חדא .ל"ז ן"הרמב כדעת לפסוק

 כדברי הלכה דאמרינן גב על ואף ,להחמיר

 אלא הכי אמרינן לא ,באבל קליהמ

 גם ,תקצ ולדעת ,תנאים במחלוקת

 במחלוקת אבל ,אמוראים במחלוקת

 לחוד דאבלות ,ותו. אמרינן לא ,פוסקים

 .בהדיא בגמרא אמרינן והכי .לחוד וקריעה

 אלא ,בהדיא אמרה לא ל"ז י"דרש ,ותו

 ,דאשה ,ותו .דבריו מתוך כן לומדין שאנו

 ,תורה בתלמוד מחוייבת דאינה גב על אף

 נמי אשה כ"וא .לה יש שכר ,למדה אם מ"מ

 .ת"לס דומה ולהיות ,ללמוד היא ולהיכ

 והכי .לאיש בין לאשה בין קורע ,הילכך

 קתני ולא ,המת על העומד ,לישנא דייקינן

  .נשמה יציאת בשעת האדם על העומד

 ,הוא זכר דאם ,לי מסתברא ,קטנים ולענין

 ולחד ל"ז י"דלרש משום ,עליו לקרוע חייב

 נקבה ואם. הוא הכי ,ל"ז ן"דהרמב לישנא

 ולחד ל"ז י"דלרש ,לקרוע חייב אין ,קטנה

   'ל."עכ .הוא הכי ,ל"ז ן"דהרמב לישנא

ת שבלה "ולכן מותר להשתמש במעיל ס

 ת"כתכריכין, כיון שאדם מישראל הוא כס

 ,זוטרא מר אמר, ב"ע ו"כ במגילה איתא

 אותן עושין ,שבלו ספרים מטפחות

 יןועי. גניזתן היא וזו ,מצוה למת תכריכין

 דהרי, ל"וז, שכתב שם ס"החת בחידושי

 לעשות התירו טעמא מאי ,להבין צריך

 היא שזו נהי, מצוה למת תכריכין מטפחות

 ישתמשו איך קדושה תשמיש מ"מ, גניזתן

 ,קדושה תשמישי נמי דהאי ,ל"וצ? חול בו

 . ת"כס הוי ישראל דאדם

י לוינשטיין דימה את השכל "מרן הגר

ת, שאם אדם משתמש בשכלו לדברי "לס

 ת לרחוב"דומה לזורק ס הבאי,

 יחזקאל' ר להגאון שיחות בקובץ ומצאתי

 חכמת, והובא בספר 'ל"זצ נשטייןילו

 עמוד א"שע מראמ ז"ט חלק 'המצפון

 ,השכל על לשמור שצריך כמה ועד": ז"רצ

 ,תורה ספר כקדושת אותו לקדש חייבים

 ...ממש תורה כספר באמת שהשכל כיון

 ,הבאי לדבר בשכלו משתמש האדם ואם

 השכל. לרחוב תורה ספר לזורק הוא דומה

 למטרה מקודש להיות וחייב ,הוא קדוש

 בתורה ולהשכיל להבין, נברא שלשמו

 חייו למטרת האדם את ולהוביל ומצוות

 . "והנצחי הקיים ואושרו

התפארת שלמה דימה את עם ישראל 

ת "לאותיות התורה, ולכן כתב, דכמו שס

יג נפסל אם אות נוגעת בחברתה, כך המש

 גבול רעהו נפגם שורש נשמתו

' ר) מסקומרד להרבי שלמה בתפארת כתב

 שבועות (,ל"זצ רבינוויץ הכהן חיים שלמה

 שיש ת"הס כל כי :ל"וז, א"ע א"קמ עמוד

 הם ,לתורה אותיות רבוא ששים בה

 ישראל בני נשמות רבוא ששים משורש
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 ,התורה נעשה ומהם ,סיני הר על שעמדו

 ששים יש ,ת"ר ישראל ,הקדמונים כ"כמש

 יש הדורות כל וכן ...לתורה אותיות רבוא

 התורה אז שקבלו הנשמות שורש בהם

 ,השכל מוסר יוצא ומזה. סיני הר במעמד

 בו יהיה לבל ע"א לשמור אדם כל שצריך

 בעסק בחבירו גבול והשגת נגיעה צד שום

 אצלו יראה אם בו יתקנא ולא ,פרנסתו

 בה שי אם ת"בס כמו כי. ממנו יתירה מעלה

 ,גויל מוקף להיות צריך כי פסולה היא נגיעה

 צד מכל לשמור צריך י"מבנ א"כאו כן

 שורש חלק נפסל כן לא אם כי ,נגיעה

 .התורה באותיות נשמתו

 הגוזל מכונת הנשמה - סימן מח
ע, שמי שיש לו קיתון מים חייו "הלכה כר

 קודמים, ואין למסרם לחבירו

 יושה שנים"מ דף סב. : "איתא בב א(

 של קיתון מהן אחד וביד, בדרך מהלכין

 שותה ואם, מתים - שניהם שותין אם, מים

: פטורא בן דרש. לישוב מגיע - מהן אחד

 יראה ואל, וימותו שניהם שישתו מוטב

 רבי שבא עד. חבירו של במיתתו מהם אחד

 חייך - עמך אחיך וחי: ולימד עקיבא

  ."חבירך לחיי קודמים

לחבירו על תנאי  אם היה לו קיתון ונתנו

ש אם נתן לו "כיון דסבר שלא יצטרך, וכ

לשמור, חייב חבירו להחזיר לו, ואם לא 

 החזיר, דינו כרודף בגרמא

 היה יש לדון, אםע, "כיון שהלכה כרו ב(

יש לו ש וןלראובן קיתון של מים, רק כי

את המים  נתןאינפוזיה שמספיקה לו, 

על תנאי שלא יצטרך להם,  ,לשמעון חבירו

האם בסוף התברר שראובן צריך להם, ם לא

צריך שמעון להחזיר לו, אף שבהחזרה זו, 

? ומסתבר, שצריך להחזיר חרץ דינו למות

כיון שאין הבדל בין גוזל את המים  לו,

 ק ב("סט ס סימן) ד"א ביו"מחבירו, שהחזו

 .חזירילא  אם פסק דהוי כרוצח ואסור, לבין

  לשמורמשמעון ו, שאם ראובן ביקש "וק

 .על המים, חייב להחזיר כשראובן מבקשם

 , שאם מסרב להחזיר, דינו כרודף,ומסתבר

 .כ סימןלעיל וככל רודף בגרמא, עיין 

הוא הדין שאם אסור לדחוף את חבירו 

כשרצים אחר מים של הפקר, נידון הדוחף 

 כרודף

נה אות  סימןנ )"קויובהוספות למשנת פ ג(

 באופן שהמים הפקר, ,ק ג(, הסתפק"ו ס

 אם מותרהושניהם רצים להשיג אותם, 

לדחוף את חבירו כדי שיגיע ראשון, דיתכן 

שכיון שלשניהם יש זכות לתפוס, אין היתר 

ור, צד שאספי הל לדחוף חבירו. ולכאורה

ואף אם  יהיה דינו של הדוחף גם כרודף.

נימא שזה ספק, הדוחף לא גרע מכל 'ספק 

  .כא סימןלעיל ברודף', שנתבאר 

ק למי שייכים המים, שייכים אם יש ספ

צ לחשוש שהוא ספק "המים למוחזק, וא

 רודף
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באופן שיש ספק למי שייכים  ,ויש לעיין ד(

המים, ומוחזקים אצל אחד כדין 'המוציא 

מחבירו עליו הראיה', אם יהיה על המחזיק 

דין של 'ספק רודף', או כיון שקם דינא 

חזיק, אין עליו דין ושישאר בחזקתו, וכדין מ

 דף, וכשם שלא אומרים בכל מוחזקרו

ספק גזל, ויצטרך להחזיר מדין ב נכשלש

לא  ,ד"ודיבנ ה"והספק דאורייתא לחומרא, 

 יחשב כספק רודף. 

אין לחייב אדם להחזיר חוב של מים 

 במקום שמסתכן

ובאופן שהמים ודאי שלו, רק יש לו חוב  ה(

של בקבוק מים לחבירו, ודאי שחבירו לא 

בכח, שהרי גם בעל רשאי לחטוף אותם 

המים לא חייב להחזיר במקום שמסכן את 

 סימןהל' צדקה )עצמו כמבואר בחדרי דעה 

 רנב(.

פ "מי שלא מגלה לחבירו היכן מימיו, אע

 שנוהג שלא כדין, אינו רודף

 נ )שם,"תב במשנת פקואמנם במה שכ ו(

שאם בעל המים לא יודע היכן  (,ק ד"ס

ת שחייב השני לגלות לו אהמים שלו, 

ד, שאם לא "בזה מסתבר לענמיקומם, 

 יגלה, לא יחשב כרודף.

מ "מי שהשאיל לחבירו מכונת הנשמה, ע

שיחזירנה לו כשיצטרך, אם חבירו מונשם 

 ונצרך למכונה, אסור לנתקו, דהוי כרוצח

ע אם מותר לחבר את המכונה "בידים. וצ

 לשעון ולקחת בזמן ההפסקה

בן מכונת אמנם באופן שיש לראו ז(

שאיל אותה הה שאינו צריך לה, והנשמ

כשיצטרך לה,  השיחזיר מנתלשמעון על 

וכעת שמעון מונשם ממכונה זו, וראובן 

, נראה שאין היתר לראובן תוצריך למכונ

לנתק בידיים את המכונה  ,לשמעוןאפילו ו

 .מעון, שהרי בזה רוצחו בידיים ממשמש

 אם מותר לשים שעון שינתק ,וצריך עיון

מספר שעות, ובשעת  לאחר את המכונה

, שהרי ראובןהניתוק יחזירו את המכונה ל

אין כאן הריגת שמעון ס בהאי מעשה "וס

בסוף כז  סימןלעיל, ב)עיין  ם ממשבידי

י ", בשם הגרה'תשובות והנהגות'תשובת 

 . זילברשטיין(

מי שגזל מחבירו מכונת הנשמה כשחבירו 

נצרך לה, מותר לנגזל לנתק את המכונה 

דון כרודף שלקח לו את האויר. מהגזלן, דני

 ע"ואם גזל כשהנגזל לא נצרך, צ

ון גזל באיסור שמעאם ש ,אמנם פשוט ח(

בשעה שראובן צריך  את המכונה מראובן

לנתקה  לראובןמותר  לה לנשימתו,

משמעון, אף שבזה עושה מעשה להרוג את 

שמעון, שהרי שמעון התיר את דמו 

ין וא .מראובןבמעשה שגזל את המכונה 

דומה ו ,עושה מעשה אינושעכשיו  ומרל

אסור  , שאם פירשלבועל ארמית בפרהסיא

כל עוד שראובן כבד הנשימה ש כיוןלהורגו, 

חנק, ושמעון מחזיק במכונת יעומד לה

גרע ממה שכתב ראובן, נחשב לרודפו, דלא 

, ד סעיף שפ סימן משפט חושןא "הרמ
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 בספינה וקופץ ,בספינה חמור הכניס"ל: "וז

 החמור והשליך חדא ובא, הבעלט קשיוב

 אז בספינה חמורים להכניס  דרך אם, לנהר

 דאז,  פטור, לאו ואם; לשלם חייב המשליכו

 ל"נ וכן, בזה כיוצא וכל רודף מקרי החמור

 ותשובת ,בתרא הגוזל פרק מרדכי) .עיקר

הנה חזינן, '(. כ סימן נזיקין דספר מיימוני

גופו שה מעשה, המציאות ששאף שלא עו

ד על הספינה נותנת לו שם רודף )ואף מכבי

בדל, אין האורה ששם החמור השתולל, לכ

וגם כאן  .וגם כשרק יכביד יחשב לרודף(

ואף  .על המכונה "יושב ומכביד"שמעון 

ס החמור גורם בגופו "ושס ,שיש לחלק

להריגת הנרדפים בפועל, ואילו כאן שמעון 

ז כיון "לא גורם בגופו הריגת ראובן, בכ

של ראובן, נחשב  "האויר"היא שהמכונה 

כאילו שמעון יושב על ראובן ומכביד על 

נשימתו, וחייב כדין רודף. אמנם אם גזל 

שראובן לא היה את המכונה בשעה שמעון 

כ שניהם נצטרכו לה, וכעת ", ואחלה נצרך

ראובן רוצה לנתק את שמעון, אין נראה 

שמותר לרוצחו בשביל שגזל את המכונה, 

, אלא "רודף", לא היה שהרי בשעה שגזל

 ע. "סתם גזלן ממון, וצ

ס "גם כשגוזל המכונה הוא אדם אחר, סו

המשתמש שלא ברשות נחשב לרודף 

 ומותר לבעלים לקחת את המכונה ,באונס

ל יש לעיין כשהגוזל המכונה "ובכל הנ ט(

מראובן היה אדם שלישי, שרצה לעזור 

כ כיון שהשלישי גזל את "לשמעון, וא

בן היה צריך לה, נחשב המכונה כשראו

כ עכשיו שהמצב "שהוא הרודף, וא

כלל לא יודע שהמכונה מחוברת לשמעון, ש

מכל העוול שנעשה לראובן, האם יהיה 

מותר לראובן לנתק את המכונה ולהחיות 

את עצמו, או כיון ששמעון לא עשה שום 

ן היתר לראובן לנתק לו פעולת רדיפה, אי

ור החממקרה בויש לעיין  .את המכונה

ם בכח את שמעון "ל, כשלקחו עכו"הנ

י הכובד שמונח "והניחו אותו בספינה, וע

שם מטביע את כולם, שלכאורה אף שלא 

ז עכשיו הוא "עשה מעשה של רדיפה, בכ

רודף בגופו את אנשי הספינה, ולא גרע 

 ג בשער לעיל )שהובאמדברי האבי עזרי 

שלתינוק מותר להרוג את הנזרק  (,מג סימן

ם. וכמו כן כאן שאדם "העכו עליו מידי

 חיברשלישי גזל את המכונה לראובן, ו

אותה לשמעון, נחשב שלקח את גופו של 

ס שמעון "ושמעון והניחו על ראובן, שס

ל, "מכביד על נשימתו ורודפו באונס, וכנ

כיון שהמכונה היא האויר של ראובן, יותר ו

לו לנתק את המכונה משמעון, שמפריע לו 

 ם את האויר שלו.לחיות, בזה שנוש

 דין קיתון מים כדין מכונת הנשמה

ששמעון גזל את כה "ל שה"ל צ"ובכל הנ י( 

קיתון המים מראובן, נחשב שרודף את 

ל שהמים שוים לאויר "ראובן, וכנ

 ., נחשב לרודף"שכשיושב עליהם"
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יש לדון, במי שחוטף לחבירו המאויים  

אמצעי הגנה, כאקדח, סולם, ומסיכת 

 שב רודףכ, האם נח"אב

 שראובן ושמעון ויש לדון, במקרה יא(

מתחבאים בפני רוצח שמתקרב להורגם, 

וביד ראובן אקדח, שעל ידו נחשב למוגן, כי 

שיתקרב הרוצח, יוכל להקדים ולהורגו, כ

ואילו שמעון ללא נשק, וכשיגיע הרוצח, 

אם שמעון  .נצליסיכוי להלשמעון  אין

יחטוף את האקדח מראובן, האם נחשב 

מים , שהרי אינו דומה לקיתון של "ודףר"ל

רכי חייו, או לאויר לנשימה, שזה חלק מצ

לא יחשב שמא אלא הוי כדבר צדדי, ו

לרוצח, כמו בחוטף את קיתון  החוטף

בראובן שנמצא  יש לדוןוכמו כן  .המים

ויש לו סולם שאיתו יכול לצאת  ,בבור

מהבור, והנה שמעון רוצה להרוג את ראובן 

, וכך ראובן ת הסולם ויברחי שיקח לו א"ע

האם שמעון בדרכו  .ימות בבור מרעב וצמא

 שיש לטעוןלגניבת הסולם נחשב כרודף, 

ז "אף שרודף בגרמא נחשב לרודף, בכש

הריגת  בזה לא עושה שום פעולה של

ואף שנחשב  .הנרדף, אלא רק מונע הצלתו

דין ולא ימור"לרוצח בגרמא כמבואר בדין 

וכן . נחשב כרודףז לא ברור ש", בכ"מעלין

כ, "אבהיש לדון בחוטף מחבירו את מסכת 

נצל מחומר כימי מזיק, ישעל ידה יכול לה

האם דומה לחוטף מכשיר הנשמה, או 

 . ל"לחוטף את האקדח הנ

 נ דימה סולם לקיתון מים"בעל משנת פיקו

ק ז, "נה ס סימןנ "ועיין במשנת פקו יב(

 סולם שם ונמצא בנהר הטובע"שכתב: 

 נוטל אם, ליבשה עליו לותלע שיכול

 שהרי, רציחה כגרם הוה לסולמו הבעלים

 בעליו גם אם והנה .נצלילה מחבירו מונע

 ,רעוע והסולם, בנהר טובעים דהסולם

 השני ושוב ,יתפרק הראשון שיעלה שאחר

 קודמים הבעלים, עליו לעלות יוכל לא

 לא ואז, קודמים דחייך משום להצלה

 זכותו זה כי ,דחבירו המיתה דגורם חשיבא

 קדם השני ואם .עצמו להציל שקודם ודינו

 טבעו הבעלים כך ומשום ,בסולם ועלה

 הסולם שסילק, רציחה כגרם חשיבא ,בנהר

 הוא וכן, מותו נגרם ז"ועי כדין שלא דחבירו

 ."שבמדבר דמים בקיתון הנידון גם

ועוד כתב, שהחוטף סירת הצלה של חבירו 

ר כשטבעה ספינתו, חשיב רודף, ומות

 לבעלים להשליכו מהספינה

נ "בספר משנת פקוועוד כתב  יג(

, שספינה (ק ג"מח ס סימןבהוספות ל)

י סירות הצלה, "נצל עיטובעת, ויכולים להה

נצל בכל סירת הצלה, יורק אחד יכול לה

וחטף שמעון מראובן את סירת ההצלה, 

דחשיב לרודף, ומותר לראובן להשליך את 

 שמעון מהסירה. 

 , אם התחיל להשתמש בהיתראבל יש לדון

ששמעון כ ,שהסתפק (ק ד"ס)ש "ועיי יד(

ישב בסירת הצלה של ראובן בהיתר, 

ועכשיו טובעת הספינה, האם שמעון חייב 

לקפוץ לים, וליתן את הסירה לראובן, ואם 
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לא יקפוץ מעצמו, יהיה מותר לראובן 

לזורקו, או שכיון ששמעון התחיל 

לקפוץ להשתמש בהיתר בסירה, אין היתר 

 ולזורקו לים.

  

גם אם בעל סירת ההצלה הוא רב החובל, 

שפשע בטביעת הספינה, עדיין חייו קודמין 

 להינצל באמצעות הסירה

ברב החובל שפשע  (,ק ה"ס)ש "ועיי טו(

וגרם שהספינה תטבע, והסירת הצלה 

היחידה שייכת לו, האם נאמר שמותר 

לחטוף לו את סירתו, שהרי בפשיעתו היה 

עוד שהרי אם היו הורגים אותו מבלרודף )

והסיק  .מועד, הספינה לא היתה טובעת(

שמעשה הרדיפה הסתיים לגמרי,  ,שם

בעל הסירה ו, "חייך קודמין" הואדין ה וכעת

 .רב החובל(, מחויב להציל את עצמו )שהוא

ה בשופך לחבירו את קיתון המים, "והו

ע "שעדיין חייו קודמים להינצל בשלו, וצ

 ל"בכל הנ

כיוצא בזה,  (,ק ו"בס)הסתפק עוד ו (טז

ששפך קיתון חבירו במדבר, ונגמר מעשה 

ס עכשיו יש "והרדיפה של שפיכת המים, ס

רק קיתון של מים אחד לשופך הרשע, 

 ל."ע בכל הנ"יב להציל את עצמו, וציומחו

יתכן, שהחוטף מים לחבירו, מותר להרגו 

ז אנס יביא לו מים אחרים, דכיון "אם עי

דף, הותר דמו ואין כאן מאי שנחשב רו

 חזית

הרדיפה, אין שנגמר מעשה כ הנה, יז(

דאי באופן וובו .היתר להרוג את הרודף

שהרודף כבר הרג את הנרדף, אין היתר 

הריגת הרודף היא להורגו, כי כל יסוד דין 

מי  ,כ יש לדון"וא .משום הצלת הנרדף

חטף קיתון מים מחבירו, ולפי הצד ש

רגע שמחזיק את  האמור לעיל נחשב כל

 אם לנחטף ,מה הדיןהמים כממשיך לרדוף, 

לחם עם החוטף ולהחזיר יאין מספיק כח לה

 יאמריבוא גוי אנס וו לעצמו את מימיו,

, וזרוק על זה שחטף לך פצצה קח, לנחטף

ואתן לך אם תעשה זאת מים את המים, 

ובעלמא היינו אומרים שאין היתר  אחרים.

 , אבלוכו'ית להרוג את חבירו, כי מאי חז

שמותר לו להרוג את החוטף כדי  כאן

איך ינצלו חייו,  מ"נפלהציל את חייו, מה 

בהחזרת המים שנלקח לו, או ממים  האם

מאי כאן סברת אחרים לגמרי, שהרי אין 

החוטף התיר את דמו, והפך הרי חזית, ש

תפסיק כ גם כשהריגתו לא "עצמו לרודף, א

את הרדיפה, שהרי גם המים שחטף 

 ל. "וכנ ,ז יהיה מותר"פוצצו, בכית

השותה מי חבירו, אין לחבירו טענה על 

חיות נפשו, דפנים השתן היוצא מזה לה

 ע"וצ חדשות באו לכאן.

כשחוטף המים הזדרז  ,עוד יש לעיין יח(

ושתה אותם, ובזה נפסקה רדיפתו, ואין 

רשות להורגו, ועכשיו דורש הנחטף שמי 

ומותר לו השתן שיצאו מהחוטף שייכים לו, 

גם לחטוף אותם בכח מחבירו ולהחיות את 
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לעצמו את  "מחזיר"נפשו בהם, שהרי בזה 

יש לתמוה על טענה ואמנם  .המים שנגזלו

 ,, שהרי כל טענתו לחטוף את מי השתןזו

שטוען שאתה מחזיק במים שלי  הוא

חזקת המים שלי השנצרכים לחיותי, וב

כ איך יתכן שאחרי "לחיותי, א סקואתה פ

ברור שאינו וטף שתה את המים, שהחו

רודף עכשיו, ויותר מזה הנחטף רוצה 

שהחוטף ימשיך לחיות, כדי שיוכל להטיל 

שתן, שהרי אם ימות, אין דרך להוציא את 

איך בהטלת השתן נהיה שוב  ,כ"המים, וא

רודף, והרי כבר נגמרה פעולת רדיפתו, 

ובאיזה מעשה היא התחדשה? אלא שטוען 

שהגיע אנס שלישי  כגוןל, שדמי הנחטף

כ החליט "וחטף את המים מהחוטף, ואח

לחזור בתשובה, ולהחזיר את המים ממי 

שלקח לו, ועכשיו טוען הראשון, ששוב 

אתה מחזיק במים שלי, ובהחזקה זו אתה 

סק לחיותי, על אף שהיה הפסקה ופ

שלמעשה  ,באמצע, ואילו החוטף טוען

 ,בשתייתי את המים נפסקה רדיפתי

חייב לך חוב ממוני שתקבל אם ועכשיו אני 

א "תזכה לצאת מהמדבר, או לפי החזו

סט, יענישו אותי כרוצח,  סימןד "ביו

ס מי השתן הם "שגרמתי לך למות, אבל ס

פנים חדשות ששיכות לי, ואין לך שום 

רשות לחטוף אותם, ודמי לציור שהחוטף 

כבר שתה את המים של הנחטף, ועכשיו 

דבר, מצא החוטף בקבוק מים אחר במ

שאין לנחטף שום קשר למים אלו, ואם 

ו הוא רוצח את יחטוף אותם, יחשב שעכשי

אין לו היתר לזה, כי  אורהולכ .זה שחטף לו

הרודף היה חייב מיתה, רק בעת שהתעסק 

ברדיפה, אבל מיד שפעולת הרדיפה 

נגמרה, הכל מתחיל מחדש, כאילו לא קרה 

 ע."כלום, וצ

האם דין  נחלקו רבנן ור' יונתן בן שאול,

הריגת הרודף הוא חיוב מיתה, או הצלת 

 ש, הוי רק הצלה וביכול"הנרדף, דלריב

להצילו באחד מאבריו אסור, ולרבנן בכל 

 גוונא מותר

רודף שנפסק מעשה עוד בעניין  יט(

רדיפתו, עיין בספר 'אוהב שלום ורודף 

 יש"ב(, שכתב: -א סעיףשלום' )שער יא, 

 ,חבירו על חץ שזרק במי להסתפק

, רודף עדיין שהוא פשוט נראה רהדלכאו

 אין רהדלכאו אף, כוחו י"ע הוא רודף דהא

. הרדיפה עצורת לא שהריגתו משום ,רגולה

 ה"ד: כב ק"ב א"הרשב בדברי היטב ייןוע)

 המהדיר שהביא ובאחרונים כפות עבד

 ,שהבאנו ט בשער ייןוע(. קוק הרב במוסד

 דברימש ,הביאו משה והאמרי שהאחיעזר

 ממש העראה שבשעת ,משמע י"רש

 ,והקשו. כריתות חייבי בועל להרוג אפשר

 ל"י האם ,ודנו. הצלה בזה אין כברהרי ד

 שגם ל"שס, לחכמים רק הוו י"רש שדברי

, רודף חיוב יש מאבריו חדבא להציל ביכול

 מיתה חיוב זה הרודף הריגת דין כ"ע כ"וא

, הנרדף הצלת משום רק ולא, עליו שחל

 מעשה שהך לומר וםמק יש שפיר כ"וא

 ,שאול בן יונתן' לר אבל .מיתה מחייבו
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, רודף דין אין מאבריו חדבא להצילו שביכול

 אלא ואינו ,מיתה חיוב שזה לדון א"א כ"ע

 לפי ,לדבריהם כ"וא. הצלה לצורך היתר

 .להרגו יש שפיר לכאורה רבנן

ש, האם מותר "יש להסתפק, לריב

להשתמש בגופו של זורק חץ כדי לעצרו, 

הפסיק דשמא הותר להרגו רק כדי ל

 ההרדיפה ולא כדי להציל ממית

 לפי הדין מה להסתפק נראה כ"וא  כ(

 ,הנרדף נפשאת  להציל יכול אם ,ש"ריב

 אלא, הרדיפה יפסיק שבזה י"ע לא אבל

 באופן ,והיינו. הנרדף חיי יציל שממילא

 כתריס הזורק גוף עם להשתמש שיכול

 של פשונ ויציל הרגי ז"ועי, החץ לפני

 ונפשו ,רודף הוא הרי ,אחד דמצד. הנרדף

. מותר לכאורה כ"וא ,הנרדף להצלת ההותר

 נפשו השהותר אלא מצינו לא ,ומאידך

 נפשוב להציל ולא ,הרדיפה להפסיק

 זו שאלה והנה. ע"וצ ,הרדיפה של מהמיתה

 ננקוט אם ואף, האחיעזר בדברי התלוי אינה

 שבזה בלי רודף להרוג כלל כזה צד שאין

 ולא .הצלה יש דידן בציור הרי, הצלה היהי

 הקורא תמהי שלא אלא ,דבריהם הבאתי

 שאין בציור מרודף הצלה שייך האיך

 ולזה, הרדיפה פעולת עצם מפסיקים

 .כזו הצלה יש ודאי דבריהם דלפי הבאנו

וכן יש להסתפק, במי שהרעיש וגרם 

לגויים לרדוף, שדינו כרודף, האם מותר 

הגויים כדי לגרום לה  לזרקו מתחת מכונית

 נזק ולהפסיק רדיפתם

 והיינו. ציור בעוד לצייר יש ולכאורה כא(

 ועלולים אותם מחפשים שהגוים בציור

 שמי הפוסקים דנקטו, אותם להרוג

 הגוים לב תשומת ומעורר רעש שעושה

 חדבא להסתפק יש כ"וא. רודף הוה

 ועכשיו, שמעו םיוהגוי רעש עשה שאמנם

 של גוף זריקת י"וע, יםהיהוד אחרי רודפים

 של המכונית גלגלי תחת יהודיםהמ חדא

ייגרם  אבל, ייהרג היהודי אמנם, יםיהגו

 האם. ינצלו היהודים ושאר למכונית היזק

 תחת הרעש שעשה היהודי לזרוק מותר

 .המכונית גלגלי

כמו''כ, יש להסתפק האם מפיל גל אבנים 

על חבירו, חייב להסתכן בפיקוח הגל, וכן 

טביע חבירו, חייב להסתכן בהצלתו האם מ

 מהמים

 רחוק בציור שציירנו אף והנה (בכ

 לציירו יש, החץ לפני כתריס גופו שזורקים

 ט בשער הבאנו דכבר. מאד מעשי בציור

 ד סימן דבר בזכר לנדוי ד"הגר דברי

 כדי עצמו להרוג חייב גם עצמו שהרודף

 גל שהפיל במי הדין מה כ"וא. הרודף ליצול

 הוא להצילו היחיד והדרך, חבירו על אבנים

 אבל, ויחלצו הגל תחת ילך שמישהו י"ע

, להחולץ גדולה סכנה היא זו פעולה

 וצריך. ליכנס חייב לא בודאי אחר וממילא

 ונראה. ליכנס חייב הגל מהפך האם לבאר

 בזה רדיפתו באמצע נקרא שהוא פשוט

 יותר עוד ובציור. הורגהו עליו שהניח שהגל

 עמוקים למים יפול שחבירו גרם אם מצוי
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 י"ע כ"וא, טוב לשחות יודע אינו הזורק וגם

 כ"וא. נפשו מסכן חבירו להציל כניסתו

 תלוי סכנה במקום למים ליכנס חיובו

 הרודף בנפש הצלה דין יש האם בספיקן

ל ספר 'אוהב שלום ורודף ", עכ"דא בכגון

 .שלום'

מוכח מרש''י בסנהדרין, ונפסק להלכה 

ן מחללים שבת להצלת בא במשנ''ב, שאי

במחתרת שנפל עליו גל בשעה שמותר 

 להרגו, כיון שהוא גברא קטילא

אם נגמר פעולת דדין זה ש ,ודע כג(

 נידון בהרחבהאין רשות להורגו, הרדיפה, 

, מידידי 404)מס'  'עולמות'של בשיעור 

בעניין  ,א("ג יעקב זילברליכט שליט"הרה

ורו הוא ומק מנוטרל', רודף'הריגת או הצלת 

בשם  (,רצד עמוד, עז תשרי) מוריה קובץמ

 מסכתמ והביא א."הרב צבי רייזמן שליט

 הבא" שדין שם איתאד, :(עב) סנהדרין

 בין" נאמר", דמים לו אין"ש" במחתרת

 לא" ,ששת רב וביאר ."בשבת בין בחול

 ופירש ."הגל את עליו לפקח אלא, נצרכא

, הגל עליו נפל חותר כשהיה אם: "י"רש

 את ומחללים הגל את] עליו חיןמפק

. נפשות עסקי על בא דלא היכא[ השבת

 דניתן כיון, נפשות עסקי על בא אם אבל

 הוא קטילא גברא, התראה בלא להרגו

 ". חתירה משעת

" במחתרת בא"הש ,י"רש בדברי ומבואר

 נחשב, חתירתו בשעת הגל עליו שנפל

 מותר שהרי, שעה באותה" קטילא גברא"

 כשהיה הגל עליו שנפלכ ולכן ,להורגו

 על השבת את לחלל אסור", קטילא גברא"

 שנפל שעה שבאותה ולמרות. להצילו מנת

, אחד אף סכןומ רודף לא כבר, הגל עליו

 הגל את מעליו מפקחין אין זאת בכל

סימן ) גדול אור ת"בשו שכתב כפי, בשבת

, י"רש כוונת ברור נראה" ה 'והוא'(:"א, ד

 חשש אין ובש דהשתא באופן אף דמיירי

, הגל שנפקח לאחר הבית בעל את שיהרוג

, כעת להרגו ניתן לא ושוב רדיפתו ופסק

 שנפל הגל את עליו מפקחין אין הכי אפילו

: דבריו את והוכיח". רודף שהיה בעת עליו

 לחוש יש כן גם דהשתא באופן מיירי דאי"

 כן אם, הגל נפקח אם הבית לבעל שיהרוג

 דאין שיטאופ ,בידיים להורגו ניתן הא

 ".מפקחין

 סימן) ברורה במשנה להלכה הובא זה דין

 בענין במחתרת הבא" ק ט(:"שכט ס

 עליו נפל חתירתו ובעת, להורגו שמותר

 קטילא דגברא, אותו מפקחין אין, הגל

 ".הוא

והקשו החלקת יואב והאג''מ, למה אין 

מצילין אותו, הרי כשנפל עליו הגל פסקה 

א אינו גברא רדיפתו ואסור להרגו, וממיל

 קטילא

 כפי, היא המתבקשת התמיהה אולם כד(

)לבעל  דקשייתא קבא בספר שהקשה

 מכיון הלא" :וז''ל, (קושיא אהחלקת יואב, 

 עליו ואין, יהרוג לא שוב ,הגל עליו שנפל

 שהיה אף כן ואם, כלל רודף שם עוד
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 מחללין אין אטו מקום מכל, רשע מקודם

 חתרתממ שיצא כמו וליהוי, רשע על שבת

 וכן". מפקחין דוודאי, גל עליו נפל כך ואחר

( קנא סימןב "ד ח"יו) משה האגרות הקשה

 יוכל לא שוב הרי הגל עליו שנפל כיון"

 לבעל אסור וממילא, הבית בעל את להרוג

 גברא חשיבות ונסתלק להורגו הבית

 קטילא גברא הוא דברודף. מיניה קטילא

 אטעמ מאי כן ואם, להורגו שיכול לזמן רק

 ". להצילו בשבת הגל את עליו מפקחין אין

 

ותירץ האג''מ, שכיון שנפל עליו הגל 

בשעה שהיה גברא קטילא, אינו בכלל שאר 

 אדם שנאמר בהם ''וחי בהם''

 גדול האור כתב י"רש דברי ביישוב כה(

 הוי עליו הגל נפילת שבעת משום" :(שם)

 מפקחין אין הכי ומשום, קטילא כגברא

 וכדבריו". רדיפתו פסק כברש אף, עוד עליו

 לומר וצריך" :(שם) משה האגרות כתב

 לא, רודף שהיה בעוד הגל עליו דנפל דכיון

 משום, שבת באיסור להצילו שוב ניתר

". בהם וחי בו דנאמר אדם סתם בכלל דאינו

 על חל" חתירה"ה ובשעת מאחר, כלומר

 גברא" הוא הרי", רודף" דין" במתרת בא"ה

 וכבר" מנוטרל" ואשה לאחר גם" קטילא

 אין ולכן, הגל עליו שנפל בגלל רודף אינו

 .הגל את ממנו לפקח כדי שבת מחללים

ר' יהושע מקוטנא תירץ, שאין מצילין 

אותו, כיון שבגלל רשעותו הו''ל בכלל אלו 

 שנאמר עליהם ''לא מורידין ולא מעלין''

)לר' יהושע מקוטנא,  מלכו הישועות כו(

 של תירוצו את ביאה ,(ב הל' א"הל' שבת פ

 קאמר מאי ידענא ולא: "וכתב, גדול האור

: וביאר". קטלא בר אינו הצלה בשעת שהרי

, הוא קטלא בר לאו במחתרת שבא אחר"

 לא בכלל דהוא לומר יש מקום שמכל אלא

 נפילת שלאחר למרות". מעלין ולא מורידין

", במחתרת בא"ה על" רודף" דין אין, הגל

 הצלת בדיני ולםא. להורגו אסור ובוודאי

 מורידין לא" עבירה עוברי על נאמר, נפשות

 אבל בידיים אותם הורגים לא -" מעלין ולא

 אותם[ מצילים" ]מעלין" לא, לבור כשנפלו

 וזו, למות אותם מניחים אלא, מהבור

 על שנפל הגל את מפקחין שאין הסיבה

 .במחתרת הבא

דעת המאירי, שאין להרוג את הרודף שנפל 

ומחללים עליו שבת, אבל רק אם עליו הגל, 

 ודאי חי ולא אם יש ספק שמת

 את להציל שאין, י"רש לדעת בניגוד כז(

 גם, הגל עליו שנפל במחתרת הבא של חייו

 המאירי כתב ,רודף אינו שכבר בשעה

 הבא את להרוג שאסור ,(שם סנהדרין)

 אינו וכבר היות, הגל עליו שנפל במחתרת

. הגל את עליו לפקח יש ובשבת", רודף"

 אין אזי, חי עדיין הוא אם ספק יש אם ורק

 .בשבת הגל את עליו מפקחין

ויש לעיין, אם אינו רודף, למה אין מחללין 

 שבת להצלתו מספק ככל יהודי

)לר' יעקב משה  זבול בית ת"בשו כח(

: וכתב המאירי דברי הביא( סימן א, חרל''פ
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, רודף איננו עכשיו אם, נפלאים והדברים"

, חי לספק בוודאי חי בין  מינה נפקא מאי

 ביומא שנינו שלמה משנה והלא, מת ספק

 ספק חי ספק הגל את מפקחין( א, פג)

 ".מת

הבית זבול, שאין כאן חובת הצלה, וביאר 

 כיון שיש ספק שישוב לבצע זממו

 כי ,זבול הבית ביאר זו קושיא ומתוך כט(

 הבא את להרוג שאסור המאירי דברי

 כשהוא נאמרו, גלה עליו שנפל במחתרת

 ולא ספק וכשיש. בוודאות רודף אינו כבר

 שישוב יתכן ועדיין, רודף אינו שכבר ברור

, ועשה בקום להורגו אסור, זממו את לבצע

 תעשה ואל בשב להריגתו לגרום מותר אך

]א.ה  .עליו שנפל הגל את לפקח ולא

וכוונתו, שאז בספק, בוודאי אין חובת 

 הצלה[.

ן חובת הצלה, במחבל ולפי''ז, הו''ה שאי

 מנוטרל שיש חשש שימשיך לפגוע

 אם ספק כשהיה, דידן דוןיבנ זה ולפי ל(

 על יש שמא", רודף" הוא המנוטרל המחבל

 בקום להורגו אסור אמנם, נפץ חגורת גופו

 לגרום מותר כי להצילו חובה אין אך, ועשה

 .תעשה ואל בשב להריגתו

ת וכן היא דעת הגרב''ד פוברסקי, שאין חוב

 ספק שישכ הגל עליו שנפל רודףהצלה ל

, והסתפק, לרדוף ישוב הצלתו שלאחר

שיתכן שגם אם הסיכויים לכך נמוכים, אין 

 להצילו, כיון שקיבל עונשו

 בקונטרס דקשייתא קבא בספרוכן  לא(

 דב ברוך רבי דברי הובאו, דיישובא קבא

 את שביאר', פוניבז ישיבת ראש, פוברסקי

 עליו שנפל רודף הצילל איןש ,המאירי דברי

 הצלתו שלאחר חשש שיש זמן כל, הגל

 ,שהסתפק במה ש"ועי] לרדוף ויחזור ישוב

 הרודף על הגל שנפל לאחר, גיסא שמחד

 שישוב לכך והסיכויים", ומוכה חבול" והוא

 חיוב ישוב"ש לומר יש, קלושים הם לרדוף

 היות, גיסא מאידך". הרודף על הצלה

 בעונש ףהרוד נתחייב הרדיפה ובשעת

 כדי להצילו חובה עלינו מוטלת לא, מיתה

 [.עונשו את ממנו למנוע

יש שני סוגי רודפים: ליחיד, ע''י איום 

הריגה ממשי. ולציבור, ע''י תכסיסי 

 מלחמה כריגול

 הרב צבי רייזמןדבר מעניין חידש עוד  לב(

 אופנים שני שיש ,בקובץ מוריה א"שליט

 - יחידב". להורגו השכם להורגך הבא" לדין

 כאשר", ורודף"ו" במחתרת הבא" דין והיינו

 וכדי, להורגו שבאים בסכנה נמצא היחיד

 בא"ה את להרוג לו מותר, מהסכנה להינצל

". הרודף" את להרוג עליו וחובה", במחתרת

 הציבור על סכנה יש כאשר - ובציבור

 להרוג מנת על פעולות העושים מאוייבים

 וואפיל ,מלחמה בתכסיסי הציבור את

 יניםיהמד כמו, ממש להרוג באו כשלא

 את לפתות מואב בנות את לשלוח שיעצו

 נגד ובחנית בחרב נלחמו ולא ,ישראל בני

 להשכים הציבור על חובהשאז , ישראל בני
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]כמו  להורגם עליהם הזוממים את ולהרוג

)במדבר רבה פר' כא  מדרששאמרו חז''ל ב

 אמרו מכאן, המדינים צרור את" אות ד(:

, והובא "להרגו השכם להורגך בא חכמים

ה 'המשנה "במאירי סנהדרין עב. ד

 .[החמישית'

ולציבור מותר להרוג את רודפיו, משעה 

 שפתחו בתכסיסים נגדו

 השכם להורגך הבא" דין בין והחילוק לג(

 השכם להורגך הבא" לדין ביחיד" להרגו

 הותרה שליחיד שבעוד, הוא בציבור" להרגו

 הבא את הרוגול להקדים עצמית הגנה

 או הסכין כאשר רק והרודף במחתרת

 היא המוות וסכנת, על אל מונפים האקדח

 הרי, והרודף במחתרת הבא של במעשה

 להקדים עצמית הגנה הותרה שלציבור

 פעולות העושים האוייבים את גם ולהרוג

 כגון, מלחמה בתכסיסי להרוג מנת על

 .בזה וכיוצא ריגול או פיתוי

עמיד את חידושו של בספר אוהב שלום, ה

רש''י שגם רודף שנפל עליו הגל א''צ 

להצילו, ברודף בכוונה שהיה עליו דין 

מיתה, אבל ברודף שלא בכוונה, פשיטא 

 שאם לא מאיים יש להצילו

שדייקו ל "ועל דברי האחרונים הנ לד(

, כשבא על עסקי י בסנהדרין עב:"מרש

נפשות, ונפל עליו הגל, שאין להצילו, כי 

עיין במה ילא הוא משעת חתירה, גברא קט

שכתב בספר אוהב שלום ורודף שלום שער 

 תמוהים והדברים..."ל: ", וזד-א סעיףי 

 אף רה,ולכאו. רודף אינו כבר הא רה,לכאו

 ע"הגרח שדייק הצד כמו ננקוט אם

 שחל רודף חיוב שיש, ט בשער שהבאנו

 בשעת אפילו להרגו מותר וממילא, עליו

, להצילו מדי אוחרמ כבר שזה אף, המיתה

 על יעלה וכי. רודף עדיין כשהוא רק זה אבל

 אחר ובא חבירו אחר שרדף שמי הדעת

, לרדוף הפסיק ולכך, מידו הסכין והוציא

 להצילו שאין, חולה ההיהנ שנתיים ואחר

. רודף שם כבר עליו שחל משום בשבת

 ובמילים. גל עליו לנפל זה ציור בין מה כ"וא

 הפסיק וזה לג עליו נפלה אם אחרות

 כמה ואחרי, בסכנה אינו אבל רדיפתו

רה לכאו, טיפול וצריך נחש נשכו שעות

. בשבת להצילו הגל עליו לפקח שיש פשוט

 שיש הסכנה לבין הנחש סכנת בין מה כ"וא

 בקבא ייןוע. הגל תחת שהיא מצד לו

 אחרונים הרבה בדברי החדש דקשייתא

 דכיון משום שביארו ויש... הקושיא ליישב

 בזמן מכה כשקיבל כ"א, דמים לו אין ודףדר

 כמו דהוה, ז"ע הצלה דין אין, דמים לו שאין

 זה דבר בודאי והנה. מיתתו אחר שקיבלו

 בר שהוא דינו, במת דאף דנראה, טובא ב"צ

 ובשעת לב מהתקף שמת מי ונצייר. הצלה

 ההי חי ההי שאם באופן רגלו נחתך מיתתו

 ההי שעות 8 תוך ייתפרו לא שאם מצבו

 אבל המת את החיה ומישהו, מהדימום מת

, ממש פשוט וכמדומה. מדמם עדיין

 שכיון טענה ואין, בשבת להצילו שאפשר

 אין מת הכשהי קרה המסכנו מצב שהך

 מבואר הדברים כנים ואם. להחיותו סיבה
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 להחיותו אפשר במציאות קטילא שגברא

 קטילא גברא ולמה, קטילתו שפקע אחרי

 באמת, מהלך הך לפי רהולכאו, כן אינו בדין

 .ע"וצ ,בשבת יצילוהו לא זה בציור

 בדברי אחר ביאור שיש וכמדומני

. הבנתי כפי זה את ואמחיש, האחרונים

 יכול אינו ושמעון, שמעון אחרי רודף ראובן

 הכבד אבן זרק ולכך מאבריו חדבא להצילו

. הכרה מחוסר עכשיו וראובן ,ראשו על

 הוא לםהו רפואי טיפול לו יתנו אם אבל

 האם. רופא הוא ושמעון, לחיות יכול עדיין

 שראובן ברור זה והנה. לרפאותו חייב הוא

 מחוסר שהוא מכיון דהא, רודף אינו כבר

, באזיקים ידיו לקשור יכול שמעון, הכרה

 לומר סברא יש האם. בו לטפל כך ואחר

 לו הדהי דכיון, בו לטפל שמעון לחייב דאין

 דבר זה כ"א, ולהורג האבן עליו לזרוק דין

 לא ואם, להורגו זכות לו שיש לומר והיפוכו

 אינה זו סברא אמנם. לרפאותו חייב הצליח

 להציל כדי הוא להרגו הדין דהא, כ"כ מובנת

 ,הצלה צריך לא שכבר מצב נוצר ואם ,חייו

 הך לגרום דין אז ההי אם לי איכפת מה

 ."...מצב

ובמסקנת דבריו כתב, שיש לחלק בין רודף  

נה, שבו יש דין מיתה גם ללא הצורך בכוו

בהצלה, ולכן כתב רש''י שאין בו חובת 

הצלה כשנפל עליו הגל, לבין רודף בשוגג, 

שברור שהדין להמיתו הוא רק כשמהווה 

 איום.

מי שהתנה עם חבירו, שיתרום לו כליה 

בתנאי שאם יצטרך יחזירנה לו, פטור 

מלקיים את התנאי, דהו נגד התורה, כיון 

 לאבד עצמושאסור 

נ )הוצאה חדשה, "ע במשנת פקו"ע לה(

ק א(, בשמעון שתרם כליה "צט, ס סימן

שמעון את  יצטרךכשלראובן, בתנאי ש

וכתב שם, שאסור  .הכליה, ראובן יחזיר לו

פ שהוא התחייב, "להרוג את ראובן אע

דמתנה על מה שכתוב בתורה )שאסרה 

 לאבד עצמו(, תנאו בטל. 

תורם, כיון  מותר לנצרך לכליה לרמות

שפיקו''נ דוחה לאיסור רמיה, ואפילו 

הבטיח כסף מותר, דמותר לגזול לפיקו''נ, 

 וישלם כשיהיה לו

שאם ראובן  ,ולכאורה נראה להוסיף לו(

יודע את ההלכה הזאת, ושמעון לא יודע, 

שמותר לראובן בעורמה לעשות את 

פ שמטעה את שמעון, כי "העיסקא, אע

וצה לחיות, שראובן ר "וחי בהם"מצוות 

פ "דוחה את האיסור לרמות את חבירו, ואע

שאין היתר לקחת בכח את כלייתו של 

 תבאריחבירו כדי להציל את עצמו, וכפי ש

ג "ז בכה"בכ ,נגבשער ג סימן  לקמן

וכן יהיה  .ששמעון נתן מרצונו, אין איסור

בציור )שיותר מצוי(, שראובן יסכם עם 

ם לו שמעון, שיתרום לו כליה, וראובן ישל

חצי מיליון שקל, ואחרי ההשתלה, יתברר 

שאין לראובן כסף לשלם, ורימה את 

שמעון, ועכשיו אסור להחזיר את הכליה 

ראובן נחשב שגזל כסף ש ולמרות .ל"וכנ

להציל את כדי  מותר לגזולאבל לשמעון, 
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, ולא נחשב (ק ס:"ב)עצמו, כדעת תוס' 

ס עכשיו הוי "וכגוזל אברו, שאסור, כי ס

עלמא, ואין לשמעון טענה על כחוב ב

לקיחת האבר, אלא טוען שחייב לו כסף, 

ולכן מותר לראובן לרמות את שמעון 

)ולהבא יידע שמעון לגבות את כסף לפני 

 סימןאמנם לפי הבנין ציון ) ההשתלה...(.

קע(, שאין היתר להציל עצמו בממון חבירו 

כ לשלם, ודאי שאסור "באופן שלא יוכל אח

 ת שמעון.לראובן לרמות א

אין שייך קנין באברי אדם המחוברים 

לגופו, ולכן גם אם שילמו לאדם כדי 

 שיתרום כליה, יכול להתחרט ולא לתרום

אלא דיש לעיין אם לראובן יש כסף,  לז(

ועשה עסקא עם שמעון, וכבר שילם את 

הכסף, ועשו את כל הקנינים להתחייבות, 

ולפני שהתחילו בהשתלה, רוצה אחד 

זור בו, האם יכול לחזור בו, מהצדדים לח

והשאלה היא בין שהכסף קיים ויכול 

להחזירו, והשני לא רוצה לבטל את 

ז "העסקא, ובין שהכסף כבר 'נאכל', ובכ

שמעון רוצה לבטל את תרומת כלייתו, 

ולגבי הכסף שכבר ביזבז... הוא יחזיר לאט 

)אם ראובן  לאט בתשלומים לראובן...

ת חובו...(, יספיק להשאר בחיים לגבות א

א שהובאו בספר "ע בדברי הגריש"ע

, (קלז סימןב "ח)'שיעורי תורה לרופאים' 

. דלא שייך קניין על אבריו של אדם

חילק, שכל  (ק יג"ק ס סימן)נ "ובמשנת פקו

עוד האבר מחובר בגופו, לא תופס שום 

קניין בזה, אבל אחרי שנכרת מגופו, נחשב 

 ככל נכסיו, שיכול למוכרם. 

אחר שנכרת האבר שחשיב ממונו, גם אם ל

איו לומר דאסור למכור כליה לגוי, כיון 

שכשיסירנה יתחייב לתת ליהודי, דהכל 

הוא מעשה אחד של מכירת האבר, שמותר 

 כיון שאין חיוב למסור אברו לחבירו

טז, לדון כשיש ק "פ זה, כתב בס"וע לח(

וחולה גוי, הזקוקים  לפניו חולה יהודי

א, אינו מחויב ליתן לכליה, והתורם הברי

ז, "אברו להציל את היהודי, כדברי הרדב

ורוצה התורם  בשער ג סימן יא, אובושה

למכור כלייתו לגוי שמוכן לשלם הרבה 

שלאחר שיכרתו לבריא  לפי''ז, יצאכסף, ו

את הכליה, תהפוך להיות ככל נכסי ממונו, 

ושוב חייב להציל בה דווקא את היהודי, 

ן כאן שאלה, שלא ד אי"ולענ. ע"ונשאר בצ

דנים על כל חלק וחלק מהתהליך, אלא 

מעשה אחד של מכירת הכליה לגוי,  נחשב

ואין לחלקו לשלבים, וכמו שכתבתי בשם 

ר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג "מו

, שמותר לעשות בשער ג סימן יטא, "שליט

ניתוח לב פתוח, הגם שהרופא עושה את 

 "בהם וחי"המנותח לטריפה, ואין היתר של 

ז כיון שבסוף "דוחה איסור רציחה, בכ

הניתוח לא יהיה בגדר טריפה, כי הרופאים 

כ דנים על כל התהליך "יחזירו לו לב טוב, א

כיחידה אחת, שנכנס ויצא מהניתוח כאדם 

תהליך אחד של  כאןרגיל, וכמו כן כאן יש 

ומה  .ניתוח להוצאת הכליה, ונתינתה לגוי
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דומה בדיני ן ק יז, לנידו"שהשווה שם בס

לשאר מצוות  ,121 השבת אבידה, ובהערה

שבתורה, וכגון מי שנמצא בביתו, ובית 

הכנסת רחוק מיל ממנו, ופטור מתפילה 

כשיו רוצה לצאת מביתו למקום במניין, וע

או אפשר שאפילו אם ]כנסת הבית ליד 

שאם  נחייבורוצה ללכת מיל לצורך טיול, 

כתב טרח למניין, וכמו ששיכבר טורח, 

שאם  ,סזבשער ג סימן א, שהובא "החזו

לא מספיק לעליה לרגל, ו חומש ממונ

וקיבל פטור ממצוה זו, ועכשיו רוצה לקחת 

 חייב לעלותוללכת לטיול,  ואת כל ממונ

ללכת  כ אחרי שבלאו הכי רוצה", א[לרגל

ין, וכמו כן נלשם, יהיה חייב להתפלל במ

תו יהיה אחרי שמוכן בכסף לתרום כליי

נראה ודמיון זה  .ם בחינם ליהודיחייב לתרו

תהליך "בעיני לפלא, דשם לא שייך סברת 

ל, אלא מגדרי חיוב טירחא "הנ "אחד

 הבמצוות, פטרו אותך מדבר שבעצם הי

, לפטרושאין סיבה  כשהתגלהב, אבל ימחוי

ז "ד שסובר הרדב"תחייב, אבל בנדישוב 

שאין שום חיוב לאדם לתת אברו להצלת 

שגילה שאחרי  ,לומר לוחבירו, מהיכי תיתי 

תחייב לתת ימוותר על האבר דעתו ש

לתת  שהרי מעולם לא התחייבליהודי, 

ליהודי, ומה שעכשיו האבר בחוץ, הרי לא 

ר "תי ממוחדהוככו מחלקים זאת לשלבים, 

  .ל"הנ

מי שמלווה כסף לחבירו, האם יכול 

להתנות עימו שאם לא יפרע, כליתו או 

 שערו יהיו ערבים לחוב?

יש לעיין, באופן ששמעון הלווה כסף  לט(

לראובן חבירו, וחתמו חוזה שאם לא יפרע 

 "ערב"את ההלוואה, הכליה שלו תהיה ה

להחזרת החוב, כלומר שמעון שנצרך 

מראובן אם לא להשתלת כליה, יקבל אותה 

 יהיה לו כסף להחזיר, האם תופס הסכם זה?

והוא הדין שיש להסתפק, במקרה שהלווה 

יכם עימה שאם לא תפרע, לאשה כסף, וס

 שערה יהא ערב לחוב.

 

וזה פשיטא שאי אפשר להתנות שאם לא 

יפרע יחבול בו, כיון שהוי מתנה על מה 

 שכתוב בתורה שאסרה לחבול בחבירו

ואמנם זה פשוט שאם סיכם עם ראובן  מ(

שאם לא יפרע, יחתוך את אצבעו ויאכילנה 

לכלבו, ובזה יפרע וימחל חובו, לא חלה 

בות, דאף אם יפתרו את בעיית ההתחיי

האסמכתא שבדבר, כעצות המפורטות 

, רז סימן) משפט חושןא ב"במחבר והרמ

 אין, מעכשיו קנה: האומר לכ"טו(: -יד סעיף

 עליה שקנו אסמכתא... כלל אסמכתא כאן

 שלשה וכל, קנה זה הרי, חשוב דין בבית

 דין בית מקרי אסמכתא בדיני דבקיאי

 בשטר לכתוב צוה ואם... זה לענין חשוב

 דלא גב על אף, חשוב דין בבית ממנו שקנו

 עדים כמאה דין בעל דהודאת ,מהני, קנו

אם כותבים בשטר ההלוואה  ,כ"וא ."...דמי

ד "שקנו ממנו בפני בי", וגם "מעכשיו"גם 

ז לא "ובכ , אין בעיית אסמכתא."חשוב

ל, שהרי התנו נגד דבר "תופס ההסכם הנ
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ה הוי איסור שכתוב בתורה, כיון שחבל

 חושן) ע"דאורייתא, וכפי שנפסק בשו

 לאדם אסור"א(:  סעיף, תכ סימן משפט

, בלאו עובר הכהו אם, וחבירו להכות

 ואם, (ג, כה דברים) 'יוסיף פן': שנאמר

 להכותו שלא רשע בהכאת תורה הקפידה

, "צדיק בהכאת וחומר קל, רשעו על יותר

אם עשו תנאי שאם ראובן לא ודמי ל. ל"עכ

 יצטרך ללבוש שעטנז.שלם בזמן, י

אבל תנאי של תרומת כליה ושיער אינו נגד 

ע אם חל "התורה, דהא רבים התירו זאת, וצ

 ז ערבות"ע

, שסיכם עם ראובן ''דבנדאבל  מא(

 שתתרום אשהלו כליה או עם שיתרום 

ירים, שיער, ולתרום כליה רבים המת

ון שלראובן יש כדהובא לעיל בסימן זה )מכי

ות בריאות, ויכול לחיות עם אחת, שתי כלי

כי לצורך  ,חובל בעצמו איסור  ואין כאן

מותר לשיטות  נ של שמעון החולה"קויפ

פשיטא שאין עבירה בשימוש ל(, ו"הנ

כ אין כאן מתנה על מה שכתוב "אבשיער, 

ד יחייב אותו "ע אם בי"כ צ"בתורה, א

לקיים ההסכם כשלא יהיה לו כסף להחזיר 

 את ההלוואה.

 ברור שלגבות כליה בחובו בלי תנאי איוזה 

ש שאין גופו של "אפשר, דהא כתב הרא

 לווה משועבד למלווה

אמנם אם לא התנו זאת בהסכם  מב(

ההלוואה, אלא ראובן לווה כסף משמעון 

כ אין לראובן כסף להחזיר, "בסתם, ואח

ואין גם נכסים שאפשר לגבות מהם, 

ושמעון טוען שזקוק לכליה, וראובן יוכל 

תת אחת משלו בתמורת החוב, שזה ל

 ת"שופשוט שראובן פטור, כדמצינו ב

 ועל"(, שכתב: י סימן סח כלל) ש"הרא

, ברגש חכמי בו נסתפקו אשר האחר הדבר

 חוב שטר מוציא יהודי שום רשאי יהא אם

 שטר אותו בכח גופו לתפוס, אחר יהודי על

 שם בשטר כתוב שיהיה פי על אף, חוב

 ממון ללוה אין שאם, הוא ברור דבר. המלוה

 לוה של גופו המלוה יתפוס לא, לפרוע

. חובו בשביל, ימכרנו או, בו וישתעבד

: דכתיב, נמכר הוא בהיגנ בשביל דדוקא

 ל"חז ודרשו, 'בגנבתו ונמכר לו אין ואם'

 בגנבתו, בכפילו ולא בגנבתו(: .יח קדושין)

 . "בחובו ולא בגנבתו הדין והוא, בזממו ולא

ש, שאין תנאי בין "אפ שכתב הר"ואע

הלווה למלווה מתיר שעבוד ויסורין 

 למלווה, אבל תרומת כליה אינה בכלל זה

ואמנם לכאורה יש תשובה לשאלתנו,  מג(

גם בשהתנו בינהם שיפרע מכלייתו, 

 ואפילו"ש שם, שכתב: "מהמשך דברי הרא

 על חל השעבוד אין, לכך גופו שעבד אם

 יןא, כעבד למכרו גופו שעבד דאם. גופו

 בזמן נוהג עברי עבד דאין, חל זה שעבוד

 להשתעבד יכול אינו עצמו המלוה וגם ,הזה

 אינו לו שיפרע עד ליסרו ש"וכ .בגופו

 קטע, עיני את סמא האומר: דתנן; רשאי

, לפטור מ"ע, חייב, רגלי את שבר, ידי את

, בו להשתעבד, יתפשהו למה כ"וא; חייב
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יש  . ואמנם"רשאי אינו, ליסרו, רשאי אינו

ש, כי שני "לדחות שאין ראיה מהרא

ד, כי מה שטען "טענותיו לא יועילו לנד

שאין עבד עברי בזמן הזה, לא נוגע 

לשאלתינו שכן נוהג בזמן הזה תרומת 

כליות, וכן טענתו שאסור להרשות לחבול 

ל, ששאלתינו "ד כנ"בגופו, אינו ענין לנד

היא לשיטות שאין איסור לתרום כליה 

 ע."שות. וצלצורך הצלת נפ

יתכן שאם ישבע הלווה, שאם לא יפרע 

יתרום את כלייתו למלווה, יתחייב לעשות 

 כן

ל "ולכאורה יש עצה שההסכם הנ מד(

יחייב את ראובן לתת כלייתו לשמעון, 

והיא: שראובן ישבע שאם לא יפרע בזמן 

ל "ש הנ"יתחייב לתת כלייתו. דהנה הרא

 גביית הלכות משפטע )חושן "נפסק בשו

 על התנה ואפילו"(: טו סעיף צז סימן המלו

 זה לו וכתב, גופו את המלוה שיתפוש עצמו

 לאסרו לא יכול ואינו, מועיל אינו, בשטר

א: "אבל הוסיף הרמ ."בו להשתעבד ולא

 נשבע אם, לשלם לו אין אם דאפילו א"וי"

 לקיים צריך, שישלם עד חבוש להיות

כ "וא ."(ד"תפ סימן ש"ריב) שבועתו

 ע."ד. ועדיין צ"ה לנד"לכאורה ה

ש, שתועיל "לשון הריבכך גם משמע מ

 שבועת הלווה לתרום כלייה

א "ש שהביא הרמ"ע בלשון הריב"וע מה(

, עצמו לשעבד יכול אדם שאין..." ל: "הנ

 איכא... דבגופו נתפש להיות ולהתנות

]ולכן לא הוי דבר שבממון  דגופא צערא

 על עלה לאשאפשר להתנות עליו[... 

 את לקטע יוכל, זה תנאי בשבילש, הדעת

 הוא קרוב כי. לכתחלה, עינו את ולסמא, ידו

 שהברזל: תורה שהעידה כמו. בזה שימיתנו

 בודה זרהע) ל"ז אמרו וכן. שהו בכל ממית

 ומטעם. תלו באיבל, דעינא שורייני:(: כח

 שיוכל אבל... ממון :עין תחת עין: אמרו, זה

, זה ומפני, בגופו שיצערוהו: להתנות אדם

, ועוד !אינו זה; ההוא בצער ד"ב יכפוהו

 שיכול:(: קטז ק"בב) ל"קיי, פועל דאפילו

: דכתיב משום; היום בחצי אפילו, בו לחזור

, עבדים ולא; עבדים ישראל בני לי כי

 פי על ואף, שעשה מה לו ושמין. לעבדים

, מועיל תנאי שאין לפי. היום לכל שנשכר

 הואש פי על אף ,כרחו על בגופו לעבוד

 ריך לומרצ אין. בה הרגיל, אומנתו מלאכת

, אסור במסגר שיהיה תנאי יועיל שלא

, בגוביינא ואפילו. חשך יושבי כלא ובבית

 מ"בב תאבבריי תניא, מנכסיו ד"ב שעושין

, בערכין שמסדרין וכדרך:(: קיג) המקבל' פ

 מזון לו שנותנין והוא. חוב בבעל מסדרין כך

, ומצע, ומטה, חדש ב"י וכסות, יום שלשים

 לו נותנין, אומן הוא ואם. ליויותפ, וסנדליו

 פי על אף; ומין מין מכל, אומנות כלי שני

, ל"ז הגאונים והסכימו. נכסיו כל ששעבד

 אוכל בהן שעושין, כלים וכן. היא שהלכה

 כי, ורכב רחים יחבול לא: תורה אמרה, נפש

 שצריך, בגופו ימשכננו ואיך. חובל הוא נפש

... !?וברחובות קיםובשו, ופרנסת לבקש

 הדין מן שיהיה, אחר צד שום רואה ואיני
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 אלא. לשלם מה לו שאין כיון, בגופו לתפסו

, הרוהס בבית עצמו לשים נשבע כן אם

.. .חובו יפרע עד, משם לצאת ושלא

 שנשבע כמו, בגופו אותו תופסין זה שבענין

כ לכאורה "ל. וא", עכ"שבועתו שיקיים כדי

ד, כי אפילו בלי "עה בנדש שיועיל שבו"כ

שבועה, אין חיסרון בהסכם מתן הכליה, כי 

אין חשש שימות מתרומת הכליה, כי הדבר 

י רופאים מומחים שאומרים "ייעשה ע

שהסיכון קטן מאוד בניתוח זה. ואין בו שום 

קצר של ההחלמה הזמן הצער, חוץ מ

מהניתוח. ואין זה שייך לפועל שיכול לחזור 

היא, שהפועל עבד  בו, שהרי שם הסברא

י "לי בנ"ה ולא לבני אדם, כדכתיב: "לקב

ד שמציל נפש מישראל "די. אבל בנ"עבדים

אין שום חסרון בעבדות לה', ולגבי דין 

'מסדרין' שצריך לתת לו אפשרות 

להתפרנס, אין שום בעייה להתפרנס עם 

כמו שיועיל  ,כ"כליה אחת בלבד... וא

שבועה שאם לא יפרע יצטרך לשבת 

, כך גם צריכה לכאורה שבועה בכלא

להועיל שאם לא יפרע את החוב שיצטרך 

לתרום כלייתו למלווה, וכאמור, כל זה 

 ל."וכנ ,לשיטות שמותר לתרום כליה

ל, והמלווה "במקרה שעשו את ההסכם הנ

 יש לדון האם צודקמתחרט ומעדיף כסף, 

ובמקרה ועשו הסכם כזה, והנה  מו(

הלוואה, כשמגיע היום שצריך לפרוע את ה

לראובן אין כסף לפרוע... ואומר לשמעון, 

כפי שהוסכם, הנני מוכן לתת לך את 

כלייתי, ושמעון אומר לא, אינני מעוניין, כי 

כבר השגתי תרומה בחינם מידיד אחר, ואני 

מעדיף שתמשיך ותהיה חייב לי את סכום 

ה, תחזיר "הכסף שלוית, וכשירווח לך בעז

להשאר חייב,  לי, וראובן טוען שאינו רוצה

וגם לא רוצה שכל מה שירויח בשנים 

הקרובות יצטרך לפרוע חוב לשמעון, וניחא 

לו לתת כליה ולגמור את החוב, יש לדון 

 הדין אם מי? 

אין חילוק בין כליה לשאר נכסים שנראה 

  , והדין עם המלווהמשועבדים

ונראה שדמי למקרה שלווה העמיד  מז(

לפרוע, ערב או נכסים ערבים, ואין לו 

והמלווה טוען שלא רוצה לקחת מנכסים 

אלו, וכן לא רוצה לתבוע את הערב שהוא 

חברו הטוב, אלא מעוניין להמתין שהלווה 

ירויח כסף, ואילו הלווה טוען זיל ופרע חובך 

כעת מהערבים, וכשם שהדין שם שהדין 

עם המלווה מיגו שיכול למחול לערבים, 

 מ סימן קכט"חו)כדאיתא בערך השלחן 

, (סימן תקיז)ת תשורת שי ", ובשו(סעיף ב

 ד."ה לנד"ה

בסיכם עם לווה גוי שיקטע  והוא הדין

, זה הסכםשבגוי חל אצבעו אם לא יפרע, 

אם המלווה מתחרט ורוצה להמתין ש

 , הדין עימולכסף

ועוד יש לדון שגם באופן שהמלוה  מח(

יעשה הסכם עם הלווה שאם לא יפרע לו 

ההסכם כי הוי שבישראל לא חל כספו בזמ

ל, "אבל י מתנה על מה שכתוב בתורה,
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שיתכן שאם הלווה הוא גוי אין איסור )בין 

י ובין אם גם הוא גוי(, כי אף אם המלוה יהוד

נימא שלחבול בגוי הוי איסור אם 

ח, עדיין "דאורייתא, דלא גרע מכל צער בע

כשנותן את רשותו במפורש שיכול להיות 

חלה, וכאמור כ ההתחייבות "אין איסור, וא

חלה,  התחייבותשאם ה לדוןלעיל שוב יש 

והלווה הגוי ירצה שהמלוה יחתוך בבשרו 

החוב, ואילו המלוה אומר שמעדיף מ פטרוי

 בזה הוא הדיןולהמתין עד שירווח ללווה, 

 ל."כנ

 

 חקירות בדיני קדימה בהצלת נפשות - סימן מט
 האם דיני קדימה בהצלה שייכים בדין הבא להרגך

, הובא דברי החכמת ל בשער ג סימן כלעי

 ואל יהרג דין שאין, (קנז סימן ד"יו) שלמה

 ביחד שיהרגו שניים האנס כשכופה יעבור

 .אחר אחד

ל "יש לעיין בדברי החכמת שלמה הנ

ששניים אנוסים לרדוף אותו, והמציאות 

היא שמספיק שיהרוג רק אחד מהם, אם 

חייב לבחור את מי שפחות בסדר 

ל רשימת הקדימה בהצלה יות שופיהעד

כמבואר במסכת 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, 

צלת נפשות, שהרי איש קודם לאשה לה

ועדיף שישאר בחיים האיש הרודף, ולא 

)ואף שמסתבר  ע"האשה הרודפת, וצ

שברשע אין דין קדימה, דאדרבה מורידין 

, עדיין משכחת לה, את שכמותו ולא מעלין

, רק עכשיו תכ עושה מצוו"באדם שבד

התרגז באופן חד פעמי, והחליט לרדוף 

 אחר חבירו(.

באיסור, רודפים  ובאופן שהשניים הרודפים

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 

י הריגת ראובן(, או את "את שמעון )ע

י הריגת לוי ויהודה(, נראה "יששכר )ע

שיעדיף להציל את שמעון, דכיון שבשני 

פנים יציל נרדף אחד, עדיף שימות רק האו

 ,והארודף אחד, ועוד ששניים שעש

עבירתם יותר קלה מרדיפתו של ראובן, 

כ בהריגת ראובן, גם מציל את שמעון, "וע

וגם מציל את ראובן מעבירה חמורה )ועיין 

שבהריגת הרודף יש  (עג.)י בסהנדרין "ברש

בדעת ע "הצלתו מן העבירה, ואמנם צ

סברת 'הלעיטהו  כאןשייך  מדוע לאי, "רש

מיירי כדכתבתי לעיל  ושמאלרשע וימות', 

כ, והתחדש "שמיירי ברודף שאינו רשע בד

כשתקף עליו יצרו באופן חד פעמי, לא ש

אמרינן 'הלעיטהו לרשע וימות', עוד בעניין 
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ובכל אופן,  לעיל סימן י.הלעיטהו, עיין 

פשוט שכשהרודף הוא גוי ליתא להאי 

י יש לומר להיפך שעדיף סברא(, ומצד שנ

להציל את יששכר, שהרי בכל מקרה יכול 

כ "להציל או את שמעון או את יששכר, א

עדיף להציל את יששכר שבזה יקיים שני 

מצוות, כלומר הריגת שני רשעים שרודפים 

)וגם ימנע משני חוטאים לחטוא, ואף 

ז עדיף להציל מריבוי "שחטאם יותר קל, בכ

מ לדון "דולה, ואכעבירות, מאשר מעבירה ג

אם בדין 'הקל הקל תחילה', עדיף לעשות 

עבירה אחת גדולה, או הרבה עבירות 

 סעיףשכח  סימן)ח "ע או"קטנות, עיין שו

לגבי עדיפות הצלת אחד  עיין לקמן, (יד

ודאי משניים בספק, שהושווה לעדיפות 

לאכילת כזית איסור ודאי, או הרבה 

ת ספקיים(, ואמנם יש לדחות שאם הריג

כ עדיף לקיים "הרודף היתה מצות עשה, א

שני מצוות, מאשר מצוה אחת, אבל כיון 

ת, "ל) ם בספר המצוות"שמבואר ברמב

, שהחיוב להרוג את הרודף הוא (רצג סימן

כ לא מסתבר ", א"לא תחוס"מלאו ש

, כשלא חס על "יותר לא תחוס"שמקיים 

ל הרמ' "שניים, מאשר לא חס על אחד )וז

"ג היא שהזהירנו שלא שם: והמצוה הרצ

 וחובה עלינו... לחוס על נפש הרודף...

שנמנעהו מעשות מה שלבו מתאוה ונצר לו 

כדי למנעו מן העבירה ואם לא רצה לשמוע 

ובאה האזהרה שלא לחוס  אלינו נלחם בו...

עליו ומהמנע מלהרגו והוא אמרו )ס"פ 

תצא( וקצותה את כפה לא תחוס עינך. 

שאתה חייב  ולשון ספרי וקצותה מלמד

להצילו בכפה ומנין אם אינו יכול להצילו 

בכפה להצילו בנפשה תלמוד לומר לא 

  (."תחוס עינך

מצות )ם בספר המצוות "ואמנם לפי הרמב

, מפורש שיש גם עשה בהריגת (עשה רמז

והמצוה הרמ"ז היא שצונו "הרודף, שכתב: 

להציל הנרדף מיד הרודף להרגו ואפילו 

חנו מצווים להרוג בנפש הרודף כלומר שאנ

הרודף אם לא נוכל להציל הנרדף אלא 

בנפש הרודף. והוא אמרו ית' )תצא כה( 

, וכן פסק "וקצותה את כפה לא תחוס עינך

בהלכות רוצח )פרק א הלכה טו(, שכתב: 

הרואה רודף אחר חבירו להרגו או אחר "

ערוה לבועלה ויכול להציל ולא הציל, הרי 

תה את שהיא וקצו ביטל מצות עשהזה 

כפה ועבר על שני לאוין על לא תחוס עינך 

, מפורש שיש "ועל לא תעמוד על דם רעך

כ עדיף שיציל את "עשה בהריגת הרודף, וא

יששכר, כדי שיקיים שני מצוות )ושמא גם 

ם, שכשיש רוצח שהולך "יש ללמוד מהרמב

ופוגע באנשים, וכבר יש פצוע לפנינו, ואדם 

לרדוף  מהצד יכול להציל את הפצוע, או

ולהרוג את הרודף, שעדיף להציל את 

הנרדפים הבאים, מאשר להציל את 

הפצוע, כי בפצוע מקיים רק מצות לא 

תעמוד על דם רעך, ובהריגת הרודף יקיים 

ש "יותר מצוות, ואם זה נכון ברוצח יהודי, כ

 שנכון במחבל גוי. 

עוד יש לדון באופן שיכול להציל שני 

אחר נרדף  פצועים, או להרוג את הרודף
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לא "אחד, מה יעדיף שני מצוות של 

, או הריגת הרודף שמבואר "תעמוד

ל, שחוץ משני לאוין, גם קיים "ם הנ"ברמב

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 

כמו כן לא נחשיב את  עכשיו ללמוד תורה,

רווח המצות עשה של הריגת הרודף, ועדיף 

להציל רבים. וכעין זה, בתאונה קטלנית 

שיש הרבה פצועים, ויכול לעזור להרבה 

פצועים להאריך חיי שעה שלהם, ובזה יזכה 

או שיציל אחד לחיי  לקיים הרבה מצוות,

ז הכריע "עולם, ויקיים רק מצוה אחת, בכ

, שחיי עולם של (סט סימןד "יו)א "החזו

אחד חשובים יותר מחיי שעה של שניים, 

ולכן השיקול היחיד שלנו מה סדר קדימות 

בהצלת חיים, בלי שום קשר למספר 

  .המצוות שמקיימים

קדימויות של הצלת חיים הסדר ועיין ב

המבואר במשנה האחרונה במסכת הוריות: 

כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל "

נתין, ונתין לגר, וגר לעבד לממזר, וממזר ל

משוחרר, אימתי בזמן שכולן שוין אבל אם 

היה ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם 

הארץ, ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול 

בספר חדר הורתי , וכתב "עם הארץ

ה שהעבד ", שה(וק "נ ס סימןת "מהדו)

 אפילוח קודם לכהן גדול, ו"משוחרר הוא ת

ובדין  .בגמ'כמבואר להדיא  קודם למלך

, (ק טו"רנא ס סימן)ד "ך ביו"ח ציין לש"ת

שם ו .ח מחבירו קודם לו"שכל שיותר ת

, הסתפק (רצג עמודנא ב סימןבהשלמות ל)

ח, או "כשיכול להציל כהן שהוא קצת ת

 ח יותר מהכהן,"שספק אם הוא תישראל 

והכריע שהכהן  מהכהן,או שהוא פחות 

זה רק קודם, כי יש לו ודאי מעלה, ולישראל 

. ספק אם יש לו מעלה יותר או פחות

ח גדול, "והוסיף שאם הישראל הוא ודאי ת

והכהן ספק אם הוא גדול כמוהו או פחות 

ופסק שיציל את הישראל, כי מעלתו ממנו, 

 היא ודאית, ושל הכהן היא רק ספק.

 (,ק א"טו ס סימן ,שם)ע במילואים "וע

שספק הגמ'  א,"ד לנדו שליט"בשם הגר

יות מי עדיף חריף ומקשה מתון בסוף הור

ומסיק, הוא רק לגבי מי עדיף להיות ראש 

אבל לא לגבי קדימה בהצלה, ישיבה, 

ואמנם במרומי שדה שם נראה דגם לגבי 

אם הצלה נאמר ספק הגמ', ולכן יש לעיין 

זה העדיף הוא ישראל והשני כהן, ולכ' עדיף 

ח גוברת, ואחרי "את הישראל, כי דרגת הת

בתיקו, ולכן איזה שירצה  שהגמ' נשארה

יש לשאול אם אחד מהם כהן, האם יקדים, 

 קודם.

הסתפק בהא  (,ק א"טז ס סימן)ובמילואים 

דכהן קודם לישראל, האם גם כשהישראל 

שונא שלו, הדין כך, הוא שבזה צריך הוא 

להציל את הישראל, כדי לכוף את יצרו, כמו 

ח בספרו אהבת חסד "שמצינו שדן הח

, אם צריך (אות ב החסד פרק ד בנתיב)

לרחוק השונא, מאשר להקדים להלוות 

לקרוב האהוב, וכן להקדים להלוות לעשיר 
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השונא, מאשר העני האהוב, ונשאר 

 בספיקא.

בסדר קדימויות בהצלה, יש עדיפות למי 

שסיכויי הצלתו גבוהים יותר לחיות, עיין 

א(,  סעיףשלט  סימןבזה בחי' רעק''א )יו''ד 

ו(, באר  סעיףא  סימןים )שולחן עצי שיט

 שלד ס''ק כב(. סימןהיטב )או''ח 

כשיש אפשרות לטפל רק בחולה אחד 

מתוך שניים, ולאחד יש מעלה שהוא ת''ח, 

ולשני יש מעלה שסיכויי הצלתו טובים 

עג אות  סימןיותר, כתב האג''מ )חו''מ ח''ב 

ב(, שיש להציל את זה שסיכוייו לחיות 

אברהם יו''ד  גדולים יותר )וכ''כ בנשמת

רנב ס''ק ב בשם הגרשז''א, וכן בספר  סימן

 פב(. עמוד'הלכה ורפואה' ח''ד 

, (ק ג"סיין בספר חדר הורתי )מילואים, ע

בצריך לקחת חפץ בלא רשות "שכתב: 

נ, וצריך לשבור חלון להגיע "קוילשם פ

אליו, ויש שני אנשים, ילך וישבור חלונו של 

החלון  הלוי ולא של הכהן, ואם אצל האחד

, ולכ' "יקר, ואצל השני זול, ישבור הזול

משמע מדבריו שאם רק ספק יותר זול, 

ד יש להוסיף "שיעדיף לשבור ללוי. ולענ

כהן, הוא ספק כהן ספק לוי, וחלונו שאם ה

ספק יותר זול, מאשר חלונו של הודאי לוי, 

יעדיף לשבור את חלונו של הספק כהן, כי 

, ממעלת מעלת הספק יותר זול, עדיף טפי

הספק כהן, שהרי התורה חסה על ממונם 

 של ישראל.

והשתא יש לעיין בכל הני "עוד כתב שם: 

גווני, דאמרינן דהזול קודם ליקר, מהו 

כאשר הזול אצל עני, והיקר אצל עשיר, מי 

אזלינן בתר הפרוטות, או דאלינן בתר 

והנה אשכחן האדם שלדידיה מחסר טפי. 

שהלואה באהבת חסד פרק שישי הערה ג 

קטנה לעני קודמת להלואה גדולה לעשיר, 

ג דבכל פרוטה יש מצוה. ויש לדחות "ואע

מ יש ", ומדשאני הלואה שהיא גזרת הכתוב

כ יהא כן גם "לדון דכיון דאשכחן הכי, א

 ."בשאר מקומות

הסתפק בכהן שנשא  (,ק ג"ס)נא  סימןוב 

דבנו הוי כהן מהתורה, ומדרבנן חלוצה 

, וכתב וישראל חלל, האם קודם ללוי

שכהן גמור קודם לכהן זה, אף אם שפשוט 

ועיין בגמ'  (,נימא שכהן זה קודם לישראל

שם יג. רשימה נוספת לקדימויות, ומוכח 

ברמב"ם )פרק ח הלכה יז(, שאף להצלה 

היו לפנינו "נאמרה משנה זו, ולכן פסק: 

הרבה ואין בכיס  או שבוייםעניים הרבה 

כדי לפדות  כדי לפרנס או כדי לכסות או

את כולן, מקדימין את הכהן ללוי, ולוי 

לישראל, וישראל לחלל, וחלל לשתוקי, 

ושתוקי לאסופי, ואסופי לממזר, וממזר 

, וכן מוכח בתוס' בנזיר מז: "לנתין, ונתין לגר

בית יוסף יורה דעה וכן כתב ב ה והתניא,"ד

הא דתנן בסוף הוריות "ח:  סעיף, סימן רנא

צ"ל  ...שה להחיות)יג.( האיש קודם לא

דלהחיות היינו להצילם אם הם טובעים 

, כתב: סימן רנב סעיף ח א", וכן ברמ"בנהר

אם שניהם רוצים לטבוע בנהר, הצלת "

 (:ס"ק ו)ט"ז , וכתב שם ה"האיש קודם

שאיש ואשה הם בסכנת טביעה  פירוש"
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בנהר ונלמד ממשנה סוף הוריות האיש 

קודם לאשה להחיותו ממילא לכל סכנה 

ל מיתה ונ"ל הטעם שאיש חייב טפי ש

 סימןד "ע בנשמת אברהם יו"וע, "במצות

 א."בשם הגרשז 5רנב הערה 

ץ במגדל עוז, אבן בוחן פינה א, "ועיין ביעב

פט שהסתפק האם גם כהנת -פחאות 

 קודמת ללויה, וכן לויה קודמת לישראלית

 .לישראל לוי, ללוי קודם כהן וכן"ל שם: "וז

 אלו יוחסין שלשה של נקבות גם אם ע"צ

 לפי, זה בענין זו על זו מעלה להן יש

 שאוכלת, מרובה כ"ג כהנת שקדושה

 לה ויש הקדשים מן ובמורם בתרומה

 בעל בזיקת זינתה ואם) כהונה מתנות

 ובניהם, במעשר אוכל לוי ובת( בשריפה

 זה אם מסופקני מ"מ, הבכורה מן פטורין

 הוכחה וקצת. לאחרות לחוב כדאי

 הזכירו ולא, לגמרי הפוסקים מזה מדשתקו

 לענין וכן, שבויות פדיון לענין קדימתן דין

 עם, שמקדימה מי מימינו שמענו לא צדקה

 ירדו והלויה הכהונה שמעלות האמת היות

 נותנין אין לזכרים שאפילו, הללו בדורות

 באיש לא אם) אלו בדברים קדימה דין

, חזקה כהני אלא שאינם מפני וזה( מפורסם

 ."אצלי שקול רהדב מ"מ

נ,  סימן ת"ועיין בספר חדר הורתי מהדו 

 להקדים עדיפות יש אם להסתפק שכתב

 על לפדות דאפשר כיון, לישראלית כהנת

', וקידשתו' בה אין שני ומצד, הכהנת ידי

 בעיני פלא ואמנם. גברים על רק קאי' והפס

 ל."הנ ץ"יעבה לדברי ג"הגרא ציין שלא

שכל צא -ק צ"בס ץ"היעב ועוד כתב

הרשימה בהוריות שם, קודמת להצלת 

חרש וקטן, ושניהם קודמים להצלת שוטה 

ל שם: ")ולא ביאר מי קודם חרש או קטן( וז

 בן שחציו ומי) לשתוקי חלל, לחלל ישראל"

 שתוקי( לשתוקי שקודם נראה חורין

 נתין, לנתין ממזר, לממזר אסופי, לאסופי

 של ונקבותיהן. משוחרר לעבד גר, לגר

 להן שיש פשוט נראה אלו וחסיןי שבעה

 קדימה דין עוד שיש ל"ונ, זו על זו קדימה

 לשוטה קודמין והם, וקטן חרש על אלו לכל

]ופלא בעיני, שלא ציינו בספר 'מפנקסו של 

, וכתב רק בלשון: 232 עמודז "רופא' פ

הצלת הבריא על שיש להקדים  "מסתבר"

 השלשה אלו היו ואפילו, הצלת השוטה[

א.ה ] יוחסין העשרה כל וחסיםמי ישראלים

 גדולים, [ו הם מזרע מיוחס"כוונתו שהחש

 ו"בחש ל"ואצ, קודמין נקבותיהן עם פקחים

, כלומר שגדול וגדולה פיקחים "שלהם

תמיד קודמים אפילו שהגדולים לא 

ש שהגדול "ו מיוחסים, וכ"מיוחסים, והחש

ו שלא מיוחס. ולכאורה "הפקח קודם לחש

היה נראה ששוטה , "כל שכן"ממה שכתב 

שהוא בן של כהן, יהיה קודם לשוטה שהוא 

ס יחוסו חשיב טפי, "בן של לוי, שהרי ס

 ש שכהן קטן יוקדם לכהן לוי."וכ

ולכאורה פשוט שמי שהוא 'ספק כהן', 

קודם למי שהוא 'ספק לוי', אלא שיש לעיין 

או להציל לוי, או  - באופן שבאפשרותו

 להציל מי שהוא ספק אם הוא כהן או

ישראל, ואם נימא שעדיף הספק כהן, האם 



890 

 

  

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 שהוא באמת כהן, וכן מה הדין 

שיש ספק לוי מול ספק כהן, רק ללוי יש 

 חמישיםרוב צדדים שהוא לוי, ולכהן יש רק 

אחוז או פחות שהוא כהן, וכן מי עדיף אחד 

אחוז כהן )משכחת  25-אחוז לוי ו 75שהוא 

תינוקות לויים, עם  3לה באופן שנתערבבו 

תינוק אחד כהן, דכל אחד מהתינוקות הוא 

 25-אחוז כהן, ו 75בגדר הזה(, או מי שהוא 

והלום ראיתי שבספר  ע."אחוז ישראל, וצ

ק ד, "נא ס סימןת "מהד חדר הורתי

הסתפק במי קודם האם ודאי לוי או ספק 

ש "ועיי כהן, וכתב שיקדים את מי שירצה.

ל "מהספק הנ( שוכ-ק כד", וסכא-ק ד")ס

, בעניין הקדמה בדין האריך הרבהיצא ל

אם עדיף ספק איסור  'הקל הקל תחילה'

חמור כגון חלב, או ודאי איסור קל וכגון 

אין לו , וכן בקדימה למצוות וכגון שנבילה

שניהם, מה יעדיף ספק מספיק לכסף ל

והביא ) ה או ודאי מצוה קלהמצווה חמור

, דן גם ק ב"רפה ס סימןד "ת יו"שבפ

בעדיפות לשני מצוות קלות או לאחת 

אם יעדיף לדלג , ועוד דן שם (חמורה

לספק  ליכנסבפסוקי דזמרא בשביל לא 

, וכן במצוות דרבנן שיפסיד תפילה במניין

כוסות יין בליל הסדר  4תה וכגון או שיש

)כי שהשאלה  בספק, או כוס אחת בודאי

ל שספק קיום חשיב כודאי "היא בדרבנן י

בספק, עיין בספר  4-, ולכן יעדיף את הקיום

ה והנה ביש "ב, אות ט, ד סימןבר אלמוגים 

האם יעדיף  , ועוד דן שם בסדר עדיפותלו(

מצוה קלה היום, או ספק מצוה חמורה 

ק "ל, חזר בס"כל דבריו הנ , ולאחרלמחר

ולענין מעלות, כגון ספק כהן או "כב, וכתב: 

ד דלא תליא "ודאי לוי, היה נראה לענ

, דהתם הקדימויות לא ל"בנידונים הנ

מפאת חיוב האדם להמנע מאיסורים 

ולעשות מצוות, דבזה ספק קיל, אלא 

מפאת עצמיות מעלתם, והלכך בספק כהן 

יקדים, כיון ל דאיזה שירצה "וודאי לוי, י

, וכן באיכא לפניו שני דמספקא לן מי קדים

לחמים אחד גדול מחבירו והשני ספק 

שלם, נימא דאיזה שירצה יקדים לברך 

. והיה מקום לדון בענין אחר ולחלק בין עליו

מעלה מפאת חומרו ובין מעלה מפאת דינו, 

כגון בשלם וגדול דמעלתו לא מפאת דין 

יסורין מפאת , כגון תפילין או באשחל עליו

, חלות איסור, דספק דין קילא מודאי דין

ולפי זה בהצלת ספק כהן, וודאי לוי, יהא 

כ בהצלת כהן ספק "הדין דיציל הלוי, משא

, וישראל, איזה שירצה נפל, ספק בן קיימא

יציל, אך זה טעותא דלהצד דהוא נפל, גם 

ל כספק כהן. אך יהא "מעלת כהן ליתא, והו

ק נפלים או ודאי בן הנידון בהצלת שני ספ

קיימא, דהתם אין כאן מעלות של דין אלא 

, ואולי גם זה של מציאות, איזה שירצה יציל

לא יהא הדין כן, וצריך אני לרב להאיר עיני 

מה שהבאתי בשם עיין לקמן ו ."התרוטות

 .כה ק"ס קב סימן נ"פקו משנת ספר
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ק "בס ל, שם,"א גניחובסקי זצ"הגר והוסיף 

מג, שלכהן  סימןד אליהו וראיתי בי"כג: 

ז הכהן ", בכנ"וי ודאי פקולנ ול"ספק פקו

קודם, ואין מדבריו סתירה לדברינו, דהתם 

הקדימה ודאית, אלא החשש לכהן הוא 

. ואמנם אם אמרינן דלא כיד אליהו, ספק

בזה היה הדין נותן להקדים הלוי, ולא נימא 

איזה שירצה יעשה, כיון דספק נפשות קיל 

נמצא בודאי לוי וספק כהן,  ,מודאי נפשות

לכ' איזה שירצה יעשה, ובלוי ודאי סכנה, 

ובכהן ספק סכנה, כ' היד אליהו דהכהן 

 "ד לומר דהלוי קודם", והיה מקום לוקודם

חפץ ק כז לגבי שיכול להציל "ע שם בס"ע

יקר של חבירו בספק או את הזול בודאי, 

ואולי אזלינן כפי השומא במחיר "וכתב: 

, וכן דן בספק נזק "ספק הפסדחפץ הנתון ל

  .לרבים, או בודאי נזק ליחיד

, "במחיר השומא כפי")הרעיון הזה של 

בתורה, וכגון  ענייניםד שנוגע להרבה "נלע

מה דחייב להוציא חומש ממונו על מצוות 

עשה, ואם יהיה חשש שבקיום המצות 

עשה יפסיד כל ממונו, יש לעשות שומא, 

מוכן לתת כמה חשש יש, כלומר האם היה 

כ "חומש ממונו כדי לצאת מחשש זה, א

ג מהמצווה, ואם החשש "יהיה פטור בכה

שישית כ גדול, והיה מוכן לשלם רק "לא כ

ממונו כדי לצאת מהחשש הזה, לא יפטר 

מהמצוה על אף שיש חשש שיאבד כל 

 ממונו(

ובדין שכהן קודם ללוי, אם הכהן עוד לא 

ב,  עיין בשערלפנינו אלא רק עומד להגיע, 

 סימןד "י יו"בדברי הב יא, סעיףפרק ב, 

ק, "א, ועיין בדעת הגרח"רנא, בשם הריטב

 174שהובא בשער ב פרק ב בהערה 

ח שאני, ואין להביא "שהצלת ת כ, סעיףשב

 ראיה לשאר קדימיות. 

ודע דכל סדר קדימיות המבואר במסכת 

ל מיירי שהסכנה שווה, וכעין "הוריות הנ

, כמבואר בצדקה שדרגת הצורך שווה

ד "ת יו"רלד, שהובא בפ-ס רלג"ת חת"בשו

כ פלא עצום מה "ק ד, וא"רנא ס סימן

ת יד אליהו )לרבי אליהו "שכתב בשו

מג(, דאף שהכהן נמצא  סימןמלובלין, 

בספק סכנה, והלוי בודאי סכנה, בכל אופן 

הכהן קודם, ושמא לפי דבריו גם כשיכול 

יל להציל כהן אחד, או שני לויים, יעדיף להצ

את הכהן, וכן ביכול להציל את הכהן לחיי 

שעה, ואת הלוי לחיי עולם, יעדיף את הכהן, 

 סעיףבשער ב, פרק ב, ע "ע גדול, וע"וזה צ

 [.417כ, הערה 

והובא היד אליהו בספר 'חדר הורתי' )על 

מסכת הוריות לגאון הגדול רבי אברהם 

ק א(, "נ ס סימןת ", מהדול"גניחובסקי זצ

בשם רבינו הו הביא זאת וכתב שהיד אלי

ח "שם טוב בפתיחה למורה נבוכים, שת

ה, והיד אליהו עצמו "אחד קודם לאלף ע

ד אפשר שגם חידושו של "פקפק בזה, ולענ

ח "מצם רק לתטרבינו שם טוב הוא מצ

ה "שתועלתו נצרכת מאוד לעולם, וע

כ שחל "פעמים שצריך לקורעו כדג, גם ביו

 לעיל בשער ג בסימן ט)עיין  בשבת

בהרחבה(, ואין ללמוד שעדיף להציל כהן 
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א "אחד מאשר שני לויים, אלא שהגר

גניחובסקי שם, דימה שאכן לשיטת רבינו 

, ואיש לשתי שם טוב, כהן קודם לשני לויים

מהשער יוסף שהובא נשים, והוכיח כן 

רנב  סימןד "ע ביו"י על השו"בגיליון הברכ

ל, בהשבת "ג זצ", ודן עוד הגראט סעיף

שיכול להשיב אבידה יקרה לאדם אבידה 

זולות לשני בני אדם,  אחד, או שני אבידות

וכן באבידת כהן אחד, או אבידתם של שני 

שכשאבידת  ב"ישראלים, והביא בשם החו

הישראל יותר יקרה מאבידת הכהן, 

הישראל קודם. ולפי דבריו ודאי ששני 

 ישראלים, קודמים להצלה לכהן אחד.

ק ה, "סטז  סימןע שם במילואים ")וע

שבשאלה אם להציל איש אחד או שתי 

נשים, יהיה תלוי גם השאלה אם יש אבידת 

, של אביו שפחות יקרה מאבידתו של אחר

וכן ביכול להציל אבידת אביו, או שני 

ק "אבידות של אחרים, ועיין בהערות שם ס

גם ג, שההחקירות בדיני החזרת אבידה יהיו 

יעדיף  נ, למי"מ לגבי גונב משום פקו"נפק

ק ה, שהוריו "ועיי'ש במילואים בסלגנוב, 

נתגרשו, ושוב חזר וקידשה, והיה ספק על 

יחזיר הקידושין, דמוקמינן אחזקת פנויה, 

ס מספק "האבידה למי שירצה, שהרי ס

שצה  עמודש ב"ועיי אינה חייבת בכבודו.

יחזיר לאיש אף שבאיש ואשה דעלמא 

כשלאשה יש יותר אבידות, ואילו בהוריו 

גרושים, אם לאימו יש יותר אבידות, ה

וד יחזיר לה, כי בשיקול האלים של כב

הורים, לא מצרפים שיקול קטן שאיש 

קודם לאשה. אמנם שיקול גדול וכגון ריבוי 

כשיש יותר אבידות, כן מכריע את מצוות 

וכל דברינו "וסיים שם:  העדיפות בין הוריו.

ק ד, "ס רנב סימןד "יו לדעת הברכי יוסף

 ."ע אם דבריו מוסכמים"ויל

, (ק כה"קב ס סימן)נ "ובספר משנת פקו

רצה להשוות לדין המובא בפתחי תשובה 

)יורה דעה סימן רפה ס"ק ב(, שכתב: 

...דאפשר הא דתפילין קודמים למזוזה "

וציצית דוקא ודאי דתפילין מודאי דמזוזה 

וציצית היינו היכא שאם לא יקנה תפילין 

ן אבל לא יתבטל בודאי ממצות תפילי

שיהא ספיקא דידיה 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 שיהיו 

תפילין בכל יום מכל מקום מזוזה וציצית  לו

, וכתב להשוות לאופן שיש לפניו "קודמין

ספק מצוה יותר תדירה ומקודשת, או ודאי 

מצוה שאינה תדירה ומקודשת, וכן השווה 

לדין הקל הקל תחילה באיסורים, דאם 

החמור אסור בספק, והאיסור היותר קל, 

 ק כו(,"אסור בודאי, איזה יעדיף, והביא )בס

ג בראש יוסף )שבת עב:(, דכיון "שהפמ

ם ספק דאורייתא לחומרא "דלדעת הרמב

רק מדרבנן, לכן עדיף לעבור על הספק, אף 

שנכנס לחשש שעבר באיסור יותר גדול 

ה לד:, "כט הביא מהגמ' בר-ק כז")ובס
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שיעדיף ללכת למקום שיש ספק תקיעת 

שופר, מאשר ודאי ברכות דרבנן. ומהגמ' 

עבור על ספק אשת איש, מ נט. שנוח ל"בב

מאשר להלבין פני חבירו, והסביר בשבות 

יעקב, שהסיבה היא כי מלבין פני חבירו, 

חמור שעונשו שמאבד חלקו בעולם הבא, 

, עדיף לעבור על לאויןומשמע שבשאר 

 א החמור(."ודאי לאו הקל, מאשר ספק א

אמנם אם הטיפול בשני הפצועים הוא רק 

גת הרודף ודאי ספק יציל אותם, ואילו בהרי

ע מה יעדיף, ושמא יש "יציל את הנרדף, צ

ע, שבהסבר "ללמוד ממח' בן פטורא ור

דברי בן פטורא מצינו שסובר שעדיף חיים 

שניים, מאשר חיים ודאים של  ספקיים של

יב, הערה  סעיףב  פרקשער ב, בעיין  אחד,

נחלק עליו  "חייך קודמין"ורק משום  ,152

להציל ב באופן שעוסקע, ומשמע ש"ר

א "ע לבן פטורא. ואף החזו"אחרים, מודה ר

ע בין בעל "סט, לא חילק בר סימןד ")שביו

המים עצמו, לבין אדם שלישי שצריך 

לחלק את המים לאחרים(, יכול להודות 

לזה, שהרי הסביר במחלוקתם אחרת, שבן 

פטורא סבר שעדיף חיי שעה של שניים, 

מאשר חיי עולם של אחד, והל' להפך 

ל(, ויתכן "ע )גם לאדם שלישי, וכנ"רכדעת 

שבאופן שיש סיכוי שהשניים יחיו חיי 

א יודה שעדיף על אחד "עולם, גם החזו

שודאי יחיה חיי עולם, ואין ראיה מגמ' זו, 

 . וכאמור,א לא לכאן ולא לכאן"לפי החזו

יש לנו  ,116בהערה לשיטות שהוזכרו שם 

 ראיה מהאי סוגיא, וכאמור, אין שום סיבה

א יחלוק על זה. ושמא יש "שהחזו רלומ

להביא קצת ראיה להפך שעדיף להציל 

אחד ודאי, משניים בספק, ממה שהתחלק 

יעקב אבינו לשני מחנות, ובשפתי חכמים 

כי מוטב לתפוס את ודאי "ט(, כתב:  )לב,

ההצלה למחנה הנשאר אף על פי שהמחנה 

האחת תהיה יותר בסכנה, מלכנוס בספק 

)וממה  "צלה לכולםסכנה לכולם ולספק ה

שגיחזי ובניו הפילו עצמם למחנה ארם, 

ודאי ", מאשר "ספק יותר גדול"והעדיפו 

ד, שהרי מבואר ", אין סתירה לנד"יותר קטן

ז כז: ששם מדובר על עדיפות ספק חיי "בע

עולם, מאשר חיי שעה ודאיים, כי חיי שעה 

לא נחשבים לכלום מול כל צד של חיי 

היא, חיי עולם  ד השאלה"עולם, אבל בנד

של אחד, מאשר ספק חיי עולם של שניים, 

 ובזה שייך לדון בעדיפות(.

נ "ולגבי שאלה זו, עיין בספר משנת פקו

, שכתב שספק זה שייך (ק יט"קב ס סימן)

לכל התורה, וכגון אדם שיש לו בביתו 

עשרה חדרים, ויכול לקנות או מזוזה אחת 

ודאי כשרה, או עשר ספקיים, וכן לגבי 

סורים, בכפוהו לאכול חתיכה שהיא ודאי אי

איסור, או שמרשים להחליף זאת בעשר 

כג, דן -ק כ"חתיכות שהם ספק איסור, ובס

אם יש ראיה מיבמות צח שלכ' יוצא 

שעדיף חמש מצוות יבום בספק, מאשר 

ד, כי "אחד בודאי, וכתב שאין להשוות לנד

שם דומה לציור שיש אפשרות להשיג 

ם אחד, או עשר מזוזה אחת כשרה לאד

מזוזות ספקיות לעשר אנשים שונים, כי 
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אין אחד צריך לוותר על ספק שלו, בשביל 

שחבירו יקיים בודאי, וכעין נידונו של 

תפב, שאין  סימןח "השערי תשובה באו

צריך לוותר על חצי זית מצה שלו, לטובת 

חבירו שיקיים כזית מצה שלם, והביא שם 

ווקא ש שהמשנה ביבמות נקטה בד"מהיש

, אבל אם היה רק שתי נשים, "חמש נשים"

היה עדיף שאחד יקיים בודאי, משניים 

בספק, וכתב שהקשה הערוך לנר, וכי מה 

ההבדל בין שתיים לחמש? והביא שיש 

חילוק בחשבון, כי ביחס מספרי, אחד ודאי 

 50אחוז, שווה לשניים שכל אחד  100שהוא 

אחוז שמקיים מצוה, ולכן עדיף אחד שלם, 

בל שיש אחד ודאי מול שלוש ספקיים, א

 150נעדיף שלוש ספקיים, שיש לנו כבר 

אחוז של מצוה, שגובר על האחד ודאי, 

פ זה כתב, שגם "אחוז, וע 100שהוא רק 

שאם יכול להציל "לעניין הצלת נפשות, 

אחד בודאי או שנים בספק, יציל הודאי, 

אבל אם יכול להציל שלושה או יותר בספק 

, ואמנם בערוך לנר חלק על "יציל השלושה

ש, וכתב שבכל אופן מצוה אחת "היש

בודאי עדיפה לכמה מצוות בספק, והוסיף 

ומסתברא דגם לעניין "נ: "שם במשנת פקו

, ואמנם לפי מה שכתבתי "הצלה הוה הכי

לעיל, אין להשוות חשבון רווח במספר 

מצוות, לבין דיני קדימה בהצלת נפשות, 

ד "אורה נלעששם הוי חשבון אחר, ולכ

שאין להוכיח מכל החשבון שבגמ' ביבמות 

ל ]אכן לשאר מצוות שבתורה, שייך "הנ

ק כד, מספר "ללמוד, כמו שהביא שם בס

שופר,  בהלכותהליכות שלמה )מועדים, 

יא, בדבר הלכה אות יז(,  סעיףב, "פ

שנסתפק מה עדיף, לשלוח שופר למי 

שיקיים בודאי מצוה, או לארבעה שספק 

, וחילק מסוגיא דיבמות, ששאני אם יקיימו

פ תתקיים מצות חליצה, ומצות "התם שעכ

 יבום היא רק לכתחילה[.

ובאופן שאם פצוע אחד, בטוח יוכל להציל, 

ואת הפצוע השני, ספק אם יוכל יציל, 

פשיטא שעדיף שיטפל בפצועים, מאשר 

יציל את הנרדף, שהרי חשבון פשוט הוא 

, ואף שודאי+ספק, שווה יותר מודאי בלבד

, לא עושים חשבונות "מאי חזית"שבסברת 

כאלה, שם דווקא, שאומרים לו, לא לרצוח 

פ חשבונות כאלו, ושישב ולא יעשה "ע

כלום, עד שהגוי יהרוג אותו, אבל כאן 

שמוכרח לעשות איזה שהוא מעשה הצלה, 

 חייב לברר, איזה הצלה שווה יותר.

ולגבי מי שיש בידו תרופה שיכולה להציל 

ל אחד לגמרי, או שיכול לחלקה חיים ש

להרבה אנשים, שלכל אחד יעזור רק לזמן 

 כח אות ג(, סימןקצר, כתב בצי''א )ח''ט 

שיחלקה בין כולם, ואילו בשבט מיהודה 

 )שער פ''ח(, כתב שיתנה רק לאחד.

עוד צריך לדעת בעשיית חשבונות אלו, 

באופן שהנתונים הם לא של מאה אחוז, 

להציל את השניים  וכגון דאם נימא שעדיף

 הספקיים, האם כך יהיה הדין גם

כשהנתונים שספק קטן מאוד אם יכול 

להציל אותם, ולאידך גיסא, שאם הדין 

שצריך להציל את הודאי מאשר השניים 
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הספקיים, האם ישאר הדין כך גם 

כשהנתונים שסיכוי גדול מאוד שיוכל 

להציל את השניים, והאם גם שמדובר לא 

בהרבה מאוד אנשים  רק בשניים, אלא

 ע. "ספקיים, מול אחד ודאי, וצ

אחוז  80ועוד צריך לדעת באופן שיש 

אחוז שיכול  50שיכול להציל אדם אחד או 

-אנשים )שבחשבון פשוט נחשב כ 5להציל 

, כלומר כהצלת שניים וחצי אנשים(, 250%

ולקמן  ,כח סימןב עיללע "מה יעדיף? )ע

 בהלכות"במה שכתבתי  ,בסימן סט

 (."קלמש

ל יש לדון באופן שנחליט שעדיף "ובכל הנ

אחד הצדדים, אבל למציל יש ענין להציל 

צדקה קרוב  בהלכות)ועוד ש את הצד השני

גיסו , כגון שרוצה להציל את בנו או קודם(

ל רק עדיף או "חבירו, האם בכל הנאו 

מחויב, גם אם יצטרך לוותר על חיי בנו, 

בצד  וכגון שיכול להציל שניים שנמצאים

מזרח, או אחד בצד מערב, שפשוט שחייב 

ללכת למזרח, אלא שההוא שבצד מערב 

הוא בנו, האם יכול להצילו או שחייב להציל 

 ע."את השניים, וצ

ונחזור לנידון דלעיל, שאחד רודף את 

שמעון ועוד שניים אחרים רודפים את 

יששכר, אם יהיה מיירי שבהריגת אחד 

ת יששכר, משני הרודפים, יספיק להציל א

ע אם הסיבה שעבירת שניים שעשוה "צ

יותר קלה, מספיקה לנו לומר שיעדיף 

להציל את שמעון, שהרי העיקר מה 

שחשוב לנו זה הצלת הנרדף )שהרי ההולך 

ז אין נהרג כרודף אחר הערוה, וגם "לעבוד ע

ע נעשה ברצון, אין "בערוה עצמה, אם הג

נהרג כרודף אחר הערוה(, ולגבי עבירת 

, ואין אנו "הליעטהו לרשע וימות" הרודף

צריכים לשקול הורדת איסור מהרודף, 

ג במי שירצה להציל, או "כ יבחר בכה"וא

שאם יש דין קדימה של מסכת הוריות 

 ליששכר או לשמעון, יבחר כדין קדימה.

ל מצינו בשפת אמת "וכעין חשבון הנ

ביומא )פ:( שכשיש לפניו רודף לרציחה, 

עריות, שיעדיף  ועוד רודף אחר לגילוי

להרוג את הרודף לרציחה, שכך בסופו של 

דבר ימות רק יהודי אחד. ומשמע מדבריו 

שעדיף למעט כשאפשר בהריגת רודפים, 

ל נעדיף להציל את שמעון, ולא "ולפי זה בנ

את יששכר, כי כך ימות רק רודף אחד, ולא 

שניים. ולפי דבריו פשוט שכשיש גוי 

אחר שרודף  שרודף אחר יהודי, ויש יהודי

אחר יהודי אחר, ויכול לבחור, צריך לבחור 

 להרוג את הגוי הרודף. 

עוד בדיני קדימה בהצלת נפשות, עיין במה 

כ בהערה  סעיףבשער ב, פרק ב, שהובא 

, בשם האור החיים הקדוש, שכתב 081

ז ", בכ"חייך קודמין"ע סובר ש"שאף שר

מודה שאדם רשאי לוותר על המים לטובת 

 חבירו.

, בוחן אבן) עוז במגדל ץ"יעבנם עיין באמו

 פשוט נראה גם", שכתב: (פה אות, א נהיפ

 להריגה עצמו למסור רשאי אדם שאין

 שאינה ומאהבה פשוט מרצון חברו להציל

 שחברו בבירור יודע אינו אם, בדבר תלויה
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 בשם כדלעיל) ממנו יותר וצדיק כשר ח"ת

 כדלקמן ורבו אביו בשביל או חסידים ספר

 מאי אמרינן ודאי הכי לאו דאי( טאות צ

 ולפיכך, מדידך סומק דידיה דדמא חזית

 להציל יכול אינו אהב אשר יחידו בנו אפילו

 לו אפשר שאי זקן שהאב לא אם, זה באופן

 נראה בזה ורביה פריה מצות עוד לקיים

 אינו אפילו, לפחות כשר אדם כשהבן להקל

 שהוא או, מקומו ממלא ולא כמותו גדול

 ועדיין, במעלליו התנכר לא שעדיין ןקט ילד

 קודם הוא", ובדבריו באות צט, כתב: "ע"צ

 להוציא בין, נפשות להצלת בין, לכולן

 יכול המיתה מן דלהציל ל"נ מיהו) מהשביה

 ח"ת אינו אפילו אביו בשביל דמו על למחול

 פשיטא מובהק רבו ובשביל, כמותו

 נראה זכור במשכב לטמא אבל, כדלעיל

 ."(בבחירתו לוותר ירשא שאינו

 סנהדרין) חמד בחשוקי דבריו על וכתב

, ביאור צריכים הדברים ולכאורה":(: עד

 למען נפשו למסור לאדם ואסור מאחר

 למסור מותר מדוע כן אם, חבירו הצלת

 ואי זקן כשהאב בנו הצלת למען עצמו

 ואולי? ורבו פרו מצות עוד לקיים לו אפשר

, ורותד להעמיד כבר מסוגל אינו כשהאב

 כן אם, בנים עוד יוליד הבן את וכשיציל

 רבים למען עצמו המוסר ליחיד האב דומה

 אסתר עצמה שמסרה כשם, שמותר

 דומה וגם. ישראל עם הצלת למען למיתה

 נפשם שמסרו, אחיו ופפוס ללולינוס

 טוריינוס כשביקש לודקיא אנשי להצלת

 :(.יח) תענית במסכת וכמבואר, להרגם

 עוז המגדל לדברי סמך קצת ומצאנו

 בן הגאון מספר בו, אפרים השער מהקדמת

 במגיפה ונדבק נפגע שבצעירותו, המחבר

, אפרים השער בעל ואביו, בעיר שהיתה

 ת"להשי התפלל, בנו מצב את בראותו

 הבריא מיד 'בני תחת מותי יתן מי' ואמר

 נשמתו ועלתה מחלתו את חלה והאב, הבן

 בין לחלק אפשר אמנם. ש"יעו, למרומים

 .חמד החשוקי ל"עכ "למעשה תפילה

 שיכול שמי, לדבריו סמך עוד להוסיף יש 

 דאיתא ממה, "רבים"-ל נחשב להוליד

 בקין מצינו שכן".(: לז) בסנהדרין במשנה

 צעקים אחיך דמי שנאמר, אחיו את שהרג

 אלא אחיך דם אומר אינו(, י, ד בראשית)

, וכן איתא "זרעותיו ודם דמו - אחיך דמי

קל דם זרעין "שם: ם אונקלוס תרגוב

דעתידין למפק מן אחוך קבלן קדמי מן 

ספר , ועוד יש להביא לו סמך מ"ארעא

יותר עון ", שכתב: סימן תרעאבחסידים 

ההורג בחור הראוי להוליד ממי שהורג זקן 

וזקינה וסריס שאינם מולידים ויותר עון 

שהורג שמזכה את הרבים מאדם אחר כי 

תו שהביאו לחיי רבו קודם לאביו לפדו

, ובמקור החסד לרבי ראובן "העוה"ב

ח הזה, הביא את דברי רבי "מרגליות על הס

ח למד זאת מסוטה מו. "מאיר אריק, שהס

שמוכח שבצעיר שנרצח יש שני עוולות: 

של  "פירות"גם שמנע ממנו לעשות 

תולדות הדורות הבאים, וכן מנע ממנו 

של מצוות, ואילו בזקן  "פירות"לעשות 

צח יש רק העוולה שמנעו מלעשות שנר
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וממה שהשווה לדין קדימה לפדיון  מצוות.

מהשבי, משמע שגם בחור הראוי להוליד 

 קודם לפדיון מהשבי מהזקן.

 להסביר גדול חידוש ד"לענ נראה ועדיין

 שיכול שהבן מצד הוא שההיתר ץ"ביעב

 אם כי, הזקן האב מול כרבים נחשב להוליד

 שברציחה שאף, גדול חידוש צאיי הכי נימא

 רבים בין הבדל אין חזית מאי בסברת

 יותר דם איזה יודע אין ס"וס כי, ליחיד

 דווקא זה, היחיד של או הרבים של חשוב

 אבל, ולרצוח לקום באיסור סברא לגבי

 ל"קיימ, מהשבי וכגון, נפשות הצלת לגבי

ולא ', וכו ללוי קודם וכהן, קדימה דין שיש

 צעיר םאד להציל יבישיחו כתוב שם,

 המנחת בדברי, וכן מפורש זקן אדם במקום

 :ג בשער כז סימן בריש שהובאו שלמה

 "בחשבון כלל באה לא בגיל התחשבות"

]וביותר מזה מצאתי בספר 'מפנקסו של 

י "בשם הגר 181 עמוד ו"רופא', פ

א, שזקן קודם לצעיר, "זילברשטיין שליט

 , וכן כתבכי התועלת שלו לאומה גדול יותר

ש קליין "בשם הגרמ 266 "בעמ ח,"בסוף פ

ש במה "ולא התחשב המנח, [א"שליט

 נחשב הזקן ואילו, "כרבים" נחשב הצעירש

עה  סימןוגם באג''מ )חו''מ ח''ב  ,כיחיד רק

אות ז(, כתב שהגיל לא משנה לדבי סדר 

אלא שאכן כך באמת  קדימויות בהצלה,

דלא  היא ץ"יעבה דעתצריך לומר ש

בהמשך לדבריו , שהרי והאג''מ ש"כמנח

 אבן - עוז מגדל ספרל, כתב שם )ב"הנ

 אחרת קדימה מין יש עוד", אות צב(: בוחן

 לבחור עצמו בפני אחד בכל יוחסין בעשרה

 ולחולה, חולה על בריא ולזקן, סתם זקן על

 על ולמסוכן, המסוכן על ולסריס, סריס על

 נראה לשלם אבר מחוסר בן אבל, הטריפה

 הגויה בראש לא םא, זה בענין חילוק שאין

 ביד אפילו הגדם נ"א, סריס בכלל והיינו

 מרובה קדושתו אין שמא, שהיא איזה אחת

 אבל, תפלין להניח יכול שאינו מפני, כשלם

 ארבעה והני, המצות כל לקיים יכול הקטע

 שייכי יד חסר טרפה סריסות חולי דהיינו

כ מפורש בדבריו שבדיני ", וא"ו"בחש נמי

קן, ולכאורה נראה הצלה צעיר קודם לז

שכוונתו בזקן שמסתבר שיתקשה מאוד 

יותר קרוב לגיל "להוליד, ולא בגלל שהזקן 

, מכיוון שאם כך אז גם היה צריך "021

, וזה פשוט שבורכא 30לבן  20להקדים בן 

הוא, אלא כוונתו לפי המשך דבריו שהשווה 

לסריס, רק סריס הוא ודאי לא יוליד, ואילו 

ן יוליד, ואף אם הזק בזקן יש סיכוי שעוד

כדי להוליד, עדיין יותר בקלות  "נס"צריך 

 מגיע נס שבטבע מאשר נס לסריס גמור.

ץ שצעיר קודם "ולכאורה לפי דברי היעב

ז שהצעיר נחשב "לזקן, ולפי הסבר הגרי

 לכהן קודם, צעיר שלוילרבים, צריך לומר 

 צעירה אשה להציל נקדים ואפילו, זקן

 שכתב יתירא ושוב, זקן איש מאשר

 אות ז עח סימןל בהוספות נ"פקו במשנת

ץ "ז, שההסבר ביעב"כדברי הגרי ,ה ק"ס

 ."רבים"אות פה הוא כי בנו נחשב ל

ץ אות פה, אינו "ד הפשט בדברי היעב"ולענ

בגלל שבנו שיכול להוליד נחשב כרבים, 



898 

 

  

אלא מכיוון שבעצם הדבר שיכול לקיים 

יותר מצוות ממנו, מתיר לאדם לוותר על 

יו לשני, ולכן גם אשה תוכל לוותר על חי

חייה בשביל איש. וכמו שכתב בדיני רדימה 

ל, שצעיר קודם לזקן, ושם "באות צב הנ

ברור שהטעם בגלל שהצעיר יקיים יותר 

מצוות בפרו ורבו, ולא בגלל שהצעיר נחשב 

כרבים, שהרי מפורש באות צב שם השווה 

גם הקדמת הצלה למי שיכול להניח תפילין 

שלא יכול כי הוא גידם, וכן נראה למי 

 , שכתב:(באות צה ,שם) ץ"יעבמדברי ה

, חשיבא לא ודאי זה בענין זכר לגבי ואשה"

 אחת היתה אם מיהו, ח"ת על מצווה דאינה

 ואחרות, חיל ואשת ומשכלת צנועה

 תתהלל היא' ה יראת אשה ודאי, הדיוטות

 לפדות בידינו יש אם, תתחלל לבל וקודמת

 ג"אע) שנראה איזה מהנה תאח רק ולהציל

 שוות וכולן חילוק אין בידיים דלמסור

, וברור שהסיבה שיותר "(כדלעיל לטובה

צנועה קודמת כי מקיימת יותר מצוות 

 מחברתה.

ל "ץ הנ"גם מי שיחלוק על היעב ד"ולענ 

ל, שהרי "ש הנ"באות צב, וכן נראה במנח

ז "לא התחשב בהצלה בגילו של הניצול, בכ

באות פה, שהובא לעיל, ץ "יודה ליעב

שהאבא הזקן יכול לוותר לבנו על הקיתון 

של מים, ויכול למסור עצמו להריגה, תחת 

 להוליד שיכול שבנו בגלל לאבנו הצעיר, ו

 וכמו, דבריו כראשית אלא, כרבים נחשב

 להרויח כדי חייו על לוותר שאפשר שחידש

 נ"ממ שהרי, בעולם מצוות יותר שיהיה

 יש אם, לשני וותרל ומותר, ימות אחד

 שירבה ח"לת וכגון, בדבר מצוה תועלת

 מרויח, לאביו וכשמוותר, בעולם תורה

 אחד ה"שבלא כיון כלומר, אב כיבוד מצות

 מצוות שיוסיף באופן שיעשה מותר, ימות

 בנו להוליד יכול כשבנו כן וכמו, בעולם

 מהסברא לא כ"וא, ממנו מצוות יותר ירבה

 אז, כך ההי שאם, כרבים נחשב שצעיר

 את להציל צריך קדימה בדיני שתמיד ברור

, "היחיד" את שמצילים לפני, "הרבים"

 שצעיר סובר לאו ש חולק,"המנח וכאמור

 ל,"לאות פה הנ ז יסכים"ובכ ,לזקן קודם

 לכןו יותר יקיים שהבן המצוות מספר בגלל

 של קדימה בדיני אבל, לו לוותר רשאי

 -אהו המודד הדבר ש,", לדעת המנחהצלה

, מצוות יותר יקיים מי ולא, חשוב יותר מי

 שבדקו בגלל לא, ללוי קודם כהן שהרי

 יותר לקיים יכול שכהן המצוות במניין

, בחשיבות הקודם יחוסו בגלל אלא, מצוות

 גם שחייב בגלל, לאשה קודם שאיש ואף

 בגלל זה אין, גרמא שהזמן עשה במצוות

 שזה בגלל אלא, יותר מקיים שלמעשה

)עיין  קודמת שמעלתו ילתאמ גילוי

, שכתב: ריז סימן ד חלק והנהגות תשובותב

 להצלה קודם הוא שפיר נפשות בהצלת"

 יותר' ה את לעבוד שיכול מפני האשה מן

, ולכ' "טפי ומקודש הרבה מצוות לו שיש

לפי זה גם בריא קודם לשוטה וחרש 

שפטורים מן המצוות, וכפי שכתבתי לעיל 

. אבן בוחן פינה אץ במגדל עוז, "יעבבשם ה

ואמנם לכאורה לפי דברי התשובות 
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והנהגות, גדול לא יהיה עדיף על קטן, שהרי 

גם הקטן יהיה חייב במצוות, ולכאורה 

כבר עתה, אמנם שהגדול  "מקודש"נחשב ל

יכול לחיות רק חיי שעה, וכן הקטן שעוד 

ל ", יכול לחיות רק חיי שעה, י12לא בן 

יד להגיע שהגדול עדיף, כי הקטן לא עת

למצוות, ולכן נחשב כאשה, אלא עיין 

ל, שבכל אופן גדול קודם לקטן, "ץ הנ"ביעב

א גניחובסקי ", ופלא על הגרע מדוע"וצ

 ת"מהד הורתי חדרספרו בהסתפק של "זצ

 שוים גדול ואיש קטן ילד אם, ב ק"ס נ סימן

, והרי מפורש זה בהצלה עדיפות לגבי

ק "ע שם בספר חדר הורתי בס", ועץ"ביעב

, והביא ג שהסתפק מי קודם עבד ושפחה

ה עבד קודם כי "א דבלא"ק שליט"מהגרח

שייך בו יותר מצוות מאשר לשפחה, 

תלמידיו שבשיעור הוסיף  ובהערה ד כתבו

ע שאם נמדד בכמות "דיל"ג "הגרא

המצוות, מה איצטריך קרא לקדימת כהן, 

בזמן  אפילול דיש לו מצוות יתירות, ו"תיפו

, ויש להעיר שלפי "כהניםהזה כגון ברכת 

ספר חרדים שהובא בביאור הל' בתחילת 

, גם לישראל קכח סימןב הל' ברכת כהנים

 קודם ח"ת וכן, (ש"יש מצוה להתברך, עיי

 יותר שיקיים בגלל לא, ה"לע להצלה

 אותם ללמוד יכול ה"הע שהרי, מצוות

 יהיו הבא ובעולם, ח"הת שלומד שעות

, כוחם בכל עמלו ששניהם, בדרגתם שוים

 הרבה שהרי, בחשיבותו קודם ח"ת ז"ובכ

 מדדו ולא, ח"ת על, ע"בשו מפוזרים דינם

 בעצם אלא, תורה שלומד השעות בכמות

 אותו ששואלים מקום בכל שיודע הדבר

 .להצלה גם קודם ומעלתו יחוסו ובזה, 'וכו

 המצוה רווחכ יכול לוותר על חייו, כש"וא

 חייו על לוותר כ"בד שיש האיסור על, גובר

 כשמוותר גם והרי תשאל ואם, לחבירו

 ל"י, חסד מצוות של רווח מרויח, לחבירו

 דוחה חסד מצות שאין שכמו, משל כעין

 מסוימת מצוה רק אלא, תעשה לא מצוות

 חסד מצוות, ד"לנד כן כמו, המצוות ג"מתרי

, כלומר "קודמין חייך" מצוות את דוחה לא

כשאדם שלישי בא להציל אחרים וכגון 

בי, הדבר שצריך לעניין אותו, הוא מי מהש

יותר חשוב בדרגתו וייחוסו, ואותו להציל, 

ץ, באות פה, דיבר על ציור "אבל היעב

שלאדם עצמו יש קיתון של מים במדבר, 

 "חייך קודמין"ויש לפניו שני מצוות, מצוות 

ע שמצווה לשתות בעצמו את "שדעת ר

המים, או מצוה אחרת לתת את המים 

ח "ים מצות כיבוד אב, או יתן לתלאביו, ויקי

ויהיה שותף כיששכר וזבולון בתורתו, או 

שיתן לבנו שיקיים פרו ורבו, ויהיה שותף 

כ במצוות חשובות כאלו יכול "במצוותו, וא

לבחור לעשות אותם במקום לעשות 

מצוות 'חייך קודמין', וכעין 'עוסק במצוה 

ש הכא שעוד לא "פטור מן המצוה', וכ

שתיית המים, אלא רק עוסק במצוות 

מצווה בהמשך לשתותם, ולכן יכול לקיים 

מצוה אחרת, והשני ישתה אותם, ואכן 

צריך לדעת את הגבול, האם בכל מצוה 

ומצוה שחבירו יוכל לקיים יותר ממנו, יוכל 

ץ באות "לוותר לו, אבל מפורש בדברי היעב
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צב שהבאתי לעיל, שבמצוה גמורה וכגון 

, ואינו יכול שאם אחד הוא קטוע ידיים

לקיים מצוות תפילין, וחבירו יוכל להניח 

תפילין, בדיני קדימה בהצלה צריך להקדים 

כ גם "את השלם שיוכל להניח תפילין, וא

באות פה, שבעל המים הוא קיטע ואם יתן 

את המים לחבירו, חבירו יוכל לקיים מצות 

 תפילין, יכול לוותר לחבירו בעל הידיים.

דאי שאין לו שום ז ו"אמנם לדברי הגרי

היתר לוותר על המים, שהרי גם הקיטע יד 

ז יתרץ "יכול לפרות ולרבות, אלא שהגרי

שאין הכי נמי ששניהם שוים לגבי הולדה, 

נכנס נתון נוסף של מי שיכול לקיים יותר 

 מצוות.

אלא לפירושו קשה, מה ההשוואה, באות 

ח ולאביו, לבין "בין ההיתר לתת לת פה,

, ועוד למה "כרבים"לתת לבנו שנחשב 

באמת לשיטתו מותר לוותר לאביו? אמנם 

לדידי ניחא דהכל עניין אחד, כלומר גם 

באות פה וגם באות צב הנושא היחיד הוא 

מי יכול לקיים יותר מצוות ולא קשור למה 

 .ל"שהצעיר נחשב כרבים, וכנ

 י"הגר לבין ביני מ"נפק עוד ונראה

 של הקיתון שבעלת באופן-זילברשטיין

 תוכל לא לדברי, זקנה אשה היא, םמי

 אשה שהרי, הצעירים לבתה או לבנה לוותר

 נחשב ז"לגרי ואילו, ורבו מפרו פטורה

 באבא לעיין יש לדברי גם ואמנם, כרבים

 לא שהרי, המים על לבתו שמוותר זקן

 שמא או, פטורה אשה שהרי ,במצוה שותף

 מצווה כאינה מצוה שמקיימת נחשבת ס"ס

 .שותף יהיה ובזה, ועושה

א אמר "וידידי הדגול, הרב צבי קנול שליט

מ שתהיה בהסבר דברי "לי עוד נפק

ח "ץ, שאם בעל קיתון המים הוא ת"היעב

ז יהיה מותר לוותר להדיוט "זקן, שלפי הגרי

צעיר שיכול להוליד, כי נחשב כרבים, וכמו 

 ופפוס לולינוסח מותר להיות כ"שלת

 , אמנםישראל את להציל בשביל נהרגוש

ה "ח הזקן לוותר לע"לדברי יהיה אסור לת

הצעיר, כי מצוות פריה ורביה, לא עדיפה 

 על מצוות תלמוד תורה. 

ז, "ונראה עוד דבין לדידי ובין לדברי הגרי

לוי לא יוכל לוותר לכהן על קיתון המים, 

ז אין בכהן דין רבים, וכן "מכיוון שלגרי

 לדברי אין בכהן יותר מצוות מאשר בלוי. 

עוד, יהיה מותר לזקן לוותר על  ונראה

המים, לאדם צעיר, שאינו דווקא בנו, שהרי 

ז מאי שנא, והרי כל צעיר "לדברי הגרי

, וגם לדברי יהיה מותר כי "רבים"-נחשב ל

נחשב כשותף במצוות פרו ורבו, שמותר לו 

חייך "לבחור בה במקום לבחור במצוות 

 ."קודמין

ין האם ואמנם בין לדידי ובין לדידו, יש לעי

לזקן מותר לוותר לבנו הצעיר על 

האינפוזיה המחוברת לגופו ומזרימה אליו 

נוזלים, כי יש לדון שאחרי שהאינפוזיה כבר 

מחוברת, ניתוקה יחשב כמעשה רציחת 

וחייך "עצמו, וכן יחשב שכבר מקיים מצוות 

כ לא רשאי לעוזבה עבור מצוה ", וא"קודמין

 אחרת.
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האם שני ץ יש לדון "ועוד בדברי היעב

הורים זקנים שיש להם קיתון של מים, 

שמספיק לשניהם לחיות, או שיתנו לבנם 

שבשביל לחיות צריך את כל המים, כלומר 

ואז שניהם ימותו, האם יהיה מותר להם 

לוותר על חייהם של שניהם עבור הצלת 

ז יהיה מותר "בנם היחיד, ולכ' לפי הגרי

שהרי הבן הזה יביא הרבה ילדים לעולם, 

ל שאכן אסור "נחשב ליותר משניים? ויו

להם, וההגדרה היא שתמיד ההווה קובע, 

ולכן חיי שניים עדיפים על חיי אחד, ואמנם 

, כלומר שהשיקול הוא "ששווה הכוחות"כ

אחד מול אחד, או שניים מול שניים, אז 

משתמשים בסברות חיצוניות וכגון 

השיקול העתידי שיוכלו הצעירים להביא 

וכמו כן נראה פשוט ששני עוד ילדים, 

אחים יאסרו לתת לאביהם את המים, אם 

האבא צריך את כל המים, ואילו להם 

מספיק חצי מהכמות לכל אחד, ויש עוד 

ח "ה יוכלו לוותר לת"ג אם שני ע"לדון בכה

 אחד.

ובלומדי בהאי סוגיא עם האחים היקרים 

ו, העלו הסברים "כפיר ודני כרמון הי

 ץ:"עבנוספים בהבנת דברי הי

הרב כפיר טען, שנראה שההיתר של 

ץ באות פה, הוא אך ורק לוותר על "היעב

חייו להציל את בנו או נכדו, ולא בן של 

חבירו, מכיון שהאבא שותף בחייו של בנו 

 שלשה: רבנן נו. תלא נדה)כדאיתא ב

 ואביו הוא ברוך הקדוש, באדם יש שותפין

כ נחשב שהוא עצמו ממשיך "(, ואואמו

ז שהבן נחשב "וכעין סברת הגרי להתקיים,

כרבים, אבל דווקא בנו, כי בכל מה שיוליד 

ו ממנו, יש לו יצאבנו, וכן המשך הדורות ש

, שהם חלק ממנו ממש, עד שהוא "אחוזים"

, בצירוף "אנשים רבים"יהפוך מאיש אחד, ל

 כל האחוזים שיש לו מכל צאצא וצאצא. 

ש שחולק על "ועוד נראה שאפילו המנח

, [שצעיר קודם לזקן] (באות צב)ץ "היעב

כ באופן שחץ טס לכיון ראובן הצעיר, "א

אסור לאדם שלישי מהצד להסיט את החץ 

לכיון שמעון, אביו הזקן של ראובן, כי 

הטיית חץ שווה להצלה של מסכת הוריות 

(, וכאמור לעיל כט סימןלקמן ב)כדכתבתי 

ש שאין שיקול בהקדמה "דעת המנח

ולכן לפירושו, לא  בהצלה בין צעיר לזקן,

קשה 'שלא מצאנו שיקול של הצלת צעיר 

מאשר הזקן', כי אכן לפירושו של הרב 

ז "כפיר אין שיקול כזה בדיני הצלה, ובכ

כשקיתון המים שייך לו, יכול לוותר על חייו 

 בחיי בניו ונכדיו. "לחיות יותר"על מנת 

ץ "ו הסביר בדברי היעב"ואילו דני כרמון הי

, הם לא 'אנשים', "יםהרב"באות פה: ש

אלא זכויות שעל ידי שיוותר לאדם צעיר 

שיכול להוליד )ולאו דווקא בנו(, יתרבו 

זכויות בעולם, ומה שהוא הציל אדם כשר 

זה, שיחנך את ילדיו הלאה עד סוף כל 

כ התיר לו "הדורות יחשב לזכותו, וע

ץ, לוותר על המים, וזה הסיבה גם "היעב

שותף ח, שנעשה "ה שמוותר לת"בע

בלימודו. ומה שמוותר לאביו הוי דין מיוחד 

בכיבוד אב )וגם בפירוש של הרב כפיר, וכן 
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ז צריך לומר שבכיבוד אב יש "הגרי פירושב

ד דוחק לומר זאת, "דין מיוחד, ולענ

ובפירושי אין חילוק בין מה שמוותר לאביו 

ץ יש "או שמוותר לבנו, בכל דברי היעב

כ לכל שאר "מכנה משותף, משא

 ל(."הנ פירושיםה

ואחר כל זאת, יש לדון במקרים נוספים 

האם מחשבים שיקוליים עתדיים, וכעין 

ל, שמה שעתיד הבן "ז הנ"דברי הגרי

כ מה "להוליד יחשב כבר עתה לרבים, א

הדין באופן ששני אנשים מחוברים למכונה 

שמזרימה לתוכם רעל, ויש במכונה כמות 

ול רעל מסוימת בלבד, והנה אדם שלישי יכ

לבוא ולהסיט את זרימת הרעל )כעין 

א(, לכיוון אחד מהם, כדי "הטיית החץ בחזו

שלא יכנס בשניהם, רק דא עקא, כשכל 

הכמות תכנס באחד, ימות מיד, ואם יתחלק 

הכמות בין שניהם, יגרם שמיד יעקרו 

שניהם, ועוד שודאי שימותו שניהם בעוד 

 סימןד "א ביו"שנתיים, דהנה ייסד לן החזו

ע בסוגיית קיתון "ק ב שנלמד מר"סט ס

המים, שחיי עולם של אחד עדיפים על חיי 

ד שיחיו עוד "שעה של שניים, אבל בנד

כ נחשב שיחיו חיי עולם, כי כל "שנתיים, א

מה שיותר מממשך זמן של שנה נחשב 

, ובחיי עולם לא מצינו חילוק "חיי עולם"כ

כ ", וא20לבין אדם בין  70בין זקן בין 

ד ששניים יחיו חיי עולם עדיף "דלכאורה בנ

מאשר אחד יחיה לעולם, אף שחייהם יהיו 

שנים ביחד, ואילו הוא יוכל לחיות עוד  4רק 

שנה, וכאמור לעיל בנידון זה, אין לצרף  60

ז שאם נכוון את הרעל על "סברת הגרי

אחד, אז השני ינצל ויוכל להוליד עוד הרבה 

יותר משני אנשים, כי רק כשהשיקול הוא 

אחד מול אחד, מצרפים סברות חיצוניות, 

אלו ולא כשמדובר בחיי שניים מול חיי 

 אחד.

 שיש בוולפי זה בפצצה שטסה לכיון אולם 

איש, וביכולתנו להסיטה לאולם אחר  אלף

איש, רק שהנתונים הם שאם  1000עם 

איש ימותו מיד, ואילו  500, באולם איפגע 

ם איש ינצלו ויחיו חיים רגילי 500-שאר ה

, באולם בעד סוף כל הדורות, ואם יפגע 

 1000-הפצצה הביולוגית הזו, תגרום שכל ה

 שנים, מה עדיף? 5איש, ימותו בודאי עוד 

ל, שהשאלה לא מתחילה, "דיוצא לפי הנ

, כי לא אולם בוברור שעדיף להסיט לכיוון 

מתחשבים במה שיקרה בעתיד, ולכן כיוון 

ש, אי 500שאם יפגע אולם א, ימותו מיד 

, כרגע אף אחד לא ימות, באולם בואילו 

, ונחשב שהשאלה באולם בעדיף שיפגע 

, 0 -, לבין באולם אשימותו  500היא בין 

 0-, שפשוט שעדיף שבאולם ב "שימותו"

, ואין מתחשבים בעתיד לקרות "ימותו"

כשההתחלת השיקול לא שווה וכגון כאן 

, כי אם היינו מחשבים 0-הם רבים מ 500-ש

ל על וכ היה עדיף שהפצצה תיפ", אעתידות

 5-, כי אף שאנחנו מתייחסים לאולם א

לחיות אם יפול  לאולם בשנים שיש 

איש,  1000הפצצה עליהם, כחיי עולם של 

שיחיו חיי  500-ז זיל לאידך גיסא שה"בכ

שנים,  5-עולם ממש כלומר הרבה יותר מ
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כ יספיקו להוליד ילדים שבמשך הדורות "א

ים, הרבה יותר מאותם יהיו לעשרות אלפ

 1000-ש אם הפצצה שתפגע ב", וכ1000

, תעשה אותם לעקרים מיד, שבאולם ב

שנים  5מלבד מה שתגרום למותם לאחר 

משעת שאיפת העשן הרעיל שבפצצה 

 הביולוגית.

 

ץ הובא בפשטות שקטן קודם "ביעב

רנב  סימןד "ת יו"לקטנה להצלה, והביאו בפ

 ק")מהדוק ז, וראיתי בספר חדר הורתי "ס

קטן קודם לאשה ש(, אק "ס לח סימן

, כי לא אזלינן בתר השתא, וכיון גדולה

דעתיד לגדול למצוות, קודם לאשה אף 

שהיא עכשיו מחויבת במצוות, והוא לא, 

 .ד סימןוהאריך בזה בספר בר אלמוגים 

ק ב, "סנ  סימןת "ואמנם בחדר הורתי מהד

ע שם "הסתפק אם קטן קודם לאשה )ע

רסז, כשיש לפניו כהן  ודעמבהשלמות 

, אם יש להקדים את קטן, או ישראל גדול

ב "הקטן, גם לפי השיטות שהובאו במשנ

ק יב, שאין 'וקדשתו' בכהן "רפב ס סימן

, ל דאלזלינן בתר סופו שיהא גדול"קטן, כי י

ה צריך להקדימו, כי כהן קודם "ל שבלא"וי

לא בגלל 'וקידשתו' אלא מהפס' שהובא 

ויבדל אהרן להקדישו קדש "בגמ' בהוריות 

 (."קדשים

מי קודם ממזר או אשה עוד הסתפק 

ב כתב דלעולם איש "כשרה, וכתב שבחו

ושוב כתב כן בחדר הורתי  קודם לאשה.

, והוסיף להסתפק שם ק א"נא ס סימןשם ב

זה דווקא לגוי  "נתין קודם לגר"אם 

, והסתפק שנתגייר, אבל בן הגר קודם לנתין

 לישראל רגיל.עוד אם בן הגר שווה 

 נ, סימןב עוד כתב בספר חדר הורתי שם

ק ד, שבנתגרשו הוריו, שוים לגבי סדר "ס

, )ירושלמי בהוריות שם הל' ד( קדימויות

ע והרי איש קודם לאשה? "וכתב שצ

ל דקדימת האיש לאשה "וצ"והשיב: 

נעשית כמאן דליתא במקום כיבוד אב ואם, 

דהא פשיטא דאבידת אמו ואבידת איש זר, 

, ולפי זה בנתגרשו ויכול להציל מו קודמתא

, "רק אחד יעשה מה שירצה, וצריך תלמוד

הוא גם רבו, אז פשוט והוסיף שאם אביו 

שקודם לאימו הגרושה, שהרי גם רבו לבד 

קודם לאביו, אך הסתפק אם אביו הגרוש, 

, האם יכריע להעדיפו מאשר על הוא כהן

שכשיש שני  אימו, ובהשלמות הוסיפו שם

ואחד מהם כהן, הוא קודם לחבירו, ח "ת

שני הרים "כ רואים שגם שהשיקול בין "וא

כ "מגיע מעלת הכהן ומכריעה, וא "גדולים

גם באביו הגרוש כהן, יוקדם לאמו 

, אלא שמא יש לדחות שכיון הישראלית

שגם הבן הוא כהן, אין מצוה לכהן לכבד 

בשם  כהן אחר, כבמנחת חינוך מצוה רסט

הן בא להציל, ויש לפניו ז שכ"המקנה, ולפי

 כהן וישראל, לא יחוייב להציל את הכהן.

ושמא גם לפי המקנה חייב להקדים את 

ודברי המקנה הובאו בביאור  הכהן חבירו.

 דאפשרשכתב בשמו ' ס קכח"הלכה סו

דליכא וקדשתו מכהן לכהן', ובכתב סופר 

לג  סימןח "או טו, ובשבט סופר סימןח "או
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כהן, והערוך כתבו להחמיר גם בכהן ל

ע לדינא, "ס קכח נשאר בצ"לשולחן ס

ח שבזמן הזה יש להחמיר "והוסיף במנח

כ יש "בכהן לכהן, דאין כהנים ודאים, וא

לחוש שאחד כהן ואחד ישראל. ואמנם 

ע שהרי יש פה רוב צדדים "ד זה צ"לענ

מוחלט להתר, וצריך להיות מותר מדין 

אפשרויות, יש  4ספק ספיקא, כי מתוך 

דים להיתר, שהרי בשניהם שלוש צד

כהנים, וכן בשניהם ישראלים, וכן אם הוא 

כהן והשני ישראל, אין בו דין וקידשתו, ורק 

שהוא ישראל וחבירו כהן, יש  אופןב

  להחמיר.

 עמודכד  סימןע בספר בר אלמוגים "ע

 קע. עמודכה  סימןקסז, ו

 ,לח סימןק "מהדו)ע בחדר הורתי "ע

שט הספק , שבירושלמי לא נפ(בהערה ד

את אביו  בהוריו הגרושים,יקדים הבן  האם

 והסביר את הספקשחצי תלמודו ממנו, 

, שאין "ההרים כה גבוהים"ל שבאב ואם "כנ

את מעלת איש קודם לאשה, ולא את 

, כי ז מסתפק בירושלמי"מעלת כהן, ובכ

היא מעלה גדולה  "חצי תלמודו"מעלת 

ממנו ובפשוטו חצי תלמודו ", והוסיף: מאוד

יש ד :ועוד הוסיף ."וא ישראל, יקדם לכהןוה

ושה אמו הגרהאם אביו, או  - מי קודם לעיין

, שהרי 'אשת חבר', קודמת ח"שנישאת לת

בירושלמי הוריות פ''ג  כדאיתאלאיש רגיל, 

רנא  סימןד "ביו הל' ד, וכן נפסק ברמ''א

כסות שלה קודם מלהחיות  אפילוט ד סעיף

פנים ]א.ה אמנם עיין במראה ה ה"את הע

על הירושלמי הנ''ל, שהיא קודמת רק 

לעניין כסות וצדקה, אבל להצלת נפשות 

, ולכן יש לדון שיכריע גם חיי ע''ה קודמים[

, וכתב שלצד במקום מעלת אב ואם

לא מכריע,  "חצי תלמודו"בירושלמי ש

 לכאורה גם לא יכריע מעלת 'אשת חבר'.

לגבי מה שכתב שבנתגרשו, אין מעלה ו

אין מוסיף שיקול קטן של , כי לאביו על אמו

ראה מה כ, "איש ושל כהן, בהרים גדולים כ

הערה לח,  סימןק ")במהדו עוד כתב שםש

ולא אמנע מלספר, דספר חדר הורתי, "ד(: 

ח משפטי "נכתב לזכר אימי, והנה הגהמ

א.ה כוונתו לרבי שמואל ברוך ורנר ) שמואל

, כי , הודעני בהתרגשות בבוקרא("ד בת"אב

ה, ואמרה לו מדוע "אה אליו אימי עבלילה ב

אינו מסתכל בקונטרס שחיבר בני לזכרי, 

נתגרשו שניהם הרי קושיא זו, של אמאי 

, נמצאת בהאי שוים, הרי איש קודם לאשה

ל והוא "קונטרס. ומיד הודעני החלום הנ

והנה הודעני  דברים מבהילים למעיין בזה.

א דהאי קושיא כתובה "ד לנדו שליט"הגר

ם הל' חמץ "ת פענח על הרמבבספר צפנ

 ."ומצה פרק ח הל' ח...

לח, שאמו קודמת  סימןשם בסוף עוד כתב 

נ מסתם איש אחר, "להשבת אבידה ולפקו

או  שהרי בירושלמי הסתפקו מי קודם אימו

וסיים את הסימן שם:  רבו שלימדו מחצה.

ונמצא לפי זה דלפעמים דיני הקדימה "

יניש תלויים מי עושה המעשה, דלגבי כל א

דעלמא האיש קודם לאשה אבל לגבי בנה 

האשה קודמת לאיש, ודכוותיה באביו חכם 
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קודם לרבו מובהק להצלה, ולגבי שאר 

ע "אינשי דעלמא אזלינן בתר חכמה. ויל

ג דדיני הקדימה משתנים לפי העושה, "בכה

י פעולתם "היכא דהעושים שנים, ורק ע

יחדיו תתקיים ההצלה, מי אמרינן דרשאים 

ם מי שירצו או דאזלינן בתר רובא להקדי

 ."דעלמא היאך היו חלים עליו דיני קדימה

סט.(, שכתב:  יומא) חמד חשוקיע''ע ב

 להציל ויכולה בנהר טובעים אחיה כששני''

 האח את להעדיף שעליה מסתבר, אחד

  . '', עיי''ש בטעמוהגדול

 

בחדר הורתי במילואים בהשלמות ע "ע

שני אנשים  לסימן טז שדן במי שיש לפניו

י "ויכול להציל רק אחד מהם, ובאחד יהיה ע

וכתב שהחזון יחזקאל אמר לו  חילול שבת,

והוסיף שאף שהצלתם שאיזה שירצה יציל, 

תהיה בספק, אין לחשוש שאולי יתברר 

שחילל שבת לא לצורך, דכיון שהותר 

 כ יעשה מה שירצה."אחילול שבת בספק, 

ויות יש לעיין באופן שיש לפניו שני אפשר

ויכול להציל רק אחד, ואפשרות הצלה, 

אחת היא להציל את הכהן אבל נצרך לחלל 

שבת עבור הצלתו, או שיציל את הלוי 

ובהקדם שאפשר להצילו בלי חילול שבת. 

לחקירה זו, יש לדעת האם באמת כשיש 

לפניו שני אפשרויות הצלה שוים, האם 

ראוי או אולי אף חייב להציל את מי שלא 

שבת בעבור הצלתו, ומצאתי  צריך לחלל

בזה בספר 'אוהב שלום ורודף שלום', 

 במי נסתפקתי"בשער ז, פרק ג, שכתב: 

 שום ואין אנשים משתי' א להציל שיכול

 שמי הוא שהדין, הצלה בהלכות קדימה

 צריך מהם' א אם הדין מה, יציל שירצה

 האם. צריך אינו' וא להצילו שבת חילול

 כדי הוא שבת לחלל ההיתר שכל כיון נאמר

 ראובן יציל כאן למה, מישראל נפש להציל

 בלי שמעון להציל יכול אם שבת חילול י"ע

 נפש הצלת דבמקום דנימא או, שבת חילול

 והראוני. שבת החילול עם כלל לחשב אין

 ואמר ל"זצ אברמסקי י"להגר זה שאל ל"זצ

 א"הגר חקר ועוד ...שירצה מה שיעשה

 והיינו, ת"בעדל ספיקן בכגון גנחובסקי

, נגע יש' שלא ילדים משתי' א למול שיכול

 ל"הנ ספק באותו זה ספק לתלות וכתב

 .ש עוד", עיי"בשבת נ"פיקו בהלכות

 שימוש בגופות נפטרים לצורך הצלת חיים - סימן נ
 יא בפרק ב( סעיףב 148)שייך להערה 

 
שאין היתר  ,יא סעיף, ב פרק, ב בשער עיין

ה מסוכן כ יש חול"לנתח מתים אלא א

, ונחלקו שם האחרונים בגבול "לפנינו"

, אמנם יש שהתירו גם "לפנינו"הגדר של 

ת "כשאין חולה לפנינו, עיין בלשונו של שו

יג, יז(:  ק י,"יט ס סימןד "ישכיל עבדי )יו
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 נטויה הדוחה יד עוד, זאת דבכל אלא..."

 י"הנוב שהביא הראיה בעיקר, לדחות

, פנינול בחולה אלא מתירים שאין משבת

 בשעתה לצרה שדייה מפני, שאני דשבת

 יכולים מסוכן חולה דיש לנו שיוודע דתיכף

, מ"בתכו שעה באותה העזרה לו להגיש

 הרפואה לו להכין לאלתר בתקנה ואיתיה

 להקדים, כ"כ דרבה הכנה לו צ"איו, בשעתה

, והרפואות הסממנים את מועד בעוד

 הניתוח חכמת דענין ד"דנ כהא כל כ"משא

 ועיון לימוד דצריכה, הפנימיים ריםבאיב

 ו"ח יבוא שלא, במלאכה והתאמנות, רב

 שינתח, הניתוח באופן וטעות משגה לידי

 יבוא, להצילו שבמקום מהשיעור יותר

, למכה תרופה נקדים לא ואם, לסכנו

 באותה אז, מועד בעוד ולהתחכם להתאמן

 להצילו יוכלו לא, לפנינו שהחולה שעה

 יש, גיסא לאידך דרבהוא, מצרתו ולהושיעו

 חולה בשאין דגם אפשר, שיסכנו חשש

 להצלת, המת ניוול לדחות יכולים, לפנינו

 ל"ניח המת דגם ואפשר, בלעתיד נפשות

 הגדולה נפשות הצלת במצות לזכות בזה

 זה ואין, ה"בלא א"דא כיון, בלעתיד הזאת

, בשבת הרפואות מלאכת לשאר ענין

 והקרוב...לאסור ל"ז י"הנוב הכריע שמהם

 ל"ז דבריו היו לא, ל"ז י"הנוב הרב כי, אלי

 שהרופאים ומקומו ושעתו זמנו על רק

 בבתי, מתלמדים היו במקומו היהודים

 שהם האומות ממשלת של המדרש

 למלכות הריגה שנתחייב מי גופות מנתחים

 שם בדבריו ש"כמ, לכך שהסכים מי או

 חשיב לא ולזה, הזה איסור חומר אין ואצלם

 שאפשר מכיון, נפשות נתכסכ ליה

 כ"משא, ב"ב שאינם אחרים י"ע להתקיים

 שאין, ישראל מדינת שקמה, זה בזמנינו

 שיתלמד רופא לשום א"וא, זה מסוג גופות

, היתר של אופן שום נמצא לא ואם, זה בלי

 שום לעולם, יפקד ולא יזכר ולא ימצא לא

, הניתוח במלאכת ויכיר שידע במדינה רופא

 הזקוקים בחולים ו"ח הסכנה ותרבה

 הרופאים נצריך ואם, מושיע מאין, לניתוח

, אחרות בממשלות להתלמד, ל"לחו לנסוע

 כולו ישראל לעם והשנאה האיבה תגדל

 וידעו יווכחו כאשר ישראל למדינת וביותר

, יהודים האינם בגופות להתעולל מותר כי

 כיוצא בכל, היהודים בגופות שאסור מה

, לאסור ל"ז י"הנוב דיבר דלא ודאי, בזה

 משום דמותר לפנינו כחולה דהוי יודה ויודה

 ...מזה יותר נ"פיקו לך דאין, נפשות הצלת

 אפשרות ביש (א, ל"הנ מדברינו היוצא

 ד"ע, אחרת בדרך ללמוד, במציאות

 מקום דאין ודאי( ד"י באות) שכתבנו

 (ב, זה משום, ישראל גוף את לניוול להתיר

 אף, אחרת דרך במציאות א"שא במקרה

 ואין לפנינו כחולה ל"הו, לפנינו חולה שאין

' כד ודלא נ"פיקו בפני שעומד דבר לך

 בחולה אף להחמיר שהפליג לנר הערוך

 האחרונים כל עליו שחלקו, לפנינו מסוכן

 במת אלא אינו שאסור במקום אף (ג. ל"כנ

 ."דניוול איסורא שייך דבהו, ישראל
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יש להבין את גודל האיסור שיש בניתוחי 

 אפילומתים, עד כדי כך שיש שאסרו זאת 

 נ"במקום פקו

 א"ל, ח"לרבי יעקב עטלינגר זצ) ציון הבנין

 אסר( קג סימןג "ע בח", ועקעא-קע סימן

 לפנינו חולה כשיש גם לנוול את המת,

 ד"יו שיק ם"במהר בזה שכתב מה ועיין)

 ג בשער קמןל שכתבתי ומה, שמז סימן

 (.נג סימן

 

, כד סימן ד"יו ג"ח) יהושע דבר ת"בשו ע"ע

ורים שאס דברים שיש, (כד סימןד "וכן בח

 ,נ מלבד ג' עבירות"משום פקו

ל כדברי הבנין ציון, אלא "ואף שלא קיימ

שרי לנתחו לצורך הצלת נפשות, כדברי 

ז ", בכבשער ב שםא "ס והחזו"י והחת"הנוב

חזינן חומרת האיסור )שהרי גם הם 

שהתירו, לא התירו להתלמד מניתוחו 

לצורך הצלת נפשות עתידית, אלא רק 

ש "להצלת חולה הנמצא בהווה, ועיי

 שנחלקו, מהו גדר ב'הווה'(. 

ק "ואמנם בציץ אליעזר )חלק ד סימן יד, ס

ה כמרכז(, "ק ו, ד"ה 'ואם למדנו', וס"ד, ד

למד דווקא קולא מהבנין ציון, כי בטעמו 

נ, כתב הבנין ציון "קוילאסור אף במקום פ

 בזה לדון יש דעדיין רק...": (קע סימן)

 עומד דבר לך דאין בתורה גדול כלל שהרי

 לספק ודאי בין חילוק ואין נפש קוחיפ בפני

 אין זה מטעם דגם ד"נלענ אבל ,נ"פיקו

 סימן) א"במ הוכחתי דכבר ,כאן להתיר

( :ס) ק"דב גמרא פ"ע י"רש שדעת( ז"קס

 בממון עצמו להציל שאסור שם דאמרינן

 חבירו ממון לגזול לאדם שאסור ,חבירו

 דעת ונגד ממיתה עצמו הציל למען

 שם הסוגיא שפירשו ש"והרא ותהתוספ

 השיהי לא אבל לשלם דצריך לענין דוקא

 י"רש לדעת והנה ,להציל לכתחלה אסור

א.ה ] חבירו בממון עצמו להציל שאסור כיון

י, זה רק בגלל "וגם תוס' שחלק על רש

ם, כ בלקיחת אברי"שכסף ניתן להחזיר, וא

 כ"כש, [י"שאי אפשר להחזיר, יודה לרש

 דכבודו חבירו בקלון עצמו להציל דאסור

 החובל' פ ק"בב כדאמרינן מממונו לו חביב

 האיך כ"וא ,ש"ייע ע"ר לפני שבאת בהאשה

 מותר היהי דהחולה נ"פיקו דמשום נאמר

 על מוחל לא דמסתמא המת ולנוול לבזות

 .,"...בזיונו

 הגאונים ואם...", כתב: קעא סימןובסוף 

 פסקו לא ל"זצ סופר חתם ובעל י"בונ בעל

 את ל"זצ הגאונים שמעו לויא אומר אני כן

 דעתי מבטל הייתי ודאי עלי וחלקו טענותי

 נחתי לא שהם אחר אבל ,דעתם מפני

 להציל אסור דאמרינן ממה ראייתי לעיקר

 הזכרתי כבר כאשר חבירו בממון עצמו

 מן לאחד ראיתי שלא( ז"קס סימן)

 דבר עוד שיש זה ענין שביאר הפוסקים

 נפש קוחיפ בפני שעומד דברים' ג-מ חוץ

 ."ד"כנלענ ,יבחר והבוחר אחור נסגתי לא

ק ו(, על ")שם, ס אליעזר ציץ ת"שווכתב ב 

 מפורש מחיים גלי אם ז"ולפי..."דבריו: 

 בגוונא אפילו לנוולו מותר ליה דניחא דעתו

 ."...לפנינו נ"קויפ הספק שאין
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י "מה שבנה הבנין ציון יסודו על רשועל 

, עיין בספר חבלים בנעימים )לרבי (ק ס:"ב)

ה וכל(, "סב ד סימןג "יהודה גרויבארט, ח

וכל הדברים "שדחה ראייתו, וכתב: 

תמוהים והראיות חלושות, דאיך יעלה על 

י שאסור לאחד או "הדעת שדעת רש

י שיקחו "למחנה גדול, להציל חייהם, ע

יש אחר ואפילו על מנת פרוטה אחת של א

ומה שכתב  י..."לשלם, אלא הא שפירש רש

ק ס: "הבנין ציון דאפילו לשיטת תוס' בב

הכא דאי אפשר לשלם בעד ביזיון המת 

אסור, ליתא, דלמה 'גזל' חמור יותר 

משבת, משום דבשבת אין שום עצה לתקן 

נ, "קויאת האיסור, לכן הוא נדחה מפני פ

ולת שלא כ בממון חבירו, דיש יכ"משא

לעבור על איסור גזל אם ישלם, למה 

אבל אילו לא היה  לדחות איסור גזל...

י התשלומין, בודאי גם "אפשר לתקן ע

כ במת שאי אפשר "איסור גזל נדחה, א

לשלם את הביזיון, שפיר דוחים איסור ניוול 

נ, ומה שכתב דהמת פטור "קוימפני פ

נ, זה אמת, אבל הלא אנו דנין "קויממצוות פ

החי אם מותר לו לנוול את המת, והחי על 

נ דוחה איסור "קוינ, ופ"קוימצווה על פ

ד מפורש בספר "ובנד לנוול את המת...

, מובא בבאר היטב (תנא סימן)חסידים 

כשיש דבר בעיר  (שנב סימןסוף )ד "יו

מחפשים על אותן המתים, וכל דבר שהוא 

ל, "עכ "נ יכול לעשות במת"קוימשום פ

אלו שיש ראיה מהספר ואמנם את דבריו 

, מכיון (ד סימן)חסידים, דחה באוהל משה 

ששם המת גורם לסכנה, ולכן מותר לנוולו, 

 (,רח אות ז סימןד "יו)א "וכעין דברי החזו

שאם המת מזיק את הרבים, מותר לנתחו. 

(, שכתב: תשל סימן) חסידים ספרע ב"וע

 העפר ויגלו יחפרו בעיר מגפה אם אבל"

  "בקובריו או במת ההרע מי בשל לראות

ל שאין חילוק "וכדברי החבלים בנעימים הנ

בין גזל לשאר איסורים, וכמוהם גם הוא 

ם "ת מהר"כ בשו"נ, כ"נדחה במקום פיקו

מ "ת שו"שמח, שו-שמז סימןד "שיק יו

ת בית אב "קעד, שו סימןב "ק ח"מהדו

א "ד ח"מ יו"שנה, אג סימןד "חמישאי יו

א, נחל  מןסית אור גדול "ריד, שו סימן

 .117 עמודב "אשכול על ספר האשכול ח

 ',בנעימים חבליםועיין עוד בהמשך דברי ה'

י, וכתב להתיר אף שאין "שחלק על הנוב

 'ישכיל עבדי'חולה מסוכן לפנינו, וכשיטת ה

ה 'אבל', "בד , והוסיף שם,שהובא לעיל

י התיר למעשה, "שהרי גם הרב השואל בנוב

ב גובריה היה ר"והוא הרב ליב פישלס ש

י ". והוסיף שם, שגם הנוב"מגדולי פראג

י כתב "יודה שמותר בזמנינו, כי הנוב

רופאי אומות העולם לא עושים  אפילוש

נסיון בניתוחי מתים, אלא רק בהרוגי 

מלכות, ואילו בזמנינו מעשים בכל יום 

והם מהתנאים הראשים של "שעושים, 

ואם לא יעשו ניתוחים יגרמו  הרפואה...

, ועוד דחה את הדמיון של "רבותלמיתות 

י לחילולי שבת, שהרי שם אפשר "הנוב

מערב שבת. והדבר הכי קיצוני שעוד כתב 

ואף שבנדון זה, שיש מתים "שם, הוא: 
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רבים נכרים לרוב לנסות בהם הניתוח, אין 

מ הרי איתא "הכרח לנוול מת ישראל, מ

י "אין עושים דברים אלו ע (,פד:)ביומא 

, (יב סעיףשכח  סימן)ח "ש באו"ם וכמ"עכו

 מראה על אשתומם ואני ,"(ק ה"ס)ז "ובט

שכח,  סימןשום דמיון ל אין ד"נדלפע זאת

שהרי שם הסיבה היא משום זריזות, 

 דמילתא עיקרא"'ז שציין: "כדכתב הט

 רואה אם עיקר כל ם"העכו על ישגיח שלא

 הזריז הצלה ספק אפילו ויש בבירור סכנה

 על אף כי צמוע הוא יעשה אם משובח ז"ה

 מ"מ ההצלה ועושה לפנינו ם"שהעכו פי

ונהי שהיה  ,"בזריזות טפי יעשנה הישראל

י "טוען שאת עצם הניתוח צריך לעשות ע

י רופא גוי, דיינו, אבל "רופא ישראל, ולא ע

שדנים אנו אם לצורך הניתוח אפשר לקחת 

מת גוי או מת יהודי, מה שייך זריזות 

ו היהודית במתים, ושמא כוונתו שמשפחת

של המת תזדרז יותר ממשפחת הגוי, 

 ד."ודוחק גדול הוא זה, לענ

י בזמנינו שהעברת "ולכאורה לפי הנוב

מידע, עוברת לכל העולם במהירות 

, "חולה לפנינו"ובקלות, תמיד יחשב כ

( קנא סימן ב חלק דעה יורהמ )"אמנם באג

 הנה"ל: "ג, וז"אסר לנתח מתים גם בכה

 החולי שורש אותלר המת את לנתח בדבר

 סימן ד"חיו ת"הנוב שהאריך להתלמד כדי

 כזו במחלה חולה כשאין לאיסור ומסיק י"ר

 זה י"ע לרפאותו איך ידעו שאפשר לפניהם

 שאפשר דמה משום, זה מת שינתחו

 דחינן לא ודאי לזה שיצטרך חולה שיזדמן

 עיין איסור שום כזו קלה חששא משום

 החששא מצד אם דאף מוסיף ואני, שם

 איסורין עליו לדחות שראוי חשש זה היה

 משום, המת ניתוח איסור דוחה היה לא נמי

, האדם על חיוב אין לרפאות דלהתלמד

 שילמוד אדם כל על חיוב שיהיה מצינו דלא

 שישנם החולים לרפאות כדי רפואה חכמת

, להם לחוש ויש מצויים שחולים אף ושיהיו

 להציל רק הוא האדם על שהחיוב משום

 רופא כבר הוא דאם, שיכול במה ברוח את

 החולים חבריו את לרפא עליו חיוב איכא

 לשוט מחויב בימים לשוט יכול הוא ואם

 אין אבל, בנהרא שטובע אדם ולהציל בנהר

 ואיך לשוט איך שילמוד האדם על חיוב

 להציל לו יזדמן שאם כדי חולים לרפאות

 זה ודמי, ולרפאותו להצילו יוכל ולרפאות

 ולהרויח לעבוד האדם על חיוב שאין להא

 מצות לקיים שיוכל כדי כספים הרבה

 על דהחיוב, בהם נפשות ולהציל צדקה

 נמצא שהוא כמו האופן על רק הוא האדם

 אדרבה דהרי, לעשות שבכחו מה שיעשה

 וחבריו י"כרשב אומנותו שתורתו שמי חזינן

 ונחשב חיותם כדי רק במלאכתן עסקו לא

 היו שאם אף גדולה היותר למעלה זה

 היו מתעשרין והיו הרבה במלאכה עוסקין

 מי על גם חיוב שהוא נפשות להציל יכולין

 דהחיוב משום ודאי אלא. אומנתו שתורתו

 ולא נמצא שהוא מה כפי רק האדם על הוא

 שהוא ולהתעשר לעבוד שיצטרך

 בשביל עתה שהוא מה מכפי להשתנות

 מחוייב שאינו במה גם הוא וכן, נ"פ
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 לרפאות שיוכל כדי רופא יותלה להתלמד

 להתלמד כדי מתים לנתח גם ולכן. חולים

 שום האדם על אין נמי רפואה איזו מזה

 ניוול שהוא משום אסור וממילא חיוב

 . המת

 איסורים דחינן דלא ב"הנו שטעם אף ולכן

 חולה יזדמן שמא זו קלה חששא משום

 בעלמא חולים מצוי דהא דחוק טעם הוא

 בתי מכל לידע שאפשר ז"בזה ובפרט

 וגם כאלו חולים שם שיש שבעולם החולים

 את לשם לשלח במהירות נקל אשר

 משום אסור הוא, זה י"ע שימצאו הרפואה

 האדם על חיוב ליכא לרפאות דלהתלמד

ל "עכ "המת ניוול משום אסור וממילא

 .מ"האג

(, קמ סימן ג חלק דעה יורהע בדבריו )ב"וע

 ,מוואשינגטאן שנשאל בדבר"שכתב: 

 של באברים שמוש בדבר ...הנשיא לשכתמ

 הנני, רפואה לצורך צואתו פי על המת

 שקבלו התורה דין פי על כי בקצרה משיב

 ה"ע רבינו משה עד איש מפי איש ל"חז

 על בעלים אדם שום אין מסיני שקבלנו

 באבר רק ואפילו בגופו שיעשו לצוות גופו

 לצורכי לא אף דבר שום מאבריו אחד

 שבניו שכן וכל, רפואה עניניל ידיעה השגת

 זה בלא וגם, זה על בעלים אינם וקרוביו

 מאבר ואפילו אדם של מגופו בהנאה אסור

 כשאפשר תיכף לקברו מחוייבין אלא אחד

 לנתח ואסור בגופו שינוי שום בלא ביום בו

 צריך אלא אחד בחתך לא ואף גופו את

, שמת ברגע שהיה כמו בשלימותו לקברו

 אלא ביום בו לקברו שראפ היה כשלא ואף

 במקום לקברו שנשלח או ימים איזה אחר

 שהיה כמו בשלימותו לקברו צריך אחר

 ."כשמת

י ", הבאתי את פסק הנובבתחילת סימן זה

נ מותר "א, שלצורך פקו"ס והחזו"והחת

ה(, "שאינו רשע וע אפילולנוול את המת )ו

 צב סימן ב חלק) אש שרידי ת"שוועיין ב

 שאלתו ד"ע"סוגיא זו:  (, שסיכםתרו עמוד

 מה דברו, רפואה לצורך מתים בניתוח

 ובשאילת י"ר סימן ד"יור ת"מהדו ב"בנו

 ו"של סימן ד"יור ס"ובחת א"ח ץ"יעב

 ז"ושמ ד"שמ סימן ד"יור שיק ם"ובמהר

 אשכול ובנחל א"וקע ע"ק ציון בנין ת"ובשו

 נפש פיקוח שלצורך, ובסיכום .מילה' הל

 לפנינו חולה כשיש ודווקא. ב"הנו מתיר

 את שמכר והיכא. כך י"ע להצילו שאפשר

 ם"ומהר, ציון בנין בעל מתיר, מחיים עצמו

 שני בזה שיש הדברים ותמצית, אוסר שיק

 ."במת הנאה ואיסור המת נוול: איסורים

י אסר את הניתוח בגלל ניוול "כלומר הנוב

ס דן גם מצד איסור הנאה "המת, ובחת

 נוספות:ממת. וכמובן יש את הסיבות ה

ת, ")כס המת קדושת, קבורה מצות ביטול

ס "כבברכות יח., שבת קה:, ודהביא החת

 .המת לנפש קשהוכן מה ש, שם(

ובחומרת איסור ניחוחי מתים, ראה עוד מה 

שמט:  סימןד "שכתב בנשמת אברהם יו

 אף קיים מת לנתח האיסור, כאמור, כי אם"

 חכמת זאת בדרך ללמוד היא הכוונה אם

 נוכח להיות שמתיר מי יש מ"מ, הרפואה
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 ת"שו) המת את מנתחים שאחרים בזמן

 מהדורא, בפד סימן א"ח יעקב חלקת

 ד"יו צבי הר ת"שו. קצ סימן ד"יו בתרא

 זאת את גם שאוסרים ויש (,רעח סימן

 בו כל. שמד סימן ד"יו שיק ם"מהר ת"שו)

 וכתבתי. (3 ק"ס, יב' סע ג סימן א"ח אבלות

 שגם ל"זצ באךאויער ז"הגרש בשם לעיל

 ."התורה מן אסור הניתוח בזמן הסתכלות

 שימוש בגופות נפטרים לצורך רפואה - סימן נא

 )השתלת קרנית(
 

ישראל  היבי"א מיקל לקחת קרנית ממת

 כשאין ברירה אחרת

בענין השתלת קרנית העין, ראה בשו"ת הר 

צבי )יורה דעה סימן רעז(, ובשו"ת אור 

ה(, ובשו"ת לציון חלק א )חלק יורה דע

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 

והנה "חובת האבלות אות טו(:  -סימן יד 

כתב בשו"ת יביע אומר אף שמרן אאמו"ר 

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 הם מטפלים בחולים רבים יותר 

ש לתלות ברוב, ומן מאשר כאן באר"י, וגם י

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

 :ל"וז, (ב"רע עמוד ז"ח) י"בילקוע "וע

 להוציא ...הרופאים חדשו אשר ...תוחינ"

 סומא של בעין ולהרכיבו מת של עין קרום

 מותר, האדם כאחד רואה זה ידי ועל

 מבלי, בזה להתרפאות עיניו בשתי לסומא

 קרומי את הרופאים השיגו מהיכן לדעת

 ושואל שעומד דתי רופא אולם ...המת עיני

 המת של העין קרומי להסיר לו מותר אם

 לו להורות לנו אין, ל"הנ ...הניתוח לצורך

 מחיים כך על ציוה המת אם ורק, כלל היתר

 יש אז, זה דבר לעשות לרופאים להרשות

 בשעת בזה המתירים על לסמוך מקום

 זאת להשיג מאד שקשה באופן גדול דחק

 כן לעשות אפשר אם אבל. ם"עכו ממתי

 כלל להתיר אין ם"עכו מת עיני מקרומי

ע "וע .כ"ע, "ישראל עיני ברקומי להשתמש

 הלוי שבט ת"שו, ח"כ לציון אור ת"שוב

 מהדורא) מרדכי לבושי ת"שו ע"וע. א"רי:ב
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 המאיר אור ת"שו, (ט"כ סימן ח"או תליתאי

 .(ד"ע)

 

דעת התשובות והנהגות שאין ליקח 

 מישראל שלא הרשה

ג סימן  חלק) בתשובות והנהגותע "וע

הנה לע"ד נראה בזה כלל "שסט(, שכתב: 

, 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 

וכתבי האריז"ל, ופגיעה בגוף המת אפילו 

ע"י רימה היא כמחט בבשר החי. וכן 

בעונשין של מעלה, הלוא גופו שנתקדש 

 אחר מיתה כקודש מרגיש הכל.

המת אי אפשר לדון ולכן כשחותך בגוף 

ולומר שחסר רק אבר פלוני, כיון שפוגע 

בשורשו למעלה, ולכן חמור מאד האיסור 

לנתח חלק ממת, שאי אפשר לנו לשער 

 תוצאותיו בחיותו למעלה וכמ"ש. 

מעכשיו נראה, כשם שאדם חי אינו מחוייב 

לתת אבר שלו להציל חבירו ממיתה, עיין 

יל לע עייןהיטב באור שמח פ"ז דרוצח )ו

ש"ס(, והביאור נראה שאבר היא חיות  סימן

האדם ואינו מחוייב לתת מחיותו להציל 

חבירו, כך לאחר מיתה לא מצינו לחייבו, 

שאין כאן רק חסרון הקרנית אלא חסר 

 בשלימות גופו בזה. 

והנודע ביהודה )יו"ד ח"ב ר"י( התיר לנתח 

מת רק בחולה לפנינו שיש פיקוח נפש או 

שייך לנידון דידן, דהתם אפילו בספק, ולא 

כל גוף המת ייקבר לבסוף רק שרוצים 

לנתחו כדי לראות סידור האיברים אצלו 

ובזה לא נקרא כ"כ בזיון, ולא חשיב 

משתמש במת ליהוי בזה איסור הנאה, וגם 

אין חסרון קבורה שקוברו, אבל כאן שיקח 

מהמת, הלוא זו פגיעה חמורה שנפרד חלק 

 מגוף המת לעולם.

במקום פיקוח נפש, כיון שהמת ואפילו 

בעלים על עצמו, מאן יימר לן דשרי ליקח 

מחייו בשורשו בלי רשותו, ואף שקרנית 

 יהיראהיא רק עור, מ"מ כיון שפעולתו ל

חשובה כ"ש שיש לחוש בשורשו כהנ"ל. 

 וע"ע בשו"ת בנין ציון שהחמיר בזה טובא. 

ואף שיש לדון שקרנית מחיים היא אמנם 

גופו של ראייה, אבל  חלק חשוב במבנה

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

]ממשיך התשוה"נ[ מיהו ברשות המת  

אין שום נראה דשרי. אכן אינו אלא כש

אפשרות אחרת, דאם אפשר להשיג מנכרי 

)או מכופר בהשארת הנפש ר"ל שנדב גופו 

למחקר( אפילו תמורת תשלום, אזי צריך 

לעשות כן, שבנכרי אין הגוף קשור לשורש 

למעלה, ולפי דיניהם מותר ואין לחשוש 

לניוול מת אף דעכו"ם ג"כ בצלם אלקים, 

עוד  כיון שהוא לצורך והוה ככל ניתוח, ומה
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שאין לנו להתחסד עמהם יותר ממה שהם 

 נוהגים בדיניהם לעצמם. 

וכן יהודי שנדב לאחר מיתתו את קרנית 

עינו, הלוא מפורש בסנהדרין )מו ב( שאם 

קבורה משום כפרה ופוגע בכפרתו, אי 

אומר לא ניחא לי ולא תקברוני מועיל, וגם 

כאן אף אי פוגע ברוחניותו, כיון דהסכים 

 מועיל... אדעתא דהכי, 

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. 

ין לפנינו להשיג של עכו"ם, ויהודי אבל כשא

חרדי צריך קרנית, ולפנינו מת יהודי 

שהסכים שיקחו ממנו לאחר פטירתו דעתי 

כה"ג כהפוסקים שהתירו, שזו מעלה 

להקרנית ואינו פוגם, וכמו שביארנו דאין בו 

 איסור הנאה...

ובנידון שאלה דידן שמציעים לו הניתוח 

ית בבית חולים בארץ ישראל ויש שם קרנ

מבנק, נראה דאף שרובם בא מיהודים, 

הואיל וכבר נותק הקרנית, וגם בלאו הכי לא 

עומדים לקברו אלא ישתילו ליהודי אחר או 

אפילו לגוי, שרי, ואין לו לחשוש לאיסור 

הנאה שנהנה, שמשתנה וזה וזה גורם ועוד 

טעמים, ומוטב שישתילו אצלו מאשר 

לאדם אחר, ויכול ליקח מהבנק ויתרפא 

 .ל התשובות והנהגות"עכ ""דבס

: שכתב, שמט סי ד"יו אברהם בנשמת ע"וע

 אלול מוריה) אלישיב ש"הגרי כותב והנה"

 כשמחברים לדון ויש(: קע עמוד ד"תשס

 אף, השתלה י"ע חי לאדם המת מן אבר

 האבר אין אכתי, לחי ונתחבר נקלט שבזה

 חל ואם לחי מחובר אלא לחי נהפך המת

 לא תקברנו ורדקב עשה מצות האבר על

 מצוה חינוך מנחת ועיין. ההשתלה י"ע פקע

 מצות נוהג המת מן בכזית דאף ב"תקל

 ההיתר שייך שלא במקום כן ואם. קבורה

 מצות מתבטל האמור לפי הרי נ"פיקו של

 ר"מו לי אמר וכן. ל"עכ, דאורייתא עשה

 כי כן לעשות שאין א"שליט נויבירט י"הגרי

 של דיתתמי עשה מצות מוטלת החולה על

 לא של תעשה לא ומצות תקברנו קבור

, אלישיב ש"הגרי של לדעתו – נבלתו תלין

 – חברו רכוש החזרת ואי גזל איסור ועל

 ."ל"זצ אויערבאך ז"הגרש לדעת

, ו"כ-ד"יו:י עבדי ישכיל ת"בשו ראיתי

 העין קרומי השתלת לענין להחמיר שפסק

 באות והסביר. גוי בשל בין ישראל בשל בין

 ראייתו משכר הפסדו גדול, גוי שבשל' ו

 כולו היה הגוי וראיית העין קרום שהרי

 וגונב נואף, חוצב שממנו אחרא מסטרא

 היהודי על ישפיע וממילא, תועבה וכל

 תועבות אל לרדוף שלו הקרום לו שניתן

 ולא כך שישאר לו ומוטב'. וכו הזה העולם

 .ש"עיי טמא גוי של עין קרום ישא

 

מידי רבי ישמעאל אין להביא ראיה מתל

 ללמידה שהשתמשו בגוף המת
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ועוד בענין שימוש בגוף הנפטרים לרפואה 

או ללימוד רפואה, הקשו על הפוסקים 

שאסרו, מצד איסור הנאה ממת ומצד כבוד 

המת, מהסוגיא בבכורות )מה.( שתלמידי 

רבי ישמעאל שלקו זונה לאחר מותה כדי 

 ללמוד מנין אבריה. 

היה שם איסור  ס דלא"והשיב על כך החת

האי שפחה דנתחייבה שריפה "הנאה: 

בכורות )מה.(,  מסכתלמלכות ושלקוה ב

האי שפחה גויה היתה דמותרת בהנאה, או 

שפחה כנענית של ישראל, ותליא  אפילו

 מסכתהראשונים בכוונת תוס' ד פירושיב

ב"ק י' ע"א סוף ד"ה שהשור וכו', ועיין 

 . "משנל"מ פי"ד מאבל ע"ש

לעזר )חלק ד סימן כח(, וכן המנחת א

שאסר ניתוחי מתים מצד כבוד המת, כתב: 

י"ל דמיירי בזונה נכרית דל"ש כבוד המת. "

ואדרבא משם ראיה, דגם בנימוסי בנ"א 

הנכרים, לא נהגו קלות ראש אז גם במת 

נכרי, גם כדי ללמד את התלמידים 

הרופאים לא התירו לחתכן לגזרים ולספור 

זונה נכרית כל עצמותיהם, רק כשאירע 

בזויה, התירו להם הנכרים בנימוסם לבזותה 

אחרי מיתתה. )וכנראה( זהו היה עונשה 

במיתתה ששלקוה ביורה רותחין ומתה 

ועי"ז נתפרקו ממילא אבריה זה מזה ועי"ז 

יכלו לספור עצמותיה, אבל אין שום ראיה 

"מזה היתר הניוול כנזכר

. 

 םחומרת איסור ניתוחי מתים ונפלי - סימן נב

 
 יא בפרק ב( סעיףב 148)שייך להערה 

בחומרת איסור ניוול המת, במיוחד 

 אלעזר מנחת ת"בשו ברופאים בזמנינו, עיין

שכ, ועיין במה שכתב גם  סימןבמפתחות 

 דבאמת בזה ל"י עוד...": כח סימן ד חלקב

 דמשום ב"הנו שכתב פירושכ מיבעיא לא

 כזה חולה כשאין ום אחרלמק שיתלמדו זה

 כר,כנז המת לנוול דאסור פשיטא, לפנינו

 שיש ,ציון הבנין תבשכ בעובדא גם אלא

 ואומרים חי עודנו לפנינו כזה חולה כבר

 המת מזה להתלמד שרוצים הרופאים

 אמנם החי השני את לרפאות כדי בנתיחתו

 נ"פק פקס בכלל אינו כי יודעים אנחנו

 רופאי והמה בימינם שקר לאשר להצילו

 ודמיונות השערות רק דבריהם וכל אליל

 שבהם הגדולים שעושים והיקשות

 לא זה גם שבעיירות הרופאים ותלמידיהם

 ככולם רובן להמתים שעושין ניתוחוה, יבינו

 הנרצה תכלית לבלי בעלמא מתעסק המה

 מת לכל ניתוחל צריכין החוק י"שעפ יען

 מ"נ יגיע שלא במקום גם נמצא או שנהרג

 שהוא םכול שראו או כלל הרוצח נודע ולא

 וינוולו ינתחוהו מ"מ ,ספק שום ואין הרגו
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 להוציא קשה אמת והגה דעת רוח וכל המת

 מחודש ולהוציא להכיר יוכלו ולא מפיהם

 לרפאות מה הלז המת בגוית שכל ושום

 אצלם הוא ניתוחה אך החולים את ז"עי

 אצלם, תעתועים ומעשי ל"כנ לחוק

 לעשות רצונם נגד שאינו כיון, כשעשועים

 שבהם היהודים כ"ג ככולם שרובם יען זאת

 ובפרט ,הנפש בהשארת כלל יאמינו לא

 כנבלת אצלם הוא המת גוית כ"ע ל"בדחז

 לגיהנם שברופאים וטוב ,עוף או בהמה

 יוכלו מה ובאמת, קידושין בסוף ל"כדחז

 לפניו כזה חולה עוד יש אם גם לדעת

 הוא אם ידע ואיך( דבריו לפי) עיר באותו

 כמנין רבים חולאים כי חולי אותו באמת

 שונים ולמיניהם ל"כשאחז ל"ר ת"תוצאו

 הלז מהמת לדון יחפוץ ואם המין באותו גם

 לו שיתן יען יזיק עוד אולי חולה לאותו

 בהמת שמצא לחולי הצריכים הסמים

 רק' הנז חולי בו אין הלז בהחי ובאמת

 וגם. לו יזיקו המה האלו והסמים לה הדומה

 מה המת מגוית כלל לדעת יוכל אם יודע מי

 מגוית לדעת יוכל ואם. החולי בה היתה

( רחוק שהוא הגם) המחלה להבין המת

 לו מועיל ההי רפואה איזו לדעת יוכל האיך

 יזיק לחבירו אולי כי ספיקות עוד יש כ"ואח

 וגופים האצבעות כל לא כי הרפואה זה

 וכהנה וכהנה הרבה שונים והטבעיים שוים

 ,שונים שינוייםו ועצומות רבות ספיקות

 לא אם יודע ומי ,פירכא דדינא ומעיקרא

 ולא עדיף ת"שוא כ"ע ,ל"כנ יותר עוד יזיק

 עון והוא ,ו"ח ועשה בקום המת לוניו נתיר

 שציוו ל"כנ.( ז ערכין' )בגמ שמצינו עד גדול

 שימות כדי הריון בית כנגד להכות ל"חכז

 לא א"בנ בידי שנהרגה דכיון) תחלה הולד

' בגמ שם' כדאמרי התחל הולד מת

' ועיי) אמו ירך עובר דהוי והגם( עירובין

 לו כלו לא וגם( עילאי דבי' בארי שם ש"מ

 בבית ש"כמ) נפל הוי כ"וא בסתם חדשיו

 לכתחלה מעשה לעשות מ"מ( שם מאיר

 מאוד זר דבר הוא עייןשבמ לעובר להרוג

 מספק אפילו( ל"חז' לד) יותר קל הוא ז"עכ

 חי בעצמו הולד יצא שמא היינו המת ניוול

 ינוולוה שלא הגם' )כנז לה ניוול היהוי

( כרכנז בעצמו הולד יצא אולי רק בידיים

 יםיביד שעושין המת ניוול ודאי ש"מכ

 וחיובא מצוה בודאי כ"ע. פלילי עון שהוא

 להציל( ו"ח תבוא שלא צרה בכל) להשתדל

 ושהוא האלו הרופאים של וניוול מניתוח

. תועלת ולבלי, תעתועים מעשי בכפירתם

 ס"ש' ועיי. כרכנז חמור איסור הוא ובאמת

 דמקיימי מצוות' ג דקחשיב( ב"צ דף) חולין

 המת בשר שוקלין שאין מהם חדוא י נח,נב

, אדם של המת בשר י"פירש ,במקולין

 אותו אוכלין שאין באיטלז במקולין

 משום גם ונראה, ה"עכל כך כל בפרהסיא

 א"בנ שנפ ברגש פ"עכ נהגו המתים כבוד

 פ"עכ וליזהר כ"כ המת בשר מבזין שאין

 י"מבנ וגם אליל הרופאי ובימינו, במקצת

 כנודע טפי דפקיר ש"כ ישראל ואפיקורוס)

 לתחבולותם להתלמד כשצריכין( ל"מדחז

 ביד ויתנו לאברים ינתחוהו ל"כנ וחכמתם

 כשנסרח כ"ואח ע"בפ אבר תלמיד כל
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 ל"י והנה...הכסא לבית אותו זורקין הבשר

 אין( ב"ע ג"י דף) שבת ס"מש גדולה' ראי

 איני'( ופרכי) באיזמל מרגיש המת בשר

 כמחט למת רימה קשה יצחק' ר והאמר

 ונפשו יכאב עליו בשרו אך' שנא החי בבשר

 המת בשר אין אימא'( ומתרצי) תאבל עליו

 ס"להש ל"דל וקשה, באיזמל מרגיש שבחי

' מפשוטי ולהוציא להמימרא לדחוקי

 מחמת בו הגדל המת בבשר) בחי דמיירי

 לשנויי ל"הוו הא( י"וכפירש מכה או' כוי

 קשיא לא רק ,ממש המת בבשר דמיירי

 דברימה ל"די ,"ארימה" איזמל מעיקרא

 מאת נגזר שכן כיון המת מרגיש באמת

 וזהו רימה י"ע בשרו שיתעכל השמים

 ברמה שמרגיש חטאיו של עונשיו בדיוק

( בותבא) ל"בדרז וכמבואר ,תאכלנו אשר

 ספרי ובכל) רמה מרבה בשר מרבה

 כ"משא( מוסר ספרי ל"ז הראשונים

 כדי צורך לאיזה) בו החי שיחתוך באיזמל

 איננו זהו( וכיוצא א"במק לרפואה להתלמד

 מת גוף הרי סוף כל דסוף כיון כלל מרגיש

 לא ולמה, מ"לק כ"וא. בעצמותו כבר הוא

 ס"להש' לי דפשיטא ו"א'. כנז ס"הש מתרץ

 מה המת מרגיש איזמל תיכתבח דגם

 םניתוחב הרופאים כגון החיים בו שעושין

 היסורים וזהו בזיונו דזהו כיון מותם אחרי

 ש"ית מקום של דיוקנו לבזות ואסור שלו

 ותוומצ תורה בהגוף שעשה כיון וגם

 כתשמישי או לספר תיק ז"וה מעשיות

 לחתוך ולא מדינא דנגנזין שבלו קדושה

 צריכין אדרבא הוד כל לבזותם בפרט בהם

 קבורתו היינו בגניזתו ביותר כבוד לנהוג

. ל"וכדחז התורה כמשפט. והלוייתו טהרתו

 מיירי דזהו לחלק כ"בע ס"הש משני כ"וע

' וכו שבו מכה מחמת המת בבשר בחי רק

 כל למחות וחיובא מצוה בודאי כ"ע ל"וכנ

 "ל"ר המתים מניוול ולהציל דאפשר מה

מדבריו כמה  ל המנחת אלעזר, וחזינן"עכ

חמור לנתח את המת, שהרי מפורש בגמ' 

בשבת שכשחותכים במת בסכין, מרגיש 

כ "את הכאבים כמו אדם חי )ובאדם חי בד

עושים הרדמה, ואילו למת אין מועיל שום 

הרדמה(, ומהגמ' בערכין רואים כמה חמור 

איסור ניוול המת עד כדי כך שעדיף לצער 

 י שנכה אותה חזק בבטנה"את האשה ע

בעודה חיה, ואף להרוג את ולדה, וכל זאת 

 פחות חמור מספק ניוולה לאחר מותה.

 סנהדרין) ם"רמבוגמ' זו בערכין נפסקה ב

 אין דינו משנגמר"(, שכתב: ד הלכה יב פרק

 היתה אפילו, ביומו יהרג אלא אותו משהין

 ומכין, שתלד עד לה ממתינין אין עוברה

 הולד שימות עד ההריון בית כנגד אותה

 ."תחלה

ע בגשר "ולגבי מה שיצא נגד הרופאים, ע

ו, שחשודים הם לומר -א פרק ה"החיים ח

שצריכים הניתוח לתועלת החיים, והאמת 

 היא לא כך.

 סימן ג חלק) והנהגות בתשובות ע"וע

 בדברינו...": התשובה בסוף שכתב(, שסט

 ניתוח להתיר הפוסקים שדנו דמה נמצא

 עדיין, לפנינו נפש שפיקוח במקום מתים

 שלא איברים להחזיק שרי אי לספוקי יש
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 בזמננו שמצוי וכמו לקבורה לעולם יגיעו

 נפש פיקוח במקום ואף, ברשותו שלא

 ."ל"ואכמ

ודע, דאיסור ניוול המת הוא אף במתים 

ד "קטנים, ואף בנפלים, ובחלקת יעקב יו

רז אסר לנתח נפל, אף שלולא הניתוח  סימן

 ק."האשה תשאר ללא זש

דלכאורה תלוי בחיוב קבורה,  ונראה 

ק כ הכריע שנפל "תקכו ס סימןא "ובמג

חייב בקבורה ויש בו גם איסור בל תלין, וכן 

ה ", דמא סימן א חלק) יעבץ שאילתה דעת

 קבורה טעונין וכן..."כ(, שכתב: "ותדע ג

 כותים שאפילו ,ישראל וכמנהג ,בודאי

 ."...נפליהן קוברין ם"ועכו

חיוב לקבור נפלים, ואמנם יש שכתבו שאין 

 מילה הלכות) מיימוניות הגהותכדמצינו ב

 דאין נפלים אבל", הל' טו(, שכתב: א פרק

 מקומות בכמה כדמשמע לקוברן מצוה

, וכן דעת "לבור אותן שמטילין בתלמוד

תחילת  אבילות הלכות - ב חלק) זרוע אורה

 כל תינוק :תניא"(, שכתב: תכב סימן

 קטן י"שר פירש בחיק יוצא יום שלשים

 כלומר בחיק לקוברו יוצא יום' ל בתוך שמת

 המחבר יצחק אני ואומר מטה צ"איש

 שראוי חדשיו לו שכלו בקטן דמיירי

 לו כלו שלא בקטן דאי ...עליו להתאבל

' בר שמחה' ר הרב מורי כתב הא חדשיו

 טעון אינו קבורה שאפילו ל"זצ שמואל

 שמטילים בור דאהלות בתוספתא כדתניא

 מציק של בשפחתו ומעשה טהור נפלים בו

 אלא'וכו לבור נפל שהטילה ברימון אחד

 ."...כלל קבורה שייכא לא בנפלים ודאי

 בינה , בספרואייבשיץ יהונתן רביוכן פסק 

(, כג הלכה א פרק טוב יום הלכות) לעיתים

 אף נפלים לקבור חייבים אם אך..."שכתב: 

 ודעתו ל"הנ ק"בס א"המג האריך בחול

 דחייב ולומר מרדכי התהג על להשיב

 מרדכי הגהת שהביא דמה וכתב בקבורה

 מבור וכן, לבור נפל שהטילה משפחה ראיה

 מ"דמ כלל ראיה אין נפלים בו שהטילה

 ואני, שם עיין' וכו ש"הר כ"וכ היא קבורה

 דאין ודאי אלא...ש"בר דבר מצאתי לא

 שנשאלתי רבות שנים וזה...לקבורה צריך

 השיב רבים ישא המופלא החכם הרבני מן

 אלחנן' מהו ה"ה הנפש שמחת מחבר מעון

 ומחוסר עני איש היה בגלילתו שם אשר

 בצורתו משונה נפל אשתו שהפילה לחם

 וכפרים בעיירות עמו לסבב יכול היה ושאם

 אותה הרואה והיה, לרבים חזותו להראות

 נפשו וחיתה שתים או אחת פרוטה יתן

 הרגיש ל"הנ שהמופלא וכמדומה, בגללו

 ואני א"המג על להשיב ל"הנ בדברי כ"ג

 של מנהג פ"דעכ מלבד להתירו מנעתי

 אף אמך תורת תטוש ואל לקוברו ישראל

 דאף פשוט וזה, בהנאה אסור הוא דמת גם

 וזה כטומאתו הוא דאסורו, בכלל הוא הנפל

 באיסורי משתכר האיש זה הרי כ"א פשוט

 לאבותיו הוא הכפרה כ"וא...ופשוט הנאה

 החליטו אשר חן וליודעי, מת בעונם אשר

 אחד וזה, מידי קשה לא הנשמות גלגול ענין

 ודרשו בתלמוד ל"חז שדברו הראיות מן
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 נפל כ"וא, ם"כהרמב דלא הגלגול דרש כ"ג

 כי כלל רוחני נפש לו אין שמש חזו בל טמון

 כפרה מה כ"וא, לידה בשעת לאדם בא זהו

 דוה ואמו אביו של לבו אין הא בנפל יש

 ועל, ותפשוט קשה כ"וא כידוע כלל עליו

 דליכא לקוברו מחויב אינו דנפל ל"צ כרחך

 א"א ולכך כפרה כאן וליכא בזיון כאן

 ופשוט ס"דהש בעיא האי כלל לפשוט

 ביהודה נודע ת"שווכן פסק ב ."היטב ק"ודו

(: צ סימן דעה יורה - קמא מהדורא)

 מצוה אין ולכך כבוד שייך לא בנפל..."

ל שאף שאין "דיין י, ואמנם ע"...לקברו

ז אסור לנוולו, שהרי "מצות קבורה, בכ

 - תניינא מהדורא) בעצמו ביהודה נודעה

(, פסק ששייך בו קסד סימן דעה יורה

חרדת הדין ואסור לפתוח את קברו כי 

 שנולד תינוק ש שדן לגבי"נחשב לניוול, עיי

 ושכחו ימים שמונה קודם ומת' ח בחודש

 כדי הקבר לפתוח אם קבורתו קודם למולו

 דעת לפי אך...", וכתב שם: למולו

 שיש המחקרים גם הסכימו וכן המקובלים

 חרדת שייך קטן בכל כן אם נשמות גלגול

 שייך וניוול ראשון בגלגול מעשיו על הדין

 לחיים גם נוגע הניוול לדעתי כי קטן בכל

 ."...כזה לניוול האדם סוף שרואין

 משנה ת"שול, כתב ב"י הנ"על דברי הנוב

 דמסתפינא ולולי"(: רג סימן ו חלק) הלכות

 מה דלפי חדש דבר לומר ד"נלפענ ההי

 סימן ב"ח ט"בהלק חגיז ם"המהר שכתב

 עליו חלל אמר חד :המאמרים' ב לתרץ ז"ל

 בתות הרבה,ש שישמור כדי אחת שבת

 ל"רז כפי ל"ז וכתב שעה לחיי מ"נפ א"וח

 וכפי ,שבת שכולו עולם נקרא שעולם הבא

 ימיו השלים שלא שמי ליםהמקוב דעת

 בבטן חדשים' ט שיתגלגל צריך ורגעיו

 בגוף מלובש ז"העוה לאויר לבא המלאה

 ובתוך אחת שעה אפילו או חוקו להשלים

 כולו הנקרא ב"עה שבתות כל מעבר כך

 באחד כמדומה ראיתי ועוד. ש"ע שבת

 ענין הם הנולדים הנפלים דכל המפרשים

 ז"הלעו שיורדת חדשה דנשמה גלגול של

 זקנה עדי ושנים ימים ומארכת יורדת ודאי

 כתיב שנה שבעים בהם שנותינו דימי ושבה

 שהוא מה כפי אחד שכל הגלגולים אלא

 חוזר ומיד ז"בעוה שוהה להשלים צריך

 שצריכין גלגולים הם הנפלים כל כ"וא

 בנפלים דשייך פשוט ז"ולפ. ל"וכנ קוןית

 י"הנוב וכדעת וניוול הדין חרדת

 הנפלים בכל ל"דקיי כיון כן כי נםאמ...ל"הנ

 כ"א פקידה משעת בהם קדמה הנשמה

 אסור בגדר כבר הוא הנפל גוף דגם ודאי

 שהיתה מצד בו קשורה וקדושה בהנאה

' ט דכל ל"חז ש"לפמ ובפרט לנשמה קינרת

 ונר התורה כל עמו לומד מלאך חדשים

 ועד העולם מסוף ורואה ראשו על דולק

 מעורבת נמי הזה הנפל בגוף כבר כ"א סופו

 בגוף הנשמה קישור דבלי התורה קדושת

 התורה ללמוד יכולה היתה לא הזה הקלוש

 דאסור ודאי וממילא כמובן המלאך אצל

 . "ולנוולו זה קלוש גוף אפילו לבזות

עוד לגבי אם יש איסור ניוול בפתיחת קבר, 

 ברק בבני מעשה".(: קנה) בתרא בבאעיין 
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 בני ובאו, ומת אביו בנכסי שמכר באחד

 בשעת היה קטן לומר וערערו משפחה

 מהו: עקיבא רבי את ושאלו ובאו, מיתה

 ,לנוולו רשאין אתם אי: להם אמר? לבודקו

 לאחר להשתנות עשויין סימנין, ועוד

 . "מיתה

 ת"בשו"' שם: הדף על דףוכתב בספר '

 ת"שו בעל הגאון בשם מביא יאיר חוות

 מתים' ב לפניו שנשאל הגרשוני עבודת

' א מלבוש להלביש' א לכל וחסרו קברוהוש

' כ בן היה' וא', וכו מתים לתכריכי המנהג מן

 להלבישו הקטן קבר לפתוח ופסק, קטן' וא

 לבל הגדול אבל, הבגדים מן שחסר מה

 והגאון ,הדין אימת חרדת מטעם לפתוח

 ל"ז ניקלשבורג ק"אבד אופנהיים דוד רבי

 חכם ת"ובשול..."הנ מגמרא עליו הקשה

 ד"הגר ראיית את מביא( מז סימן) צבי

 דאין אומר ואני: וכותב ל"הנ ל"זצ אופנהיים

 ר"מהר כרחינו דעל, כלל קושיא מקום כאן

 הראשונים על לחלוק רוצה אינו ל"הנ דוד

 מחמת למתים קשה שהבלבול שאמרו

 הרב על אלא מקשה אינו שהרי, הדין חרדת

[ הגרשוני עבודת בעל] גרשון ר"מהר

 שלא לראשונים הא, לגדול ןקט בין שחילק

' לי תיקשי ולטעמיה, ליה קשיא לא חילקו

 כמו לקטן שייך הדין דאימת דהא, ע"לכ

 ולא, הניוול עקיבא רבי נקיט ולמה, לגדול

 קשה לא ובאמת', וכו הדין חרדת נקיט

 דהא, נקיט מינה דעדיפא ע"דר' וכו מידי

( ה"מ דף) הדין נגמר בפרק כחכמים ל"קיי

 האשה ואין ערום קלנס האיש ל"דס

 בגמרא טעמא ומפרשינן ערומה נסקלת

 טפי ליה עדיפא דאיניש בזיוניה ל"דס

 לה נוח הלכך, י"רש ומפרש, דגופיה מניחא

 גב על ואף למות ותשהא בלבושה שתיסקל

 אותה תבזה ולא דגופה צערא דאיכא

 מן קשה שהניוול הרי .ל"עכ להפשיטה

 כן, למות ההולך בחי דשהוא וכשם, הצער

 נקט ע"דר נמצא, מתו שכבר במתים הוא

 ולא, הניוול שהוא שבשניהם הגדול הטעם

 הצער שהוא ממנו החלוש הטעם נקיט

 ת"ובשו .צ"החכ ק"עכל' וכו הדין מחרדת

 את מביא( מד סימן ד"יו) יחזקאל כנסת

 ד"לענ :עליו וכותב ל"הנ צבי החכם דברי

 בהיותו החי בזיון קמדמית מי, כלל דמי לא

 בזיון כ"משא, פניו על הבושה הומסו חי

 לו אין ר"יצה לו ואין מת שכעבר המת

 היהוי לדבר' וראי, שולט ר"יצה ואין בושת

 היה שלא יתבששו ולא ערומים שניהם

 שאברהם, מצינו ב"ב ובאגדת, שולט ר"יצה

 בהאי ר"יצה אליעזר אמר, דשרה בכנפי גני

 ."ק"עכל' וכו ליכא עלמא

מ "יהיה גם נפק ל,"ודע עוד שכל הנידון הנ

 רבה אליהב לאיסור לועג לרש, כדמצינו

' ר' תשו ספר בסוף כתב"(, שכתב: כג סימן)

 יב נשך איזהו לפרק' בחי] צהלון טוב יום

 קבר אלא שם אין דאפילו[ ונראה ה"ד ד"ע

 של נשמה הוא דשמא, לרש לועג שייך קטן

 ."גדול אדם

ודע שניוול המת הוי איסור דאורייתא, 

 סימן ה חלק) החכמה בצל ת"שוב כדכתב

 בזיון ...מת של בגופו לחתוך": (א ק"ס קה
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 המת של בגופו עושים שאנו כזה וניוול

 . "דאורייתא איסורא הוי בידיים

 נבלתו תלין לא" שנאמרמקור האיסור הוא 

(. כג, כא דברים) "תקברנו קבור כי העץ על

 ניוול משום הוא שהטעם ן"ברמב שם ועיין

י "ה שכתבו זאת הנוב. ומלבד מובזיון

כ גם בשאגת "כ שהובאו לעיל,ס "והחת

 סימןד "ו(, ובכתב סופר )יו סימןאריה )

 קעד(.

ס שם הוסיף שגם הנאה ממת היא ")והחת

 מז דריןסנהב י"שכ ר"איסור דאורייתא, וכ

 ה"ד א"ע מח שם ת"ר. פינהו ה"ד ב"ע

' הל משנה בכסף מובא, ן"הרמב, משמשין

 ך"הש, שי סימן היראים ,ד"ה ד"פ א"מאכ

 ץ"יעב שאילת, ודלא כג ק"ס עט סימן ד"יו

, שאיסור ההנאה הוא רק מא סימן

 מדרבנן(.

אמנם יש דברים שאינם בגדר ניוול המת, 

 יורה) משה אגרות ת"שווכגון מה שכתב ב

(: נראה אבל ה"ד קנא סימן ב חלק דעה

 יחתכו לא דאם ד"לע נראה אבל..."

 רוצים רק, ובטנו צוארו יפתחו ולא האברים

 לחלוחית איזה ממנו להוציא מחט לתחוב

 להמחלה הנוגעים דברים איזו מזה להודע

 כזה דבר שהרי לניוול להחשיב אין שזה

 לחיים גם כן שעושים בזמננו טובא מצוי

 דם מעט להוציא וכן, בפשיטות להתיר ויש

 ויש ניוול אינו מחט י"ע וכדומה לבדוק

 נראה בפירוש זה מצאתי שלא ואף. להתיר

 ."ברור ד"לע זה

ת "עוד בעניין ניתוחי מתים, עיין בשו

ת דובב "צה, שו סימןא "חבצלת השרון ח

ז ב, ")עיין בירושלמי ע נח סימןא "מישרים ח

ן שם, "מ בכתובות יט. ועיין ברמב"ב, ובדעת ר

י "ועיין פרשת דרכים דרוש יט, בשיטת רש

ע "נ, וע"שגזל לא נדחה אף במקום פיקו

ח מערכת האלף "ק ס:, שד"ת בבץ חיו"במהר

 יט(. סימןטז, פאת השדה  סימן

מציל עצמו בהלבנתו, ממונו, ואבריו של  -סימן נג 

חבירו
דעת רבינו יונה ותוס': צריך למסור נפשו 

 ולא להלבין פני חבירו

נוח לו ")ברכות מג:(  ,בגמראאיתא  א(

לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין 

מצווה )וכתב החינוך , "פני חבירו ברבים

שלא רצתה להלבין  ,מנא לן, מתמר" :(רמ

פני חמיה לאמר בפרסום שממנו היא הרה, 

ולולי שמצאה הערבון והודיעו הדבר ברמז 

, "היתה נידונת בשריפה ולא תלבין פניו

לקמן באות הובא לשונו , י:)ובתוס' בסוטה 

, וכן רבינו יונה בשערי תשובה, ובפירושו (ד

כתבו , (ג באות לקמן לשונו הובא) לאבות

. ועיין שאכן יהרג ואל ילבין פני חבירו

)בספרו 'מים חיים' בפרק שפסק כן בפר"ח 

  יסודי התורה(. מהלכותה, הל' ב 
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קושיא על זה: שהרי בסנהדרין מפורש 

 שרק על ג' עבירות צריך להיהרג

טעם הדבר שצריך צריך להבין מה ו ב(

ג' -מ אין זהוהרי  ,הרג ולא להלביןילה

עיין בספר 'מתן שכרן של מצות'  ?עבירות

(, 18 עמוד)לבעל הפרי מגדים חקירה ה, 

 הסברו של תוס'ושיש בזה ב' הסברים, 

  .ל"הנ הסברו של רבינו יונהכ ל הוא דלא"הנ

ישוב רבינו יונה: הלבנת פנים היא אבק 

 רציחה

שזה לשונו של רבינו יונה בשערי  ג( 

הנה אבק ו"ג סעיף קלט(:  חלק) תשובה

ורו ונס והלבנת פנים, כי פניו יח -הרציחה 

מראה האודם, ודומה אל הרציחה. וכן 

אמרו רבותינו זכרונם לברכה )בבא מציעא 

(. והשנית, כי צער ההלבנה מר ממות, :נח

על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה )בבא 

(: לעולם יפיל אדם עצמו .מציעא נט

בים. לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו בר

ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות, אכן 

דמו אבק הרציחה אל הרציחה, וכמו 

( כי יהרג ולא ירצח. .שאמרו )סנהדרין עד

ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבשן האש 

ולא ילבין פני חבירו ברבים. ולמדו זה מענין 

תמר, שנאמר )בראשית לח, כה(: "היא 

כי הנה  .מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו'"

אף על פי שהוציאוה לישרף, לא גלתה כי 

. וכן "היתה הרה מיהודה, שלא להלבין פניו

והוסיף  .כתב רבינו יונה באבות )ג, יא(

 שאסורהכוונה  "אבק"ג שם ש"הפמ

קנז  סימן)ד "ך ביו"דאורייתא, שהרי השמ

 עריות האסורות מדרבנןכתב ש (,ק י"ס

 יעבור ואל יהרג. 

 על ץ"להרשב אבות במגן, מצינו כן וכמו

 ז"בע שיש וכמו": שכתב(, א"י, ג) אבות

 תולדות יעבור ואל ביהרג שהם עריות וגלוי

 שהיא רציחה תולדות כן' וכו בהן כיוצא

 להדיא הרי, "ההלבנה היא יעבור ואל ביהרג

אבזרייהו דרציחה  דהויכרבינו יונה  ל"דס

 .ממש יעבור ואל ביהרגשדינו 

ת פנים ישוב התוס': מה שלא נמנתה הלבנ

בג' עבירות הוא משום שאינה מפורשת 

 בתורה

ה נוח(, "ואילו בתוספות )סוטה דף י: ד ד(

ונראה האי דלא חשיב ליה )פסחים "כתבו: 

דף כה.( בהדי ג' עבירות שאין עומדים בפני 

פקוח נפש עבודת כוכבים וגילוי עריות 

ושפיכות דמים משום דעבירת הלבנת פנים 

קט אלא אינה מפורשת בתורה ולא נ

 ."עבירות המפורשות

קושיא על תוס': מה הכריחו לנטות 

 מפירוש שאר ראשונים

תוספות לא סובר לכאורה קשה, דאם  ה(

שהלבנת פנים היא רבינו יונה, את סברת 

 כ מה המקור של תוס'", ארציחה אבק

 לנטות מפירושם של שאר הראשונים

ולהבין את הגמרא כפשוטה שצריך להיהרג 

  ז?"ע
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ת התוס': שכיון שאין צריך לבזות ישוב דע

עצמו להצלת חבירו, אינו רשאי לבזות 

 חבירו ולהציל עצמו

ב יל שהיה פשוט לתוספות שאין מחוי"וי ו(

 להציל את חבירוכדי  התבזותאדם ל

]ושמא הסיבה דכיון דגדול כבוד הבריות 

שדוחה אפילו מצוה דאורייתא כשעובר 

עליה בשב ואל תעשה, א'כ מצוות הצלת 

, וממילא כמו בירו לא גרע משאר מצוות[ח

כן אין לו רשות לבזות את חבירו כדי להציל 

קעד  סימןב "ד ח"מ יו"את עצמו )ודלא כאג

ע במשנת "ח', וע"כ המנח"ה 'ומש"ענף ג בד

נה אות ח(, וכעין מה שפסק  סימןנ "פקו

)שהובא תרכז, אלף נב  סימןג "ז ח"הרדב

 כה(, סימןוכן ב ,לעיל בשער ג בסימן יא

שאין אדם מחויב למסור אברו כדי להציל 

ץ במגדל עוז, אבן "היעב :כ"חיי חבירו )וכ

ז "ג, אור שמח פפק "בוחן פינה א, ס

רוצח, יד אברהם בהגהותיו על  מהלכות

ב "ד ח"מ יו"קנז, אג סימןד "ע ביו"השו

קעד ענף ד(, ולכן גם אין היתר לקחת  סימן

 אבר לחבירו כדי לרפאות את עצמו )ומה

 וקשמצינו בספרי בפר' כי תצא, שמהפס

מותר להוריד ש ,ילפינן  "וקצותה את כפה"

זהו אבר לראובן כדי להציל את שמעון, 

דווקא שם שראובן רודף, אבל לולא שהיה 

 רודף היה אסור(. 

א שכל ההיתר "ת הרשב"מוכח כן בשו

להציל עצמו בממון חבירו הוא רק כי חבירו 

 לתוחייב ליתן לו את ממונו להצ

ת "פ מה שיסד בשו"ל הם ע"והדברים הנ ז(

ק "על דברי הגמ' בב (ד סימן יז"ח) א"הרשב

שהסיבה ס: לגבי מציל עצמו בממון חבירו, 

שמותר ליקח ממון חבירו לצורך הצלת 

כ[ היא, שהרי חבירו "מ לשלם אח"נפשו ]ע

עצמו היה חייב לתת לו את הכסף להצלתו, 

ל "וזן, איך יהיה איסור גזל בלקיחת הממוו

קרוב אני לומר: שלא הייתי "שם:  הרשב"א

בכך צריך לכותבו, מרוב פשיטותו. שהרי 

קוח נפש, אלא יאין לך דבר עומד בפני פ

אותן ג' המנויות. הגע עצמך: מי שהיה 

במדבר, ומת בצמא, ומצא קיתון מים של 

על מנת  אפילוחבירו, ימות ואל ישתה, ו

 לשלם? והיאך נקרא זה גזלן, והבעלים

 פליג לא ...חייבין ליתן לו חנם, ולהחיותו?

, 'עמך אחיך וחי' דכתיב משום אלא ע"ר

 במקום שלא הלא, חבירך לחיי קודמין חייך

 אלא ...כאן יש גזל איזה כ"וא, חייב חיותו

 פשיטא לשלם מ"ע עצמו להציל ודאי

ומשמע מדבריו,  ,א"ל הרשב", עכ"דשרי

חבירו לא חייב לתת לו להצלתו, שמה ש

 נו רשאי לקחת לו.אי

ס "וס)א "וכן מוכח יסוד זה, בדברי המג

י ובנו התחבאו מהרומאים על ", שרשב(קנו

אף שיגרם צער לנשותיהם מהרומאים, 

ב לסבול צער כדי יולמד מכאן שאדם מחוי

ל "להציל את חבירו, מכיון שהיסוד הוא כנ

, אין חייב ליתן לו להצלתו חבירו שאין שמה

כדי להציל את גם היתר לקחת מחבירו 

ד אין רשאי ליקח לשני "ולכן גם בנד .עצמו
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כיון שאין אדם חייב את כבודו, ולהלבינו, 

חבירו, כשם שאינו לבזות עצמו להצלת 

ברו, דרק ממון חייב לתת, חייב ליתן לו א

ת "ועיין בזה עוד בסוף שוולא את כבודו. 

ם "ח אור זרוע )נדפס בהגהות מהר"מהר

 יפה(.

 להתבזות אדם מחוייב יןשא ולגבי דין זה

שאם רוצה  זה פשוט ,חבירו את להציל כדי

להתבזות אשריו ואשרי חלקו, שנוהג מידת 

חסידות כדי להציל את חברו. ולדוגמא 

באופן שרופא נמצא בבית המרחץ, 

ופתאום קוראים לו בבהלה שיש פצוע 

ברחוב הסמוך, והאפשרות היחידה שלו 

 ,ולהספיק ולהציל את הפצוע לצאת מיד

ר, שאינו "אם ייצא ערום לרההיא אך ורק 

חייב לבזות את עצמו אבל רשאי ומידת 

חסידות יש בדבר. אלא שיש לעיין באופן 

שיש לפניו שני אפשרויות או שייצא ערום, 

הקל הקל ", מה ישים שמלת אשהאו ש

ואמנם זה פשוט שאם מוכן ? "תחילה

להתבזות רק באופן מסוים ולא באופן 

מ, כי ודאי שנתיר לו "פקהשני, אז אין נ

באופן שמוכן. אלא השאלה היא באופן 

שהרופא מוכן לקבל על עצמו את שני סוגי 

האם יש  -הביזיונות, אלא שואל את הרב 

ס לבישת "עדיפות לאופן מסוים, שהרי סו

 בגד אשה הוא לאו מהתורה.

 ל"ז גלאזנר משה רבי בזה שכתבומצאתי 

 אות הבפתיח לחולין) עייןרבי דור' בספרו

 המאוסים דברים דבכל תדע ועוד": ל"וז(, ב

 היה לא אפילו, בהם קצה אדם של שנפשו

 כל כי... העובר האדם היה, אסרתן התורה

 לתועבה... אדם בני בעיני שנתקבל מה

 העובר, לאיסור בתורה מפורש אינו אפילו

 למשל. התורה חוקי על העובר מן גרע ז"ע

, 'האש שמלת גבר ילבש לא' אמרה התורה

 איפרש לא בשוק ערום ילך שלא אבל

 וחוק נימוס היא אבל אסור שהוא בתורה

 מיד וחוה ואדם. דעה בעלי כל אצל קבוע

 גדול פחיתות בעצמם הרגישו החטא אחר

 ויחפרו ויתבוששו השדה כחית ערום לילך

 בשר לכסות חגורות מהן לעשות תאנה עלי

 משנתו שקץ מי: אשאלך ועתה. הערוה

 עד באש בוער והבית במטתו ערום ומישכב

 החוצה ולרוץ נפשו על להמלט שמוכרח

, ערומיו לכסות אשה שמלת רק לפניו ואין

 בקרית ערום לצאת מוטב? יעשה מה

 מללבוש מפורש לאו בזה שאין חוצות

?... ילבש דלא לאו בה שיש אשה כסות

 עבירה ערום דלצאת הדבר פשוט ובעיני

 אצל תהמוסכמ עבירה היא כי... גדולה יותר

 אדם מכלל יצא עליה והעובר דעה בעלי כל

 בשר: אחת משל עוד. אלקים בצלם הנברא

 באיסור אלא אינו ם"הרמב לדעת אדם

 א"מאכ בהלכותם "]א.ה כוונתו לרמב עשה

 אות ד:א"י ויקרא ם"מלבי, ועיין בג, הל' ב"פ

 , שהסכים עימו אבל מטעם אחר[ב"ע

]א.ה  ת"מה לגמרי מותר א"הרשב ולדעת

ן בכתובות ס. שהוי רק "דעת הרמב וכן

 כתובות ק"בשטמ עייןאיסור דרבנן, ואמנם 

 שהביא '(מסתברא ודאי אלא' ה"ד )שם

, בלאו אסור אדם דבשר שהוכיח ה"מהרא



924 

 

  

 ועתה. עו[ סימןת עמק המלך "ע בשו"וע

 בהמה בשר ולפניו ס"שיב בחולה נא אמור

 בשר איזה אדם ובשר... טריפה או נחירה

 בו שאין אדם בשר דיאכל נאמר הכי יאכל

 הנימוס שמחוק פ"אע תורה איסור

 או האוכל וכל האנושי מכלל שמקובל

 בין נמנה מלהיות מודח אדם בשר מאכיל

 ג"ח) אש שרידי ת"בשו]א.ה עיין  האישים

 לדבר ודוגמא"(, שכתב: ב"שמ עמוד

 רצון נגד הוא דבודאי אדם בשר אכילת

 בשר יאכל ולא ["ספק שום בלי התורה

 אנו, הדעת על היעלה, בלאו אסרו תורהשה

 חוק על נעבור, ונבון חכם עם הנבחר עם

. תורה מאיסור להנצל כדי כזה הנימוס

 ז"הרדב דבריב עוד ןועיי, ל"עכ, "אתמהה

 שמשפטי צריך"ש ,לעיל בסימן יאשהובאו 

, "והסברא השכל אל מסכימים יהיו תורתינו

ד הסברא שייצא בשמלת "ולכ' גם בנד

 .ערום אשה, ולא

ר הגאון הגדול רבי שריאל "ואמנם מו

א אמר לי שאין לצאת "רוזנברג שליט

בשמלת אשה כשיש אפשרות לצאת 

ערום, ולא מיבעי שמוכן הרופא לעשות את 

שניהם, שאסור לצאת בשמלת אשה שזה 

איסור גמור, אלא אף אם הרופא אומר 

ז מוכן אבל "שאף שרינו חייב להציל בכ

ת אשה, כי בעיניו מוכן רק באופן של שמל

זה ביזיון יותר קטן, אבל לצאת ערום זה 

ביזיון גדול בשבילו ואינו מוכן בשום פנים 

ואופן להציל באופן זה, שהדין שעדיף 

שהפצוע ימות, ולא ילך הרופא להציל 

בשמלת אשה, כי זה כמו שיאמר לנו בשבת 

כ יתנו לו לעשן "שאינו רוצה להציל אלא א

יתר שהרי יכול סיגריה, שאין לו שום ה

להציל בלי הסיגריה, ונהי שאנחנו מצידנו 

ע "מותרים לתת לו סיגריה, כי איסור לפנ

ס הרופא "נ, אבל סו"נדחה במקום פיקו

עצמו שמבקש סיגריה עובר איסור, וגם 

ד שמלת אשה הוי איסור ואין לו היתר "בנד

במקום שיש אפשרות לצאת ערום, וכיוון 

ציל יציל שלא חייב להציל, אם רוצה לה

בדרך המותרת בלבד כשיש את אפשרות 

זו )ואם האפשרות היחידה להציל היא רק 

בשמלת אשה, פשיטא שמותר גם כשלא 

 .לעיל סוף סימן כהע ", ועחייב להציל(

ולגבי מה שכתב על בשר אדם, יש לציין 

שבשואה עם כל חרפת הרעב הנוראה 

שעברו בגטאות ובמחנות, לא שמענו 

, ונהי שנסכים עם שאכלו מבשר המתים

ל שעדיף לאכול נבלות וטריפות, "רב הנה

דם מת, אבל כשאין בנמצא אלא בשר א

נ, וכמו שעשו "פשיטא שנדחה מפני פיקו

אלא  .במצור ובמצוק שהיה בחורבן הבית

 שאם כך, אז מדוע באמת בשואה לא?

והנה מצאתי בספר 'עלי מרורות' )לרבי 

ב: (, שכת248-249 עמודיהושוע אהרונסון, 

 אותנו הוליכו תש״ה אייר חודש בתחילת"

-בסודעטין לטרזינשטאט מבוכנוולד

 ניר בשדה השמים תחת עמדנו. געביט

 צד מכל מוקפים יום עשר ארבעה

 יום בכל, אשכנזית ומז׳נדמריא מהגסטאפו

 לאכול התחלנו מאד גבר כשהרעב
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 במקום באגם הגדלים המרים העשבים

 כי ותמו עונש היתה זאת גם אבל. שעמדנו

 אנחנו כי וצעקו באו מהסביבה האשכנזים

 מרעה יהיה ולא הדשא כל אוכלים

 בכל מתו והצמאון הרעב ולסיבת. לבהמות

 אלי פנה אז, למאות אנשים וכמה כמה רגע

 שאצלו להיות, בשאלתו מידידי אחד

 אפיסת מרגיש כי האחרונים הרגעים

 אחת עצה ורק, הרעב מסיבת הכוחות

 לחתוך: והוא חיותו להציל ברעיונו עלתה

 להשיב ולאכלו מת אדם מגוף בשר חתיכת

 באופן כי מעשה לעשות לבי על ודבר, נפשו

 בטוח ממוות מאות כמה להציל נוכל זה

 של האחרונים הימים אז שהיו ביותר

, כתלינו תחת עומדת והחירות המלחמה

 ברגע נהרג או שמת אדם כל על וחבל

 שנות משברי כל עלינו עבור אחר, זה אחרון

 .המלחמה

 ושברון מרעב יצאה טרם בי נשמתי עוד

 לדבריו ובמענה אזני למשמע נבהלתי, הלב

 לבכות התחלתי, צדק לב באמת הנאמרים

 נפשי את קח, רבש״ע' לבי מקירות ונהמתי

. 'ח״ו זו נמוכה למדרגה תביאני ואל -

 ואפשר ,איתך הצדק כי אמת לו והשבתי

 נמי נפש פיקוח ומצוות מותר דמדינא

, החורבן בזמן במדרש מצינו הרי, איכא

, רציחה לידי יבואו כי יראתי: נא שמע אבל

 ביותר להחלשים שיהרגו הרבה שימצאו

, ובהצנע בהיתר אוכלם להם להמציא כדי

 בזה. ס.ס-ה ירגישו ספק שבלי זאת עוד

 הכל להרוג נכונה עלילה להם ויהיה

 העולם ורק צדק נגד שהוא באמתלא

 נכנסו דברי... וברברים םפראי 'אדם אוכלי'

-ה קבלו אחת שעה וכעבור. ופרש, לאזניו

 .ונצלנו, לטרזין להוליכנו פקודה. ס.ס

 1945 שנת, תש״ה אייר: הסטורי רקע]

 לכוון המחנות שרידי של המוות צעדת

 כח את לנצל: המטרה, ואוסטריה גרמניה

 במחנות תום עד האסירים של העבודה

 היהודים חברצ ולהמשיך, בגרמניה העבודה

 היו אלו צעדות, שחרורם טרם הנותרים

 בתוואי, עז אירופי בקור עצומים למרחקים

 על מתו הערכה לפי, מזון ללא קשים הליכה

 ששרדו אסירים מליון כרבע השחרור סף

 מבוכנוולד היתה זו צעדה. במחנות אז עד

 סף על, הסודטים הרי דרך לטריזנשטט

 ואז, בחיים דרך בכל להאחז בקשו החופש

 ביותר קשה ביטוי המהוה זו שאלה עלתה

 ."[תקדים ללא בסיטואציה, עמנו לטרגדית

 מובא דומה אירוע"ושם בביאורים כתב: 

: כ״ג סימן ד׳ חלק ממעמקים בשו״ת

 יהודים קבוצת נקלעה החמישים בשנות'

 נחלצו ולא, מטוס נפילת עקב, נידח לאזור

, 'והתיר...  מזון ללא ונותרו שבועות במשך

 זה בהיתר השתמשו שלא מעיד הוא אך

 לא ואף הסמוכים ובמחנות בקובנה

, גאוותו ישראל ועל :ומסיים, בטריזנשטט

 את לתאר ואין לשער אין שהרי, ובצדק

... ההסגר במחנות ששרר הרעב גודל

, מקדושתם ישראל ירדו לא ואעפ״כ

 בשר פעם אף אכלו ולא אנוש קדושת

 שיואנ' בתורה שנאמר מה ידענו כי, אדם
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 אתם אם' :רש״י ופירש ',לי תהיו קודש

 וטריפות נבילות משקוצי ופרושים קדושים

 רצו המחנות כלואי ואכן, שלי אתם הרי

 נפשם את ולמסור הקב״ה של להיות

ל ספר ", עכה׳״ קדוש על ובטהרה בקדושה

 .'עלי מרורות'

ר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנברג "וממו

או  א אמר לי שכשיש במצב סכנה"שליט

אפשרות לאכול נבילה, או בשר אדם, 

שמעיקר הדין חייב לאכול בשר אדם. אלא 

דכיוון שיש חשש שנפשו של אדם תקוץ 

בבשר אדם, לכן יכול לאכול נבילה, וכן 

בשבת אף שנפסק שישחוט ולא יאכל 

נבילה, אם נפשו לא קצה בבשר נבילה, 

 עדיף שיאכל נבילה.

ל יתכן שלתוס' כל חיוב מסירות הנפש ע

הלבנת פנים הוא רק כשרוצה להציל עצמו 

 בביוש מדעתו, ולא כשגוי אונסו לכך

, שחיוב שהובא לעילביאור הולפי  ח(

אין ז ש"מסירות הנפש על ביוש מיוסד ע

רשאי לרפאות את עצמו באבר של חבירו 

ם כן בבזיון של חבירו, א ממילא הוא הדיןו

איים על ראובן שיקח מכשגוי ש לשיטההרי 

 שמעון, ואם לא, יהרוג את ראובן,אבר של 

קחת את אברו של שמעון, ראובן למותר ל

כ "כ] אם ודאי לא ימות מחסרון האבר

פ ד' "בהגהת ערוגת הבושם על המרדכי סו

בספר הוא מיתות, בשם רבינו ברוך, וכן 

ע בזכרון "כ ביומא פב:, וע"תוספת יוה

שעושה זאת כי כ ,[ק טו"פג ס סימןשמואל 

]כמו שמצאנו  קיל טפי מאונס חיצוני,

פ "ג' עברות נהרג, אע-דעות, שהמתרפא ב

שמי שעובר עליהם מחמת אונס גוי פטור 

הוא ו [.כדלעיל שער ג סימן יאד, "מעונש בי

, אם גוי יאיים על ראובן שיבייש את הדין

שמעון, ואם לא יעשה זאת, הגוי יהרוג את 

 .ל"ראובן, יהיה מותר לפי ההסבר בתוס' הנ

ו יונה שהלבנת פנים היא אבק אבל לרבינ

רציחה, גם באנסו גוי לכך יתחייב למסור 

 נפשו

 חבירו ואילו לפי רבינו יונה שהלבנת ט(

הו דשפיכות יזרייברבים, נחשבת כאב

הרג ולא לעבור גם ידמים, יהיה צריך ל

, שהרי זה הדין באופן זה שהגוי מאיים עליו

ברציחה גופא שחייבים למסור נפשו גם 

  י.באנסו הגו

לחילוק בין אונס גוי לאונס ריפוי  ראיה

 והצלה

 מהגמרא בכתובות ראיהויש להביא  י(

 שאונס גוי קל יותר, שהרי איתא שם (יט.)

שמותר לעדים לחתום בשקר כשמאוימים 

מ ", ולא הצריכה הגמ' שיהא עמהאנס

לשלם. ואילו במציל עצמו בממון חבירו, 

מ לשלם, כמו שנפסק "מותר דווקא ע

  .(ד סימן שנט,)מ "בחו

ז: מצד בין אדם לחבירו, אין "חידוש הרדב

נ, בדברים "היתר לפגוע בחבירו לצורך פיקו

 שלא חייב לתת לו

ויש לשים לב לחידוש שהתחדש  יא(

אין היתר לקחת אבר ש ז"דברי הרדבמ
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לחבירו כדי להציל את עצמו, ואפילו 

נ דוחה את כל התורה, שהרי חבלה "שפיקו

ומסתבר  ,ג' עבירות-מ בחבירו זה לא אחד

, יהו של שפיכות דמיםיזרישגם אין זה אב

ק ח, "קנז ס סימןד "ז ביו"]ואמנם עיין בט

שמשמע שיהרג ואל יגרום יסורין לחבירו[, 

דווקא ו בכל זאת אין לו זכות ליקח אברו.

, כי מותר לאדם להציל עצמו בממון חבירו

גם חבירו היה מחויב למסור כל ממונו 

ת "פ שמלשון שו"]אע .ולהציל אותו

ד יז(, משמע, שהסיבה "א )ח"הרשב

שמותר להציל עצמו בממון חבירו היא 

נ "בגלל שאין לך דבר העומד בפני פיקו

כ גם ליטול אברו "אלא ג' עבירות בלבד, וא

צריך להיות מותר, אבל מהמשך דברי 

ממון מותר כי א משמע, שרק ב"הרשב

ן וחיוב מסירת הממו ,[חבירו חייב ליתן לו

שעובר על ה'לא  פ"להצלת חבירו הוא אע

ת "שו] תעמוד' רק בשב ואל תעשה

זרע אמת ח"ב סימן  נד, סימןה "ם ח"מהרש

נ"א, הגהות המהר"ם יפה בפתיחה לשו"ת 

ד סימן "ת יו"פהמהר"ח או"ז בסימן רמ"ד, 

 ב סימן פו אות ד[."ש ח"ד, מנח"רנב סק

ץ, "שוב מצאתי שכן כתב במגדל עוז ליעב

ובזכרון שמואל  ן פינה א אות פג,באבן בוח

 .ז סימןא "ש ח"ע במנח"וע )פג, טו(,

ס: מותר לקחת אבר "י והחת"דעת הנוב

נ, כיון שכבוד המת הוי "ממת לצורך פיקו

 נ"ככל המצוות שנדחים מפני פיקו

נ "קוילקחת אבר ממת לצורך פ ,אמנם יב(

מותר, אף שגורם צער לחבירו המת, מכיון 

דרי מצוות בין אדם שבזיון המת אינו בג

לחבירו הרגילים, אלא כמצות בין אדם 

כ "למקום של כבוד צלם אלוקים שבמת, וא

נדחה ככל שאר איסורי התורה, כן כתבו 

בשער ב, פרק ב, ס שהובאו "י והחת"הנוב

ד "יו)ם שיק "ת מהר"בשוהוא , וכן יא סעיף

מ "באגכתב , וכן (קנה, שמז, שמח סימן

 .(בלה א"ס קנא ד"ב ס"ד ח"יו)

ת בנין ציון שאסור, כיון שאי "דעת שו

אפשר להשיב, ואין המת מחוייב בהצלת 

 הנפש

-קע סימןא "ח)ת בנין ציון "ודלא כשו יג( 

שאסר, כי נחשב לעבירת בין אדם  (קעא

 סימןת האלף לך שלמה "ע בשו")ע .לחבירו

ר, שאין היתר של וחי בהם על מצוות של 

יון שהרי בין אדם לחבירו(, והסביר הבנין צ

ה "ק ס: ד"בב)י "בממון דעת רש אפילו

שאין להתיר לפגוע בממון חבירו  (,ויצילה

הבנין ציון את  פירשלהציל את עצמו )כן 

 פירשא, וכן "קסז בח סימןי, ב"שיטת רש

הפרשת דרכים דרוש יט, וראיה לשיטתו 

ז, ובסוף "מהירושלמי פרק אין מעמידין בע

ראה ש במ"פרק שמונה שרצים בשבת, עיי

הפנים שהסביר את הירושלמי כפשוטו, 

ע "א, וע סימןמ "ס חו"ת חת"ודלא כשו

ואף שההלכה  .ק כתובות יט("בשטמ

שיש  כיוןי, זה רק "כחולקים על רש

יק יאפשרות לשלם על מה שהזיק, כמדו
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ועוד שכל טעם  .שנט סימןבלשון הטור 

מכיון שבעל הממון  הואי, "החולקים על רש

ד ממונו להצלת יב מעצמו להפסיימחו

ד סימן "א ח"ת הרשב"]כדכתב בשו חבירו

, אבל מת שנעשה [והובא לשונו לעיל, יז

חפשי מן המצוות פטור מלתת אברו, 

)ולכאורה  .וממילא אין היתר לקחת אברו

לפי טעם זה, יהיה גם אסור להציל עצמו 

בממון של קטן, שהרי הקטן אינו מצווה 

ולפי הטעם , להוציא ממונו להצלתו

אשון, יהיה מותר להציל עצמו, שהרי יש הר

 (.אפשרות להחזיר את החוב לקטן

 אפשרותשיש "ויש לעיין, לגבי מה שכתב: 

, האם צריך שיהיה "שהזיק מה על לשלם

מש בקרוב אפשרות להחזיר, או גם מ

בעתידות "שהאפשרות להחזיר היא רק 

, וכגון ממה שיתפרנס בעתיד, "רחוקות

 יהודה בית ת"שובומצאתי שהסתפק בזה 

(, מז סימן דעה יורה ,עייאש יהודה רבי)ל

 השעה לו השנדחק במי - שאלה"שכתב: 

 אם שיפרנסנו מי מצא ולא מדאי יותר

 קוחיפ משום ימצא אם ולאכול לגנוב מותר

 דעל איתא בסנהדרין - תשובה. לא או נפש

 חוץ יהרג ואל יעבור שבתורה עבירות כל

 לאו רחמנא ראמ בהם דוחי עבירות' מג

 ליכא נפש פיקוח לגבי הרי... בהם שימות

 כ"וא ת"ל מצות בין ע"מ בין המצות םקיו

 של ותומ בסכנת עומד היה זה אדם אם

 ולגזול לגנוב לו דמותר אהנר היה רעבון

 אלא. נפש פיקוח בפני שעומד דבר לך דאין

 בשאר או דעלמא באיסורין לחלק דיש

 אבל לאחרים הפסד שם שאין עבירות

 לחבירו ממון שמפסיד וגונב וזלבג ג"בכה

 כל' ל"מיידק חייו םמשו לזה להפסיד אין

 נוטל כאלו פרוטה שוה חבירו את הגוזל

 מצאתי זה ואחר ק קיט.(,"' )בנפשו

 ט"שנ סימן הטור הביאה ש"הרא בתשובת

 והיינו חבירו בממון עצמו להציל דאסור

 יציל אלא מתשלומין דליפטר אדעתא

 נפשות בסכנת שעומד כיון וישלם עצמו

 ממה בידו אין לודאפי ונראה ,ש"יע ותודמ

 אחר שירויח סמך על אלא עכשיו םלשל

 לך דאין תשלומין קרוי זה אף ישלם ואז זמן

 יש ועדיין נפש פיקוח בפני שעומד דבר

, דעות נוספות בזה, ל", עכ"רבדב להתיישב

, ולגבי השיטות הובא לקמן בסימן נה

וברות ק ס:, וס"י בב"החולקות על רש

שרשאי להציל עצמו בממון חבירו, עיין 

כז, שלא רק שמותר,  סימןו "ק פ"ש ב"ביש

אלא אף מחוייב לעשות כן, שהרי מחוייב 

  .להציל את נפשו

-ז"שמ ד"יו שיק ם"מהר ת"שוב ע"עו

 .לעיל סוף סימן לה, ובמה שכתבנו ח"שמ

דעת האור גדול: אין להתחשב במה שאי 

 אפשר להשיב

שפשיטא לבנין ציון, שאם בענין מה ו יד(

אי אפשר להחזיר את הכסף, אין היתר 

 בספר אור גדול להציל עצמו בממון חבירו,

שאין סיבת ההיתר להציל  כתב להיפך,

עצמו בממון חבירו בגלל שיוכל להחזיר את 

הכסף, כי גם באופן שודאי לא יוכל להחזיר, 
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כן ]מותר לו להציל את עצמו בממון חבירו 

, (ב"י, ו) ק"ש בב"הרא :של ק בלשונםימדוי

ח "פ)ד ", ראב(סנהדרין עד.)יד רמה 

, וממילא חייבים ([הל' גחובל  מהלכות

ל, כי גם חבירו היה "לומר שההסבר כנ

לא "כי על לאו של  ,מחויב לתת זאת

 ,צריך לתת כל ממונו "תעמוד על דם רעך

אבל לגבי אבר של חבירו, כשם שלא היה 

לו להציל את  מחויב לתת אברו, כך גם אין

ממילא יתכן ו עצמו באברו של חבירו.

ל שאין "בר, וכנשבמת מותר לקחת את הא

 חבירו בעל דין בזה כלל.

דמי שהוציא ממונו לצורך הצלת  ודע,

 ש"ראעיין במהם לאלתר, יתומים, נפרעין 

 חייב והניצול" שכתב:, (ב, ח הדריןסנ)

 מחויב אדם דאין שהוציא מה למציל לפרוע

 ליה דאית היכא בממונו חבירו נפש להציל

 ששיבר נרדף לקמן כדאמר לניצול ממונא

 אדם כל של ,פטור רודף של הכלים את

 הנרדף את להציל מחויב היה ואם ,חייב

 שהרי הכלים משבירת יפטור כ"א בממונו

 שברם וברשות להציל מחוייב חבירו ממון

 ש"הרא ת"בשו וןעיו. ל"עכ, "להנצל כדי

 שהוציאו הוצאותב" :שכתב (,ב, ה"פ)

 על שהוציאו וברפואות ברופא הקרובים

 היתומים מנכסי לפרעם לך יש אם החולה

 אלו שיעשו החולה צוה שלא אחרי

 לא טעמא דמהאי לי נראה? ההוצאות

 אלו לו שיעשו צוה שלא בשביל יפסידו

 נופל כשאדם ידוע מנהג כי ההוצאות

 שהקרובים עצמו לסייע יכול ואינו למשכב

 חולה ש"וכ רפואה לו המציאל משתדלים

 שוטה ולעתים חלים היה שלעתים שכתבת

. בענינו להשתדל הקרובים שהוצרכו

 משתדל שהיה דעלמא איניש לוואפי

 החולה צווי בלא לחולה רפואה להמציא

 וכל הוא נפש קוחידפ יפסיד שלא נראה

 הדבר ידוע אם לכן. משובח זה הרי הזריז

 נפרעו ושלא בחייו יציאות שהוציאו בעדים

 אינו אם אבל היתומים מנכסי תפרעו בחייו

 נפרעו שלא וגם הוציאו כמה בעדים ידוע

 שאין יתומים מנכסי נפרעין אין בחייו

 או בשטר מלוה אלא יתומים מנכסי נפרעין

 פרע שלא מיתתו בעת דהודה היכא בעדים

 נפרעו שלא אומרת האשה אם ואף. בחייו

 וריםשיע בקובץ יןעי. ל"עכ, "נאמנת אינה

 לדברי ראיה שהביא (,ו"ע אות קידושין)

 היה ואם" (ט:נ) דכתובות מהא ש"הרא

 וכופה שכרה לה נותן מכירה התינוק

 לפרש כ"מש ש"וע ,"הסכנה מפני ומניקתו

 רץ דכלב בסוגיא )ח:(, בקידושין י"רש דברי

 .מהו אחריה

 

חיוב החזרת התשלומים של הניצל  לכאורה

דווקא  איל עצמו בממון חבירו, הושהצ

מציל את כשראובן  אבלבמציל עצמו, 

]כי לראובן  לוי, בממונו של שמעון חבירו

, אין כעת את הכסף הנצרך להצלת שמעון[ 

 יהיה חייב בתשלומין [המצילראובן ]אין 

ללוי, שהרי גם לוי היה חייב להציל את 

כ ששמעון בלבד יהיה חייב "שמעון, וא

עד , ר מבובוב"חשב האדמוללוי. ואכן כך 



930 

 

  

 חושן) מ"שקיבל את תשובתו של האג

 ל התשובה:", וז(סג סימן ב חלק משפט

 במשך כ"מע שלוה הממון בענין הנה"

 כדי לאירופה ושלח העולמית המלחמה

 וכונתו גהיההר מן ישראל נפשות להציל

 נתבע וכעת, חובו את יפרע בורישהצ היתה

 שטענתו ה"כתר שכותב מה, לפרעו כ"מע

 מחמת אלא כלום יבחי אינו שמדינא היא

 לפנים חסידות במדת להתנהג שהורגל

 מעט מעט לשלם רוצה, הדין משורת

 למי ליתן יוכל זה ומטעם קטנים בסכומים

 ה"כתר חייב ג"מכ במחילה הנה .שירצה

 שום בזה ואין גמור בחיוב התורה דין פ"ע

 ובין עצמו להציל בין כי וטריא שקלא

 בחיי אחרים בממון כשהציל אחרים להציל

 והתקנה. ופוסקים' מגמ כידוע לשלם

 ,)עד.( וסנהדרין ,)קיז:( ק"בב רבה שאמר

 אדם כל של כלים ששבר להציל ברודף

 אדם לך אין כן אומר אתה אי שאם, פטור

 רק הוא, הרודף מיד חברו את שמציל

, בדרכו מהמונעים ורק, מזיק מדין ליפטר

. תקנו לא והלואה גזל מחיוב להפטר אבל

 כהא בדרכו בעומדים לאש במזיק ואף

 ולכן התקנה בכלל אינו נמי ששבר דרודף

 דרך לו לעשות גדר פורץ מלך מדין לאו אי

 ק"בב הגדישין שרפת על לשלם חייבין היו

 גם היה ולא רבים להצלת זה שהיה אף )ס:(,

 נתיבות עיין אבל .ל", עכ"התקנה בזה

 גזלן מדין הוא ג"בכה חיובו. ו:מ"ש המשפט

, התקנה פ"ע פוטרו מ"ומ סשנאנ שומר או

 חיוב ז"דאי כיון ל"זצ פ"הגרמ דברי ולפי

 .חייב, ההצלה אל להגיע כדי שנעשה מזיק

ודע עוד דכל מה דמצינו היתר להציל עצמו 

בממון חבירו, הוא רק להצלת עצמו ממוות 

ממש, אבל על פחות מזה, אין היתר, 

 משפט חושן) הרב ערוך שולחןכתב בכד

 מי ואפילו"(: ב סעיף וגנבה גזלה הלכות

 ממון ליטול וצריך ותומ בסכנת שהוא

 יטלנו לא תוממו נפשו להציל כדי חבירו

 שכל פי על שאף ,לשלם דעת על אלא

 נפש פיקוח מפני נדחות שבתורה העבירות

 ושפיכות עריות וגילוי זרה מעבודה חוץ

 על חבירו בממון עצמו להציל אסור דמים

 לשלם דעת על אלא להפטר דעת

 .בתשלומין ואפשר הואיל ידו תמצאכש

 מפני אלא הותר לא לשלם דעת על ואף

 נפש פיקוח במקום שלא אבל נפש פיקוח

 ממנו יפה דבר לשלם דעת על אפילו אסור

 או סכנה בו שאין חולי לרפואת ואפילו

 שאין הגוף ביסורי שאנסו מאנס בו להנצל

 תורה של איסור שהוא מפני סכנה בהם

 אלא סכנה במקום שלא מתרפאים ואין

 סימן ד"בי ש"כמ סופרים דברי באיסורי

 .ה"קנ

 כפל תשלומי לשלם מנת על לגנוב ואפילו

 .ממנו יקבל שלא ויודע להנהותו שרוצה

 העומד חפץ הוא הגזלה אם מקום ומכל

 בעד והתשלומין ביתו מחפצי ולא לימכר

 לו ולזכות לגזול רשאי בעין הם הגזלה

 שהתשלומין שכיון אחר ידי על התשלומין

 וזכין להנגזל זכות זה הרי מהגזלה יפין
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 בבל עובר אינו וגם. בפניו שלא לאדם

 מזה יודע שהאחר כיון גנבה זו שאין תגנובו

  ל.", עכ"כלל בהסתר זה עושה אינו והוא

בר מחבירו, א: יהרג ואל יקח א"דעת הגריש

 ואפילו לקח יחזיר וימות

ועיין בספר 'שיעורי תורה לרופאים'  טו(

ג בתחילת "א, ח"י זילברשטיין שליט")לגר

( שיהרג ואל יעבור על 53 עמוד-קנט סימן

ה של חבירו כדי להציל יאיסור לגנוב כלי

קלט, דן באופן  סימןב "ובח .את עצמו

הרופא, גנב את הכליה של -שאדם שלישי

א "ראובן ושתלה אצל שמעון, ופסק הגריש

ל, שצריך להחזיר את הכליה, אף שכרוך "זצ

 .תת שמעוןבמי

בר לאחר ע האם יש חיוב להחזיר הא"צ

 מיתה לצורך קבורה

ויש לעיין אם שניהם ימותו ביום  טז(

ועדיין לא הספיק להחזיר לו, באיזה אחד, 

קבר צריך לקבור את הכליה הזו, ואמנם 

פשוט, שאם הכליה עדיין מחוברת בגוף 

שמעון, שלא נעשה ביזוי המת בשביל 

 .לקבור אותה אצל ראובן

א הוא רק כשחבירו דורש את "סק הגרישפ

האיבר כדי להחזירו לגופו, שאז נחשב 

 כאיברו ולא כממונו

ק ד(, "ק ס סימןנ )"והוסיף במשנת פקו יז(

א יהיו נכונים כשרוצה ראובן "שדברי הגריש

להחזירה לגופו, אבל כשרוצה למכור אותה 

יה ילאדם אחר, אין להוציא את הכל

אפוכי "ואף שטוען ראובן  .משמעון

, כלומר, בשביל מה כל "מטרתא למה לי

הטירחא שאני יחזיר את הכליה לגופי, 

כ אמכור אותה, אני רוצה כבר עכשיו "ואח

למכור אותה מיגו שאני יכול לדרוש אותה 

 יוןשכ ,ס אומרים לו"חזרה לעצמי, דס

אתה רוצה למכור, אין הכליה נחשבת ש

לאבר שלך, אלא לממון שלך, ואסור לגרום 

ת לשמעון כדי להחזיר את כספך, ולפי מוו

שיבקש להחזיר לגופו, כל עוד כזה, גם 

 שאנחנו יודעים שהתוכנית שלו לעבור

לגופו של  אותהלמכור אותה, אין מחזירים 

 ראובן.

 גוי מותר אפילו להורגו לצורך פיקו"נ  

אמנם נראה שזה דוקא בלקיחה  יח(

מיהודי, אבל מגוי, יהיה מותר גם לכתחילה 

י שיהרוג אותו ויקח "אות את עצמו עלרפ

את כלייתו, ואמנם פשיטא שההיתר הוא 

רק באופן שלא יגרם מזה נזק ליהודים 

אחרים בעולם, כי 'מאי חזית' לרדוף אחרים 

כדי להציל את עצמך, שהרי במעשיך, אתה 

מעורר שנאת הגויים עלינו, ולכן דינך כרודף 

)ומצד שני אולי דמי לבורח שמציל את 

ונגרם נזק לאחרים שמותר כדהובא עצמו 

ובזה שונה גוי  (.שער ג סימן כו עילל

הבאנו לחלק בין  בסימן מ עיללמטריפה, כי 

אנסוהו להרוג את הטריפה שמותר )לדעת 

ח(, לבין להציל את עצמו "המאירי והמנח

מיוזמתו בנפש הטריפה שאסור, ואילו בגוי 

יהיה מותר גם לכתחילה ביוזמתו להרגו, 
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נ, "י התורה שנדחים במקום פקוככל דינ

  .ש במה שהסברנו עוד בזה"ועיי

ם, ודווקא "ל מדוייק ברמב"כהיתר הנ

 כשלא יבוא מזה סכנה לישראל

ק ימדוי אורה כךויש להוסיף דלכ יט(

, שכתב בהלכות יסודי התורה ם"ברמב

 מישראלוהריגת נפש ")פרק ה הלכה ז(: 

לרפאות נפש אחרת או להציל אדם מיד 

שאין  ,ר שהדעת נוטה לו הואאנס, דב

ל ". ודע דהיתר הנ"מאבדין נפש מפני נפש

ד שסתם להרוג גוי הוא איסור "יהיה גם למ

רוצח  מהלכותמ בפרק ב "דאורייתא )כס

ד שהריגת גוי "ש שמותר למ"הל' יא(, וכ

ז "ח לד, א, וכן בט"אסורה רק מדרבנן )מנח

כאמור לעיל דאין אבל קנח(,  סימןד "ביו

תפרסם הדבר בעולם, ויגרום להתיר כשי

פעולות אנטישמיות שיסכנו חיי יהודים 

וכשאין בעיה זו, פשוט שמותר  אחרים.

ל, ולכן פלא בעיני מה שכתב בספר "וכנ

(, 204 עמודו "'מפנקסו של רופא' )פ

שהתיר לקחת אבר מנידון למוות בסין 

שבין כה וכה קוצרים את "מהסיבה 

פצועים אנושיים , ולגבי "איבריהם

ש קליין "באפריקה התיר שם הגרמ

א לקחת מהם אברים לצורך יהודי, "שליט

שאצל הנכרים הוא נחשב כמת, "מכיוון 

מפני שמוחו אובחן במצב של 'מוות מוחי', 

לכן יהודי יכול לקבל מהנוכרים לב 

ד לא צריך להגיע לכל זה, ", ולענ"להשתלה

ג שאלו החוקים "שהרי בכהה מותר "ובלא

חשש שיגרם  אין הנורמליים שלהם,

, ושמא זאת היתה גם כוונת אנטישמיות

 .רבותינו

 גוישל בר לפיקו"נ דין לקיחת א

ובאופן שהגוי חולה מסוכן, נראה שאין  כ(

ה מחבירו, שהרי אין לו ילו היתר לגנוב כלי

היתר של 'וחי בהם' שדוחה איסור רציחה 

אף אם נימא שאינו מצווה על ש וגזל,

 (,ל סימן ג ערש עילל עיין)קידוש השם 

וכשנאנס מהאנס לעבור על ז' מצוות, אין 

ז כשאין אנס, אלא "צריך למות, ומותר, בכ

י שיעבור "הוא חולה, ויכול להתרפאות ע

על ז' מצוות )עיין בחילוק שהבאתי בשם 

, יא( סימןבשער ג האור שמח וסיעתו לעיל 

ה מחבירו הגוי, או יגנוב כליי שי"עוכגון 

צריך למות ולא שיאכל אבר מן החי, 

להתרפאות, שהרי לא התחדש אצלו היתר 

כ יוצא שיש קולא וחומרא "של וחי בהם )א

שחולה יכול  שראל, כי ישראלבגוי מי

לאכול אבר מן החי, וגוי אסור, ומצד שני 

ג' עבירות -ליהודי שנאנס מן האנס לעבור ב

יהרג ואל יעבור, ואילו בגוי, יעבור ואל 

 יהרג(.

לחבירו אבר שאין יש מתירים לגנוב 

 הנשמה תלויה בו לצורך פיקו"נ

של  איברהאיסור לגנוב  בעיקרו כא(

לחלק  תכן, ינ"רך פיקוולצ ישראל חבירו

י כ אסורה, ה לחבירוילקיחת כלי דווקאש

חשש שימות כשיקחו לו את הכליה, יש 

, אין בהם חשש זהברים שיאבל שאר א
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יהיה מותר, ואכן כך מצאתי בספר תוספת 

ח( על יומא פב: שהתיר "למהרבכ )"יוה

לחבול באבר של חבירו כדי להציל את 

פג, ואמנם  סימןכ בזכרון שמואל "עצמו, וכ

 א בסנהדרין, אסר. סימןבישועות כהן 

 ולכאורה יש להביא ראיה לשיטות שאסרו

 דף תצא )בפר' כי זוטרתא פסיקתאמדברי 

 -במבושיו...והחזיקה אנשים ינצו כי":(: מד

 לו שיש דבר כל להביא ולמבושי כדומה

 יכול אם. כפה את קצותה. נפשות סכנת

 תחוס לא לאו ואם טוב הרי בכפה להצילו

 לך היה לאבנר יואב לו שאמר כדרך. עינך

 יכילית לא אמר מאיבריו באחד להצילו

 באחד ליה כוונת חמישית בדופן אפילו

 ם"רמב, וכן הוא "ליה יכלת לא מאיבריו

ח(, שכתב: -ז, הל' א פרק רוצח הלכות)

 הרודף מאיברי באבר להצילו יכולים ואם"

 בסייף או באבן או בחץ אותו שיכו כגון

 יסמו או רגלו את ישברו או ידו את ויקטעו

 כפה את וקצותה שנאמר ...עושין עינו את

 דבר כל ואחד, מבושיו אחד. עינך תחוס לא

 שאחז האיש אחד, נפשות סכנת בו שיש

 להכות החושב שכל הכתוב ענין, האשה את

 את מצילין אותו הממיתה הכייה חבירו

 יכולין אינן ואם, רודף של בכפו הנרדף

כ חזינן ", וא"אף בנפשו... אותו מצילין

דלולא היתר של התורה להציל הנרדף 

, אף באחד מאברי הרודף, היה אסור

שהחולה נצרך לאבר חבירו כדי להציל את 

ל ". וזה מתאים לשיטות האוסרות הננפשו

עצמו באברו של חברו, כשחברו ציל לה

וביותר מזה  סתם אדם תמים ולא רודפו.

 עמודסוכות' -מצאתי בספר 'קרואי מועד

 ,א"ד פוברסקי שליט"בשם הגר שלח-ושל

ל, כתב "ם הנ"שלכן אחרי דברי הרמב

 שהעוברה חכמים הורו לפיכך" ט(: בהלכה)

 העובר לחתוך מותר לילד מקשה שהיא

 כרודף שהוא מפני ידב בין בסם בין במיעיה

דכיון דהעובר אינו נפש , "להורגה אחריה

גמור כדמוכח במשנה שם מפני שחייה 

י בסנהד' עב:, "רש פירש, וכן קודמין לחייו

ם חולק על זה "ואין סיבה להגיד שהרמב

לדברי התשובות  קרוב)ובזה הסברו 

שנח, שתמהתי עליו  סימןג "והנהגות ח

ף שעובר , אלא שא(סימן לד גבשער לעיל 

, דומה הוא לכל אבר של אינו נפש גמור

אדם מבוגר, והסיבה שאין לקחת אבר 

נ דוחה כל איסורי "לחבירו הוא שפקו

התורה של בין אדם למקום, אבל לא דוחה 

ורק לגבי את איסורי בין אדם לחבירו, 

ממונו של חבירו יש לימוד מיוחד בסנהדרין 

עג., וגם מזה גופא שצריך יתור בקרא 

יב למסור ממונו להצלת חבירו, מחוש

נ "קוימשמע שלולא הפס', אין מצב של פ

דוחה איסורי בין אדם לחבירו, והטעם הוא 

ם "כי דרכיה דרכי נועם. ולכן הוסיף הרמב

שההתר להרוג את העובר הוא כי הוא רודף, 

כי אף שאינו נפש גמור, הרי אסור לאבד 

כ גם אין היתר "אבר חבירו להצלתו, וא

 ם"וזהו שדייק הרמבובר להצלתו, לפגוע בע

ל, כתב: "ל הנ"אחרי שהביא את דרשת חז

 ,"'וכו העוברה שהיא מקשה.. .לפיכך.."
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היתר של שמ שהסביר שרק  עמודעיי'ש ב

לא מועיל כי גם שלא הוציא  ,רודףדין 

נחשב כמשמיא קא רדפו ליה )ובזה  ראשו

א ועוד אחרונים "י ורע"תורץ קושיית הנוב

מ "מ ג סימן לד,בשער  וובאם, וה"על הרמב

לאבד אבר לחבירו מותר גם שהרודף לא 

לסלק מעלי את אשם בכלום, כי יש לי זכות 

ההולך לפגוע בי, גם כשעושה באונס גמור, 

דתרי  בפסוקש שהוכיח מהלימוד "עיי

כ שהוציא "ואפרשיות איתא בדין רודף, 

ראשו אין נוגעין בו, מכיון שנחשב ילוד 

לא רדיפה כי זה טבעו  , ורדיפתו היאגמור

של עולם, ולא אשם בכך, ולכן אין ממתין 

כי לא הותר דמו, אבל אותו מדין רודף, 

כשלא הוציא ראשו, שווה הוא לדרגת 

'אבר' כי אינו נפש גמור, וזה נלמד 

מוקצותה את כפה, שיכול לאבד אבר 

  .חבירו כשחבירו מסכן את חייו

, שאפשר לומר בדרך קצת שונהלי ונראה 

צריך את שני התנאים שגם העובר כן אד

והסיבה  לא נחשב כנפש וגם שהוא כרודף,

רק מסברת 'רודף' כי  שצריך את שניהם,

היינו עונים שגם האמא רודפת אותו ודמי 

'לרודפים אלו את אלו' שהובא נידונם 

, שאף שפשוט כג סעיףבשער ב פרק ב 

, כי שלאמא עצמה מותר להרוג את ולדה

ז לאדם "את עצמו, בכ לנרדף מותר להציל

שלישי מהצד אין להתערב, כי מאי חזית 

כ בעובר "וא לעדיף את זה ולא את זה,

שנחשב לפחות נפש, ורק לאבר, לכן 

לעדיף את חיי האמא, וכגון אדם  "חזית"

מהצד שרואה שראובן ושמעון רודפים אלו 

את אלו )כלומר אין כאן ראשון שהתחיל 

כג,  סעיף, ש בשער ב"עייאת הרדיפה, 

(, רק רדיפת ראובן היא על 178הערה 

החיים של שמעון, ואילו רדיפת שמעון היא 

רק על האבר של ראובן, שפשוט שיש 

את לאדם שלישי מהצד להתערב ולהציל 

וכן בשלם וטריפה שירדפו  הנרדף על חייו,

זה את זה, אדם שלישי מהצד יצטרך להרוג 

ח "את הטריפה לפי דברי המאירי והמנח

ם הטריפה פחות אדום מדם דשכתבו ש

כ "וא ,(לעיל שער ג, סימן מ)הובאו  השלם

גם במעוברת יש לאדם שלישי להתערב 

שוב ראיתי  ולא לעובר.ולעזור לאמא 

ד פוברסקי בעצמו "שכעין זה כתב הגר

שמו, -שמה עמודבבהמשך דבריו שם 

מ "והוסיף שלפי זה יובן פסקו של האג

בתאומות סיאמי שאחת עם לב שלם 

דבריו בנידון זה ת עם חצי לב )והובא ואח

, שפסק (בסוף סימן מ בשער גלעיל 

מ שבעלת חצי לב נחשבת כרודפת "האג

כ "בד דכיוון שרודפות זו את זו,את אחותה, 

ג אדם מהצד צריך לומר 'מאי חזית', "בכה

חזית להחשיב את בעלת הלב אבל כאן 

  השלם, ולראות באחותה את הרודפת.

אין למעשה ם שדעת המאירי והרמב"

 למסור נפש כדי שלא לבייש

, שדעת בתחילת הסימן הבאנו לעיל כב(

תוס' ורבינו יונה, שצריך למות ולא לבייש 

מ נט. "ש בב"ף והרא"וכן הרי]חבירו ברבים 
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)ויש לעיין אם הביאוהו כדי  הביאו דין זה

לפסוק כן למעשה, או רק להודיע את 

ח במים ", וכן פסקו הפרחומרת העניין(

א "ת בנין ציון ח"ת, ובשו"ה מיסוה"יים פח

  [.ז סימןא "ש ח"קעג, ובמנח-קעב סימן

ואמנם בחי' המאירי )בברכות מג(, 

דעות הל' יח(,  מהלכותוברמב"ם )פ"ו 

נוח לו לאדם להפיל 'ל "מאמר חזנראה ש

עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו 

 המאירי תבכ דהנה, אינה כפשוטו, 'ברבים

 אמרו צחות דרך" זה הוא אמרמש, )שם(

 האש לכבשן עצמו את שיפיל לאדם לו נוח

 בסוטה גם וכן. "ברבים חבירו פני ילבין ואל

 אמרו הערה דרך" :ל"וז, המאירי כתב )י:(,

 ."...לאדם לו נוח ל"חז

ז התחדש בגמ' שמותר אם "'ל שבכ"ואולי י

רוצה למסור את נפשו, ואמנם קשה לומר 

להחמיר  ם"ברמשתמיד אסור לשיטת ה

 כאןלמסור את נפשו כשלא חייב, ורק 

וע"ע בזה בשו"ת בשמים ראש  .מותר

 .(קצא סימן)"י וחוב, ו(יא סימן)

ל "לשון חזם והמאירי "כ לדעת הרמב"וא

, פסיקתא בהלכתא מדובר לא, "'וכונוח לו "

 בעירוביןויש להביא ראיה לשיטתם שהרי 

 שלא לאדם לו נוח" זה לשון מצינו ג:(י)

 מדובר לא שם וגם ,"...וכו משנברא בראנ

 בזה וכיוצא. והנהגה ברעיון אלא בהלכה

 לאדם לו נוח" .(מ) בקידושין מצינו הלשון

 שמים שם יחלל ואל בסתר עבירה שיעבור

 לאותו לו נוח" ו:(נ) בשבת ה"וכ. "בפרהסיא

 דהרי ועוד ."אחר לדבר שמש שיהא צדיק

 אשיב לאדם לו נוח" גם אמרו )נט.( מ"בב

 חבירו פני ילבין ואל איש אשת ספק על

 שספק פסוקה הלכה זו גם ואטו, "ברבים

 כ"וע! פנים הלבנת למנוע כדי הותרה ערוה

 וכמו להלכה ולא כן אמרו הפלגה שבדרך

 עבירות' ג כנגד שקול הרע שלשון שמצינו

 דין הרע בלשון אין ה"ואפ שבתורה חמורות

 .יעבור ואל יהרג של

ין היתר לבייש חבירו דעת הבנין ציון: א

 נ, וראייתו ממעשה תמר"לצורך פיקו

אם "ש בשו"ת בנין ציון שכתב: "ועיי כג(

מותר להציל עצמו ממיתה ע"י שמבייש 

לחבירו. לפי מה דאמרינן ב"מ )נח:( כל 

המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך 

 ,א"כ שוה הלבנת פני חבירו לרציחה ,דמים

ה"ה  ,רוכמו שברציחה יהרג ואל יעבו

אלא ששם כתבתי שמזה  .בהלבנת פנים

דא"כ גם ביזוי המועדות דאמרינן  ,אין ראיה

לא יעמוד  ,במכות )כג.( דהוי כעובד ע"ז

אלא ודאי דלשון 'כאילו' ? בפני פיקוח נפש

שדברו בו רז"ל הרבה פעמים אינו שוה 

אלא במקצת, ולכן אין ללמוד מזה גם  ,בכל

אכן להלבנת פנים במקום פיקוח נפש. 

מטעם אחר יש לדון דהלבנת פני חבירו 

קוח נפש יברבים אינה מותרת במקום פ

שהרי אמרינן בברכות )מג.( ובשאר דוכתיה 

אר"י משום רשב"י נוח לו לאדם שימסור 

עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חבירו 

דכתיב היא מוצת  ,מנ"ל מתמר ,ברבים

שהלבנת פנים חמיר  ,מוכח מזה ע"ש...
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ולכן קשה לי על הפוסקים  נפש... קוחימפ

קנז( שלא הזכירו רק אבק ע"ז  סימןביו"ד )

וכן אבק ג"ע  ,להתרפאות בעצי אשרה

 .ולא ג"כ אבק דשפיכות דמים ,לספר עמה

)שם(  :ואולי נרמז זה במה שכתב הרמ"א

וכל איסור ע"ז וג"ע וש"ד אף על פי שאין בו 

מיתה רק לאו בעלמא צריך ליהרג ולא 

ולא נתבאר היאך משכחת  .ללעבור עכ"

אבל לפי  ,לאו בעלמא אצל שפיכות דמים

דמלבין פני חבירו הוא לאו  ,הנ"ל אתי שפיר

דלא תשא עליו חטא. אכן, במאירי מפורש 

 להלכה כלל. ראיהשאין מעשה תמר 

 (ו"קל מכתב) 'הנאמן ציון שומר'בע "וע

 להציל בענין לנר ערוך בעל מהגאון חקירה

]וראה  חבירו את בייששי י"ע ממיתה עצמו

 [.ז"שלאח במכתביםשם עוד 

ג שהשווה את "תמיהת הבנין ציון על הפמ

מעשה תמר למי שאונסים אותו ליזרק על 

 תינוק

ומצאתי בספר 'מתן שכרן של מצות'  כד(

( 18 עמוד)לבעל הפרי מגדים, חקירה ה, 

שהביא ג"כ דברי התוספות ורבינו יונה, 

לבנת וכתב ג"כ שי"ל דלא חשיב הך דה

שהוא בכלל  ]בכלל ג' עבירות[ פנים

אלא שהקשה שם על  .אבזרייהו דרציחה

התוספות, היאך שייך למילף מתמר 

דעל הלבנת פנים  ,שיהודה רצה לשורפה

יהרג ואל יעבור, הרי ע"פ מה שכתבו 

התוספות בפסחים, דאם אומרים לאדם 

הנח עצמך להשליך על התינוק, ואם לאו 

י חזית דדמא תיהרג, מותר, דאדרבא מא

דחברך סומק טפי דלמא דמא דידך סומק 

ובתמר היתה  .טפי כל שאינו עושה מעשה

ולפנים משורת הדין  ,רשאית להציל עצמה

א.  דבריו דברי תימה,והניח בצ"ע. ו .עבדה

היאך שייך בזה שלפנים משורת הדין עבדה 

, קנ"ז סימןבהובאו ששהרי לכל הפוסקים 

סור אם לא במתכוין לעבור על דת א

למסור עצמו בעבירות שדינם דיעבור ואל 

והיאך מסרה  ,ונקרא מתחייב בנפשו ,יהרג

גם  ב.חייבת מן הדין?  תמר אם לא היתה

לענ"ד לא  ,מה שהקשה מדברי התוספות

קשה, שהרי שם הטעם מפני שהוא אינו 

עושה מעשה, אבל בהך דתמר הרי אם 

היתה בשב ואל תעשה לא היתה יכולה 

במה שעשתה מעשה  להציל עצמה, רק

דהלבנת פנים, והיאך ידמה זה למניח עצמו 

 להפיל על התינוק?

עוד מדברי הבנין ציון: אין לומר שהיה 

היתר לתמר להרוג את יהודה כדין רודף, 

 כיון שלא רצה להורגה בעצמו

וביותר היה אפשר להקשות, היאך  כה(

כיון שהוא רצה לשורפה  ,ילפינן מיהודה

רודף והבא להרגך שלא כדין א"כ נחשב 

השכם להורגו, ואיך חסה עליו? אבל באמת 

גם זה לא קשה שהרי יהודה בעצמו לא היה 

הורג אותה רק ע"פ ציוויו היתה נהרגת, 

ולענין זה לא נקרא רודף להציל עצמו 

בדמו, ולכן שפיר ילפינן מתמר שע"כ ע"פ 

הדין היתה מוסרת עצמה למיתה דמשום 
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, "ואל יעבור הלבנת פני חבירו ברבים יהרג

)עיין לעיל  קעב סימןל הבנין ציון "עכ

שאפשר שנידון כרודף , כ אות כחבסימן 

שלא בעצמו על אף  פ ציוויו"גם כשנעשה ע

 (.הורג

ח שרבים "ג, הבנין ציון והח"דעת הפמ

 לענין הלבנת פנים הם שלשה

ר ריש כלל שני "ח הל' לה"עיין בח כו(

כן ה, ששלושה הם רבים לעניין זה, ו"בהג

ומה נקרא "ע בבנין ציון שם, שכתב: "ע

כתב הפרי מגדים שם  ,רבים לענין זה

)בספר מתן שכרן של מצות, חקירה ה( 

וז"ל: 'ומסתברא דרבים הוי כל שיש שלשה 

ובייש לאחד  ,דהיינו הוא ושנים עמו

כמו בטומאה דרשות  ,מהשוק, הוי רבים

פ "אעהרבים ספקו טהור היינו שלשה, ו

ים' הם דווקא עשרה, מכל יש דינים ש'רבש

 ."מקום כאן בשלשה נמי כדאמרן

  

יש לפרש  ,מה שמר עוקבא קפץ לתנור

 שהחמיר על עצמו לפנים משורת הדין

ולכאורה נראה שדבריו הם דלא  כז(

לפי דבריו ש ,ץ בכתובות סז:"כיעב

דבגמ' שם  המתבייש מצטרף לשלושה,

מסופר שמר עוקבא ואשתו ברחו מהעני 

ש, ואף קפצו לתנור כי 'נוח כדי שלא יתביי

שהרי לא  ץ"הקשה היעב, ווכו'לו לאדם' 

שמא אכן  רץ,כתוב שהיו שם רבים, ותי

 רץ,ועוד תי .מדובר שהיו שם רבים אחרים

ז "שאף שאין כאן עוד אנשים אחרים, בכ

כ קפצו "למדנו כמה חמורה הבושה, וע

ובתירוצו השני, קשה להסביר . לתנור

נור גם כשאין שכוונתו שמותר לקפוץ לת

ההלבנה ברבים, שהרי מהיכי תיתי שמותר 

לעבור על איסור מאבד עצמו לדעת, אלא 

הכי נמי  ןץ שאי"נראה שכוונת היעב

שאפילו שרק מר עוקבא ואשתו נמצאים 

שם, זה מספיק בשביל להחשב מלבין את 

ואמנם שוב  .ל"ג הנ"העני ברבים, ודלא כפמ

מצאתי בחידושי הריטב"א שם, שכתב: 

אף על גב דההיא במלבין פני חבירו ו"

ברבים מה שאין כן בזו של מר עוקבא, מ"מ 

 ."למדנו כי הלבנת פנים דבר קשה מאד

ולכאורה כוונתו שאכן אצל מר עוקבא, אין 

חיוב לקפוץ לתנור, כי רק ברבים חייבים, 

כ "ז כיון שלבייש חבירו הוי דבר כ"ובכ

חמור, מר עוקבא ואשתו החמירו לקפוץ 

לפנים משורת הדין, והתחדש שאין לתנור 

כ גם ", וא"ואך את דמכם.."בזה איסור של 

ץ אפשר להסביר "השני של היעב רוץבתי

א, כלומר כדרצינו לומר בתחילה "כריטב

ג, "ל דלא פליג על הפמ"בכוונתו, וממילא י

ץ יודה שחיוב לקפוץ "כלומר שגם היעב

לתנור יהיה רק שיהיה המבייש ועוד שניים 

שמר עוקבא החמיר גם כשאין  עמו, אלא

 רבים. 

איסור הביוש ברבים לגבי קטן הוא רק 

 כשיש בו דעת להיכלם

כתב:  שם המשך דברי הבנין ציוןבו כח(

כתב  ח["ו הל"]פ הרמב"ם הלכות דעות"



938 

 

  

 .שלא לבייש חבירו ברבים בין גדול בין קטן

מה שכתב הרמב"ם קטן, ג ש"ופירש הפמ

חייב, הוא מסברא הוא דהורג קטן בן יומו 

עכ"ד. ולענ"ד  "הדין לבייש, דכרוצח הוא

קשה, הרי מה שנחשב כרוצח הוא משום 

דאזיל סומקא ואתי חוורא, וזה לא שייך 

בקטן בן יומו! ולכן נ"ל שמה שכתב 

הרמב"ם קטן לא מסברא כתב כן, אלא 

ע"פ הגמרא דב"ק )פו.(, דאמרינן שם דקטן 

 יש לו בושת, ומסקינן דהיינו בשיש בו דעת

דמכלמי ליה ומיכלם, וכן נפסק ברמב"ם 

 סימןחובל )פ"ג( ובטוש"ע חו"מ ) לכותה

תכ(, ולקטן כזה נתכוון הרמב"ם במש"כ 

 דעות שלא לביישו ברבים.  כותבהל

ישן דינו כניעור לענין הלבנת פנים, כיון 

 שיכיר בבשתו כשיקיץ

"ז דאם יכול להציל עצמו יויצא לנו לפ כט(

או קטן דמרגיש  ממיתה ע"י שיבייש גדול

]המבייש ועוד  ישראלים שניבבושה בפני 

חייב למסור עצמו למיתה ולא יביישו,  ב'[

אבל מפני קטן שאינו מרגיש בבושה 

אמרינן יעבור ואל יהרג. וישן יש לו דין 

גדול, דהמבייש את הישן חייב, כמבואר 

בב"ק ובפוסקים שם, וא"כ ה"ה לענין 

מכיר שיהרג ואל יעבור לביישו, כיון ש

בבשתו לכשיקיץ, ואזיל סומקא, ומכל זה 

לא ראיתי מבואר בפוסקים. כנלענ"ד" 

 ל של הבנין ציון."עכ

הבנין ציון החמיר ליהרג על הלבנת פנים 

ם והמאירי מקילים, כיון "פ שהרמב"אע

 לא מקילים בספק "יהרג ואל יעבור"שב

וכתב לי הגאון רבי אדיר אוירבך  ל(

שב בשיטת ע אמאי לא התח"צ"א: "שליט

, באות כב שהובאו לעילם והמאירי, "הרמב

איברא בדיני יהרג ואל יעבור לא אמרינן 

. וכוונתו לדברי תרומת "ספק נפשות להקל

, דהיכא דאיכא פלוגתא (טקצ סימן)הדשן 

אי יעבור ואל יהרג או יהרג ואל יעבור, אע"ג 

דבכוליה תלמודא קי"ל )שבת קכט.( ספק 

לא הקפידה נפשות להקל, אפשר דהכא ש

תורה על איבוד נפשות מישראל, ואמרה 

דוש ה', לא ילפינן לה ימסור עצמך על ק

יורה דעה )בש"ך 223משום ספיקא, והובא 

 .(סימן קנז ס"ק א

הפסק של ה'בנין ציון' שאסור להציל  ולגבי

י הלבנת פנים, עיין במה "עצמו ממיתה ע

 .(ז סימןא "ח)שתמה עליו, במנחת שלמה 

מדין  את ההולך לבייש להרוגאין היתר 

 רודף, גם אם הלבנת פנים נידונת כרציחה

שיטת רבינו יונה שלהלבין פני חבירו ל לא(

נחשב כרציחה, יש להקשות מדוע לא יהא 

מותר להרוג את המלבין מדין רודף? דהרי 

 ,אם נחשב כרציחה לענין מסירות נפש

                                                        
223

ד בתחילת סימן "ע יו"א )בהגהות לשו"וכן כתב רעק 

ן הוא ג )בתיבת גומא פר' וישב אות ב(, וכ"קנז( בשם הפמ
ח )מצוה "ב'עמודי ארזים' על היראים )סימן ה אות ג(, מנ

ג(. -מ(, שבט מיהודה )שער א, פר' ב"רצה בדעת הכס

ו סימן ג(, שכיון דספק "ש )יבמות פ"ואמנם דעת היש

ש "כ הרש"נפשות להקל, אין חייב למסור נפשו, וכ

ב סימן יב(, עזר ")יבמות נג: בדעת תוס'(, בתי כהונה )ח

 ע סימן כ(. "המקודש )אב
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צריך לכאורה להיחשב כרציחה לענין דין 

סימן ר"ס )קי תשובה רודף. והנה בספר פס

מסתפק בזה, אבל במנחת שלמה  (,אות ב

...אבל כמו שהרודף "א סו"ס ז(, כתב: ")ח

לקטוע אבר  אפילולהפסיד ממון חבירו או 

כך גם  ,אסור לחלל שבת כדי להצילו

והיינו משום דאף אם אסור  .בהלבנת פנים

 ,להציל עצמו באיסור גזל או הלבנת פנים

ה אין שום היתר מ"מ כדי למנוע אחרים מז

]א.ה לכאורה משמע דאף  לעבור עבירה

שאסור ש "איסור דרבנן לא הותר, וכ

 לעין יתבזה שלא כדי הנר את לכבות

קו"נ ממש אמרה י, ורק משום פ[הרואה

תורה שמותר לחלל שבת ולהרוג את 

כ פשיטא "וא ."בשבת אפילוהרודף 

ל דלא ניתן רשות להרוג את "א זצ"לגרשז

ש "ולי אין ראיה מהמנחההולך לבייש )וא

לנידונינו, כי הוא דיבר בשיטת הרמב"ם 

והמאירי, ולשיטתם ברור שאסור(. ואין 

להביא ראיה שמותר להרוג את מי שמבייש 

חבירו ברבים, מהמעשה שמובא במסכת 

דההוא דאתא לקמיה דרבי, "שבת )דף ל:( 

אמר ליה: אשתך אשתי ובניך בני. אמר 

ן? שתה ליה: רצונך שתשתה כוס של יי

ופקע. ההוא דאתא לקמיה דרבי חייא, אמר 

ליה: אמך אשתי ואתה בני. אמר ליה: רצונך 

. דהבן "שתשתה כוס של יין? שתה ופקע

יהוידע שם פירש דהרגו ע"י שם, וכן שאר 

המפרשים לא פירשו שהרגו רבי בידיו 

י ששם לו רעל בכוס יין, ולכן אין "ממש ע

גם "ד, ואיה כלל מגמ' זו לנדלהביא ר

סתימת הפוסקים פשוטה שאין דין רודף 

 .בכה"ג

י שם נידון "אמנם הרודף להרוג את חבירו ע

 כרודף

שאין הבדל בין הורג  ,ל"אמנם עדיין י לב(

י שם לבין הורג בפועל, וכשם שבמקלל "ע

עצמו עובר במאבד עצמו לדעת כמבואר 

בבעל הטורים בתחילת פר' חיי שרה, 

א בכה כ"ף קטנה, של -ולבכתה"שכתב: 

אי נמי לפי  ,אלא מעט לפי שזקנה היתה

שמסרה דין, ועל כן נענשה  שגרמה מיתתה

והמאבד עצמו היא תחילה )ב"ק צג.(, 

, ")אבל רבתי פ"ב( לדעת אין מספידין אותו

רק אצל שרה, שלא קיללה עצמה במפורש, 

הספיד אברהם אותה קצת, אבל אם היתה 

ממש מקללת עצמה, היתה נחשבת 

כ כמו כן "ה של עצמה, אלרוצחת גמור

י שם נחשב "המקלל אחר, או הורגו ע

לרוצח, ודינו כרודף, וכדמצינו בדברי 

ב )על השאילתות קמב, ט(, דעכן "הנצי

שמעל בחרם נידון למוות כרודף, כי גורם 

חרון אף על ישראל, שימשיכו למות 

 במלחמות.

צח  סימןב "ת הלכות קטנות ח"ע בשו"וע

ף, הוי דומיא י שם או כישו"שההורג ע

דזורק חץ ממש. ועיין במקורות והארות על 

תפד שהביא מקורות  סימןספר חסידים 

י שם נחשב כהורג לכל "רבים שההורג ע

 סימןח "א או"ת יעלה ח"דבר, וכגון בשו

ם פרק כד "קצט, מעשה רוקח על הרמב
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שבת הל' ז, ספר גזע ישי מע' אות  מהלכות

ת "קפח, שו סימןב "ת לב חיים ח"א, שו

ת שערי "ח, שו סימןח "ב או"נשאל דוד ח

קצד, והובא בדובב מישרים  סימןא "דעה ח

קכט, נחלת בנימין מצוה קא,  סימןג "ח

 הובא בקיצור מעשה רוקח פר' מטות.

לזה מביאור הספורנו להיתר האחים  ראיה

 להרוג את יוסף

י קללה, "ועוד מצינו שגם הריגה ע לג(

נו אותו נחשבת הריגה, ולכן אחי יוסף ד

לרודף, כדכתב בספורנו )בראשית לז, יח(: 

 ,יוסף בלבם נוכל להמית ת...שחשבו א"

אלא  ,ושבא אליהם לא לדרוש שלומם

כדי  ,למצוא עליהם עלילה או להחטיאם

 ,שיקללם אביהם או יענישם האל יתברך

והנה הגיד  וישאר הוא לבדו ברוך מבנים...

הכתוב כי ציירו בלבם וחשבו את יוסף 

כל ומתנקש בנפשם להמיתם בעולם לנו

והתורה  ,הזה או בעולם הבא או בשניהם

ואין לומר שאין ללמוד  ."אמרה הבא להרגך

ו, כדהמשיך שם "מאחי יוסף שטעו ח

בהיות כולם צדיקים גמורים עד "בספורנו: 

איך נועדו לב  ,שהיו שמותם לפני ה' לזכרון

יחדו להרוג את אחיהם או למכרו ולא נחמו 

כי גם כשאמרו אבל אשמים  ,על הרעה

לא אמרו שתהיה אשמתם  ,אנחנו על אחינו

על מכירתו או מיתתו אלא על אכזריותם 

 ."בהתחננו

 ז יש לעיין במעשה דרבי בשבת ל:"לפי

ל, לא "ולכן גם אם המעשה בגמ' הנ לד( 

מיירי ששם ממש רעל בכוס יין, אלא הרגו 

ז נחשב שהרגו, והיה עליו ", בכ"על ידי שם"

'רודף בהיתר', שאם היה שייך שהשותה  דין

, לא י שם"ההורגו עי הריגתו של "יתגונן ע

היה נהרג עליו, וכגמ' בסנהדרין דאילו נהפך 

 ע.", לא נהרג עליו, וצפינחסזמרי והרג את 

]אמנם יתכן שמה שהרגו רבי היה כעונש 

 ראיהכ אין להביא מזה "ח, וא"על ביזוי ת

מו שכתבנו כלל לענין סתם רודף לבייש, וכ

  שכן משמע סתימת הפוסקים.[

יש לעיין ברודף אחר הנערה כדי לחטוא 

 באביזרייהו דעריות

יהו יל ברודף באביזר"וכעין הנידון הנ לה(

רודף לבייש, כמו כן  דהייינודשפיכות דמים, 

יש לדון ברודף אחר נערה המאורסה, 

שבגמ' בסהנדרין עג. מבואר שדינו ככל 

ברודף שרק רוצה רודף להרוג, מה הדין 

לעבור על אבזריהו של גילוי עריות, כלומר 

 שידוע שאין רודף על מנת לבעול, אלא רק

חיבוק ונישוק )והרי יש על זה ב כדי לחטוא

ד "ך יו"דין של יהרג ואל יעבור, כמבואר בש

ק י(, האם יהיה מותר להציל "קנז ס סימן

 ע."את הנערה בנפשו של הרודף. וצ

הרודף שלא להמיתו, פ שאין לחוס על "אע

 אבל יש לברור לו מיתה יפה

פ "ל שכתב שאע"ובדברי הספורנו הנ לו(

ז "שהאחים דנו את יוסף כרודף, בכ

, שלא בררו לו שהתאכזרו אליו התחרטו על

מיתה יפה אלא רצו להרגו במיתה משונה 
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 (, שכתב:כב ,מב )מקץ יקר כלי]וכן מצינו ב

 ,שלפר נראה גם לשון. נדרש הנה דמו וגם"

 מיתה חייב היה שיוסף חשבו שהאחים לפי

 הביא ויוסף ,קטיל תלתא הרע לשון כי, בדין

 בא ועוד, הרגם כאילו דומה רעה בתםיד

 ביקשו כן על, דותינה בבואו אותם לרגל

 בטרם להמיתו התורה פי על דתות נכלי

 להורגך הבא כי, וימיתם אליהם הוא יקרב

 גולהור שביקשו מצד כן ואם, להורגו השכם

 עיקר אך, סברתם לפי אשמה להם אין

 בהם שהיתה האכזריות מדת היא האשמה

 שאמרו כמו, אליהם בהתחננו שמעו שלא

 ראינו אשר אחינו על אנחנו אשמים אבל

 על שמענו ולא אלינו בהתחננו נפשו צרת

 הזכירו ולא, הזאת הצרה אלינו באה כן

 שמצד שחשבו לפי, להורגו שביקשו

 לבור והשלכה ירההמכ או ההריגה בקשת

, יש להקשות שהרי [אשמה עליהם אין

 סימןת, "ל ם )בספר המצוות"מבואר ברמב

רצג(, שהחיוב להרוג את הרודף הוא מלאו 

)כי תצא, כה, יב(, אלא  "לא תחוס"ש

רנו שכוונת התורה, שלא והתחדש בספ

תרחם עליו שלא להורגו, אבל אין זה סותר 

לברור שצריך לרחם עליו, וכגון שאם יכול 

לו מיתה יפה, אתה מחויב בזה, כדי שיסבול 

כל מי "ל שמה שכתוב: "צכן ו. כמה שפחות

שנעשה רחמן על אכזרים נעשה אכזר על 

קהלת, פרשה ז,  -)מדרש זוטא  "רחמנים

טז, ובמדרש תנחומא ריש פר'  סימן

מצורע(, הכוונה שמרחם ולא פועל נגד 

האכזר, אבל אם באמת פועל והורגו, ראוי 

על  אפילום עליו כמה שאפשר, ולרח

אומות העולם מצינו שריחמו נביאי ישראל 

 ר ריש פר' בלק(.")כבמד

בז' עממין אין דין ברור לו מיתה יפה ויתכן 

 ששונה דינם מרודף

א )בהוספות על חלק "ע בחזו"ע לז(

רצט,  עמודהאחרון,  עמודטהרות, ב

לא תחוס "בגליונות על החומש(, שכתב: 

טז(, למדנו שעשו ישראל  עינך )דברים ז,

נגד טבעם של הרחמים, אף שהיו ז' עממים 

תיהם, וגם באו ועבושנואים מאוד בת

במלחמה עם ישראל, שהרי פתחו בשלום 

מ גברה מידת החסות והחנינה "תחילה, מ

פ הדיבור, ולא כאוהבי "בלב ישראל ועשו ע

ומפורש בדבריו  ."מלחמה והתגרות חלילה

בתורה לא לחוס על שהיה צריך ציווי מיוחד 

ר הגאון הגדול רבי "ושמעתי ממו .ז' עממים

א "א, שאין כוונת החזו"יהודה סילמן שליט

 רק על ילדים וזקנים, אלא בטבעו היה

היהודי מרחם על הגוי השנאוי, אלא 

 . ומשמעשנצטווינו לעשות נגד הטבע

עצם זה שצריך להרוג אותם, שאמנם 

בל , א"לא תחיה כל נשמה" וקפסהלמדנו מ

הטבע של יהודי הוא לברור מיתה יפה 

לרחם,  יןגויים אלו אעל ל ש"ולרחם, קמ

וזה  ויש להרוג אותם גם במיתה אכזרית,

כ "וא לא תחוס עינך."באה התורה ללמד ב

ללא "של רודף אינו שווה  "לא תחוס"ה

ואפשר לבאר של שבעה עממין,  "תחוס
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שהתורה רוצה שלא נלמד ממעשיהם ולכן 

  נצטוינו בכך.

יתכן גם שרודף וז' עממין שווים, ואחי יוסף 

התחרטו כיון שבשעה שהשליכוהו לבור 

 כבר נפסקה רדיפתו

ויתכן גם לומר שבאמת לא תחוס  לח(

עינך של ז' עממין שווה ללא תחוס של 

רודף, ואין להידחק לשנות משמעות 

הלשון, והטעם בזה אפשר לומר, דכדי 

 להציל הנרדף לא הצריכה התורה לברור

לרודף מיתה יפה. ומה שהאחים התחרטו 

על אכזריותם הוא כיון שבשעה 

שהשליכוהו לבור היה יוסף כבוש תחת ידם 

וכבר נפסקה רדיפתו, ולכן התחרטו על 

 שלא בררו לו מיתה יפה.

 

ל דהנרדף רשאי לחוס "חידש מרן הגראי

 על הרודף

 חידש א"ל שטיינמן שליט"מרן הגראי לט(

עט במשנת  ןסימבריש דבריו הובאו ו

נ, שלנרדף עצמו מותר לחוס על "פקו

הרודף, וכל מה שאסור לחוס על הרודף, 

הוא לאנשים אחרים שרואים רודף ונרדף, 

בברכות סב: שדוד  ראוהביא ראיה מהגמ

ששאול רדף  אפילוריחם על שאול במערה, 

תורץ גם קושיית לכאורה מ)ובזה . אותו

 הבנין ציון שהובא לעיל, איך תמר חסה על

ל שכיון שהיא הנרדפת, מותר לה "יהודה, די

לחוס, ושמא התכוון הבנין ציון לשאול איך 

 העוברים את רודף יהודהחסה עליו, והלא 

 (.שבבטנה

ר כהורג "ש דאין המספר לה"דעת הריב

 ל"ודלא ככלי יקר הנ

דעת הכלי יקר שהאחים דנו את יוסף  מ(

כרודף, כי המספר לשון הרע נחשב כאילו 

אף שהסביר זאת כפשוטו, לא כך הורגו, ו

 ומה..."קעא, שכתב:  סימןש "מצינו בריב

, כתבו ל"ז א"והרשב שהגאונים, שאמרת

: בכלל הוא והשבועות החרמים על שהעובר

 ולא: בה דכתיב, ג"ע כעובד והיינו, ינקה לא

 אם. כ"ע; החרם מן מאומה בידך ידבק

 שעשו כמו, ההוא העון להגדיל הפליגו

 עברות שבכל(: לט שבועות) שאמרו, ל"חז

; ינקה לא: וכאן, ונקה: בהן נאמר שבתורה

 אמרו לא ,העולם ומכל ממנו שנפרעין, וכן

, עברות' ג באותן כמו, יעבור ואל שיהרג בו

 חשב ולא, אדם שום דעת על עלה לא וזה

 להפליג החכמים שדרך אלא. אנוש

 מהכשל אדם שישמר כדי, העונות בהגדלת

 כל:(: טו) בערכין יש רקבפ אמרו. בהן

 שלש כנגד עונות מגדיל, הרע לשון המספר

 דמים ושפיכות עריות וגלוי ג"ע: עברות

 עקיבא' ר יצא(: מ) נדרים מסכתב וכן'. וכו

 כאלו, החולה את מבקר שאינו כל: ודרש

: אמרו:( קה) דאורג א"ר' ובפ. דמים שופך

 בעיניך יהיה', וכו בחמתו בגדיו הקורע

: בהם וכיוצא באלו אדם היאמר. ג"ע כעובד

 ."!למימר ליכא הא? יעבור ואל יהרג
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מצינו בלבוש כעין דעת הכלי יקר אבל 

 תוס' לא פירשו כן

-אכן, כדעת הכלי יקר שלמד ש (מא

ל הוא כפשוטו להלכה, "בלשון חז "כאילו"

 שנט סימן, משפט חושן) לבושב מצינו

 חבירו את הגוזל וכל"ד(, שכתב: -ג סעיף

 נוטל כאילו הוא הרי הפרוט שוה אפילו

 את וקבע (כג, כב משלי) שנאמר, נפשו

 נוטל כאילו שהוא וכיון, נפש קובעיהם

 שלא דעת על ממנו לגזול אסור, נפשו

 וצריך מות בסכנת הוא אם אפילו לשלם

 דמאי, נפשו להציל כדי חבירו את לגזול

 ירצה אם אלא', כו טפי סומק דדמך חזית

 דעת על ממנו יקחנו בו נפשו להציל

י ותוס' ". )ולגבי דבריו עיין במח' רש"לשלם

זה, וכן לעיל  סימןשהובא לעיל בק ס:, "בב

 תוספותואמנם מדברי ה .(ק ב"יא ס סימןב

 וזה בגופו זהה '":(, דנח) מציעא בבאב

 ', נראה דלא כלבוש, שהרי כתבו:בממונו

' ד ק"ב) בתרא הגוזל פרק נןדאמרי והא"

 גזל כאילו טהפרו שוה לחבירו הגוזל.( קיט

 ואין כבד רעב דפעמים משום היינו נשמתו

 אדם בני הרבה יש אבל לקנות במה לו

 ."כך כל חסרים שאינם

 דעת הבנין ציון דלא כהלבוש והכלי יקר

, קעא סימן) ציון בנין ת"שוע ב"וע מב(

 גזל דשאני י"נ מר השיב..."ק ג(, שכתב: "ס

 פרוטה והשו חבירו הגוזל כל ק"בב דאמרינן

 שפיכת כמו והוי נפשו את נוטל לויכא

 ידעתי ולא .חבירו בבזיון כן שאין מה ,דמים

 כמו גזל דהוי י"נ ת"למעכ מזה פשיטא אם

 כמו בזיון דהוי כ"ג דן לא למה דמים שפיכת

 נח:() מ"ב כ"ג אמרינן דהרי דמים שפיכת

 שופך כאלו ברבים חבירו פני המלבין כל

 זו ולא ,חוורא ואתי סומקא דאזיל דמים

 דחלול כ"ג נאמר זה טעם דלפי אלא בלבד

 שהרי ,נפש פקוח בפני עומד מועדות

 המועדות את המבזה כל( כג) מכות אמרינן

 בפני עומד ז"ע והרי ,ז"ע עובד כאילו

' ר הרב אמר כבר בזה כיוצא על אכן !נ"יקופ

 דור הנה כמו אספרה אמרתי אם ,ל"ז יונתן

 ל"רז שאמרו כמו כל נפרש אם ,בגדתי בניך

 "ז"ע עובד כאלו הכועס כל" ,היקש בדרך

 "בעיקר כפר כאלו ר"לשה המספר כל"

 עבודה עובדי ישראל רוב יהיו ו"ח וכדומה

 שאמרו לויכא כל ודאי אלא ,וכופרים זרה

 לא אבל ,לזה דומה' א שבענין רק אינו ל"רז

 בזה שנוהג שמה לדון הוא שהיקש שנאמר

 ."...בזה נוהג

ל שאין "בחז "ילוכא"עוד דוגמאות ללשון 

 הכוונה להשוות לגמרי

ל "נראה עוד להוסיף להוכיח, שכשחז מג(

 , הכוונה לעניין מסויים, ולא"כאילו"-השוו ב

דאיתא שכל הדינים שיש בזה יש גם בזה, 

 והנה" :ל"וז ,(א סימן ע"אה) שלמה בחכמת

 בתוך ויתומה יתום שגידל במי נסתפקתי

 ל"חזדא כיון ר"פו קיום זה נחשב אם ביתו

 בתוך ויתומה יתום מגדל'ה )סנהדרין יט:(

 דהוי ל"י כ"א ',ילדו כאילו עליו מעלה ביתו

 דומה אינו פ"עכ או ר"פו קיים כאלו נמי
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 ולכאורה. ר"פו בזה קיים ולא ממש לולד

 עם הדרישה בפלוגתת תלוי דזה נראה

 הדרישה דדעת, ב"רמ סימן ד"ביו ז"הט

 השו המוקש אין לויכא דנאמר מקום דכל

 שוה דהוא חולק ז"והט, לו שמקיש מי אל

 .ל"עכ, "...ממש

כל שאינו מלוה ":(, מו)סוטה בועוד מצינו 

סנהדרין , וכן ב"כאילו שופך דמים - ומתלוה

 -כל תענית שמלינין בו את הצדקה ".(, לה)

כל ":(, סג)יבמות , וכן ב"כאילו שופך דמים

כאילו שופך  -מי שאין עוסק בפריה ורביה 

כל מי שאין ".(, מ)נדרים וכן ב, "דמים

, וכן "כאילו שופך דמים -מבקר חולים 

כל המוציא שכבת זרע לבטלה ".(, יג)נדה ב

חייב מיתה, שנאמר וירע בעיני ה' אשר 

עשה וימת גם אותו. רבי יצחק ורבי אמי 

. ופשוט שבכל "אמרי: כאילו שופך דמים

 אלו אין דין של יהרג ואל יעבור.

שאמרו שמי שאינו  לדבר: שלמרות ראיה

שופך דמים,  "כאילו"מבקר את החולה 

 ניחום אבלים קודם

נ "ואף שפשוט הדבר )שהרי על פקו מד(

מחללים שבת, ואילו על מצוות אלו אין 

ז אכתוב ראיה "היתר לחלל שבת(, בכ

פרק )הלכות אבל ם ב"לדבר, שהרי הרמב

כל המבקר את החולה "(, כתב: יד הלכה ד

ו והקל מעליו, וכל כאילו נטל חלק מחלי

ז ", ובכ"שאינו מבקר כאילו שופך דמים

יראה לי שנחמת אבלים ": הלכה זכתב ב

קודם לבקור חולים, שנחום אבלים גמילות 

, ואם בקור "חסד עם החיים ועם המתים

חולים היה שווה ממש לשפיכות דמים, לא 

יתכן שניחום אבלים היה קודם לזה, ואף 

א שאמרה אם ל"שם: רדב"ז ה שכתב עליו

רבינו הייתי אומר איפכא דבקור חולים 

קודם שיש בו כאילו שופך דמים דאמר רב 

 ,דימי כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה

ז אין ", בכ"ונחמת אבלים לית ביה חד מהני

כ "ד, שהרי א"כוונתו ששווה ממש לשפכ

לא היה כותב בלשון מתנצלת, אלא ודאי 

 .ם"שהיה צריך לחלוק על הרמב

מ, דמיירי "י האג"זו עפ ראיהדחות יש ל

 שיש מי שיתעסק בצרכי החולה

פ מה "זו, ע ראיהואמנם יש לדחות  מה(

אורח חיים )שו"ת אגרות משה שכתב ב

פשוט שאיירי "ק יא(: ", סחלק ד סימן מ

הרמב"ם כשידוע לו שיש שם מי שיעשה 

דאל"כ אף שיש שם בנחמות  ,צרכי החולה

היה  ,מזהאבלים תרתי ואפילו היה יותר 

צריך לילך אל החולה דפקוח נפש דוחה כל 

המצות, ואף תלמוד תורה שא"ר יוסף 

 ,במגילה דף ט"ז שגדול מהצלת נפשות

מ"מ דוחין ת"ת ואפילו של רבים להציל 

נפש מישראל, אבל כוונת הרמב"ם הוא 

דמצד חשיבות המצות מצד עצמן הרי 

 ,נחום אבלים קודם מבק"ח שאית בה תרתי

א ענין פק"נ שיודע שיש שם שלכן כשליכ

שעכ"פ חייב כל אחד לבקר  ,מתעסקין

ול"ק  .צריך לילך לנחם האבלים ,החולה

כלום מה שהקשה הרדב"ז מהא דבק"ח יש 
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דמאחר  ,ואולי סובר הרדב"ז .בו ענין פק"נ

יש  ,דאיכא לפעמים בבק"ח ענין פק"נ

להאדם להקדים תמיד בק"ח קודם נחום 

 ,איזה פעםכדי שלא יבא לטעות  ,אבלים

וגם אולי בלא זה אלא כדי שיתרגל לידע 

ולא יצטרך לאמוד  ,דחולה שהוא חי קודם

בכל פעם שיזדמן בזה. אבל משמע לי 

שהרדב"ז סובר שאף בידוע שיש שם 

ת ומ"מ מצד מצו ,מתעסקין בצרכי החולה

שמתקבל  ,שמתפלל עליו שם ,בק"ח לבד

משום ששכינה שרויה  ,יותר התפלה

חולה, דהא אינו מביא  למעלה ממטתו של

אלא הא דרב דימי  ,הרדב"ז הא דר"ע

בנדרים דף מ' דאמר כל המבקר את החולה 

ומפרש בגמ' הגרמא שיחיה  ,גורם לו שיחיה

הרי  ,הוא בזה שמבקש עליו רחמים שיחיה

 .דזה שמתפלל עליו נחשב גורם שיחיה

אבל הרמב"ם אינו סובר שזה יכריע 

א ים, לדאיכא תרתי בנחום אבל ,העדיפות

 ,כשהוא רק קדימת זמן בעלמא מיבעיא

אלא אפילו כשא"א לו לקיים אלא אחת 

שנמצא כשילך לנחום האבלים לא  ,מהן

מ"מ הא אפשר להתפלל  ,יוכל לילך לבק"ח

ועדיפות התפלה אצל החולה  ,בביתו

פשיטא לו שאין בזה להכריע התרתי 

 ."דאיכא בנחום אבלים

יותר י: מלבין פני חבירו חמור "דעת הפנ

 מרוצח

ונחזור לעניין הלבנת פני חבירו ברבים.  מו(

בחומרת איסור זה ראה בבא מציעא )נח:( ו

כל היורדין לגיהנם עולים, חוץ משלשה "

שיורדין ואין עולין. ואלו הן: הבא על אשת 

וכתב  ."איש, והמלבין פני חבירו ברבים...

דאמר ר' חנינא כל "על זה בפני יהושע: 

משלשה כו' הבא על אשת היורדים כו' חוץ 

איש והמלבין פני חבירו ברבים כו'. ויש 

לדקדק מנ"ל לרבי חנינא הא, בשלמא 

באשת איש כתיב בהדיא הבא אל אשת 

ודרשינן לא ינקה מדינה של  ,רעהו לא ינקה

גיהנם וכמה מקראות כה"ג, אבל במלבין 

פני חבירו מנא ליה, וליכא למימר דמסברא 

א כאילו שופך משמע ליה כיון דמלבין הו

דמים, הא ליתא, דמדקאמר הכל יורדים 

ועולים, משמע דשפיכות דמים גופא נמי 

כ תמוה מדוע מלביני פנים אינם ". ]ואעולה

ואפשר נמי, דהא דקאמר לעיל  עולים[.

כאילו שופך דמים לאו דשקולין הם, אלא 

שיש בכלל ענין זה ענין דשפיכות דמים, 

אבל אה"נ כיון דאזיל סומקא ואתא חיורא, 

דמלבין חמיר משפיכות דמים כיון 

שמביישו בפני רבים, ותדע, דהא במלבין 

אמרינן בפ"ג דאבות )משנה יא( דאין לו 

 .חלק לעולם הבא, משא"כ בשפיכות דמים

וע"ש הטעם בתוי"ט בשם מדרש שמואל, 

דהא דמלבין אין לו חלק לעולם הבא, יליף 

לה מדכתיב כי דבר ה' בזה, היינו אדם 

א בצלם אלהים, ונראה לי דמהאי שנבר

טעמא נמי יורד לגיהנם ואינו עולה, דידוע 

דמה שאין נשמת האדם רשע נשרפת 

בגיהנם, כתב התורת חיים בשם הזוהר, 

משום דנשמה גופא נאצלה מתחת כסא 



946 

 

  

הכבוד, דכתיב ביה כורסווין שביבין דנורא, 

והיא חלק אלוה ממעל, מש"ה אין האש 

משא"כ בחטא  שולט בה לשורפה לגמרי,

כיון דלפי דעתו סובר שלא  ,זה דמלבין

נברא האדם בצלם אלהים, דאל"כ לא הוי 

מחציף נפשיה כולי האי להלבין פני חבירו 

שהוא בכלל דבר ה' בזה, כמ"ש התוי"ט, 

לכך דנו הקדוש ברוך הוא מדה כנגד מדה, 

שנשמתו נשרפת באש של גיהנם, עיין בזה 

 . "בתורת חיים

אין היתר להרוג את חבירו י "גם לדעת הפנ

 כדי להינצל מבזיון

ועל חידושו הגדול שמלבין חבירו  מז(

חמור מרציחה, עיין בספר וחי אחיך עמך 

רבינו  בריאמנם מד"ק ד(: ")פרק א, ענף י, ס

יונה הנ"ל מתבאר לכאורה, דרק אבק 

רציחה הוא או תולדת רציחה, אבל אי"ז 

והנה לדברי  .חמור מרציחה וכמ"ש הפנ"י

הפני יהושע יש לדון בדבר מחודש, והיינו 

בגוונא שלוי אומר לראובן דאם לא יהרוג 

 ,ברבים י ראובןאת שמעון, ילבין לוי את פנ

ומכיון דכל הסברא דיהרג ואל יעבור הוא 

משום מאי חזית דדמך סומק טפי, דלמא 

דמא דחבריה סומק טפי, א"כ לפמש"כ 

הפנ"י דהלבנת פנים חמירא משפיכות 

ממילא שרי להרוג את שמעון דמים, 

 .ולהנצל מהלבנת פנים שיעשה לו לוי

אמנם הדברים מחודשים, מכיון דכל נידון 

דברי הפנ"י הוא בנוגע להלבנת פני חבירו, 

וצ"ע אם גם לגבי עצמו נקטינן הכי, ובאמת 

נראה דאין מקום כלל לדון מחמת סברת 

מאי חזית כנ"ל, דלא איכפת לן בחומר 

הנידון הוא אם חיותו  המיתה שבזה, אלא

שלו חשיבא יותר מחיותו של חבירו, ומכיון 

וסו"ס יהרג חבירו, אמרינן מאי חזית דדמא 

דידך סומק טפי מדמא דחברך, ואסור 

 ."להרוג את חבירו ודו"ק

י שתמר ידעה מסברא שעדיף "דעת הפנ

 למות מלהלבין פנים

ועיין עוד בפני יהושע )בבא מציעא  מח(

ם שיפיל עצמו לתוך כבשן נוח לו לאד"נט.( 

האש כו'. נראה לי דמהכא נמי מוכח 

דמלבין אין לו חלק לעולם הבא, דהא 

מאבד עצמו לדעת הוא עוון גדול, שנאמר 

בו כל המאבד עצמו לדעת אין לו חלק 

, (מד לעיל סימן)עיין בזה  לעולם הבא

ואפ"ה התירו לו כדי שלא ילבין, א"כ מוכח 

בא, אמנם דמלבין אין לו חלק לעולם ה

עכשיו שהתירו לו חכמים אין זה מאבד 

עצמו לדעת, שהרי לדעת המקום ודעת 

חכמים עושה כן, אלא דלולי שמלבין חמור 

כ"כ לא התירו לו חכמים לאבד עצמו, שהרי 

בכל העבירות שבתורה אמרו יעבור ואל 

יהרג, חוץ מעבודה זרה וגלוי עריות 

ושפיכות דמים דגלי בהו קרא, אבל במלבין 

א מצינו קרא על זה, אף על גב דילפינן ל

מתמר, מ"מ תקשה תמר גופה מה ראתה 

על ככה ולא דרשה וחי בהם ולא שימות 

בהם כמו שהקשו בגמרא על חנניה מישאל 

ועזריה, אלא על כרחך דמילתא דפשיטא 
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היא דעון זה חמור מכל העבירות כיון שאין 

לו חלק לעולם הבא, והיינו כמו שכתבתי 

ג משנה יא( "תוי"ט )אבות פלעיל בשם ה

 ."דמקרא יליף לה וק"ל

עוד ביאור בהא דמסרה תמר נפשה: כיון 

 שהיה לה דין בן נח 

ועיין בבית המלך )בוים( הלכות דעות  מט(

...ומה שהקשה הפנ"י ")פרק ו הלכה ח( 

דתמר גופה אמאי היתה רשאית למסור 

עצמה, הא כתיב וחי בהם ולא שימות בהם. 

"ד הר"א מזרחי בפ' תירץ ביוס"ד עפ

שמות, דבב"נ לא דרשינן וחי בהם )כן דעת 

נא, וכן  סימןד "י יו"ת מכת"א בשו"רע

סב, ודלא  סימןד "ע יו"בהגהות על שו

ע(, א"כ תמר  סימןד "ס יו"ת חת"כשו

לה דין ב"נ, לכך שפיר  השקודם מ"ת הי

עשתה ע"ש. וגם זה אינו מוכרח לפענ"ד, 

הם ולא דהא אף על גב דלא כתיב וחי ב

שימות בהם, מ"מ על דבר רשות אסור 

לב"נ להמית א"ע, ובפירוש אמרה התורה 

אך את דמכם מיד נפשותיכם אדרוש. וא"כ 

מי כתיב בב"נ דאסור להלבין פני חבירו 

הא לא כתיב רק שפיכת דמים אבל  ?ברבים

לא הלבנת פנים. ועכצ"ל דתמר ידעה 

מסברא דהלבנת פנים דומה לשפיכת 

שפ"ד אסור בב"נ כן הלבנת דמים, וכמו ש

פנים אסור. וא"כ שפיר נפק"ל גם השתא 

דל"ש בזה לומר מאי חזית דמא דידך.  ,מזה

עוד  היהאלא דקצת צ"ע, הא בתמר לא 

כלי  בספר עייןהדרש מכי דבר ד' בזה. ו

חמדה עה"ת להגאבד"ק אסטרוב ז"ל פ' 

 ,ויקהל אות ד' מ"ש אם ב"נ נהרג על סברא

האוצר ח"א כלל ע"ש מ"ש בשם ס' בית 

)א.ה עיין בה"א לע"ש פר קל"א ואין לי הס

. (53יד הערה  סעיףפרק א שער ב, לעיל 

ועיין שו"ת שבות יעקב ח"א סימן קס"ד 

, דאין ב"נ נהרג על הלבנת פנים, תבשכ

וע"כ מוכרחין לומר לפי דבריו, דהא דתמר 

מסרה עצמה, הוא משום דנהי דמלבין לא 

במלבין פני  הוי כשפיכת דמים גמור, מ"מ

ישראל יהיה אסור, דלא עדיף מב"נ שהכה 

את ישראל דחייב מיתה, כמבואר 

בסנהדרין )נח:(, דעכ"פ הא דאזיל סומקא 

ואתי חיורא הוי עכ"פ כהכאה בעלמא, 

דצער דהלבנת פנים גדול מהכאה. ועיין 

ברמב"ם )הלכות מלכים פ"י הלכה ו(, 

דעכו"ם שהכה את ישראל אף על פי שחייב 

מ"מ אינו נהרג, וע"ש בכס"מ מקור מיתה, 

נפלא לדעת רבינו. וא"כ שפיר מסרה 

עצמה )לכ' כוונתו כי ליהודה היה דין 

ישראל, ולה היה דין בן נח(. ומ"ש ביוס"ד 

הנה  ,דלשון נוח לו לאדם משמע רק רשות

מדברי התוס' סוטה )י:(, שהקשו אהא דלא 

חשיב לי' בהדי ג' עבירות, ותי' משום דאינו 

בתורה, מבואר שלא כדברי  מפורש

, "היוס"ד. וכבר תפסו עליו בזה ואכמ"ל

 ל של בית המלך."עכ
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ובחלות מכירת  ,חולה המוכר מחלתו לגוי -נד סימן 

 שכר מצוות, ועונש העבירות
המקור הראשון לחידוש שאפשר למכור 

 את מחלתו לאחר

שדנו לגבי  ,לעיל בשער ג סימן בעיין 

בין לתת עצה החילוק בין הטעיית גוי, ל

י, והאם להציע לגוי שיקנה שאינה הוגנת לגו

את מחלתו של היהודי, היא בגדר עצה רעה 

  או הטעיה.

בעצם העניין, והחידוש בסימן זה, נרחיב, ו

למכור את מחלתו  הגדול, שיש אפשרות

  לאחר.

דהנה עיין בספר חסידים )סימן תמה(, 

מעשה בנכרי אחד שהיה יושב "שכתב: 

בירו למה פניך זועפים, א"ל ועצב, א"ל ח

שראה בחלום שהיה רוכב על סוס אדום 

והסוס אצל בהמה טמאה, א"ל חבירו זהו 

שימות מהרה ]וירכיבוהו[ במיטה, אמר 

אם יתן לו לשתות ויקנה חלומו  ,הפותר

ממנו, א"ל על מנת כן אתן לך שיהא חלומי 

מכור לך, וקיבל עליו ונתן לו לשתות ומת 

שני. אחד היה חולה עד פותר החלום ביום ה

ת והיה אחד מתלוצץ א"ל תקנה לי ומו

החולי שלך, תן לי כך וכך, א"ל אתן לך, מיד 

 . "עמד החולה, וזה חלה ומת

 ק להתיר למכור מחלה לגוי"הוראת הגרח

ושמעתי שאחד בא לגרח"ק שליט"א לפני 

פסח ואמר שיש לו בצקת בריאות, ואמר לו 

הזה רשם  . והיהודי"תמכור לגויאז "–הרב 

בשטר מכירת חמץ: "ואת הבצקת 

 בריאות", ובערב פסח מיד הבריא. 

הובא באחרונים עניין זה של מכירת 

 מחלתו

ועיין עוד בנפש חיים )פאלאג'י, מערכת 

הוה עובדא באחד שהיה "ת אות מב(: "החי

חולה בחולי אבעבועות ומכר החולי לאחר 

ונתרפא החולה ורפואה לו עלתה ואחר זה 

וקח במקומו ונפל למשכב אך זה נכנס הל

ע בזבחי צדק )סומך, חלק ב, ". וע"חולי...

א "הביא מהחידשקטז אות פה(,  סימן

...וגם אני "תמה(:  סימן)בברית עולם 

שמעתי מאדם גדול שראה בעיניו גוי 

שמכר החולי והמוכר נתרפא והקונה תכף 

, והביאו גם בכף החיים "...נלכד בחולי

 אות קמ(. קטז סימןד ")סופר יו

המוכר מחלתו יסתיר הדבר,  ח:"עצת הכה

 דאין עושין נס כשהדבר גלוי לרבים

ושוב הביא הכף החיים, את לשון הספר 

רכ אות יט(  סימןח )"ל באו"חסידים הנ

תמז, כתוב  סימןח "ש שהוסיף שבס"ועיי

שאין עושין נס כשהדבר גלוי לרבים, ולכן 

נראה שאם מוכר מחלתו לגוי, שלא יפרסם 

את, שהרי סוף סוף צריך לנס, ושלא ז

 יקלקל זאת בפירסום. 

והדברים מדהימים שמועיל כביכול למכור 

  לאחר. מחלתו את עונש
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וצריך לדעת לגבי מחלה שיש אותה רק 

לנשים, כלומר שהמציאות היא שרק הן 

יכולות להיות חולות בה, אם יועיל למכור 

אותה לאיש גוי, וכן מדבר שיש רק בילדים 

 'וכולמכור לגדולים  קטנים

 

 יד לתת אפילפסיה חולה לכהן מותר האם

 נפטר לגוי

, עיין עוד בעניין 'העברת מחלתו' לגוי

 )לד:(, שכתב: ברכותב חמד חשוקיב

 הנפילה ממחלת הסובל כהן - שאלה"

 ליד ידו לתת סגולה וישנה[ אפילפסיה]

 החולי ממני קח: לחש ולומר מת ערל

 מותר האם. במטי אתה ולי לך מזיק שאינו

 ?זאת סגולית תרופה בשביל להטמא לכהן

 סימן ד"יור) ס"החת כך על השיב. תשובה

 אם, זה בחולי נפשות סכנת שיש כיון( שלט

 גברא ואתמחי, בדוקה הרפואה היתה

 דבר לך אין כי שמותר פשוט, וקמיע

 עצה שנתן שם יעויין, נ"פקו בפני העומד

 באופן שמדובר כמובן. הדבר לעשות איך

 מונע וטיפול מאד חריפה היא שהמחלה

 ."מועיל לא בכדורים

 שמחלה מצינו היכן - שאלה"עוד כתב שם: 

 ?לאחר לאיש לעבור יכולה

 ידבר( 'ד, מז) תהלים נאמר. א - תשובה

 בעובדי דבר יתן י"ופרש' תחתינו עמים

 מתקררת חמתו להיות נפשנו תחת כוכבים

 גמ עייןיש) שנאמר כענין, נצולים ואלו בהם

 .מצרים כפרך נתתי( ג

 בביאור' מאיר דברי' ספר כתב כך. ב

 על עליו אמרו דתנן: לד דף ברכות הגמרא

 החולים על מתפלל שהיה דוסא בן חנינא' ר

 הנה ביאור וצריך', וכו מת וזה חי זה ואומר

 זה שאמר מה אבל, ניחא חי זה שאמר מה

 דבר מפיו להוציא מידו ביקש מי יפלא מת

( יג, ג אבות) שתיקה חכמהל סייג הלא רע

 ואקדומי בשעתה לצרה' די הן ובכלל

 (?ה. מגילה) מקדמינן לא פורענותא

 עקב פרשת ת"עה' )מאיר דברי'ה משיב

: ל"וז( זקנים דעת בשם י"פ המאיר ואור

 ל"בחז איתא דהנה, הוא הנכון והתירוץ

 וצדיק גזירה גוזר ה"שהקב( טז. ק"מו)

 דיקצ יוכל איך קשה ולכאורה, מבטלו

 הוא אדם וכי ש"ית הבורא רצון לשנות

 כתיב הנה הוא התירוץ אך, להתנחם

 ודרשו תחתיך אדם ואתן( ד, מג עייןיש)

 אלא אדם תקרי אל( סג: ברכות) ל"חז

 כפרך נתתי( ג, מג עייןיש) כתיב וגם, אדום

 על ד"מדה גובר שלפעמים והיינו, מצרים

 רשע נפש ת"השי לו נותן אז ישראל בר

 א"ח ק"זוה עיין) הישראלי נפש הבז ופודה

 כן וכמו(, כ"שכ מקומות ובעוד. ג"ל דף

 ת"מהשי פקידה תצא כאשר הצדיק עושה

 הצדיק אזי ו"ח שימות ישראל איש על

 הגזירה רוע את להעביר בתפלתו משתדל

 מבני לא אשר נכרי ראש על אותה ולשים

 שאמר דוסא בן ח"ר עשה וזה, הוא ישראל

, מת הרשע היינו זהו, יחיה חי החולה זה

 הכתוב כוונת כ"ג וזה. תחתיו ימות בעונו
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 כל ממך' ה והסיר( טז' ז דברים) עקב' בפ

 .שונאיך בכל ונתנם' גו חולי

 בביאור( נ. ק"ב) יהושע הפני כתב כך. ג

 דאיתא שיחין חופר נחוניא של בתו הצלת

 שיחין חופר נחוניא של בבתו מעשה שם

 רבי את והודיעו באו, גדול לבור שנפלה

: להם אמר - ראשונה שעה. דוסא בן חנינא

 - שלישית, שלום: להם אמר - שניה, שלום

? העלך מי: לה אמרו. עלתה: להם אמר

 וזקן לי נזדמן רחלים של זכר: להם אמרה

 אמר? אתה נביא: לו אמרו. מנהיגו אחד

 אלא, אנכי נביא בן ולא אנכי נביא לא: להם

 בו רמצטע צדיק שאותו דבר: אמרתי כך

( בגמרא ה"ד) י"הפנ וכתב?! זרעו בו יכשל

 אחד וזקן רחלים של זכר להו אמרה: 'ל"וז

 ויראה. אברהם של איל י"ופרש מנהיגו

 משמים עליה נגזר דודאי בזה שרמזה

 רבי של תפילתו לה שהועיל אלא למיתה

 אי משמים עליה שנגזר וכיון דוסא בן חנינא

 תמורתה שיותן עד הגזירה לבטל אפשר

 דוכתא בכמה כדמצינו אחר אדם זהאי

' דר וכעובדא[ קיח: פסחים] קישון בנחל

 גבי בזוהר מפורש ועיקרו[ ד:] בחגיגה ביבי

 תרנגול ליקח העולם נוהגין שלכך' נחשא

 הענין בזה נרמז כ"וא, לכפרה כ"יו בערב

 תמורתו שנקרב יצחק של באיל שהיה כמו

 שלא מה נתיישב ובזה, ל"וק לה נעשה כן

 נביא וכי' דוסא בן חנינא לרבי יכףת אמרו

, רחלים של זכר שאמרה לאחר אלא' אתה

 שודאי שאמרה כיון תמיהתם דעיקר והיינו

 שתפלתו אלא למיתה משמים עליה נגזר

 פירוש אתה נביא וכי אמרו זה על, לה גרמה

 השיב זה ועל, בתפילתך כ"כ בטחת איך

 זה על' וכו שנצטער דבר אמרתי להם

 לבטל תפילתי תועילש יתדותי תמכתי

 .החשוקי חמד ל"עכ, "ל"וק הגזירה

ס דן במכירת בנים כעצה לאחד "החת

 שמתו בניו

 "למכור"ובאמת אף שרעיון זה שאפשר 

ה למישהו אחר "את העונש שקיבל מהקב

נראה פלאי, אבל מצאתי עוד דוגמא לזה 

בשו"ת חתם סופר )חושן משפט, חלק ה, 

כשהיה  ושוב ,אחד שמתו בניו"סימן קיא(: 

ומכרו לחברא קדישא בעד ה'  ,לו בן

והיה תנאי שאם יגיע וכו' נישואי  ,זהובים

יחזור האב להח"ק עשרה זהובים  ,הבן

והבן רוצה  ,ויקנה בנו מהם... ושבק חיים

והח"ק מוחים בידו עד שישלם  ,לישא אשה

כל הנ"ל... ומה שנוהגים למכור הבנים אינו 

מכירת גופם או הקדש, אלא חוששים 

על כן  ,שמא נגזר על האב הזה שימותו בניו

 ,לומר שהוא יהיה אביו מעתה ,מוכרו לאחר

והילד יהיה בנו של זה ולא יקרא עוד שמו 

ולא היתה אלא  ,עליו, ומצינו סרח בת אשר

הכא נמי, והיה ו ,בת אשתו ונקראת על שמו

תנאי ביניהם שביום הנישואים יחזיר האב 

האב להשיא ויקנהו להיות נקרא בנו שזוכה 

או שאיננו  ,בנו. ומעתה אם אינו חוזר וקונה

והח"ק יחזיקו  ,פה עמנו היום לחזור ולקנות

בו כבנים, מ"מ בשביל זה לא יכלו לעכב 

הנישואים, שהרי האב עצמו אינו יכול 

למחות בנו נישואי אשתו כמבואר בש"ע 
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י"ד בהגה' ס"ס ר"מ ע"ש, וא"כ עבירה היא 

ואים שעה א' ביד הח"ק אם מעכבים הניש

וחלילה לחטוא, אך מ"מ הואיל והיתה לו 

להבן תשועת ה' עי"ז טוב לו לקבל עליו 

 ."ליתן לח"ק דבר מה...

ב "ם אלשקר: בשכר עוה"ת מהר"דעת שו

 אין מועיל שום קנין

ועיין ב'מקורות והארות' על הספר חסידים 

שכתב שדווקא בשכר  )סימן תמה(, ל"הנ

ן, אבל שכר ועונש שבעולם הזה מועיל קני

העולם הבא לא מועיל בו שום קנין כדכתב 

בשם  בשו"ת מהר"ם אלשקר )סימן קא(

ע "א בשו"רב האי גאון, וציין אליו בגליון רע

ע בדברי גאונים )כלל כד ", וערמו סימןד "יו

ת "עוד מזה משו . ועייןכט( שהביאו סימן

, והובא דבריו בספר טז סימןמעשה חייא )

פני ב ע"וע (.קיג עמודהצדקה  אספקלרית

יש לתמוה ".(, שכתב: קידושין כט)יהושע 

ועוד נראה  ...מאי ענין משנה זו במכילתין

דרבינו הקדוש לאחר שסידר כל קנינין 

שבעולם במה נקנין ושיש חילוק בכמה 

דברים בין קניין האיש לקניני האשה כגון 

האי דריש מכילתין ובין עבד לאמה וכל זה 

לפרש קנין העולם  בקניני העולם הזה חזר

האמיתי דלעולם הבא שאינו נקנה בשום 

דבר מהקנינים הקודמין שקונין קניני 

העוה"ז אלא בשכר קיום המצות כדאיתא 

במשנה דסוף פירקין כל העושה מצוה אחת 

, וכן "מטיבין לו ונוחל הארץ והיינו עוה"ב

 בשו"ת משיב דבר )חלק ג סימן יד( נשאל

ותיו ומצותיו באדם שמכר חצי זכי ב,"הנצי

שאין המכירה מועילה , והשיב בסך גדול

)כי הוה דבר שלא בא לעולם, וגם  כלום

 דהוה קנין בדבר שאין בו ממש, כאויר הבית

, ולכן כתב שאף השלטי גיבורים ב קמז:"בב

יודה שהמוכר יכול לחזור בו, שיובא להלן, 

, ובכל אופן דעתו של כי לא נתפס הקניין

גיבורים, מכיון  ב היא דלא כשלטי"הנצי

 א"רסד ס סימןד "א ביו"שהביא שהרמ

פסק שלא מהני קבלת קנין למכור מצותו 

בשו"ת טוב  ש קלוגר"כתב הגר וכן .(לחבירו

טעם ודעת )מהדו"ק סימן ריז( שאי אפשר 

  .למכור את העוה"ב

דעת השלטי גיבורים: מצוות שעתיד 

 לעשות אפשר למכור

ני, ק פרק שמי"לטי גיבורים )בבודעת הש

דאדם יכול  ף, אות ג(,"דף לב: מדפי הרי

...ולפי זה "ל: "וז למכור המצוות שלו לאחר,

יעלה יפה מה שכתבתי, דאדם יכול למכור 

, דהא יש ויעלו לאיש הקונההמצות שלו 

זהובים לאחר. מיהו נראה  עשרהלהם ערך 

דוקא מועיל הקנין במצוה שעתיד לעשות 

 אבל לא במצוה שעשה כבר, וכן עובדא

הכי הוה שהוא  ק צא:(,")בב דרבן גמליאל

חפץ לקנות המצוה שהיה עתיד לעשות 

אותו המצוה. ועיין פרק כיסוי הדם, וכתבתי 

והביאו ) ."ב"ד עש"בזה בפ' ברכות בס

, אלא שציין ק טו"שו ס סימןבא "המג

ז דף ד. בדפי "שסותר לשלטי גיבורים בע

ת "ה גבי, וכן הביא סתירה זו בשו"ף ד"הרי

ועיין  .צח סימןמ "ג חו"ם בנעימים חחבלי

ל, שלפי דבריו אין "ב הנ"בדברי הנצי
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ג שלא נתפס "ז כתב הש"כי בעסתירה, 

ק כתב שאם אכן לא חזר בו "קניין, ואילו בב

, באמת עלתה המצוה לזכות המוכר

  הקונה(.

 

ובפשטות כוונת השלטי גיבורים היא 

שאדם יכול למכור את שכר המצוה, כלומר 

שלם לשמעון שזכות המצוה שראובן י

 ששמעון יקיים תעלה לראובן. 

 

אלא שבלבושי שרד לא משמע שהבין כך 

א "ל, כי על מה שהביא המג"ג הנ"בדעת הש

בא "ג, כתב בלבושי שרד: "ל, את הש"הנ

ש דאין שייך מקח "לסתור היתר של היש

ז "וממכר בדבר מצוה אלא בחפץ הנקנה וע

, "לאחראמר דהרי גם המצוות יכול למכור 

א שם הביא לעיל מיניה את "כלומר דהמג

ש לגבי מכירת העליות לתורה "היש

שהסיבה שמותר לעשות מכירה זו בשבת, 

לא "מכיוון שלא חל באמת מעשה קניין, כי 

שייך מקח וממכר בדבר מצוה כי אם בחפץ 

, ועל זה לדעת הלבושי שרד הביא "הנקנה

ל, ללמדנו שתפס "ג הנ"א את הש"המג

הזכות לעשות את המצוה למי  קניין על

ג חידוש שאפשר "שקנה, אבל לא שיש בש

לקנות את 'שכר הרוחני' של המצוה 

  .ששמעון יעשה

 

א שעל "א על המג"וכן נראה מהגהות רע

א "ג, הוסיף רע"א מהש"מה שציטט המג

לולב,  מהלכותשבשער המלך פרק ח הל' ב 

דן אם מועיל להפקיר את המצוה בשבת, 

ין שמיירי בזכות על קיום כ מוכח שהב"וא

המצוה, ולא על שכר המצוה, כי בהפקר 

ודאי לא שייך לדון על הפקרת שכר המצוה, 

אלא שייך לדון על מי שיש לו זכות לקיים 

מצוה מסוימת ומפקיר אותה לכל מי 

שיזכה בה ראשון, כמו שהיו רצים הכהנים 

 -בכבש במקדש )כבמשנה ביומא כב. 

ועולין בכבש, כל רצין  ,בזמן שהן מרובין"

 (. "זכה, הקודם את חבירו בארבע אמות

 

ג, "ד דוחק עצום להסביר כך בש"ולענ

דיעוין בלשונו שהבאתי לעיל, שכתב: 

דאדם יכול למכור המצות שלו ויעלו לאיש "

, ואף שבמילים אלו עדיין אפשר "הקונה

להעמיס שהכוונה שיעלה הקניין כלומר 

, שזה שיחול הקניין, וכדכתב הלבושי שרד

ג, "ש, אבל מהמשך דברי הש"דלא כיש

מיהו נראה דוקא מועיל הקנין " שכתב:

אבל לא במצוה במצוה שעתיד לעשות 

, מוכח כדכתבתי לעיל שמיירי "שעשה כבר

שקונה את שכר המצוה, כי אם מדובר 

שקונה את הזכות לעשות את המצוה, מה 

צריך לומר שלא שייך על מצוות שכבר 

, שתחזיר "כונת זמןמ"עשה, וכי יש לנו 

אותנו לעבר, שיש בכלל מה לדון שלא שייך 

למכור את הזכות לעשות מה שכבר עשה, 

ג שמוכר את "אלא פשוט שמדובר בש

שכר המצוה, ועל זה אמר שאת המצוות 

שכבר עשה לא שייך למכור, אבל מצוות 

 שיעשה מכאן ולהבא שייך למכור. 
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וממש כשם שמצינו לגבי לימוד תורה, 

הגמ' בסוטה כא. מהפס' בשיר  שלמדה

אם יתן איש את כל הון "השירים )ח, ז(: 

מאי בוז יבוזו " ,"ביתו באהבה בוז יבוזו לו

לו? אמר עולא: לא כשמעון אחי עזריה, ולא 

 ,כר' יוחנן דבי נשיאה, אלא כהלל ושבנא

דכי אתא רב דימי אמר: הלל ושבנא אחי 

הוו, הלל עסק בתורה, שבנא עבד עיסקא, 

א"ל: תא נערוב וליפלוג, יצתה בת  לסוף

אם יתן איש את כל הון ביתו  קול ואמרה:

 עזריהל )ומה שהועיל העסקא ".וגו'

ע במדרש "ע שפירנס את אחיו שמעון,

 םוכן כתב במאירי ש, רבה קדושים כה, א(

א של הגמ' "א כתב שגם בהו")ובמהרש

ידענו את החילוק בין לפני הלימוד לאחר 

רבינו ירוחם כן כתב בו, ש("הלימוד, עיי

העוסק ": )נתיב שני חלק שלישי( שכתב

בתורה קודם שיעסוק יכול להתנות 

שיעסוק חבירו בסחורה ויטול חלק 

מלימודו כמו יששכר וזבולון אבל אחר 

שעסק כבר ונותן לו חלק בשביל ממון אינו 

כלום כדכתיב אם יתן איש את כל הון ביתו 

סוטה וגו' וזה ענין הלל ושבנא כדאיתא ב

רמו,  סימןד סוף "יוי ", והובא בבעכ"ל "וכו'

, וכן הוא וכן בבדק הבית בתחילת הסימן

שלכן , והוסיף קמד סימןא "ץ ח"בתשב

, לרמוז בפסוקהוקדם זבולון ליששכר 

שזבולון צריך להקדים לעשות השותפות 

י שיששכר לומד, וכן כתב בילקוט מעם לפנ

תתתקפא  עמודלועז פר' וזאת הברכה 

בספר הדברי דוד, ודבר יפה הוסיף בשם 

אברהם אנכי )לרבי אברהם פלאג'י פר' 

מצאנו רק  "שמח"וזאת הברכה(, שהלשון 

'שמח זבולון בצאתך', וכן 'שמח  -פעמיים

שזבולון יוכל לשמוח בחור בילדותך' לרמז 

רק אם יעשה את העסקא עם יששכר 

בעודו בחור, כלומר כשרק מתחיל את 

ות גביר אחרי עסקיו, ולא שיחכה להי

, כי אז כבר לא יוכל לקנות את שיזקין

 .הלימוד שיששכר למד בכל אותם שנים

 א"וכן פסק הרמ

ע בשולחן ערוך )יורה דעה סימן רמו "וע

...ומי שא"א לו ללמוד, מפני "סעיף א(: 

שאינו יודע כלל ללמוד או מפני הטרדות 

, "שיש לו, יספיק לאחרים הלומדים

לו לומד בעצמו ותחשב לו כאי"א: "וברמ

)טור(. ויכול אדם להתנות עם חבירו שהוא 

יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה 

אבל אם כבר עסק ויחלוק עמו השכר, 

חלקו בשביל  בתורה אינו יכול למכור לו

. ובפתחי תשובה )ס"ק ג(: "ממון שיתנו לו

וה"ה חלק כל דהו אינו יכול למכור. פר"ח "

 ."בליקוטים

חיים על פרקי אבות  רוח פירושועיין ב

)פ''א מ''א(, שהביא שאשה אחת צעקה 

לט''ז שבנה הולך למות, וענה לה שמה 

שילמד עכשיו נותן במתנה לילד, ואכן מיד 

נתרפא. וחזינן שלא נתן מתורה שכבר 

 למד, אלא רק ממה שעתיד ללמוד.
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 ז סימן, אבן העזר ת אבני צדק"ע בשו"וע

 )לרבי מנחם מנדל פאנעט, מדעעש, בעל

, אם הגביר מוחל על (ת מראה יחזקאל"שו

ח תמורת שיהיה שותף "החוב של הת

 "ללפני", אם נחשב ח"בלימוד שלמד הת

שמועיל )שהרי גם פה את כסף ההלוואה 

ח לפני הלימוד(, או שנחשב "קיבל הת

)שהרי את המחילה על החוב  "לאחרי"

, והכריע ח כבר למד("עשה אחרי שהת

והובא דבריו  ולא יועיל, "אחרי"שנחשב כ

 ז אות י."א ס"בספר 'יששכר וזבולון ח

 

זבולון שמשלם ליששכר ויש לעיין ב

שילמד תורה, ואכן משלם לפני הלימוד, 

אבל משלם בצ'ק דחוי לסוף החודש, 

כלומר שהפרעון יהיה אחרי הלימוד, ולפי 

רק ח, אלא "ל שצי'ק אינו שט"מה דקיימ

מכתב לבנק שיתנו מכספו לפלוני, ובקניית 

, הוי בעיה "לכם"אתרוג ומצה דבעינן 

לקנות בצי'ק זה )אלא דשם יש לפחות 

של המצה והאתרוג לחצרו, ורק  "משיכה"

כ נמצא "ואאם עייל ונפיק אזוזי הוי בעיה(, 

שבזמן הלימוד עדיין היה שייך ליששכר, 

ל "יל? ושמא "ואיך יועיל שיקנה למפרע, וכנ

שהסיבה שמועיל לקנות לפני הלימוד, היא 

ס יששכר רגוע ושלו בלימודו, כי יודע "שס

כ מועיל "שלא נצרך להטרד לפרנסתו, וע

ד "מ יו")וכן מצאתי באג השתתפות לזבולון

ש "ועייק ז, "כ, ס סעיףלז,  סימןחלק ד, 

שלכן לא מועיל בשאר מצוות אלא רק 

בלימוד תורה, ועוד חידש שלכן מהני 

, העסקא רק בקובעים מראש לזמן ארוך

, (שנים, ולפחות שיהיה שנה 3לכתחילה 

כ גם כשמביא לו צי'ק דחוי, ויששכר "א

סומך שלא אמור להיות בעיות בצי'ק זה, 

 ע."יועיל העסקא, וצ

ל, שלא מועיל עסקת "מ הנ"אגדברי הו

)וכן כתב  בשאר מצוות "יששכר וזבולון"

צח,  סימןג "מ ח"חבלים בנעימים חות "בשו

ק יצחבפחד יצחק לרבי כ "ש, וכ"ה ומ"ד

דברי מ ים, נסתרהוטנר, שבועות מאמר כב(

, ק א"תפב ס סימןהשערי תשובה ב

ח "או ת בית יהודה"שו סביר בדברישה

שניים שנמצאים בבית שנח,  סימן

, אם האסורים ויש להם רק כזית מצה אחת

ואם הוא הפקר הדין הוא כל דאלים גבר, 

, או שיוותר לחבירו יטילו גורלהם שותפים 

ק במצוה של חבירו כמו ויחשב שיש לו חל

, ואף יחשב למוותר "יששכר וזבולון"כל 

כעושה מצוה שלמה, ועדיף מאשר יקיים 

רק קצת מצוה, באכילת חצי שיעור של 

  המצוה.

ב מאלול(, ")פ ע בספר חמדת הימים"וע

ששייך לשלם למי שאומר תיקון חצות, 

 ."לצאת קצת ידי חובה"לנותן, שיחשב 

יל בסוף ע במשיב דבר שהובא לע"וע

שבכל המצוות, ה אחר, "התשובה ד

המשלם שמסייע, יקבל שכר כעושה 

המצוה גם בלי שום תנאי כדמצינו במכות 

 לעוברי לנטפל הכתוב ענש כן ואם..." ה:

 וכמה כמה אחת על, עבירה כעוברי עבירה

 כעושי מצוה לעושי לנטפל שכר ישלם
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, ורק בלימוד תורה צריך לעשות "מצוה

 שיחשב כלומד בעצמו.תנאי מפורש כדי 

, את השלטי גיבורים ב"הביא הנציבדבריו, ו

  ל."הנ

 

א, "ר הגאון רבי יואל פרידמן שליט"וממו

ג משמע שמוכר 'שכר "הסכים עימי שבש

ז אין סתירה ללבושי שרד "המצוה', ובכ

א, כי אפשר שיש להגביל את חידושו "ולרע

של השלטי גיבורים, שמועיל הקניין רק 

י שליח, "לעשות אותם עלמצוות ששייך 

ולא למצוות שבגופו )עיין בזה באריכות 

ג שאכן "קפב(, וכוונת הש סימןח "בקצוה

, הזכות לעשות את המצוהקונים את 

א(, וממילא עכשיו ")כלבושי שרד ורע

ששמעון מקיים את המצוה, נעשה כשליח 

שכר של ראובן ששילם עבורה, וממילא 

ת מגיע לראובן, אבל למשל 'זכו המצוה

מצוות תפילין', אי אפשר למכור, כי ראובן 

י שימנה "לא יכול לקיים מצוות תפילין ע

את שמעון לשליח לעשות זאת, ולכן גם 

שישלם לא תתיחס אליו המצוה, אבל אם 

ראובן יקנה משמעון את זכותו של שמעון 

על מצוות כיסוי הדם, ועכשיו שמעון יכסה 

את הדם בשליחות ראובן, יחשב זכות 

המצוה לראובן שנחשב בשמיים  ושכר

 שהוא קיימה, שהרי שלוחו כמותו.

ונראה שלפי דבריו אם אדם אנוס מלקיים 

מצוות תפילין, אין שום עניין שישלם 

שיקיים בשליחותו, ואפילו אם לחבירו 

ימצא עני שאין לו כסף לקנות תפילין, 

ובזכות העשיר )שאנוס מסיבה אחרת(, 

עלה לעשיר, יוכל העני לקיימה, אין שום מ

ולכן אם העשיר יכול לקיים מצוות אחרות 

וכגון מזוזה וציצית, ורק על תפילין הוא 

אנוס, ועכשיו באים לפניו כמה עניים, 

שלכל אחד חסר משהו אחר, לאחד חסר 

, והעשיר יכול 'וכותפילין, לאחד מזוזה, 

לעזור רק לעני אחד, כאמור, אין מעלה 

ה מ , לשיקול את מי לבחור,שום דבר

ס ולא יכול לקיים מצוות שהעשיר אנו

י שליח, "תפילין, ואמנם במצוות שמועיל ע

ויבואו שני עניים, יעדיף לבחור את העני 

שיקיים מצוה שהעשיר אנוס עליה, ויתנה 

ז "ויש לעיין לפי, איתו שיהיה שלוחו בזה

בעשיר שאין לו אב ואם, אם יעדיף עני 

ן המבקש כסף שיוכל לכבד את הוריו, או אי

מאשר עניים אחרים עדיפות לעני זה 

, כי אפשר שמבקשים כסף לשאר מצוות

משנה שרק בכגון מצוות כיסוי הדם שאין 

מי מקיים את המצוה, בזה שייך שהעשיר 

אותה, אבל בכיבוד הוריו של העני,  "יקנה"

כ כיבוד "אין שום קשר לעשיר, אף שבד

 .י שליח"הורים אפשר לקיים ע

ר, "ראיה לדברי מוולכאורה אפשר להביא 

 ק"מהדו) ודעת טעם טוב ת"שומדברי 

למה , שהובא לעיל, כי בהסברו (ריז סימן

לא מועיל מכירת שכר העולם הבא, הוא כי 

ב אינו דומה לשכירות פועל, כי "שכר העוה

כל מה שמצינו שמועיל מכירת לימוד תורה 

ח נעשה "שהתקודם הלימוד הוא בגלל 

עסק המצוה כ בשעת "כפועל של הגביר, וא
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מתייחסת הפעולה למשלחו, והן הן דברי 

 ק."ר, ודו"מו

ולכאורה לפי זה השכר שייך רק למשלח, 

, דעה יורה) השולחן ערוךבאלא שמצאתי 

 עסק כבר אם אבל..."(, שכתב: ח סעיףשם 

 בשביל חלקו לו למכור יכול אינו בתורה

 דשכר פשוט והטעם ל"עכ לו שיתן ממון

 לאחרים תינהובנ במכירה אינה ב"עוה

 אחר ולא שכרה תשיג היא שעשתה והנפש

 ממילא בהמצוה משתתפים כשמתחלה אך

 וזבולון יששכר כמו המצוה שניהם דעשו

, ומשמע שהשכר מגיע "עזריה אחי ושמעון

גם למשלח וגם לשליח, ולכ' אין זה סותר, 

כי אכן אף באופן של שליחות רגילה לכל 

יש דבר, וכגון שראובן מבקש משליח שיפר

לוחו לו תרומות ומעשרות, שכיון שש

כמותו, אז נחשב שהמשלח עשה את 

המצוה, אבל גם השליח עשה מצוה, ולכן 

גם הוא שותף בשכר, וכעין 'אומן קונה 

ב וגם לפועל "בשבח כלי' שיש גם לבעה

 חלק בכלי.

 

 ל,"עוד נראה לדייק מהשלטי גיבורים הנ

ל שלא שייך למכור מצוה שאי "דאף על הנ

ז התחדש "י שליח, בכ"לעשות עאפשר 

שייך  ,י שליח"שמצוה שכן אפשר לעשות ע

היה מחוייב  למכור גם מצוה שהמוכר

ה, שהרי כיסוי הדם היא "לעשות אותה בלא

ז "חובה גמורה שמוטלת על השוחט, ובכ

יש כ "ל, וא"יכול למכור זכות המצוה וכנ

מכאן ראיה שאפשר לעשות הסכם יששכר 

ל יששכר, גם אם וזבולון, על הלימוד ש

ה, וכגון "יששכר היה מחוייב ללמוד בלא

שיש ליששכר כבר מספיק כסף כדי חייותו, 

מכיון שכך היה יושב ולומד בשלווה בכל ו

ז רוצה להרויח יותר כסף לכל ")רק בכ אופן

, עדיין מהני מיני צרכים שמעוניין בהם(

שזבולון יקנה חלקו בתורתו של יששכר, 

 דן אםמצאתי ש וזה חידוש גדול, ואכן

מועיל כך, מרן הבית יוסף, בתשובותיו, 

סימן ב, והובא בברכי  ת אבקת רוכל"בשו

בין אם שחילק  ש", עיירמו סימןד "יוסף יו

נתעשר יששכר לפני שעשו את העסקא, 

אם נתעשר בתוך זמן שאסור, לבין 

, והכל העסקא, שיכולה העסקא להמשך

ע ", ועתלוי בשעת תחילת התנאי בינהם

ל שאכן ביאר שבאופן "ב הנ"רי הנציבדב

שיששכר היה לומד בדיוק אותו דבר גם 

, כי אין תוקף להסכם בינהםבלי ההסכם, 

א "כ הגריש"וכ ס לא סייע בלימוד,"ס

וכאמור בדברי  בהערות לסוטה שם,

ל נראה סתירה "השלטי גיבורים הנ

בעזר מקודש בגליון  , ואכן כתבהםלדברי

חינת יששכר שבנא  סימןע אבן העזר "השו

)ואמנם  וזבולון שייכת גם ששניהם עשירים

יורד ללומד התורה ס "הוסיף, שהרי ס

, טירדות שלא יהיה חושש שיגמר לו הכסף(

רבי יצחק אלחנן במאמרו 'עץ  וכן כתב

ששייך הסכם יששכר וזבולון, גם פרי', 

 שהכסף נועד ליששכר להרווחה בעלמא

 מ"ת להורות נתן חו"ע בשו")בעניין זה ע
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 סימןז "ק א, מנחת יצחק ח"קא ס סימן

  .פז(

 לציון בראשוןע "ל, ע"ג הנ"בדברי השו

 כי שכתב ט"רמ סימן ד"יו הקדוש ח"להאה

 לזכותו נדר עשיית מאחורי העומד העיקרון

 אדם כי הוא החיים או הנפטרים אחרים של

 הוא. לאחרים הנצחי שכרו את להעביר יכול

: בולוןוז יששכר הסכם על זה עיקרון מבסס

, המצווה לקיום קודם עשהנ שהדבר בתנאי

 כן. לאחרים המצווה שכר את להעביר ניתן

: א"ע ג"ל שבועות הקדוש ה"בשל כתב

 לימוד בשכר חלקו לקנות ראשי אדם

 או, רוימחב מצווה מעשה שאר או התורה

 נעשה שהדבר בתנאי, שכרו את למכור

 .המעשה קודם

 

 ם אלשקר"ולכאורה אפשר לומר שגם מהר

שהובא לעיל לא סותר את השלטי גיבורים 

 ל, דיעוין בלשונו של"וכל הבאים אחריו הנ

, שנשאל ימן קאל, בס"הנ מהר"ם אלשקר

עוד שאלת אם יש ממש באותן "לגבי: 

שמוכרין זכיותיהן זה לזה אם זכה הקונה או 

 ."הפסיד המוכר ואם פעולה זו יש לה עיקר

לא מצאתי מקום לדבר  ,תשובה"והשיב: 

כי אם בתשובת שאלה לרבינו האי גאון  ,זה

וראיתי להעתיק אותה לך ומשם תבין , ז"ל

מי שהוא  :שאלוהו ז"ל ,עקרן של דברים

ובסוף אותו נוהג להתענות שני וחמישי 

אמר קבול שכר התענית הזה יהיה  הזמן

וכן אם יאמר מכרתי תענית  ,לפלוני מתנה

זו השנה בכך וכך לפלוני וקנו קנין על זה 

 ,מזה כלו הנאה לאותו שניתן לו כלום היש

על מנת שיקרא וכן מי שנתן לאדם זהב 

תשובה  ,ותהיה זכות הקריאה לו וכו' התורה

כך ראינו כי דברים אלו דברי הבל שאין 

לסמוך עליהן ואיך יעלה על לב כי שכרו של 

זה של מעשים טובים שעשה זה לזה והלא 

הכתוב אומר צדקת הצדיק עליו תהיה וכן 

ר ורשעת הרשע עליו תהיה כשם שאין אמ

אדם נתפס בעון זולתו כך אין אדם זוכה 

בזכות זולתו היחשוב כי מתן שכר של 

מצות דבר שישאהו אדם בחיקו וילך כדי 

שיתן זה מתן שכרו לזה אלו ידעו מה הוא 

השכר לא היה זה נותנו לזה ולא זה מקבלו 

מזה וכן הוא מתן שכר כבוד ויקר שנותנים 

ק על מעשיו הטובים וכתות כתות לו לצדי

הם שהן מקבילות פני שכינה ומקלסין 

לפניהם שבח ואומרים לו לצדיק עלה 

למדרגתך ועמוד במחיצתך אתה הוא 

שכבשת יצרך ונשאת משא המצות ולא 

נטית להנאה מצוייה אלא עזבת את תאותך 

וסבלת עול יוצרך וסגפת עצמך ביראתך 

עתה בא וקבל שכרך ותהנה מזיו 

וזה השוטה שמכר תעניתו אכלה ...ינההשכ

כלבא לשירותיה מה שכר יש לו לפני השם 

ית' וכבר נטל דמים זה לא ליי' ישב בתענית 

אלא סגף עצמו ונפשו באותן הדמים והוא 

קרוב לקבל פורענות מלקבל שכר כי עשה 

שם שמים פלסתר וכקרדום לאכול בה 

לחם. אבל ודאי מי שנותן שכר למלמד 

צריכין ומלמדין יש לו שכר ללמד מה שהן 

גדול בכך והמלמד עצמו פעמים יש לו שכר 
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פעמים אין לו שכר וכן מי שמאכיל עני או 

חכם לברכו יש לו שכר על כך ויש לו הנאה 

בכך כברכת אותו עני או אותו חכם וכן 

המסעד מקיימי מצות כדי שיוכלו לקיים 

יש לו שכר על כך ולהם וביותר מי שעוזר 

ה ובמצות להפנות לבותם עסוקין בתור

לעסוק בה יש לו שכר והשכר שיש לו על 

פעלתו הוא. ומי שמשיא עצמו לקנות שכר 

חבירו בדמים או במתנה לבוז הוא ולעג וכל 

הון יקר וחמודות אין אדם קונה בו שכר 

חבירו וכן כתוב אם יתן איש את כל הון 

ביתו באהבה בוז יבוזו לו ואמרו חכמים מאי 

אמר עולא לא כשמעון אחי  בוז יבוזו לו

עזריה ולא כיוחנן דבי נשיאה אלא כהלל 

ושבנא דכי אתא רב דימי אמר הלל ושבנא 

אחי הוו מר עבד פרקמטי' ומר עסק בתורה 

אמר ליה פלוג דאיפלוג יצאת בת קול 

ואמרה אם יתן איש את כל הון ביתו 

באהבה בוז ובוזו לו עכ"ל. וכל דבריו דברי 

ף ולא לגרוע. ושלום קבלה הן ואין להוסי

ל. "עכ "כנפש אביך. משה ן' אל אשקר

 בתשובות גם מופיע האי רב תשובת)

 .(ז"קמ סימן עמנואל החדשות הגאונים

 את שמוכר שמיסיכום דבריו הוא: כ "וא

 איזו שכן, שוטה אלא אינו במצוות שכרו

 רווח למען רק שנעשים במעשים יש זכות

 יש ןשכ, עונש לידי מביאים ומעשיו, כספי

 הקונה. מקום של כבודו חילול משום בהם

 איש יתן אם, שכן, בטיפשות נוהג הוא אף

 דברי. לו יבוזו בוז באהבה ביתו הון כל את

 לעשות אפשר אי: ברורים גאון האי בר

 לקנות ולא למכור לא - רוחני בשכר עסקים

 .שותפות לעשות ולא

הנה מוכח בתחילת דבריו שמיירי על ו

שמפורש בדבריו,  מצוות שכבר עשה,

שבסוף לאחר שגמר את התעניות, רוצה 

למוכרם לאחר, והרי זה גם השלטי גיבורים 

כתב מפורש שלא מהני, ולכן נראה שיש 

להדחק בהמשך דברי רב האי שהביא 

וכן מי "ם אלשקר, שמה שכתב: "המהר

שנתן לאדם זהב על מנת שיקרא התורה 

, אין כוונתו למי "ותהיה זכות הקריאה לו

ותן כסף לחבירו שילמד תורה בעתיד, שנ

והזכות תעמוד למשלם, שזה ודאי מועיל 

ל, אלא רב האי מיירי "כבגמ' בסוטה הנ

בקריאה שאדם מחויב בה, וכגון קריאת 

שניים מקרא ואחד תרגום, או הקריאה 

שמחויב לשמוע בשני וחמישי ובשבת, 

ש בפר' זכור, או בקריאת מגילה וכו'.. "וכ

מועיל, וכאמור לעיל ועל זה אמר שלא 

ר הגאון רבי יואל פרידמן "בדברי מו

א הדבר נכון גם לשלטי גיבורים, כי "שליט

גם במצוות על העתיד מועיל לקבל שכרן 

רק במצוות שאינן מחויבות על גופו, 

כ אין "י שליח, וא"ואפשר לעשותם ע

ם אלשקר לבין השלטי "סתירה בין המהר

 אלא שמצאתי בדברי מלכיאל גיבורים.

א "דעת הרמפא שסובר שאכן  סימןד "ח

ם "היא דלא כרב האי שהובא במהר

איך יובנו אלשקר. אלא שלדבריו קשה, 

ל אם גם לא מועיל "דברי הגמ' בסוטה הנ

שוב ו למכור את זכות הלימוד לפני הלימוד?
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 סימןו "ראיתי שהקשה כן במנחת יצחק ח

 ק.

ת "ומצאתי שנדחק לתרץ קושיא זו בשו

 ש."ק ג, עיי"עג ס מןסישרגא המאיר 

 התשובות בקונטרס א"ח בינה באמריעיין ו 

, שיישב שאין יג בתשובה, שבסוף הספר

א, כי ", לבין פסק הרמסתירה בין רב האי

רב האי קאי בשכר הסגולי שיש בלימוד 

נמשך עליו התורה, כי כשאדם עושה מצוה 

שפע רוחני, שמושך אותו לקדושה, ולכן 

י אפשר למכור ררת מצוה, וזה אמצוה גו

לגביר, אבל את השכר הגמולי, שמגיע לו 

, ה ככל עבד שעשה עבודתו"שכר מהקב

א, והובא "אפשר למכור, ועל זה קאי הרמ

 ל."דברי האמרי בינה במנחת יצחק הנ

ח חזינן שלזבולון יש גם "ואמנם במרן הח

ל )בתורה אור "שותפות בשכר הסגולי, וז

וני כתבו הספרים הק' שכל תיק"פרק יא(: 

כ "ח, יהיה ג"י הלימוד לת"הנפש שנעשה ע

ח מגמ' "ואמנם לכ' קשה על הח ."למחזיק

 כולן הנביאים כל")לד:(:  ברכותבמפורשת 

 חכם לתלמיד בתו למשיא אלא נתנבאו לא

 ולמהנה חכם לתלמיד פרקמטיא ולעושה

 חכמים תלמידי אבל, מנכסיו חכם תלמיד

 יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין - עצמן

ל שדברי הגמ' הם רק "אלא שי ."לו חכהלמ

ח מנכסיו, אחרי שכבר "שמהנה תבמי 

למד, שגם נחשב לזכות גדולה שמסייע 

ח "והמתנות שנותן לתלהם ומחזק אותם, 

יחשבו כאילו הביא מתנות לבית המקדש, 

, אבל לא עשה 'וכוג המזבח "וכאילו ניסך ע

, לפני הלימוד "יששכר וזבולון"הסכם 

ח יוכל "המחזיק תורה, התשכאמור בזכות 

ח קאי על מי "ללמוד בישוב הדעת, והח

שכן עשה הסכם מסודר ומחייב של 

, ברווחים הכספיים של זבולון, שותפות

וממילא כנגד זה, ברווחים הרוחניים של 

יששכר, ואפילו בסגוליים, ודלא כאמרי 

 ל."בינה הנ

 

עוד לגבי העניין שמועיל המכירה רק 

בספר סוכת שלום  הלימוד, עיין "לפני"

, שגם בלימוד תורה )לרבי גוטמאכר כלל ב(

 או נתינת צדקה שעושים לעילוי נשמת

הנפטר, צריך לומר קודם שמזכה מעשה 

נ פלוני, שהרי כל מה שמועיל "שיעשה לע

נ, מבואר ברוקח שהובא "לעשות מצוות לע

ס תרכא, שאומדין שאילו אותו "י ס"בב

כ ", ואהמת היה בחיים היה עושה מצוה זו

'דיו לבא מן הדין להיות כנידון', שכמו שאם 

, היה צריך להתנות לפני באמת היה חי

ל. והוסיף "ו שאחרי שמת, וכנ"המצוה, ק

, מועיל שאכן בבן ותלמיד של הנפטר

ברא "בדיעבד גם בלא אמירה לפני, שהרי 

, וכן בתלמיד, שהרי המלמד בן "מזכה אבא

 חבירו תורה, נחשב כאילו ילדו.

 

ע בשו"ת מחנה חיים חו"מ ח"ב סימן כ, "וע

 שגם שאי אפשר למכור עבירה שעשה,

והוסיף שכבר בעל השואל ומשיב נשאל 

שלא מועיל מכירת העבירות, מזה, והשיב 

 שהרי 'זה נהנה וזה מתחייב לא אמרינן',
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ומסתבר שלגבי עבירה, גם את העבירות 

שיעשה בעתיד לא שייך למכור, כי פה לא 

יחות, שהרי אין שליח שייך, הסבר השל

ועוד הוסיף המחנה חיים  .לדבר עבירה

עלי "שאין ללמוד שמועיל מרבקה שאמרה 

 תרגוםשהרי ב ,)תולדות כז, יג( "קללתך בני

 עלי אמיה ליה ואמרת", כתב: אונקלוס

 עלך לוטיא ייתון דלא בנבואה אתאמר

כ לא שהיא נכנסת בקללה "וא, "ברי

לה במקומו, אלא רק אמרה לו שנגלה 

ועוד  בנבואה שלא יבוא עליו שום קללה.

 פרשה) רבה המדרשדחה ראיה זו, מדברי 

 קללתך עלי אמו לו ותאמר", אות טו(: סה

 שחטא אדם אמר כהנא בר אבא רבי, בני

( ג בראשית) שנאמר, נתקללה אמו לא

 עלי אתה אף, בעבורך האדמה ארורה

, שהיא , כלומר דווקא באמו"בני קללתך

, ואם הבן לא טוב, מגיע לה חינכה את הילד

באמת קללה, אבל אין ללמוד מכאן שמהני 

 להעביר את הקללה למישהו אחר.

 עלי"שם, שכתב:  ספורנוואמנם עיין ב

 כמו קללה לך תארע אם תחתיך ליכנס

 עליו שקבל שלמה שעשה ל"ז שאמרו

, "(:מח סנהדרין) והשיגוהו יואב קללות

אלא שהמחנה חיים דחה את הראיה 

ואף דחה את הראיה  רין מח:,מסנהד

לעיל תמה )שהובא  סימןמהספר חסידים 

לגבי שמועיל למכור את  (בתחילת הסימן

ודברי המחנה חיים  ש."עיי מחלתו לאחר,

, שהסכים לח סימןת יד יוסף "הובאו בשו

מועיל למכור עבירות )ועוד עמו שלא 

ש "שהעשיר מוסיף פשע על חטאיו, וכ

ת שלום ת שאיל"וכן דעת שו העני(,

  .קיא סימןת "מהדו

 

, בשו"ת מהרש"ם חלק ג סימן קנאאמנם 

, את העבירותכתב שכן שייך שימכור 

נעשה כמו ערב על שהקונה  והסביר

אם ירצה  ה"הקבהעבירות, וזה תלוי ברצון 

, כלומר שלא שייך שיהיה לגבות מן הערב

'ערב שלוף דוץ' שרק הערב יקבל עונש, 

לקח אחריות' אלא כ'ערב קבלן', שכיון ש'

ה "על עבירתו של חבירו, יכול להיות שהקב

'יסכים לגבות את החוב', מהערב ולא 

מהעושה את העבירה בעצמו, ואמנם 

בדוגמאות שהביא משמע שמיירי גם 

בעבירות שהיו כבר בעבר, ולא רק בעבירות 

והוכיח זאת מאמירת  שמכאן ולהבא,

הנלמדת בקידושין  ,"הריני כפרת משכבו"

 ט סעיףרמ  סימןד "ע יו"סק בשוונפ:, לא

 כדברי, לאחרים ביחס אף נכון זה דין)

 בני ישמעאל רבי אמר: א, ב בנגעים המשנה

 סוכה' ובגמ מ"פה עיין. כפרתם אני ישראל

ממה  . ואמנם נראה דאין להוכיחא"ע' כ

 אבינו יצחקש ט:פ שבת במסכתדמצינו 

 חייו משנות חלק על לוותר מוכן היה

 כדי", עליך ופלגא יעל פלגא" באומרו

 ה:מ ובסוכה. בניו את יעניש לא ה"שהקב

 אני יכול כי יוחאי בר שמעון רבי אמר

 י"ורש הדין מן כולו העולם כל את לפטור

 ופוטרן עוונותיהם כל סובל אני בזכותי כתב

, מכיוון ששם לא מיירי בענין הדין מן
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מכירת העבירות, אלא ענין אחר הוא 

על עוונות הדור,  שייסורי הצדיקים מכפרים

, 10בהקדמה לספר בהערה  לעילכדהבאתי 

 .(בשער ג סימן לאו

ולגבי אמירה זו של 'הריני כפרת משכבו', 

ל, פרק ח, "לאחי המהרעיין בספר החיים 

שבאמירה זו, הבן נותן עצמו כמשכון תחת 

וכן הוא בשיבולי  אביו, ושכן איתא בזוהר,

 סימןח "י באו"פא, והובא בב סימןהלקט 

 קידושיןב הדף על דףעיין בספר ו ז,"רפד ס

 לבא הראוי רע כל יבא עלי י"פירש"שם: 

 פירש דסוכה ק"בספ י"רש אמנם, נפשו על

 כבוד ולשון, לכפרתם עלי הבאין דיסורין

 מה לפי, רבו או אביו מזכיר כשהוא זה הוא

 ל"דקי דמאחר ע"צ כאן י"מרש דמשמע

 יסורי לקבל חייב אמאי, אב משל אב כיבוד

 ניחא בסוכה י"ברש המבואר לפי אבל, אביו

 אינו אבל, כבוד לשון אלא דאינו דמשמע

ש ", ועייאביו יסורי עצמו על למעשה מקבל

הרבה בעניין אמירת: 'הריני עוד שהאריך 

  .כפרת משכבו'

וזה ..." :ם"המהרש שם ודבר מעניין הוסיף

כמה שנים בהיותי בימי חורפי אירע לפני 

פו במצות ועבירות עובדא בשנים שנשתת

ועשו קנין ושטר שותפות וכתבתי להגאון 

מהרש"ך ז"ל מבראד והשיב לי כי עובדא 

כזו אירע בימי ר"י בן הרא"ש שנשתתף הוא 

עם חבירו כן ומת חבירו קודם והר"י בן 

הרא"ש גילה פני המת במטתו לפני ביהכ"נ 

בתוך קהל ועדה שיזכור בהשותפות ופתח 

אין ממש בקנין  המת פניו כמשחק עליו כי

)שפת  הזה ושהובא מעשה זו במעבר יבוק

שם  היהאבל המעין ימצא ש ה("אמת פ

עובדא אחרת שנשבע לו חבירו לבוא אליו 

אחר מותו ולזה שחק עליו דכיון שמת 

 ."...נעשה חפשי מן המצות ומשא"כ בנ"ד

זה, וביתר הרחבה הובא מעשה נורא 

א, בשם הגדולים )מערכת רבינו "בחיד

ה ודע "ר בר נתן אות קצט דאליעז

זאת במגילת סתריו של שמצא  שמצאתי(,

ת הטיול וכן הובא באגר רבי חיים ויטאל,

)חלק הדרוש  ,ל"לרבינו חיים אחי המהר

וכן בספר יוסף אומץ )לרבי יוסף  אות ש(,

בשם דרשות בן  274 עמודנוירלינגן, ב

ש "ועיי, ה שמעתי", בפר' במדבר דשועיב

לאות הסכמה על  שמה שהמת שחק, הוא

וכן בספר  (,שיעמוד בדבריו ליתן לו חלקו

ועיין מה  )מאמר ר דף עה.(,יוחסין השלם 

ת "מעשה זה באילת השחר עהשהעיר על 

 פר' אמור על הפס' 'לא יטמא'.

ת עוונתיו מכירה של ועוד בעניין תוקפ

בחיי עולם למרן הקהילות  לאחר, עיין

כ, שלאחר  עמודא פרק יא ב"יעקב, ח

מתים נפשות היא המון מקורות ששהב

...המעשה "בעולם הזה, כתב: התגלו 

דין תורה א "המפורסם שהיה לפני המהרש

ד שקנה עון "של איש אחד עם נפטר ע

י: "והוסיף מרן הקה ,"נורא מחבירו

...ולתכלית המכוון לא כתבתי רק מה "

 ,"שאזכור לציין מקור נאמן ועדות ברורה

, חת מוסרספר תוכהקדמה לומקורו הוא ב

ד באוסטרהא, "א אב"שבזמן שהיה המהרש



962 

 

  

, שאחד מהם נכשל היו שני שותפים

, שהסכימה ברשעותה יהיבעבירה עם גו

לוותר על הרבה כסף שהיו צריכים לשלם 

הם, תמורת ילה בעסקא ממונית בינ

ובבוקר כשהרגיש שותפו שיחטא עימה, 

לחץ עליו לגלות, שנפש חבירו עגומה עליו, 

את החטא שחטא, וחבירו ואכן סיפר לו 

כ אמר לו שאם "של החוטא רצה לנחמו, וע

כ מצערת אותך, תוכל למכור לי "העבירה כ

והסכים החוטא לוותר על כל חלקו אותה, 

ברווח אותו מסחר, תמורת זה שחבירו 

ועשו תקיעת כף,  את העוון. "יקח עליו"

והמשיכו בדרכם ששניהם שמחים וטובי 

, רה הלך לעולמולב. ויהי היום וקונה העבי

ובשמים דנו אותו על אותו עבירה, והתחנן 

על נפשו שלא התכוון באמת לקבל את 

והסכימו בשמים שיוכל להזמין את החטא, 

שותפו להתדיין איתו. והנה באחת הלילות 

שהשותף שנשאר חי, שוכב על מיטתו, 

ראה בחלומו, את שותפו שנפטר, ומזמינו 

ה , ונשנה החלום בכמד של מעלה"לבי

לילות, ומרוב צער נפל למשכב, ושפך לפני 

א אמר "א מרירות ליבו, והמהרש"המהרש

לו שאם יחזור החלום, אמור לחברך, 

שהנתבע בוחר את מקום שהלכה היא 

הדיון, ואתה רוצה לדון אצלי, ואם הוא לא 

וכך  יסכים, אמור לו בשמי כי אחרים אותו.

הוה, ושוב לא הופרע בשנתו, וגם בריאותו 

רה, ובהגיע יום הדיון, ציוה השתפ

יתקבצו לבית א שכל בני העיר "המהרש

המדרש למען ישמעו ויראו, ואכן בית 

המדרש התמלא, והדוחק היה גדול, גם 

א ", ואז ציוה המהרשעזרת נשים התמלאה

לשמש לילך לקבר השותף, ולהודיע שהגיע 

שותף החי, זמן הדיון, והנה ראשון פתח ה

וכדין, ותקענו וטען שהמכירה היתה כדת 

. כף על הקנין, ואין חברי יכול להתחרט כעת

ומיד נשמע קולו של השותף המת, שלא 

התכוון לקנות, ורק רצה להרגיע את רוח 

ואכן מודה שצריך רק להחזיר את , חבירו

פרץ ביללות נוראות. הכסף שקיבל. ומיד 

א שהשותף החי צודק, "ופסק המהרש

טא לא והקניין חל כדין, ועוד שגרם שהחו

, והוסיף, שלכן יחזור בתשובה שלימה

י "עכשיו יסדר לשותף החי סדר תשובה, וע

  זה יוקל במעט עונשי המת.

ועיין במחנה חיים שהובא לעיל שסבר 

ופקפק שלא מועיל למכור את עבירותיו, 

א. "ל עם המהרש"באמינות הסיפור הנ

שאפשר שדווקא בהאי -כ כתב"ואמנם אח

ו עבירה א שמכר ל"מעשה עם המהרש

ל שמהני מכירתו, אבל אם "ידועה, בזה י

שהוי היתול  ימכור כל עבירותיו פשוט

 ושחוק, ולא יועיל גם קניין ותקיעת כף.

ת "עוד בעניין מכירת עבירותיו, עיין בשו)

ת קנין "ע בשו"עב, וע סימןמשכן בצלאל 

ת מי "הביא משומב ש סימןב "תורה ח

ל ז מחוייב לבט"באר, שהמכירה חלה, ובכ

 את המקח(.
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 של שעה חיי להאריך בשביל ממונו כל נתינת - סימן נה

 חבירו
 

י ףסעי ג פרק ,ב שערשייך ל

הובא הנידון לגבי  י', סעיףבשער ב פרק ג 

 שעה חיי להאריך בשביל ממונו כל נתינת

בסימן זה נדון לגבי הוצאת כל . ועצמו של

 ממונו לגבי הצלת חבירו.

 אתרוג לו שאין ומי", )תרנו, א( א"הרמ כתב

 הון עליה לבזבז צ"אי עוברת מצוה שאר או

 יותר יבזבז אל המבזבז שאמרו וכמו רב

 מצות ודווקא. עוברת מצוה אפילו מחומש

 קודם ממונו כל יתן תעשה לא אבל, עשה

 סימן) ד"יוע בדבריו ב"וע. כ"ע ,"שיעבור

 להציל יוכל ואם" שכתב: ,(א סעיף, ז"קנ

 ולא הכל יתןל צריך לו אשר בכל עצמו

 לולב' פ ן"בר מקורוו) "תעשה לא יעבור

. (ו"שפ סימן ש"וריב ד"וראב א"ורשב הגזול

 בין הוא החילוק אם הפוסקים מחלוקת ויש

 בכדי או לקיים שבכדי דהיינו, ת"למל ע"מ

 רק לבזבז אדם חייב ע"מ על לעבור שלא

 על לעבור שלא בכדי אבל נכסיו חומש עד

 אם או, נוממו כל להוציא חייב ת"מל

 ת"למל ע"מ בין דוקא לאו הוא החילוק

 ובין ועשה בקום המצוה על לעבור בין אלא

 הבאה עבירה או מצוה של קיומה מניעת

 שמניעת שכל והיינו, תעשה ועל שב י"ע

 עבירת אפילו או עשה מצות של הקיום

 מחויב אינו המעשה העדר י"ע באה הלאו

 י"ע בא שהאיסור וכל מחומש יותר לבזבז

 לאו איסור אינו האיסור אם אפילו עשהמ

 הוא מחויב עשה מכלל הבא לאו בגדר אלא

 על לעבור שלא כדי ממונו כל לבזבז

, (א, ז"קנ ד"יו) א"רע עיין. בפועל האיסור

. (ז"י-ז"ט, שם) ת"דרכ א(,, שם) ת"פתח

ש "ת הריב", שו(ד"קע, ה) הלוי שבט ת"שו

קעז(,  סימןמ "ס )חו"ת חת"שפז, שו סימן

מ "קז(, אג סימןד "ח )מערכת הלמ"שד

 .ה 'והא דמפרש'("רכג ד סימןא "ד ח")יו

, "לא תעמוד על דם רעך"ולגבי הלאו של 

 מחויב אדם אם הסתפק מסלנט י"הגר

 הובא) חבירו להצלת ממונו כל לתת

 שכתב, ד ק"ס פו סימן ב"ח שלמה במנחת

 נראה וכן, ממונו כל לתת צריך שאכן שם

 שכתב', ישראל בןא' בספר עצמו ס"מהגרי

 את רק לו להשאיר שצריך, בשמו תלמידו

 ישמש השאר וכל, יום לאותו שצריך האוכל

 שגם, כוונתו ולכאורה, חבירו חיי להצלת

 להשיג הגיונית דרך איזה לנותן יש למחר

. סב מ"בב במדבר ההולך אבל, חדש אוכל

 מים לו יש שאם פשוט נראה, ע"ר לדעת

 לצאת הדרךו, ימים לשלושה לו שיספיקו

, קודמין חייו כ"שג, מזה ארוכה מהמדבר

]וע''ע  הבאים לימים המים את לו וישמור
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בשבט מיהודה שער פ''ח שמי שיש לו 

תרופה נדירה וכעת אינו זקוק לה, חייב 

לתת לאחר שצריך זאת עכשיו להצלת 

נפשו, ואין לבעל התרופה לשמור אותה 

לעצמו שמא יצטרך לה בעתיד. וכ''כ בספר 

 .טז[ עמודילי הרפואה ח''ח בשב

 על לוותר שצריך הרקאנטי שיטת והנה

 לעיל הובא, )חבירו חיי להציל כדי אברו

' בהג מצאתי וכן ,(יא סימן בתחילת ג שער

 ואם" שכתב:, (ח"תשי סנהדרין) מרדכי

 לא ואי פלוני יד קטע, ליהודי הנכרי אמר

 מפני לקטוע דמותר ב"ר אמר, לך קטילנא

וכן , ל"עכ, "ידו דמי פרועל וחייב נ"וקיפ

 אות ,א פינה בוחן אבן) "עוז מגדל"ב הובא

 ד"יור) "אברהם יד"ה שיטת היא וכך, (פג

 ספק איןכ "א(, היטב הבאר בשם קנז סימן

 אבל .ממונו כל לתת צריך גםלשיטת אלו ש

 ,ן לעיל סימן יאעיי) צריך שאין לשיטה

 את ז"בכ עם להסתפק יש(, ז"הרדב בשם

 .לתת טרךיצ ממונו כל

 עצמו להכניס אדם שחייב לשיטות כן וכמו

לעיל  עיין) לחבירו להציל כדי סכנה בספק

 חייב כ"ג לכאורה(, שהארכנו בזה סימן כה

שהובאו ) לפוטרים אבל, ממונו כל לתת

 כל ליתן חייב ז"בכ אם להסתפק יש, (שם

 .ממונו

(, א"ס רמט סימן ד"יו) דעה בחדרי וכתב 

 בריש ם"לרמב תהמשניו פירושב שמדויק

 מחומש יותר לתת מחויב שאין, פאה

 רק ניחא שזה והוסיף, שבויים לפדיון

 שבלא, (תרנו סימן ח"או) ג"הפמ לשיטת

 כל ליתן מחויב לא, מעשה בו שאין תעשה

 על תעמוד לא" של בלאו גם כ"וא, ממונו

 א"הגריש דעת וכן, צריך אין, "רעך דם

 ק"ס ,יח בענף עמך אחיך וחי בספר הובא)

 אברהם נשמת בספר וכן, עא עמודב ,א

 ל"זצ א"הגריש כ"מש ע"וע, קנב עמוד ה"ח

 (. ב"רל עמוד ג"מ התורה קול בקובץ

 אליהו' ר להגאון) אליהו הליכות בספר גם

 כתב (,לג סימן מפרוזנא פיינשטיין

 פאה לתיתח המשניות בפירוש ם"שברמב

, לפדותם חייב שבויים יראה כשאדם כתוב

 החומש מן יותר להם לתת יצטרך אם אבל

 אף, עוד מלתת ויסתלק חמישית רק יתן

 (,ז"פ עני מעשר הלכות) ם"ברמב שמבואר

 . נפש פיקוח בכלל הוי שבויים שפדיון

 מנחת) א"שליט יסיו אשר ביר הגאון כתב

 והנה" :ל"וז, (ט"רמ עמוד בראשית אשר

 צריך הנפש הצלת דעל הברורה הלב נטיית

 כל דוחה זו מצוה דהלא, ממונו כל להוציא

 הצילל שבת יןמחלל והלא, כולה התורה

 שלא הונו כל לבזבז שצריך אף הנפש את

 מקצת ולשיטת. השבת את לחלל

 כדי סכנה לספק ליכנס צריך הפוסקים

 לעיל סימן כה]א.ה עיין  חבירו להציל

 ו"וק ,הפוסקים בזה[שהובאו שיטות 

 משום נדחית סכנה ספק אם ומה הדברים

 ממונו כל להוציא שחייב ש"כ הנפש הצלת

 בעד יתן לו אשר דכל חבירו נפש להציל

 .ל"עכ, "...נפשו

 שלשיטות יצא, ל"הנ דעה החדרי דברי ולפי

 שאין לאו על גם ממונו כל לתת שמחייבות
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 על א"רעק בהגהות זו' מח והובא) מעשה בו

 עוד וראה, א"ס קנז סימן ד"ביו ע"השו

 כל לתת יצטרך(, לעיל שהובאו במקורות

 יורה) תשובה הפתחי זאת תלה וכן. ממונו

 החיוב לגבי שכתב(, ד ק"ס רנב סימן דעה

 ש"מ": ל"וז, שבויים לפדות ממונו לתת

 עיניו המעלים דהרי לזה ראיה שם י"הב

 דם על תעמוד לא' על עובר יםישבו מפדיון

 (,תרנו סימןף סו) ח"בא' כ והרי 'רעך

 ממונו כל ליתן חייב תעשה לא ותודבמצ

 סימן לעיל ש"לפמ היא ראיה לאו ,ש"ייע

 חוות יאיר' ותשו ג"הפמ בשם' ד ק"ס ז"קנ

 בו שיש תעשה בלא דדוקא(, קלט סימן)

 ."ש"ייע מעשה

, כ פרק ב"ח) חסד באהבת ח"הח אמנם

 לחיי קודם כספך שאין, כתב(, ב סעיף

 את להציל ממונו כל יתן ע"לכוו, חברך

 אדם יבזבז אל דאמרינן הא": ל"וז, חבירו

 באופן דמיירי נראה מחומש יותר מצוות על

 אם אבל, ממש נפש קוחילפ נוגע שאינו

 עומד שהשבוי כגון ממש נפש קוחילפ נוגע

 ידי על סכנה לידי לבא יכול הרעב או למות

 ולא, חומש שיעור בזה שייך אין רעבונו

 לחיי קודמים דחייו רק .(סב) מ"בב אמרו

 לא רויחב לחיי קודם שרוודע אבל חברו

אלא שבספר נשמת אברהם . ל"עכ, מצינו

כתב בשם  (,ק א"תכו ס סימןמ "חו)

ח רק נלמד שמותר "א שמהח"הגרשז

 להוציא יותר מחומש, אבל אין חיוב בדבר.

 .(מג סימןא "ח)ע במרחשת "ע

ח "ד דוחק לומר בדברי הח"ואמנם נלע

 ת"שושאין חיוב. ועוד דכן נראה מלשון 

: שכתב, (ג ס"ס א חלק) ץ"יעב שאילת

 ברעב עטופים עניים דכשיש ל"נ ועוד"

 שאין מי אפילו. ברעבון שימותו לחוש שיש

 מה להם לחלק צריך פרנסתו כדי אלא לו

 עד. חייו כדי רק לעצמו ישאיר ולא. שבידו

 מצויים שישראל למקום שיגיע

 על לחזור שיצטרך אף. שיפרנסוהו

 קודמין חייך שלימד ע"לר אפילו. הפתחים

 . "ותשכח דוק ךחביר לחיי

 בסנהדרין י"רש מלשון לשיטתם ראיה' ולכ

 תעמוד לא רעך דם על תעמוד לא.( "עג)

 צדדין כל על חזור אלא, משמע עצמך על

 כל" בכלל כ"וא", רעך דם יאבד שלא

  .ממונו כל לתת "צדדין

 קכט סימן שלח פרשת) שאלה ובהעמק

 שחייב, מזה יותר עוד י"מרש למד, (ד אות

 כדי שבעולם צער כל עצמו על לקבל אדם

 כל לתת שצריך ש"כ כ"וא, לחבירו להציל

 לפאה פירושוב ם"הרמב דברי ולגבי] ממונו

: (לח שאילתא) שאילה בהעמק תירץ, ל"הנ

 דאינו ממש נ"קויפ זה שאין לומר וצריך"

 ומעולל קרוב אלא כך לידי שיבוא ברור

 ז"באבהע שמואל כבית ודלא .["לזה לבוא

 לסבול צריך שאין שכתב, (בי ק"ס ,פ סימן)

, עיין לעיל סימן כה) חבירו חיי להציל כדי

 .(שהארכנו בדבריו

 במשנת דן, שאלה להעמק גם אופן ובכל

 גבול אין אם, (ח סעיף נה סימן) נ"פקו

 צריכה שלא. עה בסנהדרין וכגון, לדבר
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 לפניו ולעמוד ומשפחתה עצמה לבזות

 למי להנשא צריכה שאין ש"וכ, ערומה

 עולם למאסר ליכנס וכגון, בו חפצה השאינ

 ז"הרדב' במח ע"וע, חבירו את להציל כדי

 שכתב ובמה, לעיל שהובא והרקאנטי

 בשער לעיל הובא, ז"הרדב בשיטת מ"האג

 ם"מהרש ת"בשו הוכיח וכן[. יא סימן ג

 שנסתפק מה": שכתב(, נד סימן ה חלק)

 בשביל ממונו כל לבזבז מחויב אי השואל

. עג סנהדרין) י"מפרש ההנ, חבירו הצלת

 יבידמחו לכאורה משמע (,ל"קמ ה"ד

 מהתם אי דקאמר בהא שם פירשד

 מ"ה א"ה( אבידה דגבי 'לו והשבתו'מ)

 ל"קמ, לא אגורי ומוגר מיטרח אבל הבנפשי

 חזור אלא משמע עצמך על תעמוד דלא

 ל"קמ ...רעך דם יאבד שלא צדדין כל על

 'רעך דם על תעמוד לא'ד הלאו על דעובר

 אינו ת"דבשוא להפוסקים גם ת"ל דעל

 חומש עד מ"מ ממונו כל לבזבז בימחוי

 צ"אי חומש בזבוז דעל ח"ועכ לבזבז יבימחו

 יש ז"בל דהרי 'תעמוד לא'ד מלאו ללימוד

 המאורסה בנערה קרא דגלי עשה בזה

 ש"וכמ הכא ה"ה בנפשו להצילו דניתן

 הדלוקמי משום ואי להצילו ה"ד שם' התוס

 לאו איכא מאבידה נלמד אי גם הרי בלאו

 יתירי בלאווי הולוקמי 'להתעלם תוכל לא'ד

 ש"וכמ' עלי לוקין דאין כיון לומר א"א

 הוא הגמרא ונתודכ י"פרש ולכן שם ח"המנ

 ומן כן מוכח הקרא דמשמעות משום

 ממונו כל לבזבז דצריך מוכח המשמעות

 והובא) "צדדין כל על לחזור יביהמחו

 ה"ד, ז סימן א"ח שלמה במנחת ם"המהרש

 הצלת לצורך": שם וכתב', שהלכות ואף'

, ממונו כל לבזבז אדם חייב ממיתה אדם

 עד פ"ועכ ד"נ סימן ה"ח ם"במהרש ראה

 יום בכל ומעשים ע"לכו ודאי חייבין חומש

ע ", וע"בהכי זהירי לא תורה שומרי שגם

 צידד ז"ובכ(. ד אות פו סימן ב"ח ש"במנח

 כל וציאלה חייב אדם דאין ם"המהרש שם

 וטעמו, תוממו חברו את להציל כדי רכושו

 על ן"בר מובא) ד"הראב כתב שהרי הוא

 (,ה"תרנ סימן ח"או י"ובב ג"פ סוכה ף"הרי

 יותר עשה מצות על לבזבז צריך אין דלכן

 נחשב והעוני עוני לידי יבא שלא מחומש

 אסור תעשה לא מצות על אמנם. כמיתה

 כל למסור חייב והוא ת"השי נגד לעבור

 ואל בשב התורה על לעבור אבל, לו אשר

 כמיתה נחשב שהעוני כיון לומר יש תעשה

ועיין עוד ביד רמה  .פטור לכן קצת

בסנהדרין )שם( שאין צריך לתת כל ממונו 

, כלומר דרק אם יש לחבירו להצלת חבירו

כסף להחזיר לו מחוייב להוציא ממונו, 

ואילו לשיטות שכן מחוייב  .כ יחזיר לו"ואח

ה גם אם אין לו כסף "וציא כל ממונו, הלה

להחזיר, והחוב רובץ עליו, ויחזיר כשיהיה 

לו, ולא אמרינן דכיוון דכעת אין לו, נפטר 

ת "ובשול, "ם הנ"מהחוב, עיין בזה במהרש

שהובא לעיל מז(  סימןד "בית יהודה )יו

 סימןד "יו)ם "ת מהרשד"וכן בשו, סימן נג

, (טז סימןף "מערכת האל)ח ", שד(כד

 .(שכד סימןו "ח)ת משנה הלכות "שו
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מצינו , ממונו כל להוציא שצריך כשיטותו

)הובא  א"נ ס"ס ב"ח אמת זרע ת"בשו גם

 וכן, ק נז("קנז ס סימןד "בדרכי תשובה יו

 בפתיחה יפה ם"המהר בהגהות צידד

 מ"ובאג, ד"רמ בסימן ז"או ח"המהר ת"לשו

ת "ע בשו"וע .ד ענף קעד סימן ב"ח ד"יו

ש ומאירי, וגליוני "יז, רא סימןד "חא "הרשב

י וייל "ת מהר"ס על סנהדרין עג., שו"הש

ז, כלי "ע הרב נזקי גוף ס"קנז, שו סימן

 קצ. עמודחמדה פר' ויצא 

דגם תרעב(,  סימן) ועיין ב'שלמת חיים'

לשיטות אלו שצריך להוציא כל ממונו 

להצלת חבירו, היינו דווקא שחבירו לא 

ן האדם לתאוות יתפשע ולא מידי, אבל אם 

הרבה בממון  אויקנ לשלוט בו, הממון

יעלה ליבו טינא )כבסנהדרין שעד  ,חבירו

אין צריך ויחלה ויהיה במצב מסוכן, , עה.(

  להביא לו.

:(: סז כתובות) בגמ' וראיה לדבריו מצינו 

 - להתפרנס רוצה ואינו לו יש: אומר ש"ר"

)כט: מדפי  ן"הר ופירש, "לו נזקקין אין

ש ", וכדעת ר"ימות ימות ואם"  :(ף"הרי

 רנג סימן דעה יורה) ערוך שולחןנפסק ב

 צרה ועינו, עצמו המרעיב עשיר"(: י סעיף

 ."בו משגיחין אין, ממנו יאכל שלא בממונו

ק שם בגמ' חולק רק "ת אפילוועוד ד

דכיון שאפשר לחזור ולגבות מסיבה צדדית 

כ נמצא שנחלקו ", ואממנו, נחשב כהלוואה

שמסכן ק אם יש להלוות למי "ש ות"ר

  .עצמו דלא כדין

ויש לעיין אם אדם עני שנזקק לצדקה 

נ, לשיטות שאין מחייבות לתת "לצורך פיקו

, האם לפחות אלא רק חומש כל ממונו

ל ", ולכאורה ימחוייב להלוות כל ממונו

דתלוי לפי אחוזי הסבירות שעני זה יחזיר 

את ההלוואה, דאם סיכויים רבים שיחזיר, 

ל שהעשיר לא היה מוכן לוותר על "יכ "א

חומש ממונו והעיקר לא להלוות לו, ולכן 

מחוייב להלוות לו כל ממונו, אבל אם סיכוי 

כ העשיר היה "קטן שיחזיר את ההלוואה, א

מעדיף שיפסיד חומש מנכסיו, והעיקר לא 

כ לא מחוייב ", ועלהלוות לו כל ממונו

ע "להלוות לו כל ממונו. ובכל אופן לכו

נ מחוייב להלוות לו חומש ממונו לצורך "ממ

 .הצלת נפשו

לגבי הוצאת ממונו לצורך הארכת חיי שעה 

 יורה) משה אגרות ת"שובשל חבירו, עיין 

 ובדבר"(, שכתב: נד סימן ד חלק דעה

 איזה או חולים שבית במקרה שאלתך

 חולים גם כמתים להחשיב יתחילו מדינה

]א.ה עיין בתחילת  חיים הם שלדינא

האם 'מוות מוחי' נחשב תשובה שם שדן ה

בזה  במה שכתבע "פ ההלכה, וע"כמוות ע

 את יחייבו כך ומשום, קלב[ סימןג "ד ח"ביו

 שיסלקו לצוות זה בחולה שמטפל הרופא

 הרופא חייב אם, ההנשמה ממכשירי החולה

. כן לעשות לאחיות לצוות ולא לכך להתנגד

 עברא כחד כזה צווי נחשב הדין מעצם הנה

 שגורם עיור בלפני אסור ואינו הראדנ

 בלעדי גם שהרי, איסור לעבור לאחיות

 עוד יש בחולה המטפל הישראל הרופא
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 עצמו שיסלק עדיף מ"ומ... רופאים

 החולים בית ביד וישאר, בחולה מהטיפול

 יהודי שהחולה במקרה אבל. כרצונם לצוות

 לעשות, יהודים שאר ה"וה, הרופא מחוייב

 מצילים שרק אף, ולהציל שביכולתם כל

 אף כגוסס הוי כבר שהרי, ימים לכמה אותו

 ידי על אם וגם. לדינא ממש כמת הוי שלא

]א.ה  רב הון להוציא הרופא יתחייב זו הצלה

לכאורה נראה בדבריו שאין צריך לתת כל 

 מכשירי המשכת עבור לשלם, ממונו[

 לעשות מחוייב, הטיפולים ושאר ההנשמה

 שעה חיי כתהאר של הגדרים וכפי, כך

 סימן א"ח ד"יומה שכתב בזה בע ב"]וע

 ולפי ה"ד' ד ענף ד"קע סימן ב"ח ד"ויו, ג"רכ

 זו הוראה מחמת איבה יהיה ואם. [הטעם

, יהודים בהצלת רק להשתדל שצריך

ל ", עכ"לגויים גם כך לעשות מחוייבים

 מ."האג

, גחלק ) והנהגות תשובות ת"בשו ע"וע

 ל"ז ינברגוו י"הגר לי סיפר"(: שסו סימן

 ר"האדמו פירסם בודפסט שבגיטו

 ל"זצ רוקח אהרן רבי הקדוש מבעלזא

 ,אחר להציל ממונו כל לתת חייב שיהודי

 ל"זצ מבילגרייא מרדכי רבי הגאון ואחיו

 הלכה פ"ע נימוקים בסטנציל בגיטו הדפיס

 הדברים כשראה והתפעל, זאת להוראה

 ולא דאבדין על וחבל, וביאוריו מנימוקיו

 לחיי גם אם להכרעתו זכינו ולא. ןמשתכחי

 ממונו כל להוציא אחד כל חייבין שעה

 . ל"עכ, "להציל

 שעה חיי בין חילוק אין לכאורה ד"ולענ

 ההיתר לגבי חילוק שאין כמו) עולם לחיי

, וסיעתו ח"הח ולדעת(, בעבורו שבת לחלל

 חיי רק להארכת גם ממונו כל ליתן יצטרך

 .חבירו של שעה

 נ"פקו במשנת זה על יףשהוס במה ועיין

 ובדרשתו": (ד ק"שבס 79 בהערה נה סימן)

 שנאמרה מבילגורייא צ"הגה של

 שנות באמצע ד"תש בשנת בבודאפעשט

 דרך בחוברת שם ונדפסה) הגדול הזעם

 אחיו בשם הלכה פסק פירסם(, צדיקים

 מבעלזא א"מהר ר"האדמו' ה קדוש הגדול

 אל חכמנו שאמרו פ"שאע, ה"זצוקלה

 כל לפזר אדם מחויב, מחומש תריו יבזבז

 כל איש יתן אם ואפילו, נפשות להצלת הונו

 ומחויב חובתו ידי יצא לא עדיין ביתו הון

 ולדפוק הפתחים על ולחזור להשתדל עוד

 לי כתב וכן... באורך ש"עיי, נדיבים בתי על

 דלכאורה' א"שליט קנייבסקי ח"הגר רבנו

 החתם ת"בשו ר"שו, 'ממונו כל ליתן צריך

 לא'ד דבלאו (,ז"קע סימן מ"חו) ופרס

, ממונו כל ליתן צריך 'רעך דם על תעמוד

 דאף ליחיד היינו זאת דכל הוסיף אולם

 ימות כ"שאח חשש אין ממונו כל כשיתן

 על אולם, יפרנסו הציבור אלא ברעב

 לפדות ממונם כל שיתנו נאמר לא הציבור

 שימותו נפשות סכנת בזה יש שהרי השבוי

 להתבונן יש ז"לפ אמנם ,ברעב מהם חלק

 בשנות פירסם מבעלזא א"דהמהר בהא

 להצלת ממונו כל ליתן שחייבים הזעם

 לכלל הוראה זה היה והתם, הנפשות
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 דלא זה ולכאורה, כן כולם שיעשו הציבור

 דבמקום לחלק יתכן אכן, סופר כהחתם

 חייבים, 'ודאי' נפשות סכנת לפנינו שיש

 של דסכנה 'חשש' בזה שיש אף להצילם

 במקום מיירי סופר והחתם, רעב חרפת

 הציבור ובזה דהשבוי סכנה חשש רק דיש

 להם גם יש ז"דעי ממונו כל ליתן צריך לא

 . ל"עכ ,"ועיין, רעב סכנת חשש

 חייב לא שהוא שבמקום נראה לכאורה

 ממונו כל יתן שאם וכגון, ממונו כל לתת

 חבירו גם כ"א, בעצמו נ"קויפ לסכנת יכנס

, חבירו ממון בגזלת עצמו יללהצ אסור יהיה

', תוס בדעת (:ס) ק"בב המבואר הדין כל כי

 הוא, חבירו בממון, עצמו להציל שאפשר

 ממונו לתת צריך היה חבירו שגם מכיון רק

 נג סימן, ג בשער שנתבאר כפי, ולהצילו

, א"הרשב ת"בשו שייסד מה פ"ע, ז אות

 כל לתת מחויב שלא לשיטות אכן. ש"עיי

 הכיצד, בזה לעיין יש, חומש רק אלא ממונו

, חבירו של ממונו בכל עצמו את להציל יכול

, ממונו כל לתת צריך היה לא חבירו גם והרי

 . ע"וצ

 סימן) נ"פקו למשנת בהוספות עיין זה כעין

 לעיין ויש": שכתב, (ה ק"ס ו אות נה

 ומי, אנשים לשני להרוג שרוצה ם"בעכו

, יפטרנו זוז מאה נפשו כופר לו שיתן

 שניהם הרי, זה דבמצב, 50 רק יש א"כאוול

, מחבירו 50 לגזול אחד לכל שרי כ"א, ימותו

 ע"וצ, חבירו בממון נפשו להציל דמותר

 להכותו או בחבירו לחבול לו מותר האם

 ולא דחבירו בממון הוא שיזכה כדי ולדוחפו

, ו ק"בס שם וכתב, "דידה בממון חבירו

 לתת חייב שאינו דבדבר נתבאר שהרי

 לקחת רשאי אינו חבירו גם, לחבירו ומעצמ

 דאינו וכיון, עצמו את להציל, בכח ממנו

 צריך, לחבירו, שלו 50-ה את לתת חייב

, בכח לו לקחת אסור חבירו שגם להיות

 רשאי יהיה שלא ש"וכ, עצמו את ולהציל

 'וכו בו לחבול

 הצלתו פעולת יועיל אם שספק במקרה

 ליתן יצטרך לא ע"לכוש נראה, חבירו את

 התשובות מדברי ש"מכ והוא, ממונו כל

 בסוף שהובא( שסו סימן ג"ח) והנהגות

 בסוף שם כתב כך ואכן, הקודם ק"הס

 אין שמספק, לעיל דברינו ולפי": סימןה

 מסתברא, רב ממון להוציא אותו מחייבין

 זה וכעין, לדרוש אין ודאי שמאחרים

 ספק ישראל בספק( ד"ל ק"ס' ד) ז"באהע

 אין ממון לענין אבל, צילולה חייבין ם"עכו

 שבהצלה לומר ויש, מספק להחיותו מצווין

 חייב שהוא ניצולים רובם פ"שעכ או ודאי

 ישראל בית כל גם, לחייו לדאוג ג"בכה

 מחייבין אין שלדברינו בספק אבל, חייבין

 אם, ממונו או בגופו אותו כופין ולא, אותו

 יחיה שאולי זאת פעולה שיעשו משתוקק

 לך ואין, צדקה מדין לו לעזור חייבין בכך

 ."כמוהו צדקה

 להמיתו  עשיית ניתוח העלול -סימן נו 
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רווח מול "כידוע בכל ניתוח צריך לחשב 

, כלומר סיכויי הסיכון אם הניתוח "הפסד

אם הניתוח יצליח. והוה  "רווח"יכשל, מול ה

שהרב הגאון ר' בצלאל אדלשטיין עובדה 

ק "הגרנא הגיע קמיה דרבינו מרן "שליט

לגבי תלמידו שרוצה א, ושאל "שליט

לעשות ניתוח 'קיצור קיבה', אלא שנסתפק 

ששמא אסור לעשות זאת שהרי יהיה לו 

בעיה לאכול כזית מצה תוך כדי אכילת 

וענה מרן, שבלי שום קשר לאכילת פרס, 

מצה, אסור לעשות את הניתוח. ואם יש 

סיכון במצב משקלו העצום, אז שיפסיק 

 לאכול...

ר הגאון רבי שלמה גוטפריד "מנם מווא

א, אמר לי שמסתבר שהוראת מרן "שליט

היתה בעבר בתקופה שרק התחילו לעשות 

כ אם יצליח "ניתוחים אלו, ולא היה ידוע כ

או לא, ואכן בהתחלה היו הרבה תקלות. 

אבל כיום מותר, שהוכח כניתוח אמין )אף 

שבכל ניתוח יש קצת סיכון(. והוסיף שמי 

תוח קיבה, סימן הדבר שניסה שנצרך לני

כבר כל הדיאטות, ולא הצליח לעמוד בהם, 

כ המצב שנמצא בו עם שומן רב, הוא "וא

)ואחוזי הסכנה בזה  עצמו מצב של סכנה

מאחוזי הסכנה שיש בניתוח,  הם יותר

. ניתוח(ב סיכון 0.5% -כ שיששכיום ידוע 

ח "שנה הורה מרן הגר 35וסיפר עוד שלפני 

א לעשות ניתוח לב פתוח, ל ל"גריינמן זצ

והגדיר זאת כרציחה, וודאי ששינה דעתו 

אחרי שבמשך השנים התברר שהניתוח 

 יעיל להצלת חיים.

לגבי 'ניתוחי פלסטיק' לצורך יפוי, היה 

מקום לאסור מטעם שמכניס עצמו לסכנה, 

ק "וכן מטעם איסור 'חובל בעצמו' )עיין ב

צא: במח' התנאים, ובדף צב., צג., לגבי 

תן רשות לחבירו לפצוע אותו או להוריד נו

תכא  סימןמ "א בחו"לו אברים, ועיין ברמ

ב,  סעיףע הרב נזקי ממון "א, ובשו"בשם י

ק ה, ודלא "יט ס סימןמ "א חו"ובחזו

ח מצוה מח(, "כבטורי אבן מגילה כז., וכבמנ

אלא דלמעשה התירו ניתוחים אלו, עיין 

מ "רמט(, אג סימןד "י אסאד )יו"מהר

מ "סו(, חלקת יעקב )חו סימןב "מ ח")חו

ק "לו ס סימןא "לא(, מנחת יצחק )ח סימן

 ק ב(. "קה ס סימןד, וכן בחלק ו 

ר, לגבי ניתוח לצורך יפוי, "עוד אמר לי מו

כשיש צורך גדול וכגון שמפריע איזה כיעור 

להצלחת השידוכים, מותר להנתח, כי היום 

בניתוח הסכנה רחוקה, ושומר פתאים ה' 

י גברים, אם זה לא סתם להתייפות, )ולגב

אלא להסיר דבר שממש מפריע, אין איסור 

אמר לי שודאי  לגבי כליהו'לא ילבש'(. 

עיין לעיל מותר לתרום, להצלת חבירו )

, שהבאנו מחלוקת בזה, וגם פה סימן כה

ר, שהיום שנודע הצלחת ניתוח זה, "אמר מו

 כולם היו מסכימים שמותר(.

אדם לשאול את  עוד עובדה הוה שהגיע

, שיש ניתוח שחייב א"שליטק "הגרנמרן 

נ, אלא שהרופאים "לעשותו לצורך פיקו

הסכימו שאפשר לדחות את הניתוח לעוד 

שנתיים, ואז יהיו מוכרחים לנתח, אלא שאז 

יותר סיכון, ממה שיעשו היום, והורה יהיה ב
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)כן שמעתי ממשמשו  שיש לחכותרבינו, 

ראיתי  שובא, "ש קרליץ שליט"רבי אי

ק כן, בספר 'מפנקסו "שהביא בשם הגרנ

והוסיף שכך הורו , 204 עמודו "של רופא' פ

 .גדולי מורי ההוראה(

שרוב הסיכויים שימות ממנו, לגבי ניתוח ו

אלא שלולא הניתוח ודאי ימות בזמן 

ענה מרן , מה שלעיל בסימן כגעיין הקרוב, 

י "ל, לשאלת הגר"הקהילות יעקב זצ

שם מרן  , וכל תשובתא"זילברשטיין שליט

של הצלחת הניתוח  "רווח"היא באופן שה

הוא רק חיי שעה, אבל כשהרווח הוא 

שיזכה החולה לחיות חיי עולם, היה פשוט 

יעשו את א, ש"י זילברשטיין שליט"לגר

ר הגאון הגדול רבי "וכן אמר לי מו הניתוח.

שמי שחייו חיי  א"שריאל רוזנברג שליט

שיש סיכוי קטן שעה, ויכול לעשות ניתוח 

שינצל ממנו לחיי עולם, רשאי לעשותו 

 וארבעה"ד(: -ב ז, ג-מלכיםנביא )ב כדמצינו

 ויאמרו השער פתח מצרעים היו אנשים

  עד פה ישבים אנחנו מה רעהו אל איש

 בעיר והרעב העיר נבוא אמרנו אם. מתנו

 לכו ועתה ומתנו פה ישבנו ואם שם ומתנו

 ואם נחיה יחינו אם ארם מחנה  אל ונפלה

( למדה כז:)ז "בעוהגמ' , "ומתנו ימיתנו

 אין - מת ספק חי ספק"מפס' אלו: 

. מהן מתרפאין - מת ודאי, מהן מתרפאין

 לא שעה לחיי! שעה חיי האיכא, מת

 לא שעה דלחיי תימרא ומנא. חיישינן

 העיר נבוא אמרנו אם: דכתיב? חיישינן

! שעה חיי והאיכא, שם ומתנו בעיר והרעב

כ ", וא"חיישינן לא שעה לחיי לאו אלא

ארבעת ל לימדונו שצדקו בחשבונם "חז

 גיחזי ושלושת בניול )והם "צורעים הנמה

הלכו לידי מחנה ש (כמבואר בסוטה מז.

ארם על אף שסיכוי קטן שהיו משאירים 

אותם בחיים, אבל כיון שודאי שאם לא 

חיי ") ילכו אליהם ימותו תוך זמן קצר

ם, בשביל , רשאים לסכן עצמ("שעה

הסיכוי לחיות חיי עולם. והוסיף שאם 

 הניתוח יעזור רק להאריך את החיי שעה

שער ב, פרק )כלומר עד יב חודש, כדלעיל 

לו , אין היתר, אפי(ז סעיף, שב140ב, הערה 

שהניתוח יצליח, ורק  50%באופן שיש 

כשיש רוב סיכויים שהניתוח יצליח רשאי 

נתוני ]ולגבי נאמנות הרופאים על  לעשותו

האחוזים, עיין בספר 'מפנקסו של רופא' 

ק "(, שכתב בשם הגרנ189 עמודו ")פ

וכי אפשר לסמוך על הרופאים, " א:"שליט

 .["כשהם אומרים כך וכך אחוזים?!

וכדבריו שאם יש סיכוי )ואפילו קטן( 

, לחיות חיי עולם, שמותר להצלחת הניתוח

 משה אגרות ת"בשולעשותו כן מצינו 

 בית ת"בשוע ", וע(נח סימן ד"יו ,ה חלק)

 .(א"ס סימן ד"יו ,ב חלק) אבי

(, קמ עמודד "ע בספר 'פאר הדור' )ח"וע

שוב אירע מעשה בילד רך, תינוק "שכתב: 

של בית רבן, שנצרך לנתחו במוח, אולם 

פרופסור אשכנזי חכך בדעתו אם לקבל 

, ואמר שסיכויי הילד עליו את המשימה

, הביאו להשאר חי הם ביחס של שני אחוז

, א שפסק לנתח"את המקרה לפני החזו
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ואמר: 'יש רופא שמעוניין לנתח ואין 

לדבריו משקל, אבל רופא זה בר סמכא, 

שיש מעט אחוזים של תקוה ואם הוא קובע 

משמע שעוד נותר מה לעשות, וממילא 

 75, ובהערה "פ תורה לנתח"מחוייבים ע

שם, הביא שביקשו מאביה של ילדה חולה, 

מתוך ידיעה הסכמה לניתוח  שיחתום על

שאין כמעט שום סיכוי להצליח, ואמר לו 

אם לדברי הרופאים אין סיכוי "א: "החזו

להצליח, מוטב תוציא את בתך מבית 

 . "חולים

ועוד בעניין רופא שאומר 'אין סיכוי', סיפר 

ברג ר הגאון הגדול רבי שריאל רוזנ"לי מו

שנה נכנס קמיה מרן  40א, שלפני "שליט

ל, לגבי ילד של ידידו "נמן זצייגר ח"הגר

, שאין סיכוי שהרופאים בארץ אמרו נואש

לטפל בו, אבל רופאים באמריקא נתנו 

אחוז, אלא שבשביל  20סיכוי של 

הטיפולים שם מלבד ההוצאות הכספיות 

לשנתיים  הרבות, יצטרכו גם לעבור דירה

לאמריקא, והדבר קשה להם, שאינם 

קום בקיאים בשפת האנגלית, וכן מ

עבודתם בארץ, ומוסדות הלימוד של שאר 

ל, שאם "ח גריינמן זצ"וענה הגר 'וכוהאחים 

אחוז,  20הרופאים באמריקא אומרים שיש 

ז יש איזה סיכוי להצילו "זה אומר שבכ

חי עד  "ילד", ואכן ה'וכוושחייבים ליסוע 

לפשר  ר"היום הזה..., ושאלתי את מו

ח, והרי המחלה הגיע "תשובת הגר

ם, אלא שניתנה רשות לרופא משמיי

ואם עשו  ,כדלעיל סימן זלרפאות 

והלכו לרופאים כאן בארץ  "השתדלות"

וע ס לא מדובר כאן באפריקה...(, מד")וסו

כ ", ולעשות כ"להשתגע"באמת צריכים 

השתדלות מפרכת? והשיב לי, שרופא 

שאומר שאין סיכוי, הוא לא רופא בכלל, 

אי על , ק"ניתנה רשות לרפאות"וממילא ה

מי שכן נותן סיכוי, וזה היה בנמצא רק 

 . באמריקא

ועוד לגבי דברי הרופאים  במספרי 

האחוזים, עיין בקובץ 'עץ חיים' )שנה יא 

קפג(, שהביא -קפב עמודחוברת א, 

מ(, לגבי "ד פיינשטיין )בנו של האג"מהגר

אמירת הרופאים שיש להפיל את העובר כי 

, וענה: אחוז סכנה לאם בלידה 20עד  15יש 

...זה הכל נוסחאות, כשאומרים הרופאים "

שלא יודעים באמת שיש סכנה להאם... 

ודווקא אם הרופאים היו אומרים שזה ודאי 

אחוז, זה יהיה מספיק, ולא צריך רוב של  50

 15אחוז, אולם לומר על חששות של  51

  ."אחוז, זה שום דבר

 

 עמודכתב בספר פאר הדור )שם, עוד 

מקרים להפך. אחד החולים  היו גם"קמא(: 

והסיכוי נתחוור שלקה בסרטן המוח... 

, 5%לחולה שישאר בחיים אחרי ניתוח הוא 

... הרופאים לא א פסק: 'לא לנתח'"החזו

עשו כעצתו... והחולה מת... שאלתי את 

א מה ראה להתעלם מן הסיכויים "החזו

שהניתוח יועיל, השבני: 'מה אחוז הטעויות 

בערך', אמר  25%תי: 'באבחנה מוחית', עני
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על פני חמשת  25%-לי: 'ביכרתי את ה

 ."האחוזים שהזכיר הפרופסור...

 עמודו "ע בספר 'מפנקסו של רופא' )פ"וע

א, "ש קליין שליט"בשם הגרמ(, 212

שימות בניתוח, אין לנתח, אף  70%שכשיש 

ע "עו ,שימות 100%שבלי ניתוח יש כמעט 

אין , בשם גדולי הפוסקים ש215 עמודשם ב

ע "וצ לנתח שסיכוי גדול שימות מהניתוח,

ל שמשמע שמספיק סיכוי קטן "מכל הנ

ואכן  לחיי עולם, כדי לבצע את הניתוח.

 לשפר את איכות החייםשהנידון הוא 

לקחת סיכון , מובן שאין המיוסרים מאוד

ז ", פשם)בניתוח העלול להרוג, וכדכתב 

שם  אפילוו (, בשם מורי הוראה,245 עמוד

א, שיש "ש רוזנברג שליט"ר הגר"מוהביא מ

לנתח בשביל לשפר ייסוריה, על אף הסיכון 

 שישנו.

)מור וקציעה  ץ"ע בדברי היעב"ובעניין זה ע

 ק"ס) א"מג כתב"שכתב:  שכח(, סימןח "או

 אם צריך אומר רופא שאם ז"רדב בשם( ו

, אותו כופין התרופה לקבל החולה רצה לא

 מהשתמש למנוע כשרוצה דוקא ל"י

 מפני נמנע אם אבל... הודאית פואהבר

. כופין אין... בדוקה לרפואה מחזיקה שאינו

 אותה לו שמזקת הוא חושש אם ש"וכ

 צריך האומר הרופא לו שסדר תרופה

 ו"ק להכריחו רשאין אין בחול אפילו

 שיש שבגלוי ומכה בחולי רק... לשבת

 בהם ברורה והכרה ודאית ידיעה לרופא

 לעולם ודאי ורהוגמ בדוקה בתרופה ועוסק

 ענין בכל סכנה במקום המסרב לחולה כופין

 לרפאותו לרופא רשות תורה שנתנה ואופן

 פיה ולהרחיב שבמכה חי בשר לחתוך כגון

 אפילו שבר ולחבוש מורסא ולהפיס

 לו ולתקן( ממות להצילו כדי) אבר בנטילת

 מזור ממנו ולהגות ורטיה אספלינית

 משקין ולהשקותו טריה ומכה לחבורה

 מבריאים דברים ולהאכילו מזיעים

 בדוקים ומנקים ממרקים או ומסעדים

 ג"כה כל מזיקים ובלתי שמועילים ובחונים

 כרחו בבעל אותו ומעשין לו עושין ודאי

 הוא אם בו משגיחין ואין, נפש הצלת משום

 אלא, מחיים מות ובוחר ביסורין רוצה אינו

 לכך הוצרך אם שלם אבר אפילו לו חותכין

, בכולה תכלא שדי יהא שלא ממות למלטו

 של רצונו נגד נפש לפקוח הצריך כל ועושין

 ולא משום כך על מוזהר אדם וכל החולה

 בדעתו תלוי הדבר ואין רעך דם על תעמוד

, עצמו לאבד ברשותו נתון ואינו חולה של

 להציל כדי נפשות בספק שבוחרין יש אבל

 עצמן שמוסרין כאותן קשין מיסורין עצמם

 וחצץ ובגיד שבכיס אבן מפני לחתוך

 קשה בצער מאד אותן הכואב הכליות

 לעשות אותן מניחין ולאלה ל"ר כמות

 פעמים שכמה מחמת מוחה בלי כחפצם

 להם יש העלולים מ"מ, ונרפאים נושעים

 לא בכאב סכנה שאין וכל לעצמם לחוש

 להכניס הותר לא, בחול אפילו עבדי שפיר

 פי לע אף נפשות סכנת בספק עצמו אדם

 קרבו רבים גם, ונצולו כן עשו שהרבה

 לגמרי הותר לא לפיכך, החתוך י"ע מיתתן

והובא גם ) ץ"היעב ל"עכ ,"בחול אפילו
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 אליעזר ציץ ת"שווכתב ב .(סימן כגלעיל ב

 לומר ניתן"ק ה(: "סוף ס יג סימן ד חלק)

 והיינו. יהודי רופא י"ע גם ץ"היעב שכוונת

 המסדר יהודי רופא בידי גם ממחין שאין

 ."הניתוח את

(, כתב: יז פרקסוף  ,כה סימן ,י חלקושם )

 לעשיית היתר צד מזה נלמד פ"עכ..."

 נוראים ביסורים ע"ל שנתון למי ניתוח

 סכנת בה שאין פי על ואף מחלתו בגלל

 וקציעה במור ל"ז ץ"שהיעב דבר. מות

 ברור היתר העלה ולא מאד בזה התלבט

 וכתב. שם ד"בח אליעזר ציץ בספרי כמובא

, בידו למחות אין מסכים החולה שאם רק

 דלא לעצמם לחוש להם יש העלולים אבל

 מסתמן בהאמור אבל. ש"כיעו עבדי שפיר

 .א"ל הצי", עכ"בזה היתר הוראת לפנינו

 סימן יג חלק) הלכות משנה ת"שובע "וע

 אהרן כפי בספר וראיתי..."(, שכתב: קכט

 מצטער בנידון להסתפק שיצא( פראג)

 מן להנצל ניתוח לעשות ורוצה חולי מחמת

 דעת לפי הוא שקול והספק הצער

 ספק ימות שספק כלומר שימות הרופאים

 לו יעשו לא או ניתוח לו יעשו בין ימות לא

 אם ספק יש כ"ג ניתוח לו יעשו ואם ניתוח

 לכאורה משמע ז"ע' ובגמ יצליח הניתוח

 ם"דעכו מהן מתרפאין אין מת דבספק

 שקול דהספוק היכא ז"ולפ ליה קטיל ודאי

 ח"תו ועיין ניתוח לעשות שמותר אפשר

 שימות קרוב יותר ם"דעכו כ"ג ל"שס שם

 . רפואה בלי אותו יניח מאלו

' וכו מת ספק חי ספק שם כתב ן"הר ומיהו

 ם"עכו ליה קטיל דילמא למיחש דאיכא

 ספק דרק משמע יחיה אולי שיניח ומוטב

 שקול דהספק כיון ינתח ולא יניח הכי אפילו

 היכא נסתפק ושוב, עדיף תעשה ואל שב

 הוא, שעכשיו אלא ל"וכנ שקול דהדבר

 ספק שהוא הגם הניתוח י"וע גדול בצער

 לו יהיה ולא יתרפא יצליח אם מ"מ שקול

 להתרפאות לו מותר אי נחת חי' ויחי צער

 אותו יהרגו שמא חשש דליכא דכיון וכתב

 שמכוין ספק ואין מתכונים לרפואתו דודאי

 הכונה כל אדרבה אלא מיתה לשם ו"ח

 ברצון' תלוי והרפואה ולרפאות להציל

 ישראל ברופא ג"כה כלל בידו ואינו הבורא

 ם"עכו וברופאי עצמו למסור דמותר אפשר

 שהאריך מה ש"ע דאסור אפשר החשודים

 לפקפק שיש הגם וישרים נכונים בדברים

 ל המשנה הלכות.", עכ"ענינים בקצת

דוד קי  ישעיה רביכתב לי בזה הגאון ו

 מתמה (,ו"ל, ג) ד"יו מ"אג ת"בשו א:"שליט

 מארבעה למילף שייך איך פ"הגרמ

 שגיחזי, בניו ושלשת גיחזי שהיו המצורעים

 להם שאין הדיוטות מארבעה אחד הוא

 יוחנן' ר מיניה יליף ואיך, לעולם הבא חלק

 על אלא התורה דרך פ"ע אינם דמעשיו

 מגיע ושיההק חומר מתוך. עצמו רצון דעת

 צריך לכן, ל"וז, מחודשת למסקנה פ"הגרמ

 בזה תלוי התורה דדין אומר יוחנן' דר לומר

 ספק עדיף דלאינשי דכיון האינשי בדעת

 אמרינן לכן שעה חיי מוודאי גמור חיות

 בספק ליכנס התורה מדיני גם דמותר
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 וודאי בזה שמסכן אף גמורים חיים הצלת

 שתלוי ןוכיו, חיישינן לא שלכן שעה דחיי

 מגיחזי הגמרא הוכיח שפיר האינשי בדעת

 .כ"ע .עצמן לדעת שעשו בניו ושלושת

 מת ספק חי ספק": שם ז"בע איתא ולכן

 ספק רופא ירפאנו לא שאם חולי - י"רש]

 - י"רש] מהן מתרפאין אין[ ימות ספק יחיה

 אולי שיניח ומוטב ליה קטיל ודאי ם"דעכו

 - י"רש] מהן מתרפאין מת ודאי[. יחיה

 ואין ימות ירפאנו לא שאם דידעינן היכא

 מהן מתרפאין לרפאותו ישראל כאן

 מיית הכי בלאו הא ליה עביד מאי ם"דעכו

 לא שעה לחיי... [ם"העכו ירפאנו ושמא

 ."חיישינן

 ביומא דאמרינן והא :ל"וז' התוס שם וכתבו

 לחיי לחוש בשבת הגל את עליו מפקחין

 כאדה למימר דאיכא חיישינן אלמא שעה

 לא אם דהתם לטובתו עבדינן ודהתם

 מן יתרפא ולא תחוש אם והכא ימות תחוש

 שבקינן וכאן ימות ודאי כוכבים העובד

  הספק למעבד הודאי

 וחולי מכה כל, א:ה"קנ ד"יו ע"בשו פסק וכן

 שבת עליהם שמחללים סכנה בהם שיש

 שאינו כוכבים מעובד מתרפאים אין

. דמים לשפיכת דחיישינן ...לרבים מומחה

 אין מת ספק חי ספק הוא ואפילו

 מת ודאי הוא אם אבל. ממנו מתרפאים

 חיישינן לא שעה דלחיי ממנו מתרפאים

 .בהא

' בהג עיין, (ו, קנה סימן) ת"בדרכ כתב

 לא כי בזה המחקר על שעמד שלמה חכמת

. שעה חיי של השיעור היא כמה נתפרש

 או שנה תוך למות סופו דאם לומר ואין

 איך כ"דא שעה חיי נחשב יהא נמי שנתיים

 אדם כל סוף הרי, עולם חיי לה משכחת

 סוף, מאה או' ב או אחת שנה לי ומה, למות

 הכל נחשב יהא כ"וא, יחיה לא לעולם סוף

 ימות אם דדוקא לומר ודוחק. שעה חיי

 ימות אם אבל שעה חיי נחשב חולי מאותו

, אינו דזה, שעה חיי נחשב לא אחר מחולי

 וכתב. אחר מחולי או זה מחולי לי דמה

 דשוח ב"י חי אינה דטריפה ל"מדקיי דמהא

 לא, חדש ב"י בתוך זו מחולי למות וסופו

 עומד אם אבל. שעה לחיי רק חייו נחשב

 חיי נחשב לא, חדש ב"י לאחר רק למות

 .עולם חיי רק שעה

 מסוכן, א"קי סימן ציון בנין ת"בשו כתב

 מרפואתו נתיאשו וכבר למות שנוטה

 ...רפואה לו לעשות רוצה מומחה ורופא

 לא אם אכן, ממות שתצילהו שאפשר

 מת היהמש יותר במהרה ימות אז תצילהו

 להתיר יש אם, זו דרפואה מעשה בלא

 לעת ישראל י"ע או נכרי י"ע כן לעשות

 מספק רציחה ספק איסור חמיר וכי. הצורך

 לחלל התירו שהרי, שבת חילול איסור

 דאפשר ףא נ"וקיפ משום ס"לחשיב שבת

 בלא גם' שיחי אפשר או ימות כ"שאעפ

 לחלל ספיקות לכל התירו מ"מ, זו רפואה

 שיש כ"כש סקילה דאסור החמור שבת

 משום דסייף רציחה איסור ספק להתיר

 בועז יומא י"התפא וכתב. כ"ע, נ"וקיפ ספק

 לעשות היתר ל"נ ומזה, ל"וז, א:ח
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' שא אף הפאקקען של אינאקולאטיאן

 פ"עכ, ינאקולאטיאןהא י"ע מת מאלף

 הסכנה, הטבעים הפאקקען בו יתהוו שאם

 ע"א להכניס רשאי ולכן, יותר קרובה

 מסכנה ע"א להציל כדי רחוקה בסכנה

 אבות י"התפא כ"מש ע"וע. כ"ע .קרובה

 ושם. העולם אומות חסידי אודות א:ג בועז

 מחסידיהן כמה רואים...": ל"וז, כתב

 יןומאמינ בראשית יוצר שמכירין שמלבד

 ועושין אלקית שהיא הקדושה בתורה

 מהן וכמה, לישראל גם חסדים תוגמיל

 כהחסיד, עולם באי לכל ביותר שהטיבו

 שעל הפאקקענאימפפונג שהמציא יענער

 מחולי אדם בני רבבות כמה ניצולים ידה

 .כ"ע ...וממומין וממיתה

 עייןו. ב"נ סימן ד"יו אש אמרי ת"שו עיין

 מרופא :ל"וז, בשכת ה"ע:ג י"שבו ת"בשו

 דקרוב חליו את שחלה' א חולה על מומחה

 ימות שודאי אומדין הרופאים וכל בו למות

 עוד שיש שאומדין אך יומים או יום תוך

 וגם מחליו שיתרפא שאפשר אחת רפואה

 אינו אם זו רפואה יקח שאם להיפך אפשר

, שתים או שעה תוך מיד ימות ו"ח תצליח

 לחיי שינןחיי או זו רפואה לעשות מותר אי

 זה שדין הואיל? עדיף תעשה ועל ושב שעה

 מתון להיות וצריך ממש נפשות דיני הוא

 בשבע ופוסקים ס"מש כזו בשאלה מאוד

' א נפש המאבד כל כי ובדיקות חקירות

 זו רפואה י"שע אפשר אם 'וכו מישראל

 לא ודאי מחליו לגמרי יתרפא לו שנותן

 לעשות אין מ"ומ ...שעה לחיי חיישינן

 מתון להיות צריך רק כן כפשוטו ופאהר

 מומחין רופאים עם לפקח בדבר מאוד

 דמינכר רובא דהיינו דיעות רוב פ"ע שבעיר

 כ"ע דעת לקלי לחוש שיש לפי כפל שהוא

 והסכמת הרופאים דיעות רוב כ"ע יעשה

 בינת) אדם החכמת וכתב. שבעיר החכם

, (ג"צ אות ג"ע ח"פ כלל ה"או שער אדם

 ורופאים עלמא ליה יףדתק חולה" :ל"וז

 ובודאי יאוש לאחר שהוא אומרים מומחים

 רפואה לו ליתן לנסות שרוצים רק, ימות

 שימות אפשר או שיחיה להיות יכול ואז

 ג"ואע דמותר לי נראה. מותר אם תיכף

 את עליו מפקחין ולכן שעה לחיי דחיישינן

 אלא נצרכא לא ביומא ואמרינן בשבת הגל

 הביאו '...וסהת כתבו כבר, שעה לחיי

 בימי ולכן. לטובתו חיישינן דלעולם ...ז"הט

 שפיכות על חשודים ם"עכו שהיו ס"הש

 בספק אפילו מהם להתרפאות אסור דמים

 מת ודאי הוא אם אבל, מת ספק חי

 שמא לחוש דיש ג"אע מהם מתרפאים

 לא שעה דלחיי ל"קיימ מיתתו יקרב

 כ"וא. ימות בודאי כ"דאל כיון בהא חיישינן

 לחיי חיישינן ולא לטובתו עבדינן נ"ה

יסוד זה  ח]ולכאורה יש להוכי ל.", עכ"שעה

ממה דמצינו בספר חסידים שמותר להזיז 

גוסס מפני הדליקה, אף שיש חשש 

לעיל בשער הובא  ,שבהזזתו יהרגנו בידיים

 .[ש עוד", ועייה סעיףב, פרק ג, 

 :ל"וז, א:ב"של ד"יו מאיר בית ת"בשו כתב

 לו לעשות אז מותר םא בברלין נשאלתי

 רפואה י"שע שמסופק מומחה י"ע רפואה



977 

 

  

 רפואה לו יעשה לא אם ואומר לו תעלה

 לא הרפואה אם לחוש שיש אלא ימות ודאי

. מיתתו קירוב הפעולה י"ע יהיה תעלה

 המבואר י"עפ דשרי דעתי לעניות ויראה

 לא שעה דלחיי' א סעיף ה"קנ סימן

, כתבש (ב, ה"קנ) ת"בדרכ עייןו. חיישינן

 על) ץ"הרשב חידושי סימןב עייןו, ל"וז

 ק שם(,"ח. והביאו בשטמ כתובות מסכת

 שבר לו שיש שנה בן בתינוק שנשאל

 המעיים יוצאין בוכה כשהוא ולפעמים

 כולם והרופאים ,תומו שערי עד ומגיע

 למכתו תרופה שאין אחת בשפה אומרים

' א מומחה רופא אצל שילך לא אם

 ולהחזיר השבר במקום לחתוך זו במלאכה

 במקום ולתפור למקומם ני מעייםלהב

 אומן אשר ומנוסה בדוק הוא וכבר. השבר

 גדולים אנשים לכמה מרפא ההי זה

 ימות לא אם גדולה סכנה הוא אך. וקטנים

 לא אם זה לדבר מזדקק ואינו זה י"ע האיש

 בידו החולה שנותנין לו וחותמים שכותבין

 גיסא לאידך גם אכן. ל"ר למות או לחיים

ני הב יוצאין אם ותומ בסכנת הוא יום בכל

 בתינוק ובפרט להחזירן יוכלו ולא מעיים

 ...מבגדול יותר בסכנה הוא השבר חולי כזה

 להתיר זה בענין ההוראה נתפשטה שכבר

 ומעשים המנהג נתפשט שכבר מה ובאמת

 ,"...סמים רפואות ליטול חולי לכל יום בכל

  .(מ"ש, ב) דוד בית ת"שו ע"ע. ל"עכ

 דעה יורה - ב חלק) אחיעזר ת"שוועיין ב

 השאלה ובדבר"ק ו(, שכתב: ", סטז סימן

 והרופאים בחולה ת"מעכ שאל אשר

 היחי לא תוחינ בלא כי אומרים המומחים

 אפשר ניתוח י"וע חדשים מששה יותר

 יותר וקרוב מאוד מסוכן תוחיהנ אך ה,שיחי

 ז"עהגמ' במ נראה לכאורה מהרה שימות

 לא שעה דלחיי מתרפאין מת דאידו :(כז)

 באופן אף שיתרפא דאפשר היכא חיישינן

 ראיתי שוב. מרפואתו שנתיאשו כל רחוק

 ת"בפ הובא (ה"ע סימן) י"בשבו הוא שכן

 סימן) א"הרשב ובגליון (ט"של סימן ד"יו)

' להג ר"ח ציון בנין בתשובת הוא וכן (,ו"של

 ביומא ישראל ובתפארת עטלינגער י"ר

 שעה חיי בין חילוק דאין טהפשו והסברא

 איזה או םייומי או יום של מועט לזמן

 ח"בדק) חכמים משנת פרבס ןויעוי חדשים

 ישראל ברופא שנסתפק ,(ם"עכו בהלכות

 היינו חיישינן לא שעה דלחיי דהא שרי אי

 במכה ל"י ולכאורה, נכרי מרופא להתרפא

 יעשו לא ואם טריפה בגדר שהוא פנימית

 ב"פ) ם"הרמב כ"וכמש תימו בודאי ניתוחה

 הטריפה את בהורג (,ח"הל רוצח מהלכות

 ויאמרו טריפה שזהו בודאי ידוע אם דפטור

 באדם תעלה לה אין זו שמכה הרופאים

 אין כ"א אחר דבר ימיתנו לא אם ימות ובזה

 ל"י ז"ולפ בטריפה רציחה דין בזה

 ט"פ) תבכ ם"הרמב דהא קילא דבישראל

 בהורג חייב חנ דבן (,מלכים מהלכות הל' ד

 כיון נראה הדבר בעיקר אולם הטריפה את

 בזה שיש היכא חיישינן לא שעה דלחיי

 דוחה נפש קוחיפ וספק נפשות הצלת ספק

 ישראל רופא בין מ"קנפ אין כ"א ,שעה חיי

 והעלה נסתפק חכמים משנת בספרו ,ונכרי
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 כמו השיחי השקול ספק השיהי דצריך שם

 שעה דלחיי מהא אולם מיד שימות ספק

 בדבר חילוק דאין משמע חיישינן לא

 לא ניתוחה בלי בודאי שימות ובאופן

 )ג, עה( י"השבו כ"כמש שעה לחיי חיישינן

 שצריך ח"במשנ שהעלה מה עוד ש"ויעו

 שראוי ובודאי פעם בכל ד"בי רשות

 הרופאים דעת על ולסמוך בזה להתבונן

 ל האחיעזר.", עכ"מומחים היותר

 רופא בין מ"נפ אין כ"א..."ולגבי מה שכתב 

, יש לעיין מדוע באמת לא "ונכרי ישראל

)באופן  למנתח יהודי בדווקא יהיה עדיפות

שהחולה מוגדר כטריפה(, שהרי יש חשש 

ומדין שימות החולה תוך כדי הניתוח, 

שיהיה איסור לפני עיור, באיסור רציחה, 

ל שאין "עדיף לקחת מנתח יהודי? ושמא י

רענו שלטובת ע, דכיוון שהכ"לחוש ללפנ

החולה עדיף לעשות את הניתוח על אף 

שכרוכה בזה, אין שום איסור  הסכנה

ר הגאון רבי "אלא שממו רציחה בדבר.

א שמעתי שמדין "שלמה גוטפריד שליט

שמנתח יהודי 'הקל הקל תחילה', עדיף 

. ואמנם ינתח )באופן שהמקצועיות שווה(

 על תמה(, שו"ל:ג ד"יו מ"אג) ת"בשועיין 

 טריפה הריגת איסור דודאי אחיעזרה דברי

 איכא דמי', נח בבן כמו בישראל גם חמור

 ואין, 'אסור ולנכרי שרי דלישראל מידי

 איסור מ"דמ, מיתה חייב דאינו מהא ראיה

 אולם .נח לבן כמו לישראל יש דאורייתא

 התפלא חכמים המשנת דברי על גם

 לרופא נכרי רופא בין לחלק שאין, פ"הגרמ

 ישראל לחולה ירוהת דאם ישראל

 לא וגם סיכון בזה שיש אף להתרפאות

 ודאי, הגוי הרופא של עיור ללפני חשש

 ואין, לטפל מותר ישראל לרופא שגם

 .לנכרי ישראל בין בזה לחלק

 121 עמודאסיא, -ועיין בספר עמק הלכה

ש קלוגר בספרו 'ספר החיים', "בשם הגר

שכשיש מח' בין הרופאים אם ימות 

כשרוב  אפילוא לנתח, ובניתוח, עדיף ל

 (,122-123 עמוד. ושם )דיעות בעד הניתוח

ה לחיי(, שניתוח "ז כז: ד"הוכיח מתוס' )ע

להארכת חיי שעה בלבד, מותר לעשות רק 

כשרוב הסיכויים שהניתוח יצליח, שהרי 

ל אמרו "מסתבר זה הוא טובתו, ותוס' הנ

 27ובהערה  שתמיד אזלינן בתר טובתו.

 סימןב "לב אריה )חת "כתב שכן הוא בשו

שלט(, דעת  סימןד "לה(, בית מאיר )יו

  תורה )שכח, י(.

 ד"יו שם ע"וע, ח"נ:ב ד"יו מ"אג ת"שו יןעיו 

 חולה שהוא אחד בדבר" :ל"וז, שכתב ו"ל:ג

 שלפי מסוכן הוא כזה ובאופן בלבו בנקבים

 בודאי ימות מומחים דרופאים אומדנא

 ולסתום ניתוח לעשות ורוצים קצר בזמן

 ואומרים, בפלאסטיק הנקבים תא

 אפשר יפה הניתוח יעלה שאם הרופאים

 אפשר אבל שנים ועשר חמש עוד שיחיה

 כמה ואחר כ"ע ...תיכף ימות הניתוח י"שע

 (,לה, ב) אריה לב ת"בשו ראיתי שנים

 וכתב ל"הנ מ"אג ת"בשו השואל היה שהוא

 ששני אדם, ל"וז, פ"הגרמ את ששאל לפני

 פאיםוור קיםידיח דיי על נקבו הלב מסתמי
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 ניתוח לעשות שצריכים אמרו מומחים

 של מלאכותיים מסתמים שני ולשים

 והניתוח מת אדם של מסתם או יקטפלס

 י"ע ימות שהחולה ואפשר מאד מסוכן

-ד"ע:ב מ"חו מ"אג ת"בשו. כ"ע, "...הניתוח

 ...הדין אם בענין והנה, ל"וז, כתב, ה

 עולם חיי ספק בשביל שעה חיי שמוותרין

 השקול בספק רשות הוא ...חיוב או רשות

 או הניתוח שיועיל משער הרופא אם אבל

 . כ"ע, "...מחויב גם הוא רפואה עניני שאר

 הוא פ"הגרמ מתייחס אליו נוסף מצב   

 בסכנת האדם את ישאיר הניתוח כאשר

. הסכנה בצל חייו את יאריך ורק המחלה

 שאפשר רק יועיל הניתוח אם אך, ל"וז

 הזמן תחת גדול זמן כזה צבבמ שימשך

, תיכף ימיתהו שהניתוח ספק ויש מועט

 עלול יהיה יפה הניתוח יעלה אם שאף מכיון

 שיעשה אף למות המחלה מצד יום בכל

 הרבה כזה סכנה במצב לימשך אפשריות

 לשון דגם להתיר שאין ד"לע מסתבר זמן

 אם הניתוח י"כשע להתיר שכתב האחיעזר

 שיחיה הוא שהמשמעות יחיה יפה יעלה

 רק ימשך יפה שיעלה כשאף ולא...ודאי

 .כ"ע .שנים איזו אף זמן יותר החיות ספק

 יוכל שלא דבחולה כלומר דמבואר בדבריו 

 יום בכל למות ועתיד משנה יותר לחיות

 והטיפול שעה חיי מוגדר הוא הרי מחוליו

 וגם לחלוטין מחוליו לרפאותו יוכל המסוכן

. מותר זה הרי, משנה ליותר חייו את יאריך

 יוכל לא המסוכן הטיפול אם אולם

 יום בכל ישאר אלא ממחלתו לרפאותו

 אסור, מחוליו ימות שמא תמידי בסיכון

 יש אם אף זה טיפול ולערוך חייו את לסכן

 ביותר העכשווי מצבו את שיאריך סיכוי

 עולם חיי מוגדר אינו שעדיין משום, משנה

 ונמצא, יום בכל מחוליו למות עלול שכן

 .שעה חיי בבחינת שהוא

 עמוד ג"ח לרופאים תורה שיעורי בספר

 ש”רי הגאון מרןבשם  152 עמודו 128

 האחיעזר לשיטת שגם ל"זצ אלישיב

, שעה חיי שחייו מסוכן חולה לנתח המתיר

 דוקא היינו, נמוכים ההצלחה כשסיכויי

, הצלחה סיכויי 30% הפחות לכל כשיש

 שאין, וטעמו. להתיר אין מזה בפחות אבל

 בין המחלוקת את כך כל להרחיב לנו

 שלשיטת וכיון, לאחיעזר חכמים המשנת

 כשהספק אם כי לנתח אין חכמים המשנת

 המיקל, שהאחיעזר להניח יש כן אם, שקול

 אבל, שקול בספק צורך שאין סובר, יותר

, מזו ויתרה. גדול הצלה צד שיהיה לפחות

, י"רש על חולק ן"שהר ל"זצ א"הגריש למד

 ש"עיי

 מי, ל"וז, ב"י-ב"פ:ב שלמה במנחת כתב

 הרופא אין אשר קשה במחלה שחולה

 ז"ה, רגילות בתרופות להצילו סיכוי רואה

 לא שאם ספק שיש דאף ניתוחל דומה

 כאן גם נ"וה, מותר ה"אפ מיד ימות יצליח

 .מסופקת בתרופה להשתמש רשאי שפיר

, ל"וז, ד-ד"כ:ד ד"יו מ"אג ת"בשו כתב. כ"ע

 רוב ויש להצילו ניתוח שצריך החול יש ואם

 גם הניתוח לו לעשות, הניתוח שיצליח גדול

 מה שעצם חשש שאין זמן כל רצונו כנגד
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 גדולה סכנה לו יגרום אותו מכריחים שכך

, א-ג"ע:ב מ"חו מ"אג ת"בשו כתב. יותר

 מכירין שהרופאים ג"כה ובאינשי, ל"וז

 לא ואף, ולחיות להתרפאות לו א"שא

 אבל יסורין בלא חולה שהוא כמו שיחיה

 ימיו להאריך רפואה סמי לו ליתן אפשר

 לו ליתן אין, ביסוריו עתה נמצא שהוא כמו

. כ"ע .שהם כמו יניחום אלא רפואות מיני

 סימן והנהגות תשובות ת"בשו כתב

 שקבעו בחולה נשאלתי, ל"וז, ג"תתס

 שלא סכנה ויש ניתוח שצריך הרופאים

 המ. חלש שלבו מחמת בניתוח יעמוד

 הבאתי כאן רופאים ובאסיפת? לייעצו

 וביארתי זה בנידון ההלכה את בקיצור

 רופאים שני לשאול שצריך דנראה ד"הנלע

 לדעתם ואם לטעות עלול שאחד מומחים

, יחיה לא חודש ב"י שגם ברור הניתוח בלי

 לדעת אם .א: דינים חילוקי' ג יש אזי

 יותר גדולים סיכויים בניתוח יש הרופאים

 להם יודיע, שימות החשש אשרמ שיחיה

 ומותר הניתוח לעשות מדינא שחייבין הרב

 הוא ודאי עכשיו המצב לפי שהרי, להסתכן

 ובניתוח חודש ב"מי יותר לחיות יכול שאינו

 אם .ב ...לחיות ת"בעזהשי יצליח רוב פ"ע

 שיתרפא ואפשר שקול המצב בניתוח

. הניתוח לעשות מייעץ הרב, לא או ויחיה

 למיתה שחוששין מסרבים המשפחה ואם

, אדם בידי ולא' ה ביד נא נפלה וטוענים מיד

 לא בידם, יצליח הניתוח אם שספק כיון

 שלא כיון הניתוח לעשות ולא עצתו לקבל

 אם .ג. תורה דין פ"ע לנתח שחייבין ברור

 פחות) שעה חיי אלא לחיות סיכויים לו אין

 אבל לנתח מוכנים והרופאים( חודש ב"מי

 פחות קלושים הם וייםשהסכ מודים

 מובהקים רופאים שני אבל, אחוז מחמשים

 כיון אז, שיחיה סיכוי איזה שיש מאשרים

 הרב, הניתוח בעצם הוא ימות רוב פ"שע

 רוצים המשפחה אם רק. לייעץ צריך אינו

, שיצליחו אותם ומברך בידם הרשות לנתח

 וישתמט כלל דעתו להביע צריך אינו אבל

 יתן ה"והקב רופא איננו שהוא בטענה מהם

 זה וכל. הנכונה עצה למצוא ובינה שכל להם

 ובלעדיו לחיות יזכה הניתוח י"ע אם מיירי

 כך לחיות להמשיך שיכול חולה אבל. ימות

 ורתוק מוגבל הוא שעכשיו רק, רב זמן

 לקום שיוכל כדי לנתחו ורוצים למיטתו

 חשש שיש ביודעם הגבלה בלא וללכת

 תורה מדין אסור, בניתוח שימות רציני

 הוא יכול שעכשיו כיון לסכנה עצמו להכניס

 ז"בע הגמרא דברי וכל. שמוגבל אף לחיות

 לחיות עתיד שאינו בחולה רק קאי שם

 תשובות ת"בשו וכתב. כ"ע ...שעה חיי אלא

 כבן בתינוק נשאלתי, ל"וז, ה"שנ:ג והנהגות

 פגוע יישאר ניתוח ובלי מוחו ונפגע חודש

 עכשיו בניתוח הרופאים ולדברי במוח

 אבל, במוחו שנפגע במה להצילו אפשר

. כזה בניתוח התינוק שמת שמצוי הזהירו

 ושעלול ההצלה של האחוזים ושאלתי

 אבל. במדוייק לקבוע יכלו ולא למות

 ומקובל זה בניתוח חיים רובם לדעתם

 האיסור לענין ד"ולע...זה ניתוח לעשות

 לא רציחה בזה אין רוב פ"שע כיון רציחה
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 פעולת עושה אדרבה אלא רוצח נקרא

 אחרי נפש בפיקוח הולכין שאין ואף. הצלה

 רוב פ"ע שתולין במקום להיפך היינו, הרוב

 אף להציל שחייבין אמרינן ובזה שימות

 ברוב לתלות ולא שיחיה המיעוט משום

 הולכין אין שלזה מת או ימות הכי שבלאו

 לפעול למיעוט חוששין רק רוב אחר

 כאן אבל. שבת חללל ואפילו, להצילו

 אנו מיקילין למיעוט בחשש אדרבה

 שאינה דעת של למצב חייו ימי כל להכניסו

 פיקוח בכלל שיהא עלול גופא שזהו צלולה

 בכלל הוא דשיגעון בפוסקים כידוע נפש

 הוא בהם וחי מצות עיקר ג"כה כ"וע. נ"פיקו

 נקרא ולא צלולה בדעת שיהא להצילו

 שמענו לא ג"וכה, להצלה כשכוונתו רוצח

 שלא ובלבד ימיו כל שוטה להשאירו שחייב

 כשאין ומיהו ...בחייו פגיעה לחשש ניכנס

 דיהא דמדובר דכיון, בזה ע"יל שיחיה רוב

 י"וע, ומצוות תורה ובלא ימיו כל כשוטה

 שיגיע המצוי במיעוט סיכויים יש הניתוח

 להציל והכוונה, ומצוות לתורה ויבוא לדעת

 המיעוט על גם לסמוך יכול אולי, דעתו

 לפיקוח כמו בדעת חיים לאדם שיהא בכדי

 בזה שהורה אחד גדול בשם ושמעתי. נפש

. ובירור עיון עוד צריך הדבר ד"ולע לאיסור

 בודאי גדול שהוא עד להמתין יכולים ואם

 יכולים עכשיו רק אם אבל, להמתין יש

 הוא האב אם טובא ע"צ, תינוק והוא לנתח

 למיתה ובכשהר הבן חיי לסכן בעלים

 שזהו אומדנא סמך על דעת לו כשאין

 ויש לחיים כשרובם ומיהו. ורצונו טובתו

 ...להתיר נראה נפשות הצלת

 

 ובדבר, ל"וז, ו"ל:ג ד"יו מ"אג ת"בשו כתב 

 שעה החיי בסכנת ליכנס החולה מחוייב אם

 הנה, לאינשי הרגילין חיים ספק בשביל

 שהוא מתרפאין מלשון ה"כתר דייק שפיר

 לחיים הוא כשהרוב אבל ...חיוב ולא היתר

 השקול בספק אבל ...שחייב מסתבר

 חיי על חס הוא דאם לחייבו שאין מסתבר

 בספק ליכנס רוצה ואינו הודאין שלו שעה

 ודאי זמן עוד שירויח ספק בשביל זה לאבד

 ת"בשו ל"וז. עוד כ"מש ש"ועיי כ"ע .רשאי

 אינו כשהחולה ובדבר, ה-ג"ע:ב מ"חו מ"אג

 מחמת הוא אם תלוי, הרפואה יקחל רוצה

 ומתחשב לפניו צער שהוא מחמת או יאוש

 בה להצטער רוצה שאינו זו שעה עם רק

 לטובתו שהוא להרופאים שמאמין אף

 איך מזה שידעו או בזה שיתרפא

 ומעשה שטות מעשה שהוא ...לרפאותו

 ...להם אפשר אם לכפות צריכין תינוקות

 םשא מזה יתבעת שלא באופן היהי וגם

 אין שטות ענין שהוא אפילו מזה יתבעת

 וגם שיזיקהו אפשר הביעתותא כי לעשות

 בעל לעשות שלא טוב יותר ולכן. ימיתיהו

 גם לו שיעשו רוצים שהקרובים אף כורחיה

 עצמה בהרופאה יש ובאם. ..כרחיה בכל

 ליתן נוהגין הרופאים אבל סכנה איזה

 של סכנה שמדת ...להחולה זו רפואה

 אין המחלה מסכנת הרבה תהפחו הרפואה

 עייןו. כ"ע, "...אופן בכל כרחיה בעל ליתן
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 כשהחולה שנשאל ד"ח ז"הרדב ת"בשו

 אומר והרופא פלוני תרופה שצריך אומר

 מרת יודע לב דאמרינן והשיב צריך שאינו

 שיש אלא בתרופה וגם באכילה גם נפשו

 אומר הרופא אם אפילו שבאכילה חילוק

 אם בתרופה אבל לחולה שומעים לו שיזיק

 שהוא לרופא שומעים שיזיק אומר הרופא

 אין נפש פיקוח ומשום בתרופות יותר בקי

 אומר הרופא אם אבל התרופה לו נותנים

 לחולה שומעים יזיק ולא יועיל שלא

 שהוא ג"אע זה על שבת ומחללים ונותנים

 ספק אפילו להקל נפשות ספק כי ספק

 .ש"עיי. ספיקא

 

, ה"בהג ב"פ:ב השלמ מנחת ת"בשו כתב 

 א"א סכנה במקום שגם חושבני, ל"וז

 רגל או יד לקטוע או מסוכן ניתוח לעשות

 הרפואה אם אף, החולה הסכמת בלי

 חוסר של במצב הוא החולה אם אך. בטוחה

 אליו הקרובים המשפחה בני אזי הכרה

 או להסכים אם דעתו את לאמור יכולים

 מסתבר סכנה שאין במצב אולם. לא

 .כ"ע, החולה סכמתה שצריכים

 

 דרופאים, ו"ל:ג ד"יו מ"אג ת"בשו כתב 

 ילך ולא במטה ישכב שאם אמרו המומחים

 אלא ניתוח בלי שנים כמה עוד לחיות יכול

 צער בלא השנים אותן יחיה הניתוח י"שע

 כל כמו דבר בכל ולהתעסק לילך ויוכל

 ניתוח לעשות שאסור ד"לענ פשוט, אדם

 ימות ובבט יעלה לא שאם בסכנה שהוא

 אותן יחיה יפה יעלה שאם ספק בשביל

 .כ"ע, "...צער בלא הימים

 לסיים יש ולכן גיחזי במעשה התחלנו

 שנת מצורע' פ משמואל בשם שראיתי

 נס שנעשה מאחר לתמוה ויש, ל"וז, ג"תרע

 ידיהם על' ה קידוש ובא ידם על לישראל

 גחזי ל"ז שאמרו עד לטובה נשתנו לא למה

 גוררת מצוה ומצינו, ב"לעוה חלק לו אין

 ט"ומעש מצוות להם נגררו לא ולמה מצוה

 מה פ"ע ונראה? לתשובה לבם שיתעורר

 דהנה ה"זצללה ר"אדומו אבי ק"כ שהגיד

 סדר כ"וא, העולם את וברא בתורה הביט

 ולעשות, התורה פ"ע מסודר הוא הטבע

 סדר שינוי שהוא העולם טבע בשינוי מופת

 היהו תורהה מן דבר כעקירת ל"הו, התורה

 ש"כמ סדר יש לנסים שגם ואף. אסור

 הנסתר חלק כמו שזה לומר יש, ל"המהר

 לפי אלא לעשות אין ולמעשה, שבתורה

 שיש לומר שיש ועוד, הנגלה חלק פסק

 כי סדר יש בודאי שלזה רבים נסי בין שינוי

 דרך היתה לא בכלל ישראל התנהגות

 רפואת כמו יחיד של נסים אבל, ו"ח מקרה

 לי נראה כן, לזה דומה זו אין עמןנ צרעת

 ל"ז שאמרו אלא. הקדושים דבריו לפרש

 אחת אות שתעקר מוטב א"ע ט"ע ביבמות

, בפרהסיא שמים שם ויתקדש התורה מן

 מופת לעשות לנביאים מותר היה כ"וע

 במעשיו גחזי אך. עולם של סדרו ולשנות

 ממון עסק ו"ח היה כאילו שהראה נעמן עם

 כ"א, נעמן בעיני ש"ש קידוש עוד היה ולא

 שיתקדש בלי ת"מה דבר עקירת הוי שוב
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 ד"עכת, לאלישע לו חרה שהיטב וזה, ש"ש

 היה דהפגם לומר יש ז"ולפי. ח"ודפח

 מן אחת אות עקר שאלישע היינו באלישע

 נשא' פ ק"הזוה קושיית ידועה והנה. התורה

 קלקל שהרי תשובה מועילה איך א"ע ב"קכ

 דבתשובה רץותי, בחטאו העולם כל את

 הפגמים כל דלאו מובן והנה. כלא אתקין

 גבוה דאיש, שוים התיקונים כל ולא שוים

 גדול יותר הפגם ו"ח פוגם הוא אם במעלה

 מועלת התשובה מ"ומ, פשוט איש מפגם

, שפגם המעלה גדול לאדם אפילו איש לכל

 ואינו, גדול יותר נמי התיקון שלעומתו מפני

. פשוט אדם ןלתיקו גדול אדם תיקון דומה

 אלישע עשה ידו שעל גחזי חטא ומעתה

 והתיקון, מאוד גדול הפגם כ"א, פגם ו"ח

 ושוב, קטן הי בתשובה חוזר גחזי היה אם

 פגם את לתקן הקטן תיקון בכח היה לא

 ז"ק בסנהדרין ל"ז אמרו הנה אך. הגדול

 גחזי את להחזיר אלישע שהלך ב"ע

 י"ע בתשובה חוזר ההי אם כ"וא, בתשובה

 הפגם תיקן שאלישע נחשב ההי לישעא

 מועלת והיתה גדול תיקון נמי התיקון היהו

 יכול ההי לא מעצמו אבל, גחזי תשובת

 .כ"ע, בתשובה להתתקן

 חולה ומשפחתו לבין הצוות הרפואי ויכוח בין - סימן נז

 אופן הטיפולעל 
 שיסורין שכיון, חידש שטרנבוך מ"הגר

 ךלהארי המבקש חולה, למיתה גורמים

 לו שומעים אין, כשיתייסר גם חייו

 ג"פ' )רופא של מפנקסו' בספרהנה  א(

 שטרנבוך מ"הגר בשם כתב(, 211 עמוד

 ברור אם": גוסס החייאת לגבי א"שליט

 יהיה ולא, דעה ללא יחיה ההחייאה שאחר

. להחיותו אם ספק - וידוי בלבו לומר מסוגל

 מצוי גסיסה שלב באיזה ספק יש אם

 כתב עצום וחידוש. "לולהצי יש, החולה

 מחוסר שגוסס(, 131-132 עמוד, שם)

, לרופאים דיווחה שמשפחתו, הכרה

 את שיאריכו בהכרה בהיותו ביקש שהחולה

 שיתכפרו כדי, יסורין במחיר גם חייו

 איננו"ש ק"הגרח דעת ז"בכ, עוונותיו

 ק"הגרנאילו ו, "להנשימו מחוייבים

 ש"והגרמ בעדני ש"הגר הורו וכן, א"שליט

שלא רק שלא מחוייבים  ,א"שליט קליין

 וכןלהנשימו, אלא גם להדיא אין להנשימו! 

: שהוסיף, א"שליט שטרנבוך מ"הגר דעת

 גורמים יסורין שגם, לדעת יש בנוסף"

 . "למיתה

, רוזנברג ש"הגר כדעת מסתבר יותר

 לשמוע ויש יסורים לבקש לחולה שמותר

,  ז"עי חייו יתקצרו לא אם ולהנשימו לו

 להרדימו שיש סבר זילברשטיין י"הגרו

 איסור שיהיה גדול פלא הדבר ד"ולענ ב(

 דנהי, זאת שמבקש אף על חייו להאריך

 עיין] חייו להאריך חובה יהיה שלא דמצינו

 קריינא'ב יעקב הקהילות מרן בלשון
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 לעיל שהובא(, קצ סימן) 'דאיגרתא

 מצינו וכן[, 16 בהערה לספר בהקדמה

 ליסוריו גורם אם יוחי להאריך איסור שיהיה

וכן , יג סעיףלעיל סימן ו,  שהובא מ"כאג]

מ,  סימןד "ז יו"ת ישכיל עבדי ח"בשו

ת "עו, שו סימןא "ת וישב משה ח"ובשו

 מיירי לא, זה כל אבל[, צה סימןדברי משה 

, בזה שמעוניין אמר מפורש שהחולה

 יש ואולי?! ]ג"בכה לאסור תיתי ומהיכי

 זאת שביקש שבעת נימא אם, זאת להבין

 אמדינן וכעת היסורין כואב כמה עד ידע לא

, חייו נאריך שלא ומעדיף, שמתחרט דעתו

הובא בשער ב, פרק ש )"וכעין שכתב המנח

 היינו אם דשמא יתכן"(: כ סעיףב, סוף 

 אפשר האחרון ברגע אותו לשאול יכולים

 ויותר"[. הקודמים מדבריו חוזר שהיה

 ר"מו בשם(, שם) שהביא מה מסתבר

 להקשיב יש: "א"שליט רוזנברג ש"הגר

 בתנאי, כפרה לצורך יסורין המבקש לחולה

 כתב וכן". ימיו יקצר לא להנשמה שחיבורו

, להנשימו שיש זילברשטיין י"הגר בשם

 שלא כדי, להרדימו יש אך: "...שהוסיף אלא

 אף על, הקיים סבלו על סבל להוסיף

 ".מכפרין ליסורים בקשתו

הלוי, שבגוסס  כיון שיוצא מדעת השבט

בפרט כשסובל הוי הצלתו רשות, יש לעיין 

 דעתו של מי קובעת

 הלוי השבט דלפי, ו בסימן לעיל ועיין (ג

 משני באחד" לבחור" אפשר לכאורה

 או, היסורין וימשך חייו להאריך או, הדרכים

  . יסבול שלא כדי מלהאריך להמנע

כשיש לחולה רצון לדבר  הדיןויש לעיין מה 

ילו בית החולים רוצה לעשות מסוים, וא

 . אחרתדרך 

וכן יכול להיות שיהיה ויכוח באופנים שיש 

נידון בהלכה אם אסור ממש לעשות פעולה 

מקרה ששמעתי  מסוימת או שמותר, וכגון

שמשפחת החולה הביעה התנגדות נחרצת 

טענו שכך ביקש החולה, ש וןלהנשמתו, כי

ואילו רב בית החולים והצוות הבכיר 

הנשימו ואכן להמשיך להנשימו, החליטו 

כשהוא  מספר חודשיםאותו וחי עוד 

  מתפקד כאדם בריא לכל דבר.

 

 השבט הלוי נשאל בזה, ולא הסכים להכריע

ומצאתי בזה בשו"ת שבט הלוי )חלק ח  ד(

: "ואשר שאל , שכתבסימן רנא, ס"ק ד(

והחולה פונה לרב  ,בחולה המאושפז בבי"ח

ובי"ח  הפוסק שלו שמכריע בדרך אחת,

פונה לרב המוסד שפוסק בדרך אחרת 

שהרב  ,כיצד ינהגו. כגון חולה הנוטה למות

של החולה פסק להמשיך בכל טיפול 

אפשרי גם במחיר של סבל רב, ופוסק בי"ח 

פסק להימנע מהטיפולים בגלל סבלו 

 איך ינהגו.  ,והיסורין

תשובה: איני רוצה ליתן כללים בזה כי כל 

נפש תלוים בזה,  מקרה נידון לעצמו וחיי

ועיין מש"כ בעניי בשו"ת שבט הלוי ח"ו 

... ]א.ה הביא כאן את כל קע"ט סימן
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-הסוגיא שמוזכר באריכות בסימן ו ס"ק ט

, ומטעם הכמוס אתי אין דעתי ליתן יד([

 כללי הכרעה בזה. 

מה שהוסיף כבוד השואל לשאול אם 

אפשר עפה"ת שהחולה יכפה להרופא 

שהרופא יכפה לנהוג כפי דעת רבו, או 

להחולה לנהוג כפי דעת רב שלו והכרעה 

 בזה היא כ"פ לחומרא לצד אחד וכו'. 

הנה ברוב המקרים התורה פוסקת מה 

שרופא המומחה והנאמן קובע שהוא ספק 

קו"נ וכדומה כמבואר בשו"ע בכמ"ק, יפ

ואם בכל זאת א"א להכריע דעת תורה 

המקובל בהלכה מכריע, אמנם כאמור אי 

 בזה כללים בכל המקרים". אפשר ליתן 

 77פרק א בהערה בשער ב, וע"ע לעיל 

דעות נוספות בעניין  כד, סעיףשבתחילת 

 הצלת גוסס בשבת. 

 

י פרידמן: מקובל "י סילמן והגר"דעת הגר

ליתן למשפחה להכריע, אבל כשיש ויכוח 

 ש"במשפחה, תכריע דעתו של רופא יר

ויכוח בענין ולגבי הנידון בתשובתו הנ"ל  (ה

בין 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 

יש ויכוח בין אשתו לבין הילדים?  הדין אם

ל ש אביושיש ויכוח בין כוכן מה הדין 

 החולה לבין בנו של החולה? וצ"ע בכל זה. 

ומו"ר הגאון הגדול רבי יהודה סילמן 

שליט"א, אמר לי שהמשפחה לא בעלים 

על החולה בכלל, והרופאים צריכים 

להחליט בשבילו, וכמו שאם היה חולה 

שאין לו משפחה הרופאים היו מחליטים, 

]והוסיף שגם בחולה  כן יעשו גם לחולה זה

שני צדדים, אין מעניין דעת  גופא, אם אין

החולה, אלא החלטת הרופא בלבד, וכגון 

בחולה המתייסר שביקש לא להנשימו או 

לרפאות אותו, והדין שצריך לרפאותו, בין 

אם הוא בהכרה ובין אם לא, לא משגיחנן 

ע בדברי המור וקציעה שהובא "ביה, וע

 . [לעיל בסימן נו

באופן שאין ויכוח נכון שגם ואמנם 

פחה אין להם זכות יותר מאשר כל במש

שנותנים  כך מקובלאחד אחר, אבל 

למשפחה להחליט כשיש שני צדדים, אבל 

כאמור, כשיש ביניהם ויכוח, הרופא בלבד 

ר הגאון רבי יואל פרידמן "ומו יחליט.

א אמר לי שזה דווקא כשהרופא "שליט

ש, דאם לא כן, חשודים הם ברצון לקצר "יר

 רה.חייו, שלא לפי דעת תו

ת מלמד להועיל כתב שאין משמעות "בשו

 לדעת המשפחה בענייני רפואה

 להועיל מלמד ת"בשו כתבע במה "ע ו(

 לעשות הרופא על חיוב אי :ל"וז, (ד"ק ד"יו)

 -)כלומר אפעראטיאן לרפואה חתוך

 לא החולה תינוק של האבות אם גם ניתוח(,

 לעשות דשרי כיון ומעתה ...בכך ירצו

 אביו דעת בודאי כ"א ,כזו אפעראטיאן
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 ד"ביו דאיתא ,מוריד ולא מעלה לא ואמו

 ,לרפאות הרופא על חיוב דיש ,(ו"של סימן)

 מצינו ולא .דמים שופך ז"ה עצמו מונע ואם

 רשות ואם לאב שיש כולה התורה בכל

 הרופא ולמנוע ילדיהם נפש לסכן

 ודינא, תורה הדין הוא זה. מלרפאותם

 . כ"ע, זה באופן יודע איני דמלכותא

מ כתב, שדעת המשפחה "ת אג"ובשו

משפיעה, כיון שמן הסתם כך היא דעת 

ד, "החולה, ואי ליכא קרובים יכריעו בי

 והכל לפי הענין

 סימן, ב"ח ד"יו) מ"אג ת"בשו יןעי אבל ז(

 אפשר..." :ל"וז, שכתב, ב( , אותד"ע

 לרפאות מחוייבין שאין לכאורה כדמסתבר

 כאלו פואהר בעניני רוצה כשאינו כזה חולה

 ואף, כאלו יסורין בחיי חייו שמאריכין

 יש החולה דעת לידע שייך כשלא בסתמא

 החיוב וליכא רוצה החולה שאין לתלות

 יש הא דרובא ברובא אבל, לרפאותו

 ואחים ואם אב ואף קרובים להחולה

 שעליהם החולה ברפואת העוסקים וכדומה

 החיוב עצם ודאי אבל. בדינא גם מוטל יותר

 מהחולה שיודעין ואחד אחד כל על הוא

 אבל, וברפואה יותר מומחה מרופא ויודעין

 גם ויש וקרובים ואחים ואם אב לו שיש כיון

 גם אפשר ממש בהם שאין רפואות

 רשות ליקח אדם כל מוכרח שיקלקלו

 איזו כשיודע הקרובים ואחיו ואמו מאביו

 אחד שכל הפקר שיהיה שייך ולא רפואה

 בלא לרפא ואהרפ לו שיש שסובר ואחד

 דוקא הוא נמי שמועיל ורשותם. רשותם

 מומחה רופא דבאיכא מומחה רופא בליכא

 לו שאפשר מי כל הרופא את להביא צריך

 . "בהקדם להביא

 הוא החולה ובאם"אות ה(: ד כתב )שם, ועו

, להחליט יודע שאינו גדול אף או תינוק

, להחליט המשפחה וכל ואמו אביו רשאין

 חולים דרוב משום ,להם שיש והרשות

 על ואף והאם האב דעת על סומכין

 שרוצים ובניהם ואחיות כאחים המשפחה

, ביתו ולבני להחולה טוב שיותר מה

 דעת על לסמוך יש ודאי קרובים וכשליכא

 פה שאין לי ונראה. כ"ע, שבעיר ד"הב

 .(נב גיטין) ן"רמב יןעי ,במצב ותלוי סתירה

 השעוש מה שכל נראה ולי: ל"וז, שכתב

 שעשה מה יתומים לטובת האפוטרופוס

 בפניו שלא לאדם דזכין התורה מן עשוי

 בלישנא מקדש האיש' בפ כדאמרינן הוא

' שנ ,בפניו שלא לאדם שזכין מנין ,קמא

 .כ"ע .הוו קטנים והתם ,'א נשיא' א נשיא

 

כדאי לכל חולה, לצוות איזה רב יכריע 

 בספיקות אלו

נ"ל, ובכל אופן למדנו מכל השאלות ה (ח

שעדיף שהחולה כשעדיין יכול לדבר, 

מפורש מה רוצה שיעשו במצבים בשיצווה 

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 
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המחליט בכל ויכוח במשפחה, בנוגע 

 לטיפולו. 

שכתב מו"ר הגאון הגדול רבי מה וכעין 

יהודה סילמן שליט"א )בסוף ספרו דרכי 

'נוסחאות שונות של שטרות -חושן ח"א, ב

(, שכדאי לרשום בשטר 3 עמודהנצרכים' 

הצוואה: "אם ח"ו אגיע למצב שבו לא אוכל 

להחליט לבד, הריני מוסר לשיקול דעת 

הרב פלוני, שזכותו להחליט שאני זקוק 

לם או בחלקם להוצאותי, לנכסים אלו בכו

וכל שהחליט כן הרי דינו כאילו חזרתי בי 

 לגבי חלק זה מהנכסים".

שריאל  יושמעתי ממו"ר הגאון הגדול רב

רוזנברג שליט"א, שעצה זו היא מובחרת 

וטובה, ועדיף שיכתוב זאת במפורש )ולא 

רק שיגיד בעל פה( וידעו מזה כל משפחתו 

 הקרובה. 

מה דעתו  רומויש לדעת שלא מספיק ל

בשאלה מסוימת, מכיוון שהשאלות 

שיכולות להיווצר הם רבות ומגוונות, 

ובשעה שהחולה יכל עדיין לדבר לא חשב 

כלל על שאלות אלו, ולכן לא יכל לגלות 

  דעתו בענין.

ולכן ראיתי לנכון לכתוב נוסח שיכול להיות 

להעזר )וכל אחד יעשה בזה שינויים כפי 

 (:רצונו

 ____________ תאריך                                                                                  ד"בס

 !דבעי מאן ולכל היקרה משפחתי ולכבוד המסורים הרופאים לכבוד

 מרח' _________  שנת לידה________ ________. ז.ת ________ אני

 טל'_________ עיר _________

 המסורה ישראל תורת פ"ע יהיו מעשי ושכל, בוראי רצון לעשות הוא רצוני שכל בזאת מצהיר

 . לדור מדור לנו

 מה את לעשות שאסור פשוט וזה) ההלכה פ"ע להיות צריכה עניני בכל החלטה שכל ברור לכן

, והריני אוסר לעשות לי וכדומה' מורפיום' מתן של ופרזתמ הגברה י"ע, "חסד המתת" שמכונה

 .(זאת באופן חד משמעי!

, בריא בעודני מצהיר הריני לכן, לגבי ו"ח להיות שעלולות השאלות את יודע אני ואין ומאחר

 שרצוני, כפייה שום ובלי, חפצה בנפש, שלם בלב, גמורה בדעה בהיותי, החופשי מרצוני

, התרופות וסוג מינון, הטיפול אופן וכגון) רפואה בעניני בין, לגבי שתהיה שאלה שכל, ובקשתי

 ודעת הלכה בעניני בין(, 'וכו הטיפול מקום בחירת, הנשמה כדוגמת חיצוניים שיריםמכ הפעלת

, לגבי הקובעת ההחלטה שתהיה רצוני, לבד להחליט אוכל שלא במצב ו"ח ואהיה, תורה

, והריני מייפה כל ילדיי ושל, אשתי של, כלומר, הקרובה משפחתי כל של בהסכמה רק נקבעת

ל, ושיפעלו בשמי בעת שלא אוכל לתת "כל החלטות הנאת כוחם לחמש שנים הקרובות ל

הנחיות והסכמות לטיפולים רפואיים, או להימנעות מטיפולים רפואיים בגלל היעדר יכולת 
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 יהיה אם אפילו) ביניהם דעות חילוקי איזה יהיה ואם. שכלית, נפשית, או גופנית לעשות זאת

 ורק אך הוא, שתהיה בשאלה דיהיחי המחליט אלא, לדעתם תוקף שום אין( אחד לצד רוב

 ' _________ מרח________ לידה שנת. ________ ז.ת________ ________

 רצונוהריני מייפה את כוחו לחמש שנים מהיום, ו ,'_________טל_________  עיר

 .כהחלטתי והחלטתו, כפי ופיו, כרצוני

 במקומו ממנה אני,  רביס או לכך שלי הכוח מיופה להיות לעיל האמור האדם יוכל לא אם 

  :_________________משפחה שם: _____________ את שלי כוח מיופה להיות

 ______________עיר__________________מרח'.___________________ז.ת

 : ______________________טלפון __________שנת לידה

 לעניינים תקף ולא וסיעודי רפואי טיפול לנושאי רק מתייחס זה כוח ייפוי, ספק הסר למען

 .ורכוש כספיים

 על שיפעל מי כל ואת כוחי מיופה את הכוח בייפוי השימוש לתוצאות מאחריות בזה פוטר אני

 פ תורת ישראל."ע לב בתום שפעלו ובלבד ,זה כוח ייפוי סמך

 כן וכמו. לו שחטאתי מי מכל מחילה בשמי שיבקשו, ביתי מבני לבקש הריני זאת ובהזדמנות

 .כנגדי שחטא מי לכל מוחל יניהר

 :ה"לקב בתפילה בא והריני

 ואלהי אלהי' ה מלפניך רצון יהי. בידך ומיתתי שרפואתי אבותי ואלהי אלהי' ה לפניך אני מודה

 החטאים כל על כפרה מיתתי תהא, זה מחולי אמות ואם. שלימה רפואה שתרפאני, אבותי

 .אלה כל על ומתוודה מתחרט והריני. ניךלפ ושפשעתי ושעוויתי שחטאתי והפשעים והעוונות

 עם חלקי ותן.  ותרצה תשובתי שתקבל רצון יהיו. לך לחטוא אשוב שלא עלי מקבל והריני

 .לצדיקים הצפוי הבא העולם לחיי וזכיני, עדן בגן הצדיקים

 לחץ מתוך ולא ,ועצמאי חופשי רצון ומתוך מעמיק דעת שיקול לאחר זה מסמך על חותם אני

 .אחר או חברתי, משפחתי

 : _______________החתום על באתי זה ועל

 :כוונתו את היטב והבנו, ל"הנ כל את שמענו, מטה החתומים אנו

____________________   __________________  __________________ 

 באמצעות בפנינו הזדהה או/ו אישית לנו מוכר המסמך שחותם מעידים מטה החתומים אנו

 נראה והוא, השני העד ובנוכחות בנוכחותי המסמך על חתם, תמונה הכוללת המזה תעודה

 ובהיותו, החופשי מרצונו ונעשה ,עליו לחץ להפעלת סימנים וללא, לעניין מדבר ערני בעיני

 .צלולה בדעה
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 כל נול ואין, אלוכ להיות יםמועמד וואיננ החתום של כוחו ימיופ ושאיננ יםמצהיר ואנ

 .המסמך חותם מול אחרים או כלכליים אינטרסים

____________________  טלפון_________ ז.ת _____________ שם ומשפחה: עד ראשון

 __________________ תאריך_______________  חתימה

____________________  טלפון_________ ז.ת _____________ ומשפחה שם: עד שני

 __________________ תאריך_______________  חתימה

 

 ______________________: העתקים

כ צירפתי פה, אישור 'תעודת "עדיף להחתים רופא שאכן יכול להעיד על צלילות דעתו, וע

 רופא':

 

 תעודת רופא

  

 : ..............................................שם הרופא

 

 

 : ..................................מענו ומקום עבודתו

 

 

 : ...........................................ספר רישיונומ

 

 

 

 

בדקתי  ___________מעיד ומאשר בזה כי בתאריך היום  _____________אני הח"מ ד"ר 

הנמצא  _____________בעל תעודת זהות/ דרכון מס' _______________את החולה מר/ת 

אני  ____________________ ומצאתי שהנ"ל חולה במחלה_____________________ב

ובדעה צלולה,  הוא/היא בהכרה מלאה_____________מצהיר כמו כן כי החולה מר/ת 

לעשיית לחתום על כל מסמך והתחייבות, וכן כשיר/ה אחראי/ת על מעשיו/ה וכשיר/ה 

 .פעולה בפני נוטריון

 

 ___________________ד"ר : חתום

 ____________________    :תאריך
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 קיצור הלכות לסימן נז

נחלקו פוסקי דורינו האם חייבים למלאות את בקשת החולה שביקש שיאריכו את חייו כדי  .א

 .ב(-)ס"ק א חטאיויתכפרו לו שיתייסר ו

 מה ומכיר מבין שהוא כיון( רבו בקול ששומע) הרופא של אותלהור להישמע צריך כלל בדרך.ב

 .(ד ק"ס) כלליות הוראות בזה ליתן א"וא לגופו נידון מקרה כל אולם, לא ומה ןיסורי גורם

 הרופאים דעת לשיקול ניתן והדבר, החולה עם לעשות מה להחליט למשפחה רשות שום אין .ג

, (ו"ח חייו שמקצרים חשודים שאינם לקיםא יראי הם שהרופאים בתנאי זה כל אולם)בלבד 

 (.ז -ה ק"ס) טוב יותר מה להכריע המשפחה יכולים ,רופאיםה בין צדדים שני יש אם אולם

 הטוב לעשות עליו הממונה יהיה שהוא (זאת שיכתוב ועדיף) לאחד יצווהש חולהל מומלץ .ד

 .(יח ק"ס) בשבילו

 

גוסס  אמירת וידוי ברגעיו האחרונים של  -סימן נח 

המתייסר

 

נחלקו פוסקי זמנינו, האם להפחית הרדמה 

באופן שייגרם סבל לחולה, כדי שיתוודה 

 לפני מותו

 ה בספר 'מפנקסו של רופא' )פרק (א

"חולה במצב קשה  , כתב:(152 עמוד

מונשם, מחוסר הכרה וגוסס, ולא אמר 

וידוי, האם יש עניין להפחית במינון 

ו, כדי ההרדמה למספר דקות על אף סבל

שיחזור לרמת הכרה כזאת שיוכל לשמוע 

שאומרים וידוי עבורו, ויוכל לכוון פירוש 

המילים במחשבתו או בלבו, או אפילו לומר 

וידוי בפיו ממש, ולאחר הוידוי לחזור 

 .ולהרדימו שוב כדי שלא יתייסר"

 , שרבותינו מרן הגרנ"ק ומרן הגרח"קוכתב

להפסיק את  שליט"א, סוברים שיש ענין

והצטרפו כדי שיאמר וידוי.  הרדמהה

 הגר"מ שטרנבוך ,הגר"ש רוזנברגלדעתם 

 .והגר"ש בעדני שליט"א

 סוברואילו הגר"י זילברשטיין שליט"א 

שנגרום לו  באופןשאין ענין להעירו, 

שמותר  סוברליסורין. והגרמ"ש קליין 
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להעירו "בתנאי שלא ייגרמו על ידי כך 

 יסורין קשים". 

 

ש להעירו: כיון שזכות סברת הפוסקים שי

 ב"הוא לו לעוה

 והסביר לי מו"ר הגר"ש רוזנברג (ב

, טעם הסוברים שעדיף להעירו, כי א"שליט

אנן סהדי שרוצה בדבר, שהרי ההזדמנות 

 היא זכות לכפר עוונותיו לפני מותוהזו 

]ולכאורה יש גם להוסיף את דברי המעבר 

אמירת "יבוק )מאמר אמרי נועם פרק טו(: 

קילה על החולה מתוך שממתקת וידוי מ

, ובספר "את מידת הדין המתוחה עליו

'מנחם אבלים' )אות וידוי דף עד:(, כתב: 

כי הוידוי טוב לו מכל הצדדין, שאם ימות "

בחוליו זה, זכה בוידוי שעשה לחיי העולם 

י הוידוי בלב נשבר, "הבא, או אפשר שע

 [."ה ישמרהו ירפאהו ויחיהו"הקב

מו"ר הגר"י סילמן אמר לי  ויתרה מכך

שליט"א, שאפילו אם כשיעירו אותו המצב 

ורק ספק אם יהיה  ,יהיה שודאי יתייסר

במצב שיוכל להגיד או לשמוע וידוי, בכ"ז 

כדאי להעיר אותו, כי הספק שיזכה 

 לתועלת לנצח עדיף אפילו כשודאי יתייסר. 

אמר לי  א"שליט ואמנם הגר"א אוירבך

שאינו לה שצ"ע אם הדין יהיה כך גם בחו

, שודאי לנו שיכעס שומר תורה ומצוות

שיעירו אותו, ואף שיסכים להגיד 'תהא 

מיתתי כפרתי על כל עוונותי', בכ"ז בעולם 

 הזה אינו מעוניין בטובה הזו. 

שבאדם שאינו שומר לענ"ד  נראה ואמנם

ישנה סברא שכל שכן שיצטרכו  מ"תו

להעירו, שהרי לאדם לא דתי הוידוי נצרך 

לתוספת זכויות מש, ולא רק להצלתו מ

לעיל בשער ב', ואמנם עיין הבא.  לעולם

שהבאנו שבבין אדם  ',פרק א' סעיף ל

לחבירו אנחנו צריכים לדאוג למה שנוח 

 לשני, אף שאינו טוב לו, וצ"ע.

, שאכן א"שליט א אוירבך"שוב אמר לי הגר

מסתבר שגם בזה אפשר להעיר כי אינו 

לפי דעת דומה לדיני זיכוי ששם אזלינן 

המזוכה גם אם היא משובשת )עיין במשנה 

י אבן "בגיטין יא: לעניין שחרור עבד, ועיין ב

ה ושמעתי, דביש למזוכה "קמ ד סימןהעזר 

ידיעה מוטעית, אזלינן בתר דעתו(, כי 

בזיכוי הגדר הוא שדעתו של המזוכה 

מסכימה, אבל לעניין להעיר אותו אינו תלוי 

  בדעתו אלא לפי האמת.

 

הסכימו הפוסקים: גם אם לא יכולים  עוד

להעירו, יש ענין להתוודות ליד החולה, כיון 

שהנשמה שומעת, ויתכן ששומע למרות 

 דברי הרופאים

, וכן שם)ודבר מעניין הוסיף ד"ר ברייר  (ג

בשם כל גדולי ישראל  (216 עמודו סוף "בפ

הנ"ל, שבאופן שלא שייך להעיר אותו, 

יגיד וידוי ליד  עדיין יש עניין שמישהו אחר

החולה, מכיוון "שהנשמה שומעת 

 ומתוודה". 
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, (153 עמוד)שם,  והוסיף הגרמ"ש קליין

"וכן חלק מהחולים, על אף דברי הרופאים, 

שומעים, ויכולים להרהר ולחזור על הוידוי 

 בלבם ובמחשבתם בעת ששומעים". 

ל, מהנחת "יש להביא ראיה ליסוד הנ

 ד"המעריסת ר' יהושע בן חנניה בבי

הביא שהבן יהוידע  ,154 עמודוב ד(

)בעירובין יח(, הוכיח שהנשמה שומעת 

מהמשנה באבות )פרק ב, משנה ח(, 

שנאמר על אמו של רבי יהושע בן חנניה 

אשרי יולדתו, וזאת משום שנטלה עריסתו 

והניחתו בבית המדרש, כדי שיכנסו דברי 

תורה באוזניו, כי נשמתו מבינה וקולטת 

 דברי תורה. 

יתכן לדחות ראיה זו, ששם הוא רק כדי 

 שיספוג קדושה

, יש ל"הנואמנם בהסבר המשנה  ה(

הסברים אחרים למה הניחה אותו בבית 

המדרש, וכגון שיספוג "חיידקי קדושה", 

כמבואר באריכות בלב אליהו )לרבי אליהו 

לופיאן, פר' נח(, שאפילו קירות הבית 

סופגים "חיידקי קדושה" מצדיקים, 

 קי טומאה" מרשעים. ו"חייד

ש רוזנברג הביא ראיה ליסוד זה, מכך "הגר

שנוהגים לומר פסוקים בשעת יציאת 

 נשמה לעשות לה נחת רוח

 א"שליט ושאלתי את מו"ר הגר"י סילמן ו(

בעניין זה "שהנשמה שומעת ומתוודה", 

וענה לי שאף שאינו יודע הסבר מדויק 

לדבר, בכ"ז יודע שכך נוהגים, ואף הוא 

 עשה זאת למספר חולים. עצמו 

אמר לי  א,"שליט ומו"ר הגר"ש רוזנברג

שיש להביא ראיה שהנשמה שומעת ממה 

שכתוב שבאמירת פסוקים ושמע ישראל 

 יש לה נחת רוח בזה.  ,בשעת יציאת הנשמה

יתכן שיש לדחות, שהנחת רוח היא רק 

לנשמה כשמנותקת מהגוף, אבל 

כשמחוברת לגוף, כבולה לו ואינה שומעת 

 תוודותלה

ואמנם נלענ"ד שיש לדון אם זו ראיה  ז(

משם, שהרי אולי ה'נחת רוח' קורה אחרי 

שהנשמה יוצאת מהגוף, וכמו שמספרים 

מוות קליני, וראו  שחוואנשים רבים מאוד 

את הגוף שלהם שוכב על מיטת הניתוחים, 

כל מה שמתרחש בחדר, ושמעו כל  אתו

מה שהרופאים דיברו, אבל עדיין יתכן 

הנשמה לא יצאה מהגוף, היא שן שבזמ

מוגבלת עדיין במה שהגוף מאפשר לה, 

 וממילא במצב שמורדם אינו שומע.

ת צמח יהודה בשם הרב אונטרמן: "דעת שו

יש לתת לחולה המתייסר ביסורי מיתה 

תרופות לשיכוך כאבים, אבל לא טשטוש 

שימנעהו מלשוב בתשובה, ולכאורה יש 

 חולקים עליו

יו האחרונים של הגוסס, עוד בעניין רגע ח(

 זרחיה יהודה רב)ל יהודה צמח ת"שועיין ב

, בלשון השאלה, ע סימן ד חלק ,סגל הלוי

 לתת נוהגים הרופאים"אות ב(, שכתב: 

 יסבול שלא כדי ,וטענתם, 'טשטוש' לחולה
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 ןהיסורי או, ל"רח ותוהמ צער את כך כל

 איסר הרב ,ומאידך .הנוראי במצבו הקשים

 בכל ומוחה צווח היה ,ל"ז אונטרמן יהודה

 את לעשות לחולה לאפשר שיש ,עוז

 כדי פרדויה לפני הזה בעולם נפשו חשבון

 חגיגה) בירושלמי כמפורש, בתשובה לחזור

 שברגעים ,ואחר מ"דר במעשה( א"ה ב"פ

 לית: לו ואמר מ"ר בקרו בחליו האחרונים

 חזרין ואין ל"א?( בך חוזר אינך) בך חזר את

 מתקבלת האם םחוזרי אם) מתקבלין

 לחיות אפשר אי שכבר, זה במצב, התשובה

 תשב" כתיב כן ולא מ"ר ל"א(, כראוי מחדש

 נפש של דכדוכה עד" דכא עד אנוש

 מ"ר והיה, ומת ונפטר אלישע בכה, מקבלין

 תשובה שמתוך דומה ,ואומר בלבו שמח

 הפסוק על במדרשים נמצא וכן. רבי נפטר

 ידבר ידועים וגם, מועלת שתשובה הזה

 מנת על אשה המקדש( :מט קדושין' )הגמ

 הרהר שמא ,מקודשת - גמור צדיק שאני

 ליהפך יכול שבהרהור הרי, בלבו תשובה

 הכל לקיים עליו שמקבל כיון גמור לצדיק

 המסופר וראה. ומתודה העבר על ומתחרט

 דורדיא בן דאליעזר במעשה( .יז ז"ע)

 ויצתה, ומת ובכה ברכיו בין ראשו שהניח

 דורדיא בן אליעזר רבי ואמרה קול בת

 קונה יש רבי ובכה, הבא העולם לחיי מזומן

 אלא עוד ולא, אחת בשעה עולמו

 היה הוא ואמנם. ש"ע", רבי" לו שקוראים

 עד והצטער בכה צערו ועומק ולגודל בריא

 הספיק לא פ"עכ אבל, לבבו שהתפקע

 ".עליו שקיבל כפי להתנהג

 להשתדל יש"ובלשון התשובה שם כתב: 

 הנמצא החולה של ערנותו על לשמור

 למסעו להתכונן שיוכל כדי ,מסוכן במצב

 כתבו כולם הפוסקים והרי, ב"עוה לחיי

 שיכול הרגע רך... עלהתוודות להעירו שיש

 צריכים שאנו חיים בשם להקרא דיה לשוב

 וקל. אפשרי מאמץ כל עבורה לעשות

 את לו לקלקל לא להזהר שעלינו וחומר

 שונות רפואות הלעטת י"ע הללו הרגעים

 לערוך לו יאפשרו ולא, אותו שיטשטשו

 הוראת ולפיכך, האחרון נפשו חשבון את

 לגעור, מאד נכונה ל"ז אונטרמן הרב

 צערו על שחומלים המזויפים ברחמנים

 על חומלים ולא ז"בעוה האחרונים ברגעיו

 לנו וחלילה, ב"בעוה האמיתיים חייו

 . יםיביד זאת להשחית

, נוראים המיתה יסורי כידוע, מאידך אבל

 הפסוק על( .ח ברכות) ל"חז אמרו וכבר

" מצא לעת אליך חסיד כל יתפלל זאת על"

 אמר יצחק בר נחמן רב(, ב"ל תהלים)

 למות" שנאמר מיתה זו" מצא לעת"

 הכי נמי תניא(, ח"ס תהלים" )תוצאות

 נבראו מיתה מיני ושלשה מאות תשע

, ש"עי' וכו נשיקה שבכולן ניחא' כו בעולם

 להתפלל חייו כל צריך חסיד שכל הרי

 ויוכל מדאי יותר יסבול לא מיתתו שבעת

, בתשובה, נוקב בחשבון ז"מהעוה להפרד

 כדברי, שמו יתברך העולמים בחי ולהדבק

 פני לאור זוכה מיתה שבעת המדרשים

 מיני ושלשה מאות תשע ויש. השכינה

 שכל יסורים של שונים סוגים שהם, מיתה
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 אנושי על סבל וגורם קשה מהם אחד

 להקל זוכה החסיד תפלת ובכח, ל"רח

 אמנם לתת יש ד"לענ ולכן. היסורים מעליו

 גם לדעתי וזה, היסורים את להקל תרופות

 בתשובה יותר להתרכז שיוכל יעזור

 לו לתת לא אולם, יפריעוהו לא והיסורים

 כדי עד מדאי יותר משככות תרופות

 על לשמור יש אלא, החושים טשטוש

 לשוב לו לאפשר כדי מסוימת דעת צלילות

 ירחם ת"והשי כראוי נפשו חשבון ולערוך

 .ל הצמח יהודה", עכא"כיר החולים כל על

 לרופאים אולם ראיתי בספר שיעורי תורה

של הגר"י זילברשטיין שליט"א )חלק ג' 

( שנשאלה שאלה להגרי"ש 409-410עמוד 

אלישיב זצ"ל לגבי חולה הנוטה למות 

שיתנו לו סמים מסוכנים כדי שביקש 

'להרגיש טוב' ולהפליג בעולם של הזיות, 

והשיב שכדאי לתת לו שמן הסתם בזכות 

זה יחיה עוד קצת זמן כיון שממעט ממנו 

את יסוריו, וכתב הגר"י זילברשטיין "ונראה 

להביא ראיה לדבריו מהנאמר במסכת 

סנהדרין )מ"ג.( היוצא ליהרג משקין אותו 

בכוס של יין כדי שתיטרף קורט של לבונה 

דעתו ולא ידאג ויתמהמה בהריגתו, הרי 

שיש צורך גדול בהפגת הפחד והיאוש למי 

שיוצא ליהרג, וכעין זה יש לנהוג בעניינו, 

והנה הרמב"ם )סנהדרין פרק י"ג ה"ב( כתב 

"ואחר שמתוודה )ויוצא ליהרג( משקין 

אותו קורט של לבונה בכוס של יין", ופירש 

דלאחר שתיטרף דעתו לא התורת חיים 

שייך להתוודות יעוי"ש, וא"כ גם בעניינו יש 

לנהוג כך ולהשאיר לו זמן שיוכל להתוודות, 

ואעפ"כ אין למנוע ממנו את ההקלה אשר 

 הוא מבקש" עכ"ל.

ולכאורה לפי דבריו כך הוא הדרך הראויה 

לחולה סופני שלפני ההרדמה יאמר ווידוי 

כך הוא ואח"כ ירדימו אותו, וכמדומני ש

 סוגיא דעלמא שאם אפשר עושים כך.

יש לדון, האם צריך להעיר את מי שמורדם, 

 כדי שיקרא קריאת שמע ויתפלל

ל יש להסתפק באופן שאדם "וכעין הנ ט(

מורדם אחרי ניתוח, ובעצם הוא אנוס 

ופטור מהנחת תפילין וקריאת שמע 

וכדומה, ואם נעיר אותו, הוא אמנם יעשה 

שכרוך בסבל )מדובר  את המצוות אבל כיון

בסבל שמעיקר הדין לא היה פוטר אדם 

צדיק מלדאוג שיעירו אותו(, יכעס על מה 

שהעירו אותו, האם צריכים להעיר אותו? 

ולכאורה צריכים כי לא שנא ממה שכל 

אדם שמתעצל לקום שצריך מדין 'הוכח 

תוכיח' להעירו, אבל אם מיירי שבעצם הוא 

רו פטור לגמרי, אבל יכולים להעי

מהתרדמת, יש לדון האם חייבים? וכן יש 

ג, כיון "לדון האם בן יעיר את אביו בכה

  שעל אף שיצטער גופנית, ירויח רוחנית.

יש לדון שפטורים מלהעירו, דחשיב עוסק 

במצוות הבריית גופו, דהשינה מסייעת 

 לרפואתו

 ליברמן ברכיה רבי הגאון לי וכתב י(

 אחרי שישן שחולה לדון יש :א"שליט

 גופו את להברות במצוה עוסק הוא ניתוח
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 (ד)סימן נוכמו"ש בשו"ת בשמים ראש 

שחולה שמבריא את עצמו נחשב לעוסק 

 סימן ע"שו עייןו, במצוה שפטור מן המצות

 שישן בשביל הנר את לכבות שמותר ח"רע

 נחשב הניתוח ואחרי, סכנה בו שיש החולה

 סימןין ועי, סכנה בו שיש כחולה לפעמים

 שיטת על הלכה בביאור' ד יףסע ח"שכ

 כל לחולה לעשות שמותר ,משנה המגיד

 במניעת שאין פ"ואע בחול שעושים מה

 ביטול על ו"ק כ"וא, סכנה ההוא הדבר

 ובפרט, חייב לא שבוודאי עשה מצות

 יןועי ן.יש הוא עכשיו שהרי אנוס שהוא

 ראיה קצת שכתב (,מז סימן) שלמה בבנין

 וצער וליבח עצמו להכניס מחויב דאינו

 לו יגיע דלא ואף עשה מצות בשביל הגוף

 ן)אב נזר באבני יןועי, ש"עיי' וכו מזה סכנה

 בשביל אשתו לגרש לגביסימן א(  העזר,

 שכיון ,ורביה פריה של עשה מצות קיום

 לכן ,מצוה בשביל הונו כל לבזבז חייב שאינו

ך "ע בש". ועמזה גרע לא והנפש הגוף צער

, שכהן הישן בבית (ק ג"שעב ס סימןד "יו)

."שיש טומאה דרבנן, אין חייבין להקיצו

 קיצור הלכות לסימן נח

 אםו, וידוי לומר הגוסס שיוכל כדי ההרדמה מינון את להפחית שכדאי זמנינו פוסקי דעת רוב .א

 .(א ק"ס) כדאיודאי ש קלים ןיסורי זה

תת לו תרופות דעת הצמח יהודה הוא לתת לגוסס תרופות שמשככות כאבים אבל לא ל .ב

המטשטשות את מוחו לגמרי עד שלא יהיה יכול לשוב בתשובה ברגעים האחרונים, אולם יש 

 .דרך אחרת שיאמר וידוי ואח"כ ירדימו אותו )ס"ק ח(

  .(ג ק"ס) הכרה לאל הגוסס אם גם וידוי לומר ענין יש .ג

כיון  ,ש וכדומה"קלקיום מצוות  להעירו חייבים לא לכאורה - הניתוח אחרי שמורדם חולה ד.

 הענין ולפי האדם לפי והכל י רוב מצטער ביותר, ובפרט שעוסק במצוות הבריית גופו,"שעפ

 .(י ק"ס)

 

 רופא שהזיק האם חייב לשלם - סימן נט
 

 (:יו"ד סימן שלו סעיף א)כתוב בשו"ע א( 

"נתנה התורה רשות לרופא לרפאות ומצוה 

היא. ובכלל פיקוח נפש הוא ואם מונע 

, הרי זה שופך דמים ואפילו יש לו מי עצמו

שירפאנו, שלא מן הכל אדם זוכה 

להתרפאות ומיהו לא יתעסק ברפואה 

אא"כ הוא בקי, ולא יהא שם גדול ממנו, 

שאם לא כן, הרי זה שופך דמים ואם ריפא 

שלא ברשות בית דין, חייב בתשלומין, 

אפילו אם הוא בקי. ואם ריפא ברשות 

ר מדיני אדם וחייב "ד, וטעה והזיק, פטויב
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בדיני שמים ואם המית, ונודע לו ששגג, 

 גולה על ידו".

עבודה זרה דף )וכתב בספר חשוקי חמד 

עב.( שמותר לרופא להתעסק בדברים 

גלויים וברורים גם אם יש רופא יותר גדול 

רק במדמה  ע הם"דברי השוממנו, וכל 

מילתא למילתא, שזקוקים לכך לבינה 

רות כשיש גדול ממנו יתירה ובזה אסור להו

בעיר. וכך ברפואה כשהמחלה אינה גלויה 

ויש לקבוע את האבחנה הנכונה אסור 

לרופא להתעסק ולהכריע בזה מבלי 

 להוועץ בבקיא.

וכתב בספר שיורי ברכה )יורה דעה סימן 

שלו( נראה בעיני דחובה על הרבנים 

להודיע דין זה לרופאים הבחורים הקופצים 

במקום שיש בראש לרפאות החולים 

 גדולים ובקיאים מהם.

 

כתב המטה משה: צריך אדם שלא ימנע 

  מלהתרפאות מהרופא הבקי

)לרבי משה,  'מטה משהספר 'כתב ב ב(

מתלמידי המהרש"ל(, עמוד גמילות 

 -חסדים חלק רביעי בביקור חולים פרק ג 

בענין רפואות: " מיהו לא יתעסק ברפואה, 

אלא אם כן יהא בקי ויודע בחכמה 

מלאכה, ולא יהא שם גדול ממנו, אבל כל וב

מי שאינו יודע בטיב מלאכת הרפואה לא 

יהיה לו עסק בה אם ירצה שלא להתחייב 

בנפשו, כי רבים חללים הפילה חסרון 

הידיעה ועצומים כל הרוגיה. ואם שאינו 

בקי בהוראות איסור והיתר, ובמקום שיש 

גדול ממנו אין לו להורות, מה לעשות 

ת שההא שופך דמים וסופו בסכנות נפשו

יורד לגיהנם. ואפילו הבקי אם ריפא שלא 

ברשות בית דין חייב לשלם, וכל שכן מי 

שאינו בקי, ואם הרשו בו למי שאינו בקי, 

פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים לכן אל 

ימנע אדם עצמו מן הרפואות ואין להניח 

 האדם לטבע...", עכ"ל. 

רופא, והרשו משמע מדבריו, שאפילו שאין 

בי"ד בלית ברירה למי שמבין ברפואה 

 לרפאות, אם הזיק חייב בדיני שמים

ונראה שמה שכתב "הרשו בו למי שאינו  ג(

בקי", כוונתו שקיבל רשות מבי"ד לרפא 

)ולכאורה הכוונה במקום שאין רופא, 

 ולפחות הוא יודע קצת בחכמת הרפואה(.

אלא שלכאורה היה מקום לחלק שדווקא 

שמי צריך תמיד לדעת שיהיה חייב רופא ר

בדיני שמים, ולכן יזהר מאוד ולא יכניס 

עצמו לרפאות אם לא בטוח במעשיו, 

שהרי תמיד יכול לוותר ולתת לרופא אחר 

לרפאות, אבל אדם זה שכלל לא רצה 

להיות רופא, אלא נוצר מצב שאין ברירה 

ומבקשים ממנו בי"ד לעשות מה שיכול, 

ים? וצ"ל שבכ"ז מדוע שיתחייב בדיני שמ

צריך ליזהר בכל מה שיכול, ויפחד ממלכו 

 של עולם, וידע שאסור להתרשל. 

כתב הערוך השולחן, שהיום צריך רשיון 

 ממשלתי לעסוק ברפואות

 סעיף שלו, סימןוכתב הערה"ש )יו"ד  ד(

ב(: "והאידנא צריך להיות מוסמך 
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מהממשלה שיש לו רשות ליתן רפואות 

 לחולאים". 

את הרופא המומחה בדיני  הטעם לפטור

אדם, מפני תיקון העולם, שיהיו מצויים 

 רופאים

ועוד לגבי דין זה, עיין במה דאיתא  ה(

בתוספתא: "רופא אומן שריפא ברשות 

ב"ד והזיק בשוגג פטור... מפני תקון 

העולם". ופירשו האחרונים שרופא אומן 

שוגג פטור, אף על פי שהאדם מועד 

ם, שיהא רופא לעולם, מפני תיקון העול

מצוי לריפוי, ואם כי פטור הוא מדיני אדם, 

חייב הוא בדיני שמים. ואם המית ונודע לו 

 ששגה גולה.

כתב הרמב"ן: אם לא נודע לרופא מטעותו, 

 אם לא פשע ונזהר כראוי פטור מכלום

הרמב"ן )בתורת האדם שער הסכנה  ו(

מ"א(, מבחין בין אם נודע לו ששגג  עמוד

לו על כך, ועיי"ש שמשווה לבין שלא נודע 

דינו לדין הדיין, וז"ל: "הרופא כדיין מצווה 

לדון, ואם טעה בלא הודע אין עליו עונש 

כלל, כדאמרינן... אין לדיין אלא מה שעיניו 

רואות... ומ"מ בלא הודע לו אינו חייב כלום, 

כמו שהדיין פטור לגמרי בין מדיני אדם בין 

וי מעונש שמים, והוא שיזהר כמו שרא

להזהר בדיני נפשות ולא יזיק בפשיעה. אך 

אם נודע לו טעותו, הרי כשם שדיין שטעה 

משלם מביתו כך גם הרופא שנודע לו 

שטעה והזיק אף שפטור מדיני אדם אינו 

פטור מדיני שמים עד שמשלם הנזק ויגלה 

על המיתה הואיל ונודע שטעה והזיק או 

המית בידיים. וכן אמרו בתוספתא )ב"ק ו, 

גבי פטורים מדיני אדם וחייבין בדיני  ז(

שמים: רופא אומן שריפא ברשות ב"ד 

פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים. ומ"מ 

בלא הודע לו אינו חייב כלום כמו שהדיין 

פטור לגמרי בין מדיני אדם בין מעונש 

שמים והוא שיזהר כמו שראוי ליזהר בדיני 

 נפשות ולא יזיק בפשיעה", עכ"ל הרמב"'ן.

תבו הפרישה והערוה"ש: אם הרופא עשה כ

 הרפואה כהוגן, פטור מדיני שמים ומגלות

ועיין בסנהדרין )פד:(, "מה מכה בהמה  ז(

לרפואה פטור אף מכה אדם לרפואה 

פטור". וכתב הר"ן: "והיינו פטור ומותר... 

שהרופא המומחה כשיטעה ברפואותיו 

אינו שוגג אלא אנוס שברשות הוא מרפא... 

אלא מה שעיניו רואות". וכן כתב ואין לו 

של"ו(: "ואם לא טעה ועשה  סימןהפרישה )

הרפואה כהוגן ומת פטור ג"כ מדיני שמים 

שהוא לא המית אותו אלא הש"י רצה 

במיתתו". וכתב הערוה"ש )שם, ב(: "אבל 

אם ריפא ברשות וטעה והזיק פטור מדיני 

אדם וחייב בדיני שמים אם היתה ע"י 

ן יפה, דאם עיין אין לו התרשלותו ולא עיי

שום חטא שהרי מצווה לרפאות וכבר אמר 

החכם: שגגת הרופא כונת הבורא. ואם מת 

ע"י רפואתיו ונודע לו ששגג ה"ז גולה על 

ידו כשיש לו מקום לתלות שהוא גרם לו 

ע"י התרשלות או שלא עיין יפה. אבל בלא 

זה נ"ל דאינו חייב גלות דמי גרע מאב 
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את תלמידו דפטור המכה את בנו והרב 

 מגלות".

ל"א ד"ה  סימןד, "חע"ע שו"ת אג"מ )אה"ע 

ב, "חומה שנזכר(, שו"ת מנחת שלמה )

ד, "חח(, ושו"ת שבט הלוי )יו"ד -פ"ב סימן

א(.קנ סימן

 

 

 סימן נטמ העולים דינים

אלא א"כ  ,לרופא להתעסק ברפואה בדבר שצריך שיקול הדעת ולדמות מילתא למילתא יןאא. 

 )ס"ק א(.שנמצא במקום החולה  הכי גדולבקי ההוא 

 ב. בימינו אסור להתעסק ברפואה אם אין לו תעודה מהממשלה שהוא רשאי לרפאות )ס"ק ד(.

-ג. רופא שריפא בלי רשות בית דין )שאין לו תעודה מהממשלה( חייב לשלם על נזקיו )ס"ק א

 ב(

ייב בידי שמים, ואם המית ח"ו ד. רופא שריפא ברשות בית דין והזיק בשוגג פטור מדיני אדם וח

 ב(-צריך לגלות )ס"ק א

 .אבל הזיק ע"י הרפואה פטור אפילו מדיני שמים )ס"ק ז( שעשה מלאכתו כהוגן,ה. רופא 

 י תפילה או סגולה "מוות הנגרם ע - סימן ס
, מירושלמי ראיה הביא זילברשטיין י"הגר

, שימות עליו ומתפללים שסובל מי שגם

 להחיותו חייבים

' לרופאים תורה שיעורי' בספר עיין א(

 זילברשטיין י"הגר( ל352 עמוד ג"ח)

על  תפילה לדמות שאין שהוכיח  ,א"שליט

 שהרי, רפואה למתן חולה שימות,

 לשון והובא) ב"ה יט פרק בשבת בירושלמי

 סעיף, כד סימן ג בשער, עילל, הירושלמי

 שהיה בנו על התפלל אדא שרבכתוב ( יא

 ברור והרי, ימותש בקהל לבוא אסור

 מותר הכל ולמרות, אותו לרפאות שצריך

 .שימות להתפלל

 )פרשת רזא וכמו"כ מבואר בפענח

, כמת' תהי נא 'אל על הפסוק בהעלותך(

 ובעל אבר מחוסר היוצא כולד תהיה שלא

 עליו מבקשים והכל אמו, מרחם מום

  .שימות רחמים

 טען א"שליט פרידמן י"הגר ר"מו ואילו

 שאנו שכמו יתכןון שכי, יהראלדחות את ה

 להתפלל אפשר סובל כ"שכ שמי, מבינים

 הבין אדא רב אם כן כמו, שימות עליו

 לבוא יוכל שלא מכך לבנו שיהיה שהצער

 חובה אין שגם יתכן כ"א, גדול כ"כ בקהל

 בין לחלק ראיה אין כ"וא, לרפאותו

 לחלק ישנראה ד ד"לענ ואמנם. הנידונים

 חיוב יןשא כעת המתייסר חולה בין
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 לבין, ייסוריו את ולהמשיך אותו לרפאות

, שנים הרבה עוד רק יגיע שהסבל תינוק

, אותו לרפאות לא סיבה שום אין שודאי

 משמע, שימות עליו התפלל ז"בכ ואם

 ט"ח) הלכות במשנה ע"וע, שאני שתפילה

 בתינוק לטפל שצריך לו שפשוט (ריז סימן

 ויסבול, שוטה או סומא שישאר שודאי אף

 ". תעמוד לא"ב עובר הצילו לא ואם, סוריןי

 

 שלמה במנחת גם זה כעין מצינו

 מזה הוכיח זילברשטיין י"הגר פ"עכ ב(

 שבזה, אדם בידי השתדלות בין חילוק שיש

 לבין, להחיותו כדי הכל לעשות מצווים אנו

 יסבול שלא' מה לבקש שיכולים, תפילה

 שלמה במנחת כתב זה וכעין. במהרה וימות

 פרק, ב בשער, לעיל והובא, צא ימןס א"ח)

 גם מ"מ(, "...כב שבסעיף, 64 בהערה, א

' לה ומתפלל שמבקש שעה באותה

 להתעסק הוא חייב כ"ג, ימות שהחולה

, וכן הוא "השבת את עליו ולחלל בהצלתו

להדיא בשו"ת משנה הלכות )חלק ט"ז 

 .סימן לז(

 

 שלאדם למרות: נ"פקו משנת בספר כתב

 זאת בכל, סגולי כח י"ע עצמו לאבד אסור

, שימות להתפלל האדם על לאסור אין

 לשמים עניינו כמוסר דהוי

 שהביא(, סז סימן) נ"פקו במשנת ע"וע ג(

 ולכן, סגולי כח י"ע מיתה לגרום שאסור

 להתפלל דהיתרו דמצינו מה על הקשה

 כך המתפלל את נחשיב לא ומדוע, שימות

 נחשיב וכן? לדעת עצמו כמאבד עצמו על

 ? כרוצח אחר על מתפללה את

 כח י"ע עצמו לאבד שאסור שאף, ותירץ

 בזה ואין, שונה זה תפילה ז"בכ, סגולי

 עניינו מוסר אלא, נפשו שמירת של חסרון

 ק"ב) יעקב הקהילות שכתב כשם. לשמים

 כמזיק דינו, סגולה י"ע דהמזיק(, מה סימן

, גדול צורך כשיש, תפילה י"ע ז"ובכ, גמור

 . מותר

 שהיה, בגמרא דמצינו: לדבריו הראי והביא

 הספר זאת וביאר, ומת שימות שהתפלל מי

 שאני שתפילה חסידים

 בנדה מהגמרא, לזה ראיה להביא ויש ד( 

 אמר, אבינא בר שילא אזיל.(: "לז דף)

 שבקש כלומר", זוודתא לי צבית: לדביתהו

 אשתו ועשתה, תכריכים לו שתכין מאשתו

 נפשיה חנ. זוודתא ליה וצביתה, "כרצונו

 הוצאת) חסידים הספר והקשה". דשילא

 והיאך(: "ט"תתתשמ סימן נרדמים מקיצי

 ידע שאדם דבר יש, שימות שילא ידע

 ואם. ימות שיחפוץ עת שבכל לעשות

 מיתתו לקרב לגרום אסור והלא, תאמר

 לפתוח רצה שלא תרדיון בן חנינא' מדר

 רבה כמו שימות ביקש שילא כי, ל"וי! פיו

 .(. ו"פ מ"בב) נחמני בר

 ללמוד ירצה אם שאסור דברים ויש

 עת שבכל לעשות שיודע כגון, לאחרים

 דבר למת שמדבר וכן, שימות למות שירצה
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 ל"עכ", שירצה שעה באיזה וימות אחד

 . חסידים ספר

 פ"עה( ג, כו ויקרא' )הק החיים באור ועיין]

( א"הכ באופן' )וגו תלכו בחוקותי אם

 יכולין התורה בעלי שבערך הרי: "...שכתב

 ורוצים חפצים כשהם העליון לעולם ללכת

 שלח ולא זמנם הגיע לא שעדיין הגם, ללכת

, בחוקתי אם מאמר והוא, אחריהם המלך

 אתם בהם עמלים שאתם חוקתי בסיבת

 "[.תלכו ללכת תרצו אם, עצמכם ברשות

 שאסור לכך, חסידים הספר מדברי המקור

 שימות סגולה לעשות לאדם

 אף מותו לקרב מותר תפילה י"ע כ"וא ה(

 בספר שכתב וכעין, אסור סגולה שבדרך

 מוטל כשמת(: "...רלו סימן סוף) חסידים

 למת לומר אין מאד לו מרה ונפשו לפניו

 בידו ידו לתפוש שאין ש"וכ, עמו שיוליכנו

 כאילו עליו ומעלין, אחריו שיוליכנו לומר

 אך( ה, ט בראשית) וכתיב עצמו את הורג

 " אדרוש פשותיכםלנ דמכם את

 שם שהביא', והארות מקורות'ב ועיין)

... פיו לפתוח האיסור חומרת את ו ק"בס

 הזוהר ובשם, לשפתים כרותה ברית שהרי

 עושין דבריו, הדיוט הוא אם אפילו: "כתב

 "(. פירות

 מי(: "תסז סימן) חסידים בספר כתב ועוד

 אם לחישות מלחש אחד היה שנכפה

 לאו ואם ימים תשעה בתוך יתרפא יתרפא

 החכם אמר, ימים תשעה בתוך מתים היו

 האדם את שממיתים הדין ליתן עתידים

 תרדיון בן חנינא' לר דומה שזה, זמנו קודם

 שלא כששרפוהו פיו לפתוח רצה שלא

 ". מיתתו לקרב

 ז"ובכ, סגולות י"ע למותו לגרום אסור כ"וא

 מעשה אינה תפילה כי, להתפלל מותר

 והוא, ה"הקב של מעשה היא אלא, שלו

 . יעשה בעיניו הטוב

 י סגולה"מראי מקומות בעניין מזיק ע

 נצוצי עיין, סגולה י"ע מזיק בעניין עוד ו(

 מעשה על( ז"רט-ו"רט עמוד) המאיר אור

, ו"ח) ס"חת ת"שו, עוזיאל בן יונתן דרבי

 סימן, ה"ח) הלכות משנה ת"שו(, ט"כ סימן

 ה"ד ח"פ סימן) שלמה מנחת(, ה"שס

 סימן ,ב"ח) קטנות הלכות ת"שו, (אולם

 סימן ח"או) אסאד י"מהרי ת"שו(, ח"ע

 ם"מ מערכת לפי בדבש) א"החיד(, ט"קצ

 (.ח"קפ סימן ,ב"ח, י'פלאג) חיים לב(, ה

 נחשב אם וכריתות מיתות חייבי על העובר

 לדעת עצמו מאבד

 שהמסכן חסידים הספר דברי ובעצם ז(

 מאבד משום עובר סגולית בדרך עצמו

 שם נ"פקו משנתספר ב עיין, לדעת ועצמ

 ובאמת: "שכתב(, ז ק"בס) סימןה בסוף

 בידי ומיתה כריתות חייבי בכל לחקור שיש

 עוד עובר האיסור גוף מלבד אם, שמים

 בקיצור ימות ז"עי שהרי נפשו מאבד משום

 . ימים

 חיים החפץ לרבנו הדת חומת בספר ויעוין

 אנשים שהרואה (ה"בהגה' ג מאמר)

 לעבור ז"עי ובאים' ה תורת מהם שנשתכח
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, החיים מארץ נפשם שנכרת בדברים

 לא' משום בתשובה לחזור לזרזם חייבים

 את כרואה ממש והוה, 'רעך דם על תעמוד

 ז"לפי ולכאורה, ש"עיי, בנהר טובע חבירו

 למשליך דומה דכרת עבירות דהעושה נ"ה

 . נפשו מאבד משום דחייב בנהר עצמו

 

 מיתת שעונשו ברבד התראה לאחר החוטא

 אין אבל, לדעת עצמו כמאבד דינו, ד"בי

 שמים בידי בעונש כן הדין

 משה ובדרכינ:[ "]ממשיך המשנת פקו ח(

 לתשובת הביא (,ה"שמ סימן ד"יו) א"להרמ

 עליהם שקיבלו דין בית דהרוגי ו"המהרי

 ז"ולפ, לדעת עצמו מאבד כדין הוה התראה

 כן הוה כריתות חייבי דכל ה"ה לכאורה

 . ימים בקיצור ז"עי ימותו הריש

 הוי לא דשמיא דעונשי לחלק יש אמנם

 ודברי, לדעת עצמו דמאבד מעשה בכלל

 כ"משא, דין דבית בעונשים היינו ו"המהרי

 גם שייכא שפיר רעך דם על תעמוד לא

", רעך דם כאן יש ס"דסו שמיא בעונשי

 .נ"פקו משנת ספר ל"עכ

 

 דינים העולים מסימן ס

 

ש רחמים שבעל מום שמתייסר שימות, אבל חייבים להצילו ולתת לו התרופות א. מותר לבק

 ב( -שהוא צריך כדי שיחיה )ס"ק א

 ה(-ב. אסור להמית את עצמו או אחרים דרך סגולה, ומ"מ ע"י תפלה בעת הצורך מותר )ס"ק ג

ג. צריך ליזהר לא לפתוח ח"ו פה לשטן הן על עצמו והן על אחרים )ס"ק ה(

 

 

 

 

 

 

, וניתהיתר לחולה להתרפאות ברפואה טבע -ן סא סימ

 ולא לשמוע בעצת הרופאים
 בדבר"(: תמז סימן) ש"הריב ת"שוכתב ב

 לדון, לנו שאין ר"נ האדון ידעת - השאלה

 הטבע חכמי פי על, ומצותיה תורתנו בדיני

 תורה אין, לדבריהם נאמין שאם. והרפואה

, הם הניחו כן כי! חלילה, השמים מן

 בדיני תדין ואם. הכוזבים במופתיהם

 הרבה שכר ,הרפואה חכמי פי על, הטרפות

 רובם יהפכו, באמת כי! הקצבים מן תטול

 חי ויחליפו ,ותולמ ומחיים, לחיים ותוממ

 בה ונשאר, הכבד בנטלה ספק אין כי. במת
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 שימות: יאמרו הם .מכשירים שאנחנו ,כזית

. נסמוך, ל"ז חכמינו על ואנחנו.. .לשעתו

. שמאל שהוא ימין על לנו מרויא אפילו

 איש ,המצוה ופירושי, האמת קבלו שהם

 נאמין לא. ה"ע, רבינו משה עד, איש מפי

 דברו שלא והישמעאלים, היונים חכמי אל

 מבלי, נסיון זה אי פי ועל, מסברתם רק

 בנסיון יפלו, ספקות כמה על שישגיחו

 כמוזכר, ל"ז חכמינו עושין שהיו כמו. ההוא

 מן ראיה מביא אני' :(ל) המפלת בפרק

? 'השוטים מן ראיה מביאים ואתם, התורה

 חולקים הם, היצירה בסוד, ענינים ובכמה

 הולד יצירת צורת כמו. ל"רז דברי על

. הוא בעלמא מיא, לכן וקודם ,יום לארבעים

 וגידין עצמות שממנו, לובן מזריע אביו וכגון

 וזרע ,האם מן שהכל: סוברים והם'. וכו

 זרע ולהעמיד, להקפיא ופעולת, האב

 וכגון. החלב להעמיד, הקיבה כפעל ,האשה

, והם'. וכו זכר יולדת, תחלה מזרעת אשה

 נדה שם) ל"ז שאמרו במה וכן. בהפך דעתם

 תשמיש, האחרונים חדשים שלשה(: א"ל

 בחדש: סוברים והם. לולד ויפה, לה יפה

 אפשר, בזה גם. מאד לה קשה, השמיני

 באולי כי. ל"רז דברי כנגד, דעתם שיהיה

 לתחלת שנגמר וראו, בשתים או באחת נסו

 שהיו או. ואשתהי', ז בר היה ואולי. תשיעי

: לשומר מסרום אם ואף. קדומות מבעילות

 בא שומר ,ואומר ,לעריות אפטרופוס אין

 ש."ל הריב", עכ"...עליהן

ומשמע מדבריו שסתם סברות של חכמי 

רפואה, לא סומכים עליהם, ואפילו שעשו 

ז דבר שהוכח מתוך הרבה "קצת ניסיון, ולפי

 ניסיונות, יש לסמוך עליו.

]כלומר  קונבנציונליתוהנה כיום הרפואה ה

, הוכחה , והרגילה[הרשמית הרפואה

 שנםיומאידך תועלתה בהרבה נסיונות, 

, קונבנציונלית שאינן רפואה שיטות כמה

 המחטים רפואה, למשל האקופונקטורה

 סוגי ושני קוים ףבגו שיש מניחה, הסינית

 את הוכיח לא איש. ושלילי חיובי, זרמים

 שהיא, האקופרסורה גם כך. מציאותם

 קבועים כללים לפי לחיצות של רפואה

 לפי הרגל כף את המחלקת והרפלקסולוגיה

 ה בשיטת"וה .בו מטפלת וכך, הגוף אזורי

 ,מקרוביוטיקהוה ,טבעונות, הומאופטיה

 יםהסבר כיום אין האלה השיטות לכל

 גם להן שיש היא עובדה אך, מדעיים

 .הצלחות

י סילמן: מותר לחולה לבחור "דעת הגר

ברפואה טבעונית נגד רוב הרופאים, אם כל 

 חייו הלך רק בדרך זו

לגבי חיובו של החולה לעסוק והנה,  א(

במצות "ונשמרתם" ולעסוק ברפואת 

עצמו, נשאלתי ע"י חולה במחלת הסרטן, 

תדלות להארכת הש דרכישיש לפניו שני 

חייו, שדעת רוב רובם של הרופאים שחייב 

אם לא יעשה ולעבור טיפול כימותרפי, 

עוד חודש, ואם יעשה את בזאת, ימות 

הטיפול, יתכן מאוד שיועיל להאריך חייו 

בכמה חודשים, ומצד שני, יש שמתנגדים 

לטיפול קשה זה, ואומרים שרפואתו היא 
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זונה ע"י דרכים טבעוניים, כגון שינוי ת

ויש אמנם  וכו'קיצוני, ומיני צמחים שונים 

עצות שלהם שלא סותרות את הטיפול 

הכימותרפי, כגון להמנע מסוכר וכד'... אבל 

הדרכים רחוקים זה בעיקר הריפוי שתי 

מזה, ושאל האם מותר לו ללכת בדרך 

 ,הטבעונית, שכאמור רוב הרופאים אומרים

תכן מוקדם מאוד, וא"כ י שבדרך זו ימות

כמאבד עצמו לדעת, או שמא כיוון  נחשבש

"ס מטרתו האמיתית היא לחיות, ושס

, א"כ בסיסועושה דרך רפואה שיש לה 

עושה בהיתר? ושאלתי זאת את מו"ר 

הגאון הגדול רבי יהודה סילמן שליט"א, 

וענה לי שמי שכל חייו הלך בדרך 

הטבעונית ואינו סומך כלל על הרפואה 

זה,  הרגילה, רשאי גם במצב מסוכן

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 שבאופן כללי, צריך ללכת לפי רוב 

הרבנים, אבל מי שיש לו רב מובהק בכל 

עניניו, יכול לסמוך על רבו, גם כשהוא 

 ת מיעוט, ואכ"מ(.בדע

מ שטרנבוך, אם סיכויי "לפי דברי הגר

ההצלחה של הרפואה הקונבנציונלית 

נמוכים, יכול תמיד לבחור ברפואה 

 הטבעית

 ר "ל של מו"ו הנוא"כ יוצא מתשובת ב(

', וכעין אחר הרוב נ"בפיקו הולכים'שבנד"ד 

בתשובות והנהגות )חלק ג סוף זה מצאתי 

תנגד סימן שסג(, שכתב: "חולה שמ

אם ע"פ רוב, הטיפול יועיל ויכול  לטיפול...

לקיים עוד הרבה מצוות הבורא ראוי לכופו 

, אבל 'והשבותו לו'או  'וחי בהם'על מצות 

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 

גם הרופאים אפשר לכופו". ולפי זה כש

אומרים שיש רק קצת סיכוי שהטיפול 

הכימותרפי יעזור, אינו מחויב לעשותם, וכל 

שכן שיש לו עוד דרך אחרת )השיטה 

הטבעונית(, שיש סיכוי כל שהוא שיכול 

 לעזור.

מ שטרנבוך: אם החולה "עוד מדברי הגר

מתעקש על הרפואה הטבעונית, אין ללחוץ 

 עליו, דלב יודע מרת נפשו

נם גם כשיש רוב שהטיפול הרגיל ואמ ג(

יעזור, ובכ"ז החולה מתעקש שרוצה בדרך 

, (שסא סימןף וס)הטבעונית, עיי"ש 

"ומה ששואל בבן שאביו סובל ר"ל  שכתב:

ממחלת סרטן במעיים, ולרופאים העצה 

היא בניתוח וטיפול בקרני אור עם סמים 

שלדבריו  ,שמעכבין הצמיחה, ואביו מסרב

רק לזמן קצר, אבל בניתוח הישועה היא 

אח"כ חוזר ומחמיר, ורוצה טפול כדברי 

הטבעונים, ולדבריו רבים נושעו על ידי זה 

ולכן אף שאין אני  יותר מהטיפול בניתוח...

מסוגל להחליט לכוף לרפואה המתאים, 

שרופאים טוענים שתרופות הנ"ל הבל, 
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והטבעונים מוכיחים מעובדות שדידהו 

ם השפעה עדיף להאריך החיים, ולרופאי

עצומה, וכ"ש למייצרי הסמים, עד שבכמה 

מדינות אסרו טיפול הטבעונים, ומי שטיפל 

כמוהם ונפטר, היורשים עלולים לתבוע 

הרופא הטבעוני למשפט ולדרוש פיצויים 

ומקבלם, וקבלתי בשעתו מכתב מאמריקה, 

עם בקשה לרבנים לאמץ דעת הטבעונים 

שהוכח בסרטן שמועיל יותר, ומביא שם 

ן דרך שהבאנו כהנ"ל, ורגיל אני לייעץ כעי

שמזה ומזה, הרופאים וטבעונים, לא יניח 

ידו וישתדל בשניהם ולא יזיק, אבל האב 

כאן מתעקש שהטפול הרפואי טוב 

בהתחלה אבל למעשה הורע, והם מרמין 

ולכן אינו מוכן אלא כטבעונים לבד, ואינו 

מוכן לקיים שניהם, ולע"ד לא ישפיע על 

ודע מרת נפשו, רק האב יחתום אביו, ולב י

ומיהו כדאי לברר היטב שיש  שזהו רצונו...

מקומות בגוף שבניתוח בשלב מוקדם קרוב 

לודאי שמועיל וכה"ג ראוי לנתח שאז ודאי 

מועיל בניתוח דוקא כשמוקדם וחייב 

 לעשות כן וכמ"ש".

ז, "י זילברשטיין הוכיח מהגמ' בע"הגר

שרופא שפירסם על מחלה שאינה 

ת, שוי אנפשיה חתיכא דאיסורא, מסוכנ

 ואסור לו לחלל עליה שבת

יתכן שובעצם חידושו הנ"ל של מו"ר,  ד(

שנתיר לאחד ולשני נאסור בעניין כ"כ 

חמור של הצלת נפשות, מצאתי כעין זה 

בספר שבת שבתון )לגאון רבי יצחק 

 סעיףקד, ב עמודזילברשטיין שליט"א, ב

 לשונו הובא מכאן ועד סוף) כט(, שפסק

: "רופא שפרסם שמחלה (יט סעיף

מסויימת אינה מסוכנת, ואח"כ חלה בה, 

ובהערה שם כתב: . אחרים יכופוהו לאכול"

"שאלה: רופא שפרסם שנים רבות 

שמחלה פלונית אינה מסוכנת ומי שחלה 

במחלה זו אינו צריך לאכול ביום הכפורים, 

ורופאים אחרים חלקו עליו וסברו שמחלה 

מנה חייב לאכול ביום זו מסוכנת והסובל מ

הכפורים, והנה אירע שאותו רופא הסבור 

כל השנים שמחלה זו אינה מסוכנת הוא 

והוא חושש ורוצה  ,עצמו חלה במחלה זו

האם מותר לו?  ,לאכול ביום הכפורים

תשובה: במסכת ע"ז )כח:( מובא שרב 

יהודה התיר לכחול בשבת עין שמרדה. 

מי  נחלק עליו רב שמואל בר יהודה ואמר,

ששומע דבריו של רב יהודה ומקבלם 

מחלל שבת! ומבואר ב'צפנת פענח' 

)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' 

ף חלה רב שמואל בר יהודה עצמו שלבסו

ושלח לשאול את רב יהודה אם  ,בעינו

מותר 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 
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כתב רש"י לדידך יוסף" שבסוף המסכת( ו

 .אסור שאתה אסרת וערערת על דברי

ועיין ב"צפנת פענח" שם דהוי מדין שויא 

מדברים אלו ו חתיכה דאיסורא. אנפשיה

 ,משמע לכאורה דלרופא הנ"ל אסור לאכול

 ,מאחר וגילה דעתו שהמחלה לא מסוכנת

  .וכמו שאמר רב יהודה לרב שמואל

אבל אחרים הסבורים שמחלה זו מסוכנת, 

 כ עליו"בים לחלל שבת ויוהחיי

דאעפ"י שלרופא עצמו אסור  ,ונראה ה(

 ,לאכול משום שהוא סבור דאין בזה סכנה

אבל אנשים אחרים חייבים לפתוח פיו של 

משום דלשיטתם הרי  ,אותו רופא ולהאכילו

וגם  ,זו סכנה והיא דוחה כל האיסורים

איסור שויה אנפשיה חתיכא דאיסורא 

חה במקום שאסר הרופא על עצמו נד

קו"נ, ומה שלא עשה כן רב יהודה, הוא יפ

משום דרב שמואל לא היה לפניו אלא שלח 

לשאול מה לעשות. ולפי זה תצא היכי 

תמצא מחודשת דקיים מצב שלאדם עצמו 

 אסור לאכול ולאחרים מותר להאכילו.

כשהיה  ,ובדומה קיימת היכי תמצא כזאת

אחד של מים  ,לפני ראובן שתי כוסות

ושתה אחת מהן,  ,סם המות ואחד של

וברור לו ששתה מים זכים וטובים, ועד 

מעיד ששתה סם המות חייבים לתפסו 

ולהצילו מהסם אף שיצטרכו לחלל שבת 

או יום הכיפורים, אף שלו עצמו אסור 

 לחלל שבת.

רופאה מעוברת שפירסמה שמחלה פלונית 

אינה מסוכנת, מותרת לחלל עליה שבת, 

 עוברדאין דעתה כלום כלפי ה

רסמה על יכמו כן נראה דרופאה שפ ו(

מחלה פלונית שלא מסוכנת ורופאים 

אחרים סבורים שמסוכנת, והרופאה 

מעוברת מותר לה לאכול ביום הכפורים 

ואעפ"י דשויא אנפשיה  ,בגלל העובר

בכל זאת על העובר לא א, חתיכה דאיסור

 שויא...

ש קלוגר, דאיסור שויא אנפשיה "דעת הגר

נ, ואין להוכיח "י פיקוכ נדחה מפנ"ג

 ז"מהסוגיא בע

והנה בספר "עבודת עבודה" )לר' שלמה  ז(

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 

מ"מ  ,מן הדין והאוסר רצה לחזור בו ג"כ

שויא עליה חתיכה דאיסורא,  ,דאסרוכיון 

כיון דעיקר הטעם האוסר דהוי  ,אבל בזה

ור' יהודה  ,ס"ל דאין זה סכנת נפשות

המתיר הוא דס"ל דיש בו סכנת נפשות, 

וא"כ כיון דלפי האמת יודע ר"י דיש בזה 

מה בכך דשויא חתיכה  ,סכנת נפשות

סוף סוף אין לך איסור שעומד  ,דאיסורא

ק שלשה ולא יותר, ולו בפני פיקוח נפש ר

מ"מ  ,יהא דשויא על נפשיה אלף איסורין

כיון דלפי האמת פיקוח נפש הוא יש 

להתירו, ואיך אמר לכולי עלמא שרי ולדידך 
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אסור, ובעל כרחך מוכח דלא אמרו כן 

 לאמת, רק דרך קינטור בעלמא.

כל זה הוא רק אם רופא מופלג בחכמה 

 נ"סבור שיש כאן פיקו

וד דמה ששלח ר' ואפשר לומר ע ח(

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 

או הוי מדשמואל וכדומה, והוי  ,דאיסורא

טועה בדבר משנה ומותר אף לגבי נפשיה, 

ל דלדידך אסור אם ושלח לו ר' יהודה כנ"

הוי דידי, אך אם הוי דברי שמואל אף לדידך 

מותר ודו"ק. נמצא שלדברי ה"עבודת 

עבודה" אסור לרופא הסובר שמחלתו לא 

מסוכנת לאכול אלא אם כן החולק עליו 

הוא מופלג בחכמה ואז הוא בגדר טועה 

בדבר משנה שדבריו בטלים גם בנוגע 

 לעצמו.

י, דאין "הק בשם אביו הק"דעת מרן הגרח

ח "ז, אלא רק לת"ראיה לאסור מסוגיא בע

שפסק כן, דאז בשמים מתנהגים איתו 

 כשיטתו

עוד דרך בהבנת סוגיא זו, שמעתי  ט(

 ,מגיסי הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א

והוא על פי דברי התוס' במסכת ראש 

 ,השנה )דף ט"ז. ד"ה בפסח על התבואה(

שהקשו על הנאמר במסכת ראש השנה 

( שבפסח העולם נדון על התבואה, )טז.

ואילו בברכות )יח:( נאמר 'מעשה בחסיד 

שהקנטתו אשתו ערב ר"ה והלך ולן בבית 

ושמע שתי רוחות שמספרות זו  ,הקברות

לזו כל הזורע ברביעה ראשונה ברד מלקה 

אותו' יעו"ש, הרי שבראש השנה דנין על 

ותירצו 'אי נמי הסוגיא בברכות  ?!התבואה

 ,ודה הסובר הכל נדונין בר"האזלא כר' יה

 המה יענ ,והקשה גיסי .וגזר הדין בפסח'

ר' יוסי הסובר שם שבכל יום  ,להאי עובדא

אדם נידון, הרי על מעשה שהיה לא יחלוק? 

לות יוהשיב לו מרן אביו זצ"ל בעל "קה

שאותו חסיד  ,דכוונת התוס' היא ,יעקב"

ובשמים פוסקים  ,אזיל בשיטת ר' יהודה

ו אך לא לגבי אחרים זולתו, לגביו כמות

וראיה לכך מר' אליעזר הסובר במסכת 

( דמכשירי מילה דוחים שבת .שבת )קל

ובכל זאת באתרא דר'  ,ואין הלכה כמותו

אעפ"י דמישהו  ,אליעזר לא מתו לפני זמנם

אחר שיעשה כך ויחלל שבת עבור מכשירי 

הרי שבשמים פוסקים  .מילה חייב סקילה

ועל פי זה  .יהםכאותם תנאים בנוגע אל

אפשר להסביר שרב יהודה לא התיר 

דמאחר והוא פסק  ,לשמואל לכחול עיניו

כי  ,לכן לא יזיק לו ,דאין סכנה בעין שמרדה

לפי הסבר ו בנוגע אליו יפסקו כך בשמים.

ויתכן  ,אין מסוגיא דע"ז ראיה לרופא ,זה

שרופא הסבור שאין מחלתו מסוכנת ואחר 

 ,הוא עצמוואחר זמן נחלה  ,חולק עליו

מותר לו לאכול ביוכ"פ. לסיכום: לרופא 

עצמו יתכן שאסור לאכול אבל אחרים 

 חייבים לכופו לאכול". 
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ה שיש מקום לומר, שמי שכל חייו "והו

ד "הולך בדרך הטבעונית, יש לו יותר ס

 בדרך זו

את כל דברי הגר"י זילברשטיין הבאתי ו י(

בספרו 'שבת שבתון' הנ"ל כדי להטעים 

ת סברת מו"ר הגר"י סילמן, במקצת א

טיפול טבעוני למי שנהג כך כל חייו, התיר ל

ותשובה שלילית למי שמסופק בצדקת 

 שיטתם.

י "ש רוזנברג הצטרף להיתר הגר"הגר

סילמן, דמי שמאמין ברפואה הטבעונית, 

 אמונתו גורמת שתרפא בדרך זו

ל "כשהצעתי את כל הדברים הנו יא(

רוזנברג מו"ר הגאון הגדול רבי שריאל ל

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, 

והתחלת תיקון זה, מצוי בראש של האדם, 

וא"כ אדם שמאמין שהדרך הטבעונית 

תעזור לו, בשבילו הדבר השתדלות טובה 

ו, כי האמונה שלו, מכניסה לראש לרפואת

כוחות לגבור על המחלה, אבל מי שמסופק, 

ועושה הוראותם מתוך יאוש, כמעט ואין 

 .סיכוי שיועיל לו

מצינו לעוד גדולי ישראל, שכתבו שטבע 

הרפואה מושפע מפסק ההלכה באותו 

מקום, ומקור דבר זה הוא בירושלמי, דיש 

 כח ביד חכמים לשנות הטבע

שהביא בספר 'שבת שבתון' ועל מה  יב(

ק בשם מרן "ל מדברי מרן הגרח"הנ

 שפעםה'קהילות יעקב', ידוע הסיפור,  

 ביתו דלתי על רבה בבכיה חולה התדפק

 הישועות בעל מקוטנא יהושע' ר הגאון של

. המחלה מן להנצל לו שיעזור וביקשו ,מלכו

 המקום את לו שישרטט הגאון ביקשו

 וצייר ,אביםבכ חש הוא שבו בגופו המדוייק

 שהמחלה והתברר ,המקום את החולה

 לו אמר. סותמתה והדופן בריאה נקב עשה

 ,צפת לעיר י"לא שתיסע לכך עצתי: הגאון

 העיר של דאתרא המרא שכן ,רפאתת ושם

 ...שנקבה ריאה פוסק והוא ,י"הב מרן הוא

 עיין ,כשרה ...סותמתה ודופן הדופן כנגד

 רפאית וממילא, (ח"י, ט"ל) ד"יו ע"שו

. ימים לאריכות ותזכה ממחלתך ה"בעז

 סיפר וכן. היה כך ואכן כדבריו החולה עשה

 גורדון מיכל יחיאל' ר הגאון לומזה ד"אב

 אריה שאגת ת"לשו בהקדמה מובא) ל"זצ

, (ב הערה ז"שכ עמוד ס"חת מכון בהוצאת

 מתושבי שאחד פעם אירע ן'וולוזי דבעיר

 לצאת ורצה הריאה ממחלת סבל המקום

 נתראה. אחר במקום ולהתיישב עירה מן

 ,בני דע" ,והזהירו ,בחלום המנוח אביו אליו

 במכה הריאה שעל מסירכה סובל אתה כי

 נוהגים ן'ובוולוזי והיות, לדופן הסמוכה

 כדעת - בזה ומכשירין אריה השאגת כדעת

 א"הרמ כדעת ולא (,ח"י, ט"ל) ד"יו ע"השו

 ד"אב בהיותו א"השאג הורה וכך ,שמטריף

 כפי נובהרדוק בעיר נהגו וכן, ן'לוזיבוו
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 זמן כל לכן (,ב"צ, שם) ש"הערה שמעיד

 במחלה לחיות הזכות לך יש כאן שאתה

 ששם אחר למקום כשתצא אולם. כזו

 לחיות מקום לך אין, זו ריעותא מטריפין

 באתי לכן, חיה אינה שטריפה הדין כפי

ויש  .כ"ע, "במקומך להשאר אותך להזהיר

 נדרים) ירושלמיפ ה"ל ע"להבין את כל הנ

, הל' ב(: א פרק סנהדרין, וכן בח 'הל רק ו,פ

 גומר לקל עליון לאלקים אקרא' אבין ר"א"

 אחד ויום שנים' ג בת, ' )תהילים נז, ג(עלי

, חוזרין בתוליה השנה לעבר ד"יב נמלכו

 ד"יו) ך"בש והובא ,"חוזרים אינם לאו ואם

 שבע באר ת"שו. וב(יג ק"ס קפט סימן

ל: "(, ביאר את דברי הירושלמי, וזיד סימן)

 על קאי אבין דרבי ,פירושו דהכי לי ונראה"

 שנים שלש בת ,בירושלמי שם דגרסינן הא

 נמלכו .בסקילה זה הרי עליה בא ,אחד ויום

 וכדי .בסקילה אינו ,עליה ובא לעברו ד"יב

 שתהיה אפשר היאך ,השואל ישאל שלא

 תלוי בה טבעי דבר שהוא בתולים חזרת

 בא הלכך ,ד"יב פי על דשוח של בורויעב

 ברךית השם כי ,תתמה אל ,ואמר אבין רבי

 מה לפי הבתולים חזרת וממהר מאחר

 וזהו ,בעיבורם השנים קובעין ד"שהב

 גומר ,פירוש ',עלי גומר לאל' דכתיב

 ומחדש ,בעיבורם מטה של ד"ילב ומסכים

 בתוליה השנה עיברו ואם ,רצונם כפי הטבע

 הקצרה דעתי שהשיגה המ זהו. חוזרין

 פניוכן הסביר ב ל."עכ ,"הלשון זה בפירוש

שם(:  סנהדרין)על הירושלמי ב משה

 ה"שהקב לה ודריש  - עלי גומר... אקרא"

 מדךיול... מטה של ד"יהב עם מסכים

 פי על עמהן מסכמת הטבע שאף ,הכתוב

. וירושלמי זה נפסק "ה"ב יתעלה גזרתו

 כ ימןס אישות הלכות העזר אבן) א"ברמ

, השנים נתעברו אפילו..."ל: "(, וזא ס"וס

ל להלכה כדכתב ". וכך קיימ"חוזרין בתוליה

 סימןף וס, א העזר אבן) סופר חתם ת"שוב

 ,עלי גומר לאל ל"דקיי משום..."ל: "(, וזקלז

 דשפורא וכיון ,להתורה משועבדת שהטבע

 ולא בכך להניק סגי ,השנים קצרו ד"דהב

 .(יא דרוש) ן"הר בדרשותע "וע ."יותר בעי

עוד בענין השפעת פסיקת ההלכה על 

 הטבע הגשמי

, גדול חידוש הוא ל"הנ והירושלמי יג(

 בספר) מפראג ל"במהר מצינו מזה וביותר

 והנה בבוקר ויהי' פ"עה( ויצא' פ, אריה גור

 ל"ימדקי משום היינו: "שכתב', לאה היא

 כ"וע, מובהק סימן והוי 'דאורייתא סימנין'

 עליו לסמוך דינא לענין רחל ההית בלילה

 בבוקר ורק, רחל של סימנים לה היו שהרי

 נתן להורות ת"בשו והביאו", ללאה נהיתה

 .עוד שם ועיין(, יג ס"סו ד חלק)

, (טו ק"ס לט סימן ח"או) א"בחזו ויעוין

 הוא השאלה אליו שבאה שהחכם שאפשר

, וראה תחיה אם המציאות את קובע

כז אות ז,  ןסימנ )"בהוספות למשנת פקו

ג(, שפילפל מה יקרה כשהבהמה -ק ב"ס

שייכת לשני שותפים, ואחד שאל לרבו 

כתב שהטריף, והשני שאל לרבו שהכשיר. ו

, אם מותר לחכם לפסוק ( לדוןק ד"בס)
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עליה בשבת שהיא טריפה, שהרי בהוראתו 

נקבע גם במציאות בבריאה שהיא טריפה, 

והוי כמוציא נשמה בשבת, ופילפל אם 

ע שם "רק 'כמעשה שמים' ושרי. ועחשיב 

בהקדמה )א "שדקדק מלשון החזו (ק ז"ס)

ד ", שעניין זה, לאו דווקא בבי(ח"לאו

הגדול, אלא כח התורה מסור ביד כל חכם 

וחכם עד ימינו ועד עולם לשנות חוקי 

  הטבע!

 סא מןדינים העולים מסי

ם תמיד האמין רק בהם א. אסור לחולה מסוכן להזדקק לתרופות שאינם מקובלות, אולם א

 .מותר )ס"ק א(

 ת גם תרופות הטבעיות )ס"ק ב(.כימותרפיב. עדיף לשלב ביחד עם התרופות  ה

אסור לרופא לחלל  -ג. רופא שסובר שהמחלה לא מסוכנת ולבסוף חלה הוא במחלה הזאת 

שבת עליו אלא א"כ מבטל דעתו למי שיותר גדול ממנו בחכמה שהחליט שהמחלה כן מסוכנת 

"ק ח(, אולם בכל אופן אחרים חייבים לחלל שבת בשבילו אם הם סוברים שהמחלה היא )ס

 מסוכנת )ס"ק ה(.

 

 הנמצא במצב של 'צמח' ומחוסר הכרה -סימן סב 
 81כח הערה  סעיףשייך לשער ב, פרק א, 

דעת הגריש''א, שאין מחוסר הכרה מרגיש 

יסורים, ולכן יש לטפל בו בכל האמצעים 

באדם בהכרה לא מטפלים אפילו כאלה ש

 בגלל היסורין

 נחלקו? יסורין מרגיש הכרה מחוסר האם

 בספר עיין - א"והגריש א"הגרשז בזה

 בספר עייןו (,רח עמוד ז"ח) חושב מעשה

 רב אברהם שטיינברג,הל) אברהם נשמת

 שדעת (,ב ק"ס שלט סימן ד"יו ד"ח

 לטפל חייבים הכרה שבמחוסר ,א"הגריש

אדם ש אף על, ייאההח וכגון האמצעים בכל

 בשיקול להתחשב אפשר בהכרה הנמצא

 ע"וע, קשים לייסורין תגרום חייו שהארכת

 מ"ובחו, ג ענף קעד סימן ב"ח ד"יו) מ"באג

 (. א אות עד סימן ב"ח

בעל ל) 'הסופני החולה' בספר ועיין

 שהביא(, 15 עמוד ,ה'נשמת אברהם' הנ''ל

 במצב סובל החולה אם הרופאים לוקתמח

 ק"ס) הסופני החולה על ובמאמר ,צמח של

 באדם מדובר"': צמח' לגבי הוסיף (,4

 גזע אבל, לחלוטין נהרסה המוח שקליפת

 יהיה מצבו לכן. לחלוטין תקין שלו המוח

 ולא לעצמו לא מודע יהיה לא שהוא כזה

 החיוניים התיפקודים כל אבל, לסביבתו

 לעשות יוכל הוא חיים להמשך הדרושים

 צריך לא, לבד ינשום הוא. עצמאי באופן

 ישן הוא, יפעם לבו, הנשמה מכשיר
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 בדרך. בזה וכיוצא מזון יעכל הוא, ויתעורר

 הזה למצב שהגיעו בריאים אנשים כלל

 סיכוי כל ללא ארוכות שנים להאריך יכולים

 לעין נראית סיבה כל ללא אבל, להשתפר

 .מהר שימותו

 שאלה היא הזה במצב הכאב שאלת

 לא היא גם אבל ,ערכית מבחינה חשובה

 ההנחה. רפואית מבחינה בוריה על ידועה

 שאם היא רפואית מבחינה ההגיונית

 אין לחלוטין מתפקדת איננה המוח קליפת

 של תפיסה הוא הכאב. לכאב משמעות

 הכרה אין ואם, כאב של הכרה היא, כאב

, לא או נכון זה האם אבל. כאב אין למעשה

 ממאמרו כ"ע", פתוחות הן האלה השאלות

 .שטיינברג הרב של

ובספרו 'אניציקלופדיה הלכתית רפואית' 

במצב של תירדמת יש כתב: '' 143ח''ה עמ' 

מי שכתב שאם החולה הנוטה למות שרוי 

בחוסר הכרה מוחלט ולא ברור שהוא סובל 

יסורים חייבים לטפל בו בכל האמצעים 

כולל החייאה. יש מי שכתב שגם חולה 

ר גם בו בתירדמת עמוקה סובל ולכן מות

להימנע מהארכת חייו ויש מי שכתב שכל 

שהחולה נמצא במצב סופני של מחלתו אין 

חיוב לנקוט בכל פעולה שתאריך את 

גסיסתו ואשר תגרום לכאבים קשים גם 

 ''.אם החולה נמצא ללא הכרה ואינו סובל

 שמחוסר שיתכן שמעתי גרינפלד ר"ומד

 בדרגת תלוי והדבר כאב מרגיש הכרה

 תגובה יש בהן דרגות יש ,ההכרה חוסר

 ההכרה מדד' נקראות הדרגות, לכאב

 רמת להערכת נוירולוגי מדד והוא', גלאזגו

 משלושה מורכב המדד. אדם של ההכרה

, מילולית תגובה, העין תגובת: מבחנים

 ביחד נשקלים הללו הערכים. ותנועה

 3 הוא המינימלי המדד סכום. ולחוד

 והשהגב בעוד(, מוות או עמוקה תרדמת)

(. מלא באופן עירני אדם) 15 הוא ביותר

" הרגשה" שיש ודאית לקבוע כדי כלומר

 וגם לכאב תגובה שתהיה צריך כאב של

 את לעבד מסוגל הוא הכרתית שמבחינה

 דבר אומר לא זה הפוך. לכאב המידע

 אומר זה אין תגובה אין אם כלומר. בהכרח

 ביכולת נמדדת הכרה. כאב מרגיש שאינו

 לסביבה תגובה חוסר ולכן הלסביב מודעות

 ולגבי. כאב הרגשת לעניין מבחין מדד אינו

 אבל, רפואית מילה אינה צמח -' צמח'

 למישהו לעתים מתכוונים העממית בשפה

 בעיקר דהיינו -עובד שלו המוח גזע שרק

 המערכת ושאר נשימה תפקודי

 תפקוד בכלל אין(. לב) האוטונומית

, כאב -המוח של התפיסתיים בחלקים

 .חשיבה, מוטוריקה

. כאב מרגישים אינם שהם היא ההנחה לכן

 של ממצב לעיל האמור את להבחין יש

 בפי נקרא גם שלעתים, קומה, הכרה חוסר

 מדברי כ"ע, צמח אינו אבל" צמח" העם

 . גרינפלד ר"ד

 ומה(: "...קעד סימן ב"ח ד"יו) מ"באג ועיין

 כבר מרגיש שאינו הרופאים שיאמרו

 שייך לא אפשר כי מינםלהא אין ביסורין
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 הנפש יציאת שעכוב משמע דהא זה שידעו

 ...".לנו ניכר שלא אף ביסורין הוא

 ת"בשו שכתב במה עיין' צמח' בעניין עוד

(: ב תשובה, יט סימן יח חלק) אליעזר ציץ

 שמחויבים לפנים צ"וא פשוט הדבר"

 של חיים להארכת ועשה בקום להשתדל

 מה ילואפ, גופם בכל או בחלקם משותקים

 או" צמח" בשם הרופאים בפי שמכונים

 למדוד מדה קנה שום לנו ואין", ירק"

 באשר" החיים" של ליוקרם גבולים ולקבוע

 באיזה החיים אל יחובר אשר וכל, חיים הם

 משנה ולא, עליו" נפש כל" שם שהיא מדה

 ולשתות לאכול בכחו שאין מה ועיקר כלל

 גיבמ ואינו, מלאכותי בדרך רק ניזון והוא

 כי", בחיצוניותיו" מדגיש אני. בחיצוניותיו

 שאין, דומים במקרים רופאים מפי שמעתי

 אין בפנימיותיו גם אם ולקבוע להבחין

 הכלים בידו שאין אלא, ותגובה תחושה

 משותקים שהם באשר חוץ כלפי להביען

 אצל שמבחינים מודים הרופאים כי גם ומה

 ותחושות חלש תפקוד" צמח" המוכנים

. לגמרי הרוס לא עדיין ושהמוח, תמעטו

 הזמנים מן בזמן לבוא עלול אם, ולשאלה

 בשלילה עונים אינם, במצבם הטבה איזה

 לקוות אין שכמעט משיבים אלא, לגמרי

 כבר ואנו. נס בדרך מלבד הטבה לשום

 מהמעט מקרים על קראנו וגם שמענו

, הנס אצלם וקרה הטבה אצלם שבאה

, יםחדש מספר" צמח"כ שחיו שלאחר

 משנתם מיכן לאחר התעוררו, שנים ואפילו

 ושבו, לפעול התחילו האברים, הממושכת

. חלים ממטת קמו וגם, ולעדתם להכרתם

 בגדר הוא שלהחיותו שמכיון איפוא ברור

 כזה במקרה לקחת שאין, נ"פקו של

 כ"עי האשה תמשיך שמאידך מה בחשבון

 הצער כל עם, רבות שנים עגונה להשאר

 נ"פיקו כי, בסבלה ותוההשתתפ והכאב

, "באהבה שמים דין לקבל ועליה, הכל דוחה

 .א"הצי ל"עכ

 להעירו יגרום' צמח'ב הטיפול אם לגבי

 ופיזי נפשי סבל יסבול כך ועקב, מתרדמתו

, צה סימן משה דברי ת"בשו עיין, קשה

 להמנע שמותר, רנג סימן ח"ח הלוי ובשבט

 .זה מטיפול

 סתעףוהמ "גוסס"הגדרתו של  -סימן סג 
6כ, הערה  סעיףך לשער ב, פרק א, שיי

הנוטה למות נקרא גוסס, כיון שחזהו צר, 

ומתהפכת הליחה בגרונו, ונקרא כך או 

מלשון הגסה בקדירה, או משום שכך הוא 

 תרגום המילה חזה

 כתב, גוסס של הגדרתו בהסבר א(

, א פרק ערכין מסכת) טוב יום בתוספות

 גרונו שקול ,והוא .ידוע - הגוסס(: "ג משנה

 ,ל"ונ(. ם"הרמב) המיתה בשעת נשמע

 ה"פ דסוף בקדירה מגיסה מלשון שהוא

 כמו. בגרונו מתהפך שהליחה ,דמכשירין

. שבקדירה מה שמהפך בקדירה המגיס

 סימן מ"חו) ע"הש בגליון נדפס וראיתי
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 בגרונו ליחה המעלה רושו,פי גוסס ,(א"רי

 ,למיתה סמוך יקרה שזה ,החזה צרות מפני

, קצד סימן) ערוך שולחן בקיצור כ"וכ ."כ"ע

, קכא סימן) העזר באבן א"וברמ(. א סעיף

]כמו  רושו,פי גוסס: "כתב(, ז סעיף

 ישעיה) תאמנה צד על תרגוםשתירגם ה[

. שלהן חזה על כלומר, גססיהן על(, ד, ס

 מעלה למיתה שהקרוב ,הוא גוסס וענין

 ופשיטא) ."החזה צרות מפני בגרונו ליחה

 עד החזה בצרות לקוי שהוא מי כל שלא

 אלא ,גוסס בכלל הוי ליחה שמעלה

 אותו אמדו שכבר מי על הוא שהמדובר

 גם אם ,כזה וחולה ,למיתה סמוך שהוא

 מפני ליחה מעלה גם שהוא עד כך כל נחלש

 מתוך מבואר וכן .כגוסס דינו ,החזה צרות

 כ"ג ששם ,א, א"רי מ"בחו א"הרמ דברי

 בגרונו ליחה מעלה רושו,פי שגוסס ,כתב

 שזה הוסיף ששם אלא, החזה צרות מפני

 (.למיתה סמוך יקרה

האג''מ כתב, דצריך בקיאות כדי להגדיר 

אדם כגוסס, ונצרך לזה ניסיון שיש לח''ק, 

 או לרופאים ששוהים עם הנוטים למות

 סימן, ב חלק מ"חו) מ"אג ת"בשו יןועי ב(

 את לצמצם יותר עוד שכתב ,(ג' סע, ג"ע

 קדישא חברה ואנשי'' וז''ל:, סגוס הגדרת

 העוסקים אנשים ,ועיר עיר בכל שהיו

 לכבוד דצריך הדברים כל לעשות זו למצוה

 אחר עד הנפש יציאת משעת המת

 היו ,תורה שומרי ישראל כמנהג הקבורה

 הרוצים שרופאים וכמדומני .בזה בקיאין

 שם שמצוי חולים בבתי כשנמצאים ,לידע

 ,זה להכיר יכולים ,שם שמתים אלו גם

 כשנוטים החולים אצל להיות כשישתדלו

 בני שגם ,משמע'': ועוד כתב )שם( .''למות

 לא מ"מ אבל ,גוססין בהריגת אסורין נח

 לרופאים ואף ,הנכרים לרופאים להו איכפת

 בנגיעה ,תורה שומרי שאינם ליםישרא

 משום או ,זה יודעין דאין משום או ,בגוססין

 יש תורה ישומר אבל, לזה חוששין דאין

 שייך שלא כשיודעין ,לישמר להם

 שצריכין ,גוסס שהוא ורואין ,לרפאותו

 '', עכ''ל. בו מליגע ליזהר

 שכתב( ה' סע ה"ע סימן שם) מ"באג ע"וע

 .החולים בין ורגילין למבינים ניכר שגסיסה

(, קנג סימן מ"חו) י"אב בית ת"בשו ע"עו

 .מה שכתב בזה

הוא: א. הגר''מ שטרנבוך כתב, שגדר גוסס 

כשפוחת מספר הנשימות בדקה. ב. לחץ 

הדם יורד. ג. מתייאשים הרופאים ממנו. 

ומאז יש לנהוג שמטמא באוהל, וצריכים 

 הכהנים ליזהר בכך

 סימן ,ג חלק) והנהגות בתשובות ע"וע ג(

 ת"מה''כהן אסור  : וז''ל שכתב(, שנא

 , שמטמא לכמה פוסקים.בבית עמו להיות

 .גוסס נקרא מה הלכתא האי לברר וצריך

 שבשעה ,ראיתי ק"בארה חולים בתי ובכמה

 לכהנים שאין כרוז שמים ,ל"ר מת שיש

 גוסס כשיש גם ,הכי שבלאו והאמת, ליכנס

 כמה נמשך לפעמים גסיסה ומצב, אסור

 שהעיקר ח"הב בשם ך"בש ש"וע .ימים
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, באהל מטמא שגוסס כהפוסקים

 רוב דעת שכן הביא שם ש"ובערוה

 לבתי ליכנס לכהנים אין ןכ ואם, הפוסקים

 .יהודים חולים שם כשיש ובפרט ,חולים

 ד"לע ונראה, להדיא נתבאר לא גוסס וגדר

 שיורד והיינו) עליו כבדה הנשימה שאם

( משמעותי באופן בדקה הנשימות מספר

 גסיסה של סימן זהו ,ויורד הולך הדם ולחץ

 סימנים עוד ויש, הפטירה לפני שמצוי כמו

, המיתה תהליך כבר שהתחיל לרופאים

, למיתה גוססין רוב אמרו ל"חזהרי ש

 מצוי שאינו אף, שיחיה עוד שייךש ומשמע

 כזה ובמצב]ואפ''ה מיקרי גוסס[.  ,כלל

 ,הגסיסה סימני וניכר ,כבדה כבר שנשימתו

 בכלל הוא ודאי ,ממנו מתייאשים והרופאים

 ניגשים שרופאים רואים ולפעמים .גוסס

 תהליך לברר, לתועלתם רק זהו בו לטפל

 שהנוגע, אותם למנוע ויש', וכו המחלה

 למות להניחו ויש, דם שופך הוא בגוסס

. ש"ית בראשית יוצר לו שקבע הטבעי בזמן

 באהל להיכנס לכהן אסור כבר כזה ובמצב

 . שלו

אף דיש איסור נגיעה בגוסס, אין איסור 

נגיעה בטריפה, דדווקא הגוסס חלש מאד, 

 והנגיעה יכולה להמיתו

 דווקא הוא, בגוסס לגעת דהאיסור, ודע (ד

 שם מ"האג כדכתב, בטריפה ולא, בגוסס

 שהוא ,הגוסס ודין: "ל"וז(, ד סעיף סוף -עג)

 זה מצד וראוי ,באבריו חסרון בו שאין אדם

 מצד שנגזר מצד אלא ,קצבה בלא לחיות

 אדם שכל ,הדעת מעץ באכילה ה''רדאד

 מוכרח ,המתים ותחיית המשיח ביאת עד

 עליו שנגזר הימים כל ,זה שלענין ,תלמו

 עד ומהלידה ,ז"בעוה לחיות שנולד בשעה

 חייב במזיד דההורגו ,אחד דין ,ממש שמת

 שהיו המקדש בזמן ,והתראה בעדים מיתה

 ,הגזית בלשכת יושבין א"ע של סנהדרין

 ז"בזה וגם .לבריא גוסס בין לוקיח היה ולא

 כיון שלכן ,רציחה באיסור חלוק ליכא

 הנגיעה שגם ואפשר ,אז מאד חלש שהוא

 ליזהר צריכין ,מזה וימות עליו תכבד בו

 .עבורו רפואה שום להם כשאין מליגע

, זה דין ליכא ,חי שהוא זמן כל ,ובטריפה

 אם כבד דבר לו ליתן וגם ,בו ליגע דרשאין

 זמן לחיות לפניו א"שא שאף ,לפניו אפשר

 ככל הוא חי שהוא זמןב מ"מ ,כשלם רב

 כשהוא אדם ככל הוא ,כשנחלה ואף ,אדם

 כשבאין ידו וללחוץ ,בו ליגע שיכולין ,חולה

 .ל"עכ", העולם כדרך לבקרו אליו

ולגבי האיסור לגעת בגוסס, פלא הדבר 

שלא הוזכר מפורש בטור ובשו''ע, שהרי זה 

דין מפורש במסכת שמחות )א, ד(, וברי''ף 

מו''ק פ''ג, וברמב''ם )אבל ד, ה(. ואמנם 

ם הביאו איסור זה, עיין בש''ך הנושאי כלי

שלט ס''ק ה(, וחכמת אדם  סימן)יו''ד 

יד(, וע''ע בדרישה יו''ד  סעיףקנא  סימן)

שלט. ופלא גדול מה שכתב  סימן

באנציקלופדיה הלכתית רפואית ח''ד בערך 

 165בסוף הערה  374 עמודהנוטה למות 

בשם הגרשז''א זצ''ל: ''שאין לאסור נגיעה 

 בגוסס''.
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 ת"שו(, ט"קע, ו) הלוי שבט ת"שו ע"ע

 עמוד ב"ח תחומין, ז"קט:א אשר מנחת

 עמוד ט"פ-ח"פ ח"תשל אלול מוריה, ד"ש

-ו"קמ עמוד ב"ח ורפואה הלכה, ו"נ-ח"מ

 שיעורי, ה-ד:ג חושב מעשה ת"שו, ד"קפ

 עמוד שם, ז"שי עמוד ג"ח לרופאים תורה

 אסיא, ה"פ:ד"י אליעזר ציץ ת"שו פ"ע ג"תי

 הלכות משנה ת"שו, ח-ו:ד"ס-ג"ס, ה-ג:ז"ט

 הבזק במראה, ט"נ-ג"נ:ד ברקאי, ז"רפ:ז

 .ה"ל אות שם עייןו, ט"ל:ח

שעות האחרונות לחיי  72בטור מבואר, שב

החולה, הוא מוגדר כגוסס. ולפי''ז י''א, 

 שאין ליגע בו אז לטפל בו. ויש חולקים ע''ז

, בגוסס ליגע האיסור מלבד, עכ''פ ה(

 ולא) גילר כחי הוא הגוסס אל היחס

 תחילת דעה יורה) בטור וכדפסק(, כטריפה

 לכל כחי הוא הרי הגוסס(: "שלט סימן

 וכתב: "הטור כתב בהמשך ואמנם ."דבריו

 לפנינו בעודו דוקא ,מרוטנבורק מ"הר

 ראינו ,לו שאמרו מי אבל ,לכל כחי חשוב

 בחזקה הוא ,ימים' ג גוסס אחיך או בנך

 למד ומזה ."עליו להתאבל וצריך ,שמת

 דדרך ,מזה משמע(: "ה ק"ס) בפרישה

 זה על וסמך", ימים שלשה להיות גסיסה

 י"ע החתום הלכה בפסק ולכן. ל"הנ מ"באג

 בספר והובא, ה"תשע סיון) ישראל גדולי

 כתבו(, 123 עמוד ד"פ'  רופא של מפנקסו'

 הרפואיים הטיפוליים את לעשות שיש

, ימים הינו להישרדותו שהצפי בעת"

 של במקרה ולא, דשיםחו עד, שבועות

 שעות 72 שאלו - גוסס שהינו חולה

 ברייר ר"מד שמעתי שוב". לחייו האחרונות

 הרבנים את שהחתים זה שהוא) א"שליט

 הרבנים מגדולי שחלק(, ל"הנ המכתב על

, א"שליט וייס הרב ובינהם) לחתום סירבו

-ה של ל"הנ הדין את סברו לא כי(, צ"מהבד

 עמוד, שם) בכת ואכן .האחרונות שעות 72

 הפוסקים כל לא"ש(, 129 עמודוב, 124

 ו בפרק ואמנם" )זו להגדרה מסכימים

-ב נמדד שגוסס בפשיטות כתב, 195 עמוד

 ושמעתי(. לחייו האחרונות שעות 72

 ק"הגרנ מרן של המסור ממשמשו

, א"שליט קרליץ ש"אי הרב, א"שליט

 לחתום מרן רצה לא, הזה המשפט שבגלל

 ששם, להחתים צושר המקורי הנוסח על

 לטפל שאין מפורשת בלשון כתוב היה

 שעות 72-מ פחות לו שנשארו בחולה

 ל"הנ הנוסח על חתם רק אלא, לחיות

 72-ל הגיע ואם, חולה בכל לטפל שצריך

 רבו'. את ישאל אחד כל, 'האחרונות שעות

 דעות שיש ,ק"הגרנ שהסכים ,כלומר

 רוצה שלאסבר  אישית שהוא אלא, אחרות

 לטפל שאין בו שמפורש נוסח על לחתום

 שאינוהרב אי''ש,   לי שאמר אלא. ל"וכנ

 או, הדין עצם על הסכים לא אם יודע

 שבקיאים, הרופאים על סמך לא שפשוט

 שעות 72-ה הם מתי המציאות על ונאמנים

 . חייו של האחרונות

יתכן שבימינו שיש מכשירים, זמן הגסיסה 

 ימשך מעבר לג' ימים
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 ש"ברא ע"ע, הגסיסה של זמנה ולגבי ו(

: שכתב(, צז סימן סוף ג פרק קטן מועד)

 או ימים שלשה חיים אינם גוססין רוב"

 הלכות קטן מועד) במרדכי ע"וע ."ארבעה

 גוססין רוב": שכתב(, תתסד רמז, אבלות

 ועיין ."שלשה או ימים שני חיים אינם

 שכל, קב עמוד ג"ח ורפואה הלכה בספר

 תערבותה בלי דווקא הם ל"הנ גדרים

 מכשירים יש בזמנינו אבל, חיצונית

 . הגסיסה זמן את להאריך המסוגלים

לכאורה מצב הגסיסה לא סותר את הכרת 

 הגוסס

 את סותר אינו גסיסה מצב אופן ובכל ז(

 כדמוכח, מוחלט הכרה במצב הגוסס היות

 הגוסס"(: ג משנה א פרק ערכין) במשנה

 יךומער נודר אומר יוסי רבי... ליהרג והיוצא

 וכן, "בתשלומין חייב הזיק ואם ומקדיש

 יתנו אל"(: רלד סימן) חסידים בספר מוכח

 אבל לבלוע יכול אינו כי לאכול לגוסס

 בפיו ונותן... שמוצצין מים בפיו נותנין

 יש לאכול לגוסס יתנו אםש] "לדבר שיוכל

 במעבר והובא[, לוושט קנה שיקדים חשש

 חסד במקור ועיין. כו פרק צדק שפתי יבוק

 ברגעיו ס''שהחת(, שם) חסידים הספר על

'. שהכל' לברך כדי לשתות ביקש האחרונים

 בהכרה להיות יכול שהגוסס מצינו ועוד

 סימן העזר אבן) ערוך בשולחן מוחלטת

 ויכול כחי הוא הרי גוסס"(: ז סעיף קכא

. "שמדבר גוסס דוקא א"וי: הגה. לגרש

 באהלות המשנה על א"הגר בביאור ואמנם

 ע"וע, צלולה לא דעתו שגוסס כתב(, ו, א)

 ב אות לב סימן הימני עמוד ת"בשו

 וצ''ע. .חושיו כל נטול שהגוסס

 לעבור על איסורים כדי להנצל מיסורין -סימן סד 
 ובגלל, נמוכים הצלתו שסיכויי חולה

 החליט הרפואיים שבטיפולים היסורין

 רשאי האם, ולמות הטיפול על לוותר

 ויגרום יסורין מבטלש אסור מאכל לאכול

 ולחיות להתרפאות לו

' שלום ורודף שלום אוהב' בספר עיין א(

: שכתב(, ה ק"ס תחילת, ד שער בסוף)

אפשרות לרפאותו ע''י  שיש ,ל"רח חולה"

, נמוכים הצלחה אחוזי עם טיפולים דרתיס

 בין המקובל והפסק. נוראות לוואי ותופעות

 שאם, הוא דא בכגון א"שליט הוראה מורי

 בודאי ,טיפולים בהנך עצמו לרפאות רצהי

 אחוזים דגם, זה בשביל שבת לחלל מותר

 ,מאידך אבל .נ"פיקו ספק נחשבים נמוכים

 .מחוייב אינו ,עצמו לייסר רוצה אינו אם

 יתש את יש לאחרים גם ,'גוסס' ולגבי ה.א]

 שבת לחלל אם לבחור ויוכלו, האפשרויות

 דכתבכ, חייו להאריך שלא או, חייו ולהאריך

 ג בשער לעיל בהרחבה שהובא, הלוי השבט

 לייסר רוצה שאינו החליט והחולה[. ו סימן

 תרכיב שיש נתגלה זה אחרי אולם. עצמו

 כל את שמנטרל חזיר מבשר שנעשה

 לו מותר האם ,לדון ישו. הלוואי תופעות

 לאכול אסור אחד דמצד, תרכיב הך לקחת
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 בלי מאידך אבל, כאבים לשכך חזיר בשר

 הך כ"וא, למות החליט הוא כיבתר הך

", נפש כפיקוח וחשיב אותו מחיה תרכיב

 שריאל רבי הגדול הגאון ר"ומו. ל"עכ

 להחמיר שיש ,לי אמר א"שליט רוזנברג

 שאין דבר עבור שבת לחלל אין וכן, בזה

 ליסוע שאין רשאים וכגון, נ"לפיקו צורך

 יסכים שהחולה אחרת תרופה להביא

 . לקחתה

, בזה להתיר רוזן ניאלד' ר ג"הרה דעת

 מהריפוי חלק הוא ג"בכה האסור דהמאכל

, א"שליט רוזן דניאל רבי ג"מהרה ואילו ב(

 שביטול כיון, בזה להתיר שיש, שמעתי

 שכרגע כיון, מריפויו חלק הוא היסורין

 כרפואה נחשבת שמייסרת הרפואה

 מחייבת שהתורה פ"שאע, פגומה

, חייבה לא כזאת רפואה אבל, להתרפאות

 תופעות את יבטל האסור המאכל אםו

, הריפוי את משדרג שהוא נמצא הלוואי

. נ"פיקו מטעם זאת להתיר שיש ובוודאי

 את לעבור לחייבו יש ,כעת ולכאורה

 להתיר שאין, ברור זה אבל. הטיפולים

 טעם לו שיהא כדי ,איסורים חולה לאותו

 דלזה, בטיפולים להתייסר ויתרצה בחייו

 עילל עוד ועיין. עצמו לריפוי קשר אין

 י"הגר מדברי שהובא במה, מה בסימן

 איסור לעבור מותר האם לגבי, זילברשטיין

 ינצל שלמעשה כדי, להצלה נצרך שלא

 .החולה

 תופעות ללא טיפול להשיג כדי שבת לחלל

 להתיר סברא יותר שיש ודאי, לוואי

 שלום ורודף שלום אוהב בספר וממשיך ג(

 מכאן הובא וולשונ, ח-ה ק"ס ד שער בסוף)

 לצייר יש לכאורה והנה(: "הסימן סוף ועד

 סוג אותו את דאיכא באופן ,ספק אותו את

 בלא אבל, הצלחה אחוזי אותם עם טיפול

 הטיפול את להשיג כדי אך .לוואי תופעות

 אותה זה ולכאורה. שבת לחלל צריך השני

 ,ולומר ביניהם לחלק צד יש אבל, שאלה

 עותהתופ משכך] תרכיב הך דלקיחת

 ,כאבים לשכך מעשה בחפצא היא ,[איולו

 לוקח היה לא ה"דבלא אףו .אסור וזה

 ואפשר", חשבון" זה, מת והיה התרופה

 ברירה לו כשיש אבל .נ"כפיקו חשוב ז"דאי

 ואינו רוצה אינו ואחת ,תרופות שתי בין

 כמציל נידונית השני לקיחת, לקחת חייב

 אם היטב ע"וצ, כאב כמשכך ולא, נפש

 זו חילוק אמנם ואם. נכונה לחלק וז סברא

 עניינים כמה בנוגע ציורים שיש יתכן, אמת

 .לדונם האיך להסתפק שיש

 לעיל שהובאה רוזן הרב דעת ולפי ה.א]

 [.ג"בכה שמותר פשיטא

 אסור חומר מיעוט בה שמעורב תרופה

, להתיר צד עוד יש, טעם ונותן המחזק

 עצמו בפני חומר זה על דנים שאין דיתכן

 שתי לפניו יש. דלהלן בציור לדון ישו ד(

 החומר את רק בה שיש אחד, תרופות

 חומר גם מעורב ובשני, המרפא הפעיל

 תופעות את לסבול הגוף את המחזק
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 הוא המחזק והחומר. איסור הוא אך הלוואי

 החליט והחולה, טעם נותן אבל מיעוט

 החיזוק בלי התרופה לקחת לו כדאי שאינו

 בגוונא כאן גם ברומדו, למות ליה ועדיף

 מותר האם, וכדלעיל כדין שהחלטתו

 .המעורב לקחת

 אם הראשונים נחלקו הרי, ולכאורה

 ההיתר אם, בהיתר טעם נותן כשאיסור

 הראשונים לפי, ובפשוטו .לאיסור נהפך

 של הדין כל וזה, לאיסור נהפך שההיתר

, מותר יהיה ודאי כאן כ"א, כעיקר טעם

 ואין ,כאיסור נידונת התרופה כל כעת שהרי

 וממילא, עצמו בפני האיסור חלק על דנים

 את שהרי ,נ"פיקו מפני נדחה זה איסור

 לפי אולם. לקחת לו מותר התרופה עיקר

 שלא סיבה אהו שהטעם הראשונים

 צריך, ההיתר ברוב האיסור חלק מתבטל

, עצמו בפני המחזק החומר אכילת על לדון

 .היתר זה על שאין ויתכן

, נ"פיקו לצורך כסף גייסל כדי שבת לחלל

 מותר ודאי

 ישראל גדולי על העובדות מפורסמים ה(

 הזעם בשנות כספים לגייס בשבת שנסעו

 שמותר פשוט ולכאורה. נפשות להציל

 רכב י"ע רופא להביא לי דמה, כן לעשות

, רופא להביא בשבת כסף לגייס או בשבת

 .ההצלה הוא כאן דהכסף

 להצלה ישירות ניתן הכסף אם חילוק אין

 עבודה שכר בתור או

 אחד של גבאי אם הדין יהיה מה והנה ו(

 במקום, לרב בשבת אומר הכנסת מבתי

 מוכנים אנחנו, כסף לגייס שתסתובב

 אל שתיסע כדי, כסף הרבה לך לשלם

, בצהרים בשבת לדרוש שלנו ס"ביהכנ

, להציל הכסף עם להשתמש יכול ואתה

 שלא למה לכאורה והנה. מותר זה גם האם

 .מותר היהי

 ניתן שהכסף שכיון המתעקש יתעקש ואם

 זה ואין, הרב של הפרטי כיסו אל כשכר

 אין, להצלה ילך שהכסף כדי להדיא ניתן

 פ"אע, הצלה מעשה הכסף בהרווחת לדון

 אם אף אבל, ברורה אינה הסברא דגוף

 שהפסיקת באופן לצייר נוכל, כן ננקוט

. הצלה לוועד ילך שהכסף היה שכירות

 שזה לומר מקום שום אין בזה הולכאור

 כסף להרויח או נדבות לגייס לי דמה, אסור

 .הצלה לוועד

 לעקירת יגרום זה כספים גיוס אם אבל

 ויתרמו בשבת שיעבדו כמפעלים, השבת

 דאין א"החזו פסק בזה, להצלה אחוזים

 להתיר

 בשנות פשוטה עצה לנו יצא כן אם אבל ז(

. בשבת מפעלו לפתוח שרצה למי הזעם

 מרווחי אחוז עשר הצלה לוועד יקנהש

 ואולי) מותר יהיה כן ואם, בשבת המפעל

 .בטלה שבת ונמצא, בשבת לפתוח( חיוב

 דהרי, הזעם לשנות רק אינו זו עצה ובאמת

 כל מסובכים בניתוחים מנותחים מאות יש

 כדי שבת לחלל שמותר ופשוט. שנה
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 ההצלחה שסיכויי פרטי רופא אצל להינתח

 ברפואה תורן רופא אצל אול יותר גדולים

 פרטי לרופא כסף לו שאין ומי. הציבורית

 יש בזה וכיוצא. התורן הרופא אצל מנותח

 חוץ עצה שום להם שאין חולים הרבה

 בהישג זה אין אבל ל"בחו דחוף מניתוח

 יכול בשבת לעבוד שרוצה מי כן ואם. ידם

 העוזרים הארגונים אחד עם עסק לעשות

( אחוז חצי או) אחוז שעשר, אלו למקרים

 מקרים עבור להם שייך שלו השבת מרווחי

. מותר יהיה שזה א"א דבודאי ע"וצ, כאלו

 לנדו ד"הגר לפני הדברים וכשהצעתי

, א"החזו דברי י"עפ ליישב אמר, א"שליט

 נידון, קבוע שבת חילול שיהיה שבמצב

 .היתר ואין, השבת כעקירת

 ברכבו חימום להדליק לנהג להתיר יש

 אם, רשות להצלת נסיעה רךלצו, בשבת

 להציל שירצה כדי נחוצה זו הדלקה

 להך שדומים נידונים כמה עוד לצייר יש ח(

 סכנה שבספק ל"שס ראשונים יש. שאלה

 חייב אינו אבל מסכנה חבירו להציל מותר

. [לעיל סימן כה]א.ה עיין באריכות בזה 

 שזה משום להציל מחוייב שאינו מי והנה

 סכנה הספק מצדש יאמר אם, סכנה ספק

 להציל לסכנה עצמו להכניס מסכים היה

, לו וקשה בחוץ מאד קר הרי אבל, חבירו

 היתר אין אחד מצד. ליסע רוצה אינו ולכך

 אבל, לו שקר משום חבירו להציל לא

 לו יש דהא להציל לחייבו אין הרי מאידך

. סכנה הספק מצד להציל שלא זכות

 .חייב שאינו נראה ולכאורה

, בשבת קרה כזה ציור אם יהיה מה כ"וא

 הייתי סכנה הספק מצד, הנהג לנו ואומר

 מכיון אבל, נוסע הייתי חול היה ואם, נוסע

 להדליק לי שיתירו יודע ואני שבת שזה

 איני החימום להדליק לי יתירו ולא הרכב

 .ליסע רוצה

 הדלקת לאסור קשה זה בציור והנה

 ליסוע חייב אינו למעשה דהא, החימום

 למה כ"וא, חימום בלי שיסע רגהבד ואינו

 .החימום ידליק לא

 דאם, עצמו עם אמיתי להיות צריך אבל

 של בסופו, להדליק לו מתירים היו כשלא

, הקור הרגשת על מתגברים רחמיו היו דבר

 הוא, החימום מדליק שהוא בזה כן אם

 .גמור שבת מחלל

 עוד זה ,החימום מדליק אחר אם אמנם

 שזו ספק אין דאצלו, שמותר פשוט יותר

 .נ"לפיקו נחוצה פעולה

 שירצה כדי אוכל לו לבשל להתיר יש וכן

 מותר כ"ביו גם האם ע"וצ, להציל

 ספק שאירע במקרה לדון יש ועוד ט(

 ממנו וכשמבקשים, בצהרים בשבת סכנה

 ופסק, מחוייב הוא אם הרב את שאל, ליסע

 והפצירו. סירב וממילא, מחוייב שאינו הרב

 לך לתת יכולים אנחנו מה אותו ושאלו עליו

 אמר דאם ברור וזה. ליסוע שתסכים כדי

 כתב וכבר) כסף הרבה עבור שמסכים

( פרנסה עבור לסכנה ליכנס דדרך י"הנוב
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 לחלל הוא הכסף את לגייס היחידה והדרך

 לאחרים מותר בודאי הנה, לגיוסו שבת

. נ"פיקו זה דהא הכסף לגייס שבת לחלל

 שהוא ומרל הרכב לבעל מותר אם ע"ויל

 הוא ז"דעי הואיל, כסף עבור ליסוע מוכן

 היהי וזה, )שבת יחללו שהעסקנים גורם

 ולכאורה(. ן"ורמב מ"בעה במחלקת תלוי

 שמותר יתכן דלא, כן לומר לו מותר בודאי

 ממון שום בשביל עושה איני לומר לו

 שמסכים לומר לו אסור יהיה אבל, בעולם

 .כסף הרבה עבור רק

 מסכים שאינו אמר אם יהיה מה כן אם אבל

, מאד בו והפצירו, שבעולם ממון כל בשביל

 טשולנט לצלחת רעב מאד שהוא ואמר

 ובדקו. ליסוע מסכים הוא לו יביאו ואם, חם

 אש ולא חם טשולנט מצאו ולא העיר בכל

 מותר האם בשאלתם ונפשם, דלוקה

 אמר הרכב ובעל. לו לחמם אש להדליק

 בזה טאח נדנוד שום לו יש שאם, להדיא

 על מוותר ואני, אופן בשום רוצה אינו

 האיך לכאורה והנה. הנסיעה ועל הטשולנט

, כדין שלא עושה שהוא לו לומר אפשר

 לא ואם, שירצה מה לבקש לו מותר הלא

 לומר אפשר האיך כ"וא. יסע לא יתנו

 זה הלא, אש להדליק להם אסור שיהיה

 אם גם כ"א, מותר זה אם אבל. נפש מציל

 ה.א. ]דינו ככה אטו כ"ביוה ולנטהטש יבקש

 שלא, מחייבתו העינוי מצוות, כ"דביוה יתכן

 [ע"וצ. אכילה להיתר לגרום

 אכילה איסורי לו מותר האם, לעיין ויש

 אחרים

 מבקש כשהוא לו שאומרים ננקוט ואם י(

 הדין יהיה מה, כדין עשה שהוא, הטשולנט

 דאומר והיינו, לחבירו איסור שמבקש במי

 לי יש אבל, סכנה בספק ליסע צהרו לא אני

 אומר בוקר כל אותו שומע ואני טוב ידיד

 אעשה מה אבל חזיר לאכול אני רוצה

 האנחה שומע ואני, עלי אסרה שהתורה

 ואם, ליבי קורע וזה זה את אומר כשהוא

 בשביל, חזיר אוכל אותו לראות יכול הייתי

 זה אם כמובן אבל, ליסע לי כדאי היה זה

 ואני יאכל ושלא רוצה לא יאנ בשבילי חטא

 איסור איזה וכי. אליו נאמר מה, אסע לא

 נאמר האם לחבירו נאמר ומה, עושה הוא

 ואם, מציל הוא בזה הלא לאכול לו שאסור

 יהיה באחד גם לכאורה מותר זה בשתים

 מהספר כ"ע", להבין ג"צלע ז"וכ, מותר

 בדברי ע"וע'. שלום ורודף שלום אוהב'

 לגבי נג סימן לקמן רוזנברג ש"הגר ר"מו

 ואכן, להציל ערום לצאת שמתבייש רופא

 לו יתירו שאם שאומר אלא, מלהציל פטור

 .להציל ייצא אשה שמלת ללבוש

 נישואין עם קטלנית -סימן סה 
ם למעשה, דאין איסור "דעת הרמב

 בקטלנית, אלא הוא ענין סגולי בלבד

 ם"הרמב ת"בשו יין, עקטלנית ןיעניב א(

 מגונה המוחזקת שזאת :ל"וז, (ח"רי סימן)
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 איסור אין אבל האנשים לשאר שתנשא

 שישא אדם בין הבדל ואין, כלל בזה

 ...גנאה דאסר מכישא יאכל או מוחזקת

]וענין כישא דאסר גינאה מקורו בשבת 

 בר ורבה חסדא רב"פב. ,דאיתא שם: -פא:

 .בספינה -בארבא אזלי קא הוו הונא רב

 נכבדה האש -מטרוניתא ההיא להו אמרה

 םכעמ יהושיבונ -בהדייכו אותבן[: גויה]

 .לכך הסכימו לא -אותבוה ולא, בספינה

. כישוף של לחש- מילתא איהי אמרה

 .הספינה ונעצרה -לארבא אסרתה

 הונא רב בר ורבה חסדא רב -אינהו אמרו

 התירו -,שריוהא. טהרה של שם, מילתא

 .לנוע שתוכל, מהכישוף הספינה את

 הכשפים אין, לכו עבדאי מאי: להו אמרה

 מדברים נזהרים שאתם לפי עליכם שולטין

 .הכשוף שליטת לידי המביאים

 קטיל ולא, בחרס -בחספא לכו מקנחו דלא

 על כינה הורגים אינכם -,אמנייכו כינא לכו

 לכו ואכיל ירקא לכו שליף ולא, בגדיכם

 ירק שולפים אינכם -גינאה דאסיר מכישא

 שאגד ודההאג מתוך הישר אותו ואוכלים

 האגודה את מתירים אתם אלא, הגנן

  .[תחילה

 אצלינו למעשה והלכהם: "וממשיך הרמב

 ימות שאם, תמיד אנדלוס ארצות בכל

 היא, בעלים מספר, בעל אחר בעל לאשה

 בשנות כשהיא ביחוד, מלהנשא תימנע לא

 בזה לחוש שיש ההפסד בגלל, הבחרות

 דינו בית עשה שכן שכתב מה ש"ועיי. כ"ע

 מיגש י"הר ותלמידו אלפסי יצחק רבינו של

 מאז מצרים בארץ ועשינו אנחנו הורינו וכך

 .אליה באנו

ש שיש "ם בתשובה מוסיף, שכ"הרמב

להקל באשה צעירה שמתו בעליה, שאם 

תאסור עליה להינשא יש חשש שתפקיר 

 עצמה

 הדור פאר ם"הרמב ת"בשו הלשון וזה ב(

 חלק אשר בראובן רבינו ילמדנו: ו"קמ סימן

 בעל בעולת והיא לאשה אביגיל את לו

 בלי הוא גם ומה, הראשון מבעלה אלמנה

 תמהני... המת לאחי זקוקה והיא, זרע שום

 יקרים חכמים תלמידי על גדולה תמיהא

 דברים עליהם יוקשה תמיד בתורה עסוקים

 הדבר בין חולקים ואין, כאלו פשוטים

 מדבריהם האסור לדבר התורה מן האסור

. מניעה אם כי איסור אמרו שלא גם ומה

 לדמות רצו אשר כזאת בשאלה אני ותמה

 מילה שדוחה בידיים הבא נפשות ספק

 ומקרה במזל תלוי הוא אשר נפשות לספק

 והכנעת צודקות בלתי רעות ומאורעות

 ואין, המזגים וחולשת הוסת ושינוי הזמנים

 זה על התשובה אמנם. לזה זה בין דמיון

 חזקתהמו שזאת תדעו כאשר הוא

 לשום תינשא לבלתי אותה מנעו לקטלנות

 ואין, כלל בזה איסור שיש מפני ולא, אדם

 או מוחזקת ישא אשר האיש בין חילוק

. דמיונו וזה, גנאה דאסר מכישא יאכל

 ס"האנדל ערי בכל אצלינו למעשה והלכה

 ואינה והשני הראשון בעלה שימות תמיד

 בימי היתה אם שכן ומכל, מלישא נמנעת
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 רעים מקרים לכמה לחוש שיש נעוריה

 ומצינו. עצמה ותפקיר, חפץ בהם אין אשר

 איסור על לעבור התירו התלמוד חכמי

 מן האדם להרחיק כדי אמתא ושחררו עשה

 ואיך, לפריצים מכשול ליתן ושלא העבירה

 כך...רעה לתרבות לצאת ישראל בנות נניח

 הרב יצחק רבינו של דינו בבית עושין היו

 רבינו של דינו בבית וכן, ותההלכ בעל ל"זצ

 דינין הבתי כל עשו וכן, תלמידו הלוי יוסף

 ועשינו אנחנו פסקנו וכן, אחריהם באו אשר

 ...שבאנו מיום במצרים למעשה הלכה

 ת"בשו הובאה זו תשובה. ש"ועיי ל"עכ

 מ"ובכס, ט"ע סימן אשקר אל ם"מהר

 א"הרשב ת"בשו נראה וכן, א"ל:א"כ ב"אס

, ם"הרמב תשובת יולפנ שהיתה, ד"שס:ג

 י"ובברכ ו"ל סימן ח"מהרלב ת"בשו עייןו

 .(א, ט) ע"אה

י מיגש מחמיר בזה, וכתב שאסור "הר

להקל בזה, והרוצה לישא אותה מונעים 

 אותו

, (ג"ק' סע) מיגש י"הר ת"בשו עיין אבל ג(

 ,ומת ,לראשון נשאת שאמרו ומה :שכתב

 .היא הלכה ,תנשא לא -לשלישי ,ומת, לשני

 ואם ,אותו מונעים ,זה על לעבור צהשיר ומי

, לו שומעין אין ,בעצמי לסכן רוצה אני אמר

 לנו ראוי ואין ,עצמו לאבד רשות לו שאין

 ואסרו הואיל בפרט ,זה לעשות להניחו

 הדברים מכלל זה ההי והנה ,ל"חז אותו

 לעבור אדם לשום ראוי שאין ,האסורים

, עליהם לעבור אותו מניחין אין גם ,עליהם

 .ל"כע

ד כתב, דיש לסמוך להקל, כיון "גם התרוה

שהחשש הוא רק ספק, ומתוך שאנו 

מעטים דשו בזה רבים, ושומר פתאים ה', 

ובפרט בנשים צעירות שיש לחשוש 

 לתרבות רעה

 :ל"וז, א"רי סימן ד"תרה ת"בשו כתב ד(

 ואנשי גדולים חכמים תלמידי כמה ראינו

 אשה לישא קפדי הוו דלא ,הגונים מעשה

 או בידם מוחה ואין ,אנשים שני לה שמתו

 או זו לקולא סמך יש, עליהם תגר קורא

 הא, ל"וז :בתשובה תבכ ז"בא ...לאו

 ,נשאית לא לשלישי כרבי הלכתא דקבעינן

 לספק אלא, חששא לודאי ולא לאוסרה לא

 שאנו יום בכל דמעשים ועוד ...חששא

 ימים ומאריכין ,לשלישי שנשאת רואים

 אפשר מ"מ ...כ"ע תובנו בנים ומולדים

 חיישינן ולא ,עלמא סמכי ז"דא מילי דאהני

 מכמה נזהרין אנו שאין כמו ,חששא לספק

 חשש משום עלייהו רבנן דאזהירו מילי

 ,נראה וגם'. ה פתאים שומר משום ,סכנה

 לישא אנו וצריכין ,מעט מתי שאנו מתוך

 פתאים ושומר רבים בה דשו ,נמצאו מאשר

 משום לדקדק אנן יןדנזקק ,נראה אבל '...ה

 הך כי בהו דאיתרע ילדות דנשים גונאיע

 היה ,להנשא אסורות יהיו אם ,מילתא

 ...רעה לתרבות תצאנה ו"ח שמא לחוש

 .כ"ע
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מצינו קולא גדולה מזו בנטען על השפחה, 

שישחררנה וישאנה מפני תקנת השבים, 

 שלא ימשיך לחטוא עימה בשפחותה

 ם"הרמב ת"בשו כ"למש לדמות ויש ה(

 הנטען איסור לענין (,קלב סימן הדור פאר)

 בשפחה שהורה, .(כד) ביבמות הגויה על

 :ל"וז, וישאנה שישחררנה עליה שנטען גויה

 לישאנה יכול אינו רהרונשתח הנטען כי ואף

 כאלו בדברים פסקנו כאשר אכן, לכתחילה

 תקנת מפני כך פסקנו, וישא שיגרש

 ולא רוטב שיאכל מוטב ואמרנו השבים

 עת' ל"ז אומרם על וסמכנו עצמו שומן

 לישאנה ויכול ',תורתך הפרו' לה לעשות

 דבר כאשר עונינו יכפר ברחמיו והקל

.ל"עכ, ..."לנו

 עשיית ציווי ה' בתמימות -סימן סו 
שאין לעשות 'פשרות' במאירי כתב 

 במצוות ה'

הגמ' בסנהדרין  ה, הובאלעיל בסימן לט א(

, נאמר על ''בוצע ברך ניאץ...'' שהפסוק ז.

 ואהרן שעשה 'חשבון לשם שמים', והובא

שהפשרה רצויה  ,המאירי שכתבדברי שם 

כיון שממון ניתן למחילה, רק בדיני ממונות, 

שום ולא במצוות ה', שבהם אין לעשות 

 'חשבונות'.

 

ח זוננפלד על זמרי בן "וכעין זה אמר הגרי

סלוא, שרצה להתיר את בנות מואב כדי 

יהם ויכשל גם בע''ז, 'י לא ילך אלעמודש

 טעות  זה הוא ןאבל חשבו

 זוננפלד חייםיוסף  רבי דברי וידועים (ב

 עמוד אורות בטלליזצ''ל )'מבית אב', הובא 

 סתם היה לא ,סלוא בן שזמרי, (טקנ-קנח

 שעדיף, חשבוןהיה לו  אלא, תאוה בעל

 לא י"שבנ כדי, מואב בנות את שנתיר

 בדווקא הלך ולכן .ע"בג וגם ז"בע גם יכשלו

, כדי להראות מועד אהל לפני משה לעיני

 את שיטתו שזהו רצון ה', וכך היא האמת.

' ה בעיני מאוס כמה, התורה לנו גילתהו

 ...נחסיפ" אמר הקב''ה ולכן, כאלו חשבונות

 מהי לכולם שהראה...", חמתי את השיב

  .הנכונה התורה השקפת

ואכן היה מכשול גדול בעצם מה שבנ''י 

שהרי בלעם הרשע לימד אותם  הלכו לשם,

'תכסיסים' מרושעים, איך להכשיל את 

'י, כדי שה' ילחם נגד ישראל, עמוד

)כמבואר בילקוט שמעוני פר' בל' רמז 

 מטות פרשת במדבר ספריתשעו, וכו ב

(, וכמו שמתארת הגמ' קנז פיסקא

 של אלהיהם: להם אמר.(: ''...קו) סנהדריןב

 לכלי מתאוים והם, הוא זימה שונא אלו

, קלעים להן עשה: עצה ואשיאך בוא, פשתן

 וילדה מבחוץ זקינה, זונות בהן והושיב

 להן עשה. פשתן כלי להן וימכרו, מבפנים

 והושיב, הישימות בית עד שלג מהר קלעים

, מבפנים וילדה מבחוץ זקינה, זונות בהן

 ושמחין ושותין אוכלין שישראל ובשעה
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 אי: נההזקי לו אומרת, בשוק לטייל ויוצאין

 לו אומרת זקינה? פשתן כלי מבקש אתה

 שתים. בפחות לו אומרת וילדה, בשוה

 את הרי: לו אומרת כך ואחר. פעמים ושלש

 יין של וצרצורי. לעצמך ברור שב, בית כבן

 של יןי נאסר לא ועדיין, אצלה מונח עמוני

 של כוס שתשתה רצונך: לו אמרה. נכרים

 שמעיה: לה אמר. בו בער ששתה כיון? יין

: לו אמרה, חיקה מתוך יראתה הוציאה. לי

 אמרה -. אני יהודי הלא: לה אמר! לזה עבוד

 ממך מבקשים כלום, לך איכפת ומה: לו

 שעבודתה יודע אינו והוא, ]פיעור אלא

 עד מנחתך שאיני אלא עוד ולא[. בכך

...''. ולכן סבר רבך משה בתורת שתכפור

 זמרי, שכדאי שיביאו את המואביות למחנה

ישראל, וכך לא יוכלו להכשילם, בכל 

 תחבולתיהם המרושעות. 

]וע''ע בעמק הנצי''ב )על הספרי פר' בלק(, 

שהסיבה ששמו זקנה מבחוץ, שידעו שאם 

היהודי יראה את הצעירה מתחילה, היה 

בורח מן החטא, ולכן שמו זקנה, כדי שלא 

יפחד להתקרב, וכך עבירה גוררת עבירה, 

 ש.[עד שהכשילום בע''ז ממ

 

ולפי''ז מובן משל חז''ל, שיש עושים 

מעשה זמרי ומבקשים על כך שכר, וקשה, 

על מה יבקש רשע שכר, ואם היה לו חשבון 

 לטובה אתי שפיר

 סוטהולדברי הגרי''ח, מובנת הגמ' ב ג(

 אל: לדביתיה מלכא ינאי לה אמר:(, ''כב)

 שאינן ממי ולא הפרושין מן יראייתת

, לפרושין שדומין הצבועין מן אלא, פרושין

 שכר ומבקשין זמרי כמעשה שמעשיהן

''. ואיך יתכן שיהיה עבריין ורשע, פינחסכ

שכר כגדול  ושיעיז לומר שמגיע ל

הצדיקים? אלא שזמרי סבר שהוא צדיק, 

שהרי כוונתו לש''ש, ואכן דומה הוא 

''לפרושין'', ולכן צריך להיזהר מאלה ביותר, 

נם זה )ואמ כי בקלות אפשר לטעות על ידם

שם,  אגדות חידושיב א"מהרשדלא כ

 והן בגלוי שהיה זמרי מעשהשכתב: ''...

   ''(....בסתר עושין

וכן משמע כהסבר הגרי''ח, מתוכן ומצורת 

שאלת זמרי את משה, שמזה מוכח שעיקר 

כוונתו היתה לקרר איסור זה לישראל כדי 

 שלא יחטאו בע''ז

ואמנם הפשט הפשוט בזמרי, שאכן  ד(

תאוה, אלא שעשה לעיני משה היה בעל 

, כי רצה באמת לטעון שכזבי מותרת, 'וכו

כמו בת יתרו. אבל טענתו פלא, דמשה 

התחתן עם ציפורה בתו של יתרו עוד לפני 

מתן תורה, ויתכן שלא הקפידה תורה אלא 

יד ]וכן מצאתי ב על נישואין אחר מתן תורה

הול"ל ליה פב.(, וז''ל:  ''...סנהדרין )רמ"ה 

תורה ונתחדשה הלכה ולא אסרה ניתנה 

תורה אלא מכאן ואילך אבל מי שהיה נשוי 

, ''[ועומד קודם מתן תורה לא נאסרה עליו

ועוד, שציפורה התגיירה וקיבלה עול מצוות 

סוף פר' בלק, אות ה:  חכמים שפתי)וכ''כ ב

 מתן קודם נושאה היה דמשה ,טעו אבל''
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''(, ואילו בנות גיורת שהיתה נמי אי .תורה

ז, וכל רצונם "דין להיפך, המשיכו לעבוד עמ

ז. ועוד דגם "היה להכשיל את ישראל בע

אם יש לזמרי שאלה על הפסק של משה 

רבינו, עדיין לא מתאים לראש שבט לשאול 

'שאלת רב' בצורה בזויה שכזו. ולכן 

ח "מסתבר טפי פירושו הנפלא של הגרי

 ל. "זוננפלד זצ

 

פטים החוטאים בפעור נהרגו גם ע''י השו

וגם במגיפה, ובספר שלל דוד פירש,  שמתו 

במגיפה אותם שלא היו עליהם עדים 

שחטאו בפעור, או שמתו אותם שביקשו 

 לפגוע בפינחס

בהאי מעשה דנכשלו ישראל לעיין ויש 

בבנות מואב, הרי עצם האיסור של בעילת 

נעה, עדיין לא נאסר, וא''כ מה ינכרית בצ

 חטא היה בדבר?

 יוסף רבי)ל שלל דוד ועמד על כך בספר

 שם במדרש, וכתב שזצ''ל( זינצהיים דוד

 ישראל שופטי י"ע נתקיים דבאמת מוכח

 מתו כ"ואעפ, השמש נגד אותם והוקע

 .מתו הזנות דבשביל שם ומשמע, במגפה

 דנדונו ל"דס ד"מ להך מיהו אבל כתב,

 ל"י, לעיל ש"כמ עדים י"ע לפעור העובדים

 בלא עבדו וכמה בכולם עדים היו לא דודאי

 משום אבל. במגיפה שנפלו הם ואלו, עדים

 דכמה, חייבים היו שלא אפשר הזנות

 הוה ולא כרת ליכא דבצנעה ל"ס פוסקים

 גזירת משום מדרבנן רק דהוה ע"ג בכלל

 לא ובודאי, אז היה שלא חשמונאי של ד"יב

 ולכן, לבד זמרי רק בפרהסיא הזנות עשו

ועוד  .הזנות משום חייבים היו לא האחרים

 שביקשו כיוןפירש עפ''י מדרש תנחומא, ש

 שחטאו אותן נענשו לפיכך נחסיבפ לפגוע

 .במגפה ומתו בזנות

ויתכן לפרש, שמתו במגיפה אותם שחטאו 

רק בזנות, ואע''פ שלא נאסר עדיין ביאת 

, 'קדושים תהיו'גויה, בכ''ז עברו על מצוות 

ולכן זמרי רצה להתיר זאת כדי שלא יכשלו 

 בע''ז

יתכן לפרש, שע''י השופטים מתו  אבל

העובדים לפעור, ובמגיפה מתו אותם 

שאף שעדיין לא נאסר או רק בזנות, טשח

מפורש מדרבנן, בכ''ז היה אסור מהציווי ב

וכמו שאמר בלעם של ''קדושים תהיו'', 

של אלו שונא  יהםשאלוקבעצתו הרעה, 

בשער ב, בהערה )וע''ע לעיל  זימה וניאוף

רצון ה' אע''פ שלא כתוב  בענין עשיית ,53

. ועל זה בא זמרי וטען שכיוון במפורש(

שאין זה איסור מפורש, אלא רק בגדר 

''קדושים תהיו'', ע''כ יש לוותר על זה, כדי 

 שינצלו מאיסור מפורש וחמור כע''ז. 

ויתכן שאיסור חכמים לא לישא גויה 

מקורו מזמן משה, ושפיר רצה זמרי לבטלו 

 זכדי שלא יכשלו בע''

ואם נימא שהיה כבר אז האיסור דרבנן של 

בטענה,  אבעילת נכרית, יש לומר שזמרי ב

ן שאיסור זה גורם מכשול גדול, מכיו

כדי להתיר  בע''ז מתפתה להאמין'י עמודש

 ::(סג) סנהדרין, כדאיתא בהעריותלהם את 

 ישראל היו יודעין: רב אמר יהודה רב אמר''
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 עבדו ולא, ממש בה שאין זרה בעבודה

 עריות להם להתיר אלא זרה עבודה

הם לכפור בתורת וכן גרם ל, ''בפרהסיא

ולכן סבר  ,סנהדרין קו.משה כדאיתא ב

, כי גורם מכשול, זהאיסור לבטל זמרי שיש 

טענתו ''בת יתרו מי התיר  כוונתוכנ''ל. וזה 

 שהתרת לעצמך אשהלך'', דהיינו זה 

 .מדיינית, מראה שאין זה איסור תורה

ביאר, שכוונת חז''ל שעבדו ע''ז המהרש''א 

כדי להתיר להם עריות בפרהסיא, היא 

לע''ז של פעור שעבדו כדי לחטוא עם בנות 

 מואב. ומובן לפי''ז שפיר חשבונו של זמרי

ויש לעיין, לאיזה ע''ז התכוון רב, שאותה 

עבדו ישראל כדי להתיר להם עריות? 

ובמהרש''א בסנהדרין משמע, שהתכוון 

ר כדי להתיר לעצמם את לעבודתם לפעו

 אגדות חידושי א"מהרשה בנות מואב. וז''ל 

 הרי: ''א עמוד סד דף סנהדרין מסכת

 היו אבל ,ממש בה שאין ידעו כן גם ישראל

 שהוא פתיל כצמיד פעור לבעל נצמדים

 מפני ,י"רש כפירוש ,בשעוה יפה נצמד

 הביאם שזה ,מואב בנות של עריות היתר

 ''.כזו בזויה ז"ע לעבוד

אין לדייק מלשון חז''ל שרצו להתיר ע''ז 

בפרהסיא, שבצינעא היה מותר להם, אלא 

יתכן שגם אם היה אסור להם בצינעא 

כדברינו, רצו היתר בפרהסיא, כדי ליהנות 

 יותר מהעבירה בלי בושה

ויש לעיין עוד, מהו לשון חז''ל, שעבדו ע''ז 

, מדוע בפרהסיא עריות להם להתירכדי 

י שתותר העבירה 'עמודהיה חשוב ל

ואולי יש לדייק מכאן שבצינעה  בפרהסיא, 

 גם היה מותר להם, ורצו שיהא מותר להם

נהג האיסור לא יש ראיה ש ''כוא ,בפרהסיא

  דרבנן כבר בזמן משה!?

 ארמית לבעול יש תאוה איזה ע''צ אמנם

, שבאמת היה אסור ל''וי? בפרהסיא דווקא

להם גם בצינעא, וכדברינו, רק הפריע 

רשעים שאינם יכולים לחטוא בפרהסיא, ל

כיון שאז נצרכים להתחבא ולהתבייש, ולכן 

כדי ליהנות מהבירה יותר, רצו שיהא היתר 

 דווקא לאו הוא, בפרהסיא. וכוונת פרהסיא

 גר שהוא שיודעים כל אלא, אותו כשרואים

 חשיבוחי איתה חיי אישות  ביחד איתה

 שבת שמחלל וכשם ואת זה רצו. ,פרהסיא

 מחלל שהוא כשיודעים גם הוא רהסיאבפ

 עשרה אנשים ידעוולפי''ז במקרה ש .שבת

 נאסר, זנות למטרת איתה שמתייחד

 שהרי ,כך ומוכח. בפרהסיא כבועל מהתורה

 ארמית כבועל נחשב ודאי היה זמרי

  כזבי עם שנכנס כתוב ז''ובכ, בפרהסיא

 איש אחר ויבא'' :)כה, ח( כדכתיב] !אהלל

 אל: ''י"רש ופירש, ''בהוהק אל ישראל

 כיון ,ודאי אלא .''[האהל אל - בהוהק

 חשיב, עימה מתייחד מה לשם שיודעים

 .בו פוגעין דקנאין בפרהסיא כבועל

מכך שהתורה ייחסה את פינחס לאהרן כדי 

להשתיק את תלונת בנ''י על הריגת זמרי, 

משמע שהיה זמרי מוחזק לצדיק, וכשחטא 

 נתכוון לש''ש

י התכוון לש''ש )מלבד הוכחה לכך שזמרהו

הדור, ולא  זקניממש מ ,250בגיל מה שהיה 
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 מסתבר שעשה לשם תאוה(, היא

, וז''ל פינחס פרשתב תנחומא דרשהממ

 לייחס הוא ברוך הקדוש ראה מההמדרש: ''

 שנדקר שבשעה, זה מעשה אחר פינחס

 עמדו, צור בת כזבי עם סלוא בן זמרי

 ,זה פוטי בן ראיתם ,ואמרו עליו השבטים

, כוכבים לעבודת עגלים אמו אבי שפיטם

 הכתוב בא לכך, מישראל שבט נשיא הרג

 .''הכהן אהרן בן אלעזר בן פינחס ויחסו

על פינחס שהרג 'י התלונן עמודמכך שו

מסתבר שהיה נשיא שבט מישראל, 

ל, שהרי התורה בטענתם טעם גדו

התייחסה לטענתם, ויחסה את פינחס אל 

מדובר בסתם אהרן הכהן וכו', משמע שלא 

 רשע.

 והוסיף הגריש''א בספר 'דברי אגדה'

, שסביב זמרי שיז( עמוד)פרשת פינחס 

היתה מפלגה משבטו שרצו 'לחזק את 

הדת, ופינחס הוא 'הפושע' שנלחם נגד 

, ואילו זמרי ''מחזק את האמת, כביכול

הדת... ממש צדיק''. וסיים שם הגריש''א 

שיח(: ''באמת יש הרבה הגורסים  עמוד)ב

'מתינות', סבלנות ביחס לדת, אבל יש 

לדעת כי לא מטובת הלב הגיעו לכלל 

מדרגה נעלה כזו, זאת לא זאת, רק שאין זה 

נוגע להם, כי הלא אם אך יפגעו בכבודם או 

בממונם הלא תראו איך יתנהגו אז 

במתינות... הרי מוכח שאין המתינות באה 

מתוך אהבת הבריות, אלא מפני שאין לבם 

 .לבון התורה וחלול שם שמים''כואב על ע

מרות שמבואר בנפש החיים, שלפני מתן ל

בקיום  'חשבונות'הותר לעשות  תורה

לא  נקראו דורות אלו   המצוות, אבל

''עבדים'', כי תואר זה שמור לעושים רצון 

 אדונם בלי חשבונות

ודע עוד, דמה שחשבונות אלו שנואים  ה(

בן  פינחסלפני הקב''ה, כדמוכח מחיבת ה' ל

אלעזר, זהו דווקא לאחר מתן תורה, אבל 

, לפני מ''ת, כתב בנפש החיים )סוף שער א

(, שעשו חשבונות, ולכן יעקב כב-פרק כא

 נשא שתי אחיות, ועמרם את דודתו.

שה' הודיע את תרי''ג האור החיים מבאר, 

המצוות לאבות, רק כדי שיקבלו עליהם 

שכר, ובמקום שהיו רואים תועלת אחרת, 

 ו מקיימיםלא הי

 פסוק מט פרק )פר' ויחי החיים אורוע''ע 

 הכתובים לביאור לבא וקודם(, שכתב: ''...ג

 עשה איך והיא אחת חקירה לחקור לנו יש

 ,כא תצא) בתורה שכתוב מה הפך יעקב

 פני על האהובה בן את לבכר יוכל לא'( טז

 רחל בן יוסף כריב והוא ',הבכור השנואה בן

 לאה בן ובןרא פני על אצלו האהובה

 האבות אם ,לב לתת צריך וקודם. השנואה

 הלא כי ,התורה כל קיום חיוב עליהם היה

 לא ואברהם ,אחיות' ב נשא שיעקב מצינו

 ומעתה. פרטים כמה וכן ,זקן שהיה עד מל

 ,האהובה בן כרישב זו לקושיא מקום מה

 שנצטווה קודם אברהם של כערלה זו תהיה

 ן"לרמב תיוראי. ליעקב אחיות' ב וכנשיאת

' ב שנשא ליעקב טעם שנתן( ה ,כו תולדות)
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 דבריו ואין .כאן עד בארץ היה לא כי אחיות

 ,זה סוד לו גילה מי כי ,בסמוכות חזקים

 אחר ,בארץ אלא תורה שומר היה שלא

 פרטי באותן ל"ולח הארץ בין הפרש שאין

 בעיני והנכון. האבות שמרום שלא המצות

 בלישק ,שםמ התורה בלויק האבות כי ,הוא

 מאדם בלישק ,מחנוך בלישק ,מנח

 דכתיב הגבורה מפי למדה אשר ,הראשון

 קצט א"ח הרוז) 'לאדם ויאמר' וגו ראה אז'

 ,עדן גן לעבוד והויצ ושבאמצעותה ,(א

( טו ,ב לעיל) בפסוק שפירשתי וכמו

' ז על אלא נצטוה לא אך. ולשמרה לעבדה

 שאר אבל ,יהרג עליהם יעבור שאם תומצו

 מן ורחוק ,יעשה אם לשכר קרוב ,התורה

 גם לנו שיש וכדרך .יקיים לא אם ההפסד

 יעשה שאם מצות שיש ,התורה נתינת אחר

 לו אין לאו ואם ,שכר יטול האדם אותם

 יםקאל ברא מיום היה כן כמו .עליהם עונש

 והאבות .מצות' מז חוץ ,התורה בכל אדם

 ,עליון באושר וחשקם ,'ה-ב חביבותם לצד

 שמע אשר עקב ,(ה ,כו) כאומרו ,הכל קיימו

 אברהם קיים :(:כח יומא) ל"ז ואמרו', וגו

 בניו ואת ,תבשילין עירובי אפילו אבינו

 ועסק המצוות תועלת להרויח תחתיו הקים

 תועלת רואים שהיו במקום אבל .התורה

 ,יעקב שתאמר כמו ,להם ההצלחה דבר

 ,האחיות שתי בנישואי בהצלחתו כשהרגיש

 המצוה מקיום הנמשך יוחמר עין העלים

 כל יקיימנה לא אם עונש לו שאין כיון ,איהה

  .תורה נתנה שלא עוד

ובאופן אחר מבאר האוה''ח, שכל מה 

שעברו האבות על התורה, היה עפ''י 

 הדיבור בגדר הוראת שעה

 פי על עושים שהיו ,נאמר אם גם ומה]

 אמר' וה ,היו נביאים האבות כי ,הדיבור

 שכתב למה ,דומה זה ברוד .כן לעשות להם

 כי ,(טרק פ) התורה יסודי בהלכות ם"רמב

 מאיסורי איסור על לעבור שאמר נביא

 בהר כאליהו ,לו שומעין ,שעה לפי התורה

 מעשה שעשה ,יעקב יאמן גם .'וגו הכרמל

 לפי אחיות' ב לישא שיכול נבואתו פי על

 גם ומה .אחיות' ב איסור שיעקר לא ,שעה

 אלא ,הדבר על ונשע להם היה שלא בזמן

 גם .כנזכר יקיימו אם התועלת הקרבת

 ,תמר לקחת הורשה ,מלאך ידי על יהודה

 שנמשך למה ,(פד' רפ ר"ב) ל"ז כאומרם

 זה ולפי, הקדושות נשמות מהאצלת ממנה

 ראובן להעניש בעיניו נראה יעקב כי ,נאמר

 או ,הבכורה ממנו ונטל יצועו חלל אשר על

עכ''ל האור  ...'',בנבואה לו נאמר שכן

 [החיים.

התרומת הדשן ביאר, שהסיבה שהיו 

מצוות שלא נזהרו בהם האבות, כיון שהיו 

מתחשבים בטעמי המצוות, ואם לא היה 

שייך הטעם לא היו נזהרים, וקודם שניתנה 

 תורה היה מותר להתחשב בזה

 וע''ע בזה בביאורי מהרא''י )מבעל תרומת

תולדות )כו, ה(, שכתב:  הדשן( בפרשת

 על להרחקה תגזירו ,משמרתי וישמור''

 ,לעריות שניות כגון ,שבתורה אזהרות

 אשכחן והכי ,י"רש רשפי כך .לשבת תושבו
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 המצות כל קיימו שאבותינו ,דוכתי בכמה

 יעקב והלא ים,מקש ה.התור שנתנה קודם

 היהוד בני וזרח ופרץ ,אחיות שתי נשא

 בהיתר שהכל תירצו ורבותינו .היו מכלתו

 מקום מכל .התורה שניתנה מה ילפ אף היה

 דמשמע ,הפשט לפי םהענייני ליישב צריך

 שאסרה למאי חשו שלא מקומות בכמה

 נולדים םתאומי ד"למ שהרי ,כך אחר תורה

 יש גדול בטורח ,לנשים ונשאום השבטים

 ויש !תורה מתן לפני עשו שבהיתר ליישב

 בתורה מצות לך דאין ,הפשט לפי ליישב

 שאין אך ,נצטוית למה טעם בה יהא שלא

 כן גם אפשר ואי .לנו גלויים הטעמים

 כגון ,זמן ובכל אדם בכל הטעמים שיספיקו

 שלא הטעם נעשה אם ,אחיות שתי איסור

 שאין לפי ,אחיות' ב בין וקנאה שנאה יהא

 יבא ואם ,לזו זו הצרה משנאת גדולה שנאה

 בעולם אחיות' ב שיש ,לנו ויאמר אליהו

 יהיו אם אף הםינבי קנאה יהא לא שבודאי

 מתן אחר הנשואות כן פי על אף ,צרות

 ,בכללות תורה נתנה דכך ,בכרת היו תורה

 זה על ואפשר .הטעמים מתוך לחלק שלא

 חכמתם ברוב לקויוח ,אבותינו חשו לא

 שהיו במקום ואפשר ,הטעמים מתוך

 היו לא ,שייכי הטעמים היו שלא יודעים

 שלא כיון ,איסור שום עשו ולא ,נזהרים

 ובמקום .בכללותיה עדיין התורה נתנה

 עשו ,שייכי הטעמים שהיו יודעים שהיו

 שניות כגון ,למשמרת משמרת אפילו

 '', עכ''ל.לשבת תושבו לעריות

 

הגר''ח שמואלביץ ביאר, שלכן מהאבות 

רק אברהם זכה לתואר ''עבד'', כיון שרק 

הוא קיים רצון ה' גם בעקידה, למרות שהיו 

 לו חשבונות

ן בספר 'שיחות מוסר' לגר''ח ועיי 

קכז,  עמודלביץ זצ''ל, )מאמר ל אשמו

שלט, בעניין עבד ה'(,  עמודומאמר עח 

שלכן גדול המצווה ועושה, כי עבד אמיתי 

הוא מי שעושה מה שרבו אמר לו בלי שום 

שיקול וחשבון. ושמא אפשר להוסיף, שלכן 

 )במדבר יב, ז( בתורה רק משה רבינו נקרא

לא  ואילו ביצחק ויעקב,  ,''עבדי משה''

, דכיון שהיו לפני מ''ת, בתורה לשון זומצינו 

אינם מצווים ועושים, אלא רק בגודל 

תשוקתם לעשות הטוב, עשו מעשיהם, 

הצדיק  ורק לאחר מתן תורה, נחשב 

תנסה בעקידה, שהאברהם ורק ל''עבד''. 

אם יתפתה לחשבון שעשה לו השטן ה

שסו''ס רוב  כיון(, וכדלקמן )כסנהדרין פט:

לא היה מצווה, אלא המצוות שעשה בחייו 

היה עשה 'כאינו מצווה ועושה', ולכן לא 

'אברהם עבדי'.  עד העקידה יכול להיקרא

שלא קיבל את כיון  ,סיון העקידהובאמת בנ

)ואף שהיה  ,החשבונות שעשה לו השטן

ון שעל העקידה מתן תורה, אבל כילפני 

שות מפורש, אין לו רשות לעבנצטווה 

 , קיבל את התואר מהקב''ה'חשבונות'(

''עתה ידעתי כי ירא )בראשית כב, יב(: 

ואח''כ, גם נקרא עבד ה',  .אלוקים אתה''

, כד(: כותולדות ) כדמצינו בפרשת
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 אברהם בעבור זרעך את והרביתי''...

 .''עבדי

, שאפילו משה עצמו הגרח''ש עוד כתב

עשה חשבון לפני מ''ת, להתיר מחיקת שם 

, אבל לאחר ורש לצורך ארונו של יוסףהמפ

''בהדי כבשי דרחמנא  ,נאמר מתן תורה

 למה לך''

וע''ע ב'שיחות מוסר' )שם(, שהביא  ו(

מדברי הערוך לנר בסוכה )נג.(, שהקשה 

איך כתב משה שם המפורש ונתנו בנילוס 

שיעלה ארונו של יוסף, והרי גורם מחיקת 

 שם ה'? ותירץ הגרח''ש, שכיון שהיה לפני

מתן תורה, יכל משה לעשון 'חשבון' מה 

עדיף, לעבור על מחיקת שם ה', או לעבור 

 על השבועה ליוסף. 

והוסיף, דזהו כוונת דברי ישעיהו לחזקיהו 

? לך למה דרחמנא כבשי בהדי)ברכות י.( ''

'', והוסיף למעבד לך איבעי דמפקדת מאי

 שבעוון שעשה 'חשבונות'ישעיהו, לו 

שימות  יענש ,ביהפריה ורבקיום מצוות 

בד''כ אין בעוה''ז ולא יחיה לעוה''ב, ואף ש

יטול עשה, בעונש כ''כ חמור על מענישים 

בכ''ז עשיית 'חשבונות' שנואה מאוד לפני 

הם המקום, ואפילו חשבונות שלכאורה 

, שהרי חזקיהו ראה ברוח הקודש הגיוניים

 היה צריך להיענששיוולד בן רשע, אעפ''כ 

 על זה.

שביקשו לשלוח חטא הגם שעוד כתב, 

מרגלים התחיל מחשבון, שרצו לרגל אחרי 

מטמוניות הגויים כדי שתתקיים הבטחת 

 ''בתים מלאים כל טוב''ה' ל

רכ, חלק ב  עמודוע''ע שם )מאמר נב  ז(

'י עמודשל  חטאהשל עבד ה'(, שגם 

התחיל מ'חשבון'  ,מרגליםשביקשו לשלוח 

לשם שמים, כמבואר בילקוט )ריש פר' 

ח(, שרק רצו לראות היכן הגויים של

מחביאים את כספם וזהבם, כדי שלא יהיה 

חילול ה' שאמר שנקבל ''בתים מלאים כל 

טוב'', והגויים ששמעו זאת יחביאו את 

מטמונם, לכן יש ''לחפור'' את הארץ, 

כלומר ללכת לרגל ולראות איפה הם 

חופרים ומחביאים את המטמון שלהם. 

י צריך 'לא אבל האמת היא שעבד אמית

להיות צדיק הרבה', ולעשות ציווי ה' 

 בתמימות.

מצינו שגבריאל המלאך ויונה עוד הביא, ש

הנביא נענשו על שלא עשו את רצון ה' 

 בתמימות

גם גבריאל המלאך עשה 'חשבון' כדי  ח(

להציל את כלל ישראל, ונענש על זה 

דנצטווה לקחת כמבואר בגמ' )יומא עז.(, 

רושלים, וגבריאל רצה גחלי אש ולזרוק על י

לעכב קצת, ולכן שלח את הכרוב שיביא לו 

את הגחלים, ובזכות עיכוב זה, הצטננו קצת 

'ז הצלה לישראל, ועיי''ש עייןהגחלים, והיה 

ויסוד גדול מצינו בגמ' נענש על זה. מה ש

, שהיה עדיף שגבריאל לא יעשה כלל שם

יעשה עם שאת מה שנצטווה, מאשר 
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שמיירי ב'חשבונות' 'חשבונות', ואפילו 

 טובים, להציל את כלל ישראל.

וכן יונה עשה 'חשבון' כמבואר ברש''י 

)תחילת ספר יונה(, ולא רצה לילך להוכיח 

את נינוה, כיון שאם הגויים יחזרו בתשובה 

טעה בזה, 'י, אלא שעמודיהיה קיטרוג על 

אין לעשות חשבונות על ציווי ה', כיון ש

 ולכן היה סערה בים וכו'.

הסיבה ששאול נענש באיבוד חידש, שו

המלכות על חטא אי ההמתנה לשמואל ואי 

הריגת עמלק, ודוד לא נענש עונש זה על 

'י, עמודשליחת אוריה לחזית ועל מניית 

כיון שחטאיו של שאול היו מתוך 

''חשבונות'' ויש כאן ביטול עבדות, משא''כ 

 דוד

וכן חטאו של שאול שלא השמיד את  ט(

אר ביומא כב:, שהיה מתוך כל עמלק, מבו

)שחשש להרוג את  ,חשבון לשם שמים

הקטנים ואת הבהמות שלא חטאו(, ולכן 

יצתה בת קול ואמרה: 'אל תהי צדיק 

שלא  מהשגם  לשמואל,הרבה'. וכן הסביר 

א יג, יא(, היה מתוך -)שמואל ו,המתין ל

תפזר, ופלישתים כיון שהעם מחשבון, 

א כב:, ו כוונת חז''ל ביומנאספים. וזה

ששאול נכשל בחטא אחד, דכוונתם ששני 

החטאים הם משורש אחד, כלומר גם 

החטא שלא השמיד את כל עמלק, וגם 

החטא שלא המתין לשמואל, היו חטא 

לא בתמימות, שאחד של עשיית מצוות 

אלא עם חשבונות. ומי שעושה כך, אינו 

עבד אמיתי. ואילו דוד על אף שחטא שני 

חזית ומניית ]שליחת אוריה ל חטאים

''דוד  לא נענש, כמאמר חז''ל 'י[עמוד

לקח שלא נ - בשתים ולא עלתה לו'', פירוש

, כי אצל דוד החטאים היו ממנו המלוכה

מכשול בעלמא, ואילו אצל שאול היה 

העבדות, וענין זה לא החטא בבחינת ביטול 

)ושמא יש להוסיף שלא שייך  .ניתן למחילה

ושה מחילה, בדבר שאדם בטוח שהוא ע

שאול התכוון בחשבונו לש''ש, ש כיון טוב, ו

נצרך שינוי מהיסוד לא שייך 'מחילה', אלא 

דלעיל , להוסיף עודין זה. ושמא אפשר לענ

, תמהנו מה  הויכוח בין בתחילת שער ב

 סברששאול  ,שאול לדוד, עיי''ש. וי''ל

לומר מותר כן לו ,שמותר לאבד את עצמו

בד''כ ש לנער העמלקי שימית אותו, כי אף

 כאן ישאבד את עצמו, אבל אדם לאסור ל

דיף ולכן ע ,'חשבון' שיגרם חילול ה' וכו'

שאסור  סברים, ואילו דוד להמית עצמו ביד

לעשות 'חשבונות', וכיון שה' אסר להמית 

 עצמו, אין להוסיף שום שיקול אחר(.

יסוד זה של חשיבות עוד הביא הגר''ח, ש

שכל שכר העבדות, מצינו גם במצוות הגוי, 

הגוי על מצוותיו, הוא רק אם עשאן 

 בתמימות בגלל ציווי ה'

ואפילו בשבע מצוות בני נח, כתב  י(

הרמב''ם )מלכים סוף פ''ח(, שיקבלו חלק 

בעולם הבא, רק כשיעשה את המצוות 

)ועל אף שאת העבדות  מפני שכך ציוה ה'

הם צריכים לעשות כי ה' ציוה, בכ''ז לגוי 
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ת', כמבואר לקמן מותר לעשות 'חשבונו

 .בעבירה לשמה שעשתה יעל(

הסיבה את ועוד הסביר הגרח''ש )שם(, שז

לשבחו של משה רבינו שאמרה הגמ' 

]לגבי מה  בזבחים קא:, שלא התבייש לומר

שציוה את אהרן לאכול באנינות את שעיר 

חטאת ר''ח, למרות שמדובר בקדשי 

ששכח, דהרי היה מקום לעשות  דורות[

זאת ע''י שיאמר שלא  'חשבון' להעלים

שמע, ועדיף לעבור על שקר, כדי שלא 

יגרם עירעור על כל המסורה שקיבל משה 

 מפי הגבורה.

גם בחטא מי מריבה זו היתה ביאר, שו

הטענה על משה, על שעשה חשבון 

להרבות בקידוש ה', והכה סלע אחר ולא 

 את הסלע שאמר לו ה'

, זו היתה הטענה על משה בחטא ואכן יא(

)במד''ר  ,במדרששהרי מבואר יבה, מרמי 

עמד משה לדבר אל כשפרק יט, ט(, ש

הסלע אמרו ישראל, שמשה יודע שסלע זו 

טבעה להוציא מים, ורצו לראות אם אכן 

יכול להוציא מים מסלע אחר, ועשה 

'חשבון' שכדאי לשמוע לדבריהם כדי 

 .לקדש שם שמים. ועל זה לא התכפר לו

 לא כ"עפואאמנם במד''ר שם כתוב: ''ו)

 הקדוש לו שאמר מסלע אלא משה עשה

קת וח שתברש''י בפר אולם'', הוא ברוך

יא, מבואר שהיה סלע אחר.  וקפרק כ, פס

 .יב(-וע''ע במזרחי שם פס' י

 ,וכתב, שכן איתא בספר 'מדרגת האדם'

קטו(. ואכן שם  עמוד)פרק ו, ברור המדות, 

הרחיב להסביר: ''נמצא שגרמו למשה 

טענותיהם ספק עצום בהרהורי לבם וב

ומבוכה גדולה, אם לעשות כדבריהם ולדבר 

לסלע אחר, כדי שלא יהיה חילול ה' 

מהחשד שלהם... או לדבר אל הסלע 

שייחד לו ה', כדי שלא לבטל ציווי המקום... 

ועל כן היה עומד ושוקל באיזה אופן יגדל 

הקידוש ה', אם משינוי קצת מדיבורו של 

דברי המקום  מקום לצורך שעה, או מקיום

בתמימות...'', עיי''ש עוד בדבריו הנפלאים 

 מה שהוסיף בזה עוד.

חשבונות אלו הם בכלל ''בל תוסיף ובל 

 תגרע''

ונראה עוד שכל סוגי החשבונות הנ''ל,  יב(

זהו עניין איסור בל תוסיף ובל תגרע, דהיינו 

שאין לשנות מציווי ה' גם במקום שנראה 

י )וידוע המשל לנו שיהיה בשינוי רווח רוחנ

עם השר של המלך שחשב שירויח 

לממלכה הון רב, ובסוף התברר שהפסיד 

 למלך כפול ומכופל...(.

לכן מביאה התורה עפי''ז ביאר הגר''א, שו

לאחר בל תוסיף, את ענשם של העובדים 

לפעור, שאפילו מי שפער עצמו לבזותה, 

נענש, כי זה גופא עבודתה שאסרה תורה, 

 ותואין לעשות חשבונ

שאחרי שהתורה כותבת  ובזה מיושב, יג(

את איסור בל תוסיף בפרשת ואתחנן, 

 עיניכם'' ד(:-מוסיפה התורה )פרק ד, פס' ג
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 כי פעור בבעל' ה עשה אשר את אותוהר

 פעור בעל אחרי הלך אשר האיש כל

 הדבקים ואתם. מקרבך יךקאל' ה השמידו

 הקשהו ''.היום כלכם חיים כםקיאל' בה

 ראיה מה קשה" :אליהו דברי"ב א"הגר

 ולא תוסיפו לא ןילענ פעור מבעל מביא

 "?תגרעו

 היו פעור לבעל העובדים שבין – ותירץ

 לטנפהו הזו ז"הע את לבזות שהלכו כאלה

, מצוה בזה לעשות בחושבם ,בצואה

 כי ,מיתה התחייבו הם שגםהיא,  והאמת

]וכמבואר  עבודתה אהי כך סוף סוף

 יש ולכןל''ה[, ברמב''ם הלכות ע''ז פ''ג ה

 הכוונהש גם המצוות  על מלהוסיף זהרילה

 אסרה התורה פעור שבבעל כמו כי ,לטובה

 כעובדי מתו" שהוסיפו" ואלה ,לבזות ללכת

, כך אין 'להיות צדיק הרבה', אלא ז"ע

 -לעשות מצוות ה' בדיוק. ומוסיף הגר''א 

 חיים' בה הדבקים ואתם שמסיים וזהו

 הדבקים לאו', בה דבקים, היום כולכם

וע''ע  .השמיד' ה שאותם – פעור בבעל

ברמב''ן בפר' ראה שיש עובד ע''ז לשם 

 שמים.

ומה שמצינו שגדולה עבירה הנעשית לשם 

שמים, היינו רק קודם מתן תורה, או בגוי, 

 או עפ''י נבואה

ועל כל הנ''ל יש לעיין, מדוע פסולים  יד(

'חשבונות' אלו, והרי למדנו )נזיר כג:, 

-]פירוש י:(, שגדולה עבירה לשמה הוריות

 ?עבירה הנעשית לשם שמים[ 

שאכן מצינו זאת בגמ' הנ''ל, רק  ,וי''ל

]שזינתה עם יהודה כדי להעמיד זרע  בתמר

]שזינתה עם סיסרא כדי  , ויעלמצדיק[

בתמר  ,. והנהלהתיש כוחו שתוכל להרגו[

המעשה היה לפני מתן תורה, דאז הותר 

ל מספר 'נפש לעשות 'חשבונות', וכנ''

ל שלגויים לא נאסר ים'. ולגבי יעל, צ''החי

, שהרי לא קיבלו את לעשות חשבונות

מותר לעשות 'עבירה רק להם התורה, ו

  .לשמה'

 זוטרתא פסיקתאואמנם מצינו עוד ב

 שחט הנביא אליהו: ''רותלספר הקדמה ב

 אמרו מכאן, ונתרצה לארץ חוצה שחיטה

'', לשמה שלא ממצוה לשמה עבירה גדולה

אני, שיכול ע''י נבואה שאבל כמובן 

וע''ע ב'כתר  .בהוראת שעה לעשות זאת

ודע דלא רק נביא, אלא אף  ראש' אות קלב.

בי''ד יכולים בהוראת שעה לעבור על דברי 

 ממרים הלכות) ם"רמבתורה, כדכתב ה

 אף לעקור דין לבית ויש(: ''ד הלכה ב פרק

 קטן שהוא פי על אף שעה לפי אלו דברים

 חמורין אלו גזרות יהו שלא הראשונים מן

 יש תורה דברי שאפילו עצמה תורה מדברי

 בית כיצד, שעה הוראת לעקרו דין בית לכל

 כדי סייג ולעשות הדת לחזק שראו דין

 מכין, תורה דברי על העם יעברו שלא

 הדבר קובעין אין אבל כדין שלא ועונשין

 אם וכן, הוא כך שהלכה ואומרים לדורות

 לעבור או עשה מצות לבטל שעה לפי ראו

 לדת רבים להחזיר כדי תעשה לא מצות על

 בדברים מלהכשל מישראל רבים להציל או
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, השעה שצריכה מה לפי עושין אחרים

 כדי זה של רגלו או ידו חותך שהרופא כשם

 מן בזמן מורים דין בית כך כולו שיחיה

 כדי שעה לפי מצות קצת על לעבור הזמנים

 חכמים שאמרו כדרך[ כולם] שיתקיימו

 כדי אחת שבת עליו חלל הראשונים

 .'', עכ''להרבה שבתות שישמור

ומה שאליהו מסר לנביאי הבעל את הפר, 

כדי שיקריבוהו לשם ע''ז, כיון שנתכוון 

 להפרישם ע''י כך מע''ז, אין כאן מכשול

ועוד בעניין הוראת שעה שעשה אליהו, יש 

ם' לעיין האם גם מה שאליהו 'הכשיל אות

בהוראת היה גם בהקרבת הפר לבעל, 

 מסעי פרשת) רבה במדרש שעה, כדאיתא 

 אליהו שאמר בשעה''ש, אות ט(, כג פרשה

 הפר לכם בחרו( יח א"מ) הבעל לעובדי

 ,הרבים אתם כי ראשונה ועשו ,האחד

 נביאי נ"ות ,הבעל נביאי נ"ת נתקבצו

 ,הארץ מן רגליו את לזוז יכלו ולא ,האשרה

 ,פרים שנים לנו ויתנו' ,םש כתיב מה ראה

 וישימו וינתחוהו חד,הא הפר להם ויבחרו

 את אעשה ואני ,ישימו לא ואש ,העצים על

 מה .אשים לא ואש ,ואנתחהו חד,הא הפר

 פרים שני בחרו ,להם אמר ?אליהו עשה

 מרעה על הגדלים ,אחת מאם תאומים

 ,לשם אחד ,גורלות עליהם והטילו ,אחד

 .האחד הפר הםל ובחרו ,הבעל לשם ואחד

 והפר .אחריו נמשך מיד ,אליהו של ופרו

 הבעל נביאי כל נתקבצו ,הבעל לשם שעלה

 עד ,רגלו את לזוז יכלו ולא ,האשרה ונביאי

 השיב .עמהם לך ,לו ואמר אליהו שפתח

 וחבירי אני :העם כל לעיני לו ואמר הפר

 וגדלנו ,אחת מפרה ,אחת מבטן יצאנו

 ,מקום של בחלקו עלה ,והוא ,אחד במרעה

 ,עליו מתקדש הוא ברוך הקדוש של ושמו

 את להכעיס הבעל בחלק עליתי ,ואני

 לך תירא אל ,פר פר :אליהו לו אמר ?!בוראי

 ששמו שכשם ,עלילה ימצאו ואל ,עמהם

 אותו על מתקדש הוא ברוך הקדוש של

 אתה וכך :לו אמר !עליך מתקדש כך ,שעמי

 עד מכאן זז איני ,שבועה ?!מיעצני

 הפר את ויקחומר: שנא !בידם ישתמסרנ

 ואתה !אליהו ?להם נתן ומי ,להם נתן אשר

 שנים לנו ויתנו להם שאמר ,מאליהו למד

 הפר לכם בחרו להם אמר ועוד ,פרים

 ויקחו כתיב ולבסוף ,ראשונה ועשו האחד

'', עכ''ל המדרש. להם נתן אשר הפר את

שהרי  ,שאין מכשול בזה ושמא יש ליישב,

להפרישם מע''ז, והוה סוף סוף התכוון 

 כרעק''א שהתיר לאשה להקיף את האיש.

אפשר לפרש, שכוונת השוואת הגמ' בין 

תמר לזמרי, ששניהם התכוונו לש''ש 

כדברי הגרי''ח זוננפלד, אלא שכיון שזמרי 

היה לאחר מתן תורה, לכן לא הותר לו 

 לחשבן חשבונות

מצינו השוואה הנ''ל  שבגמ' ובאמת טו(

, אלא שיש חילוק ביניהם בין זמרי לתמר,

 זמרי, זינתה תמר: עולא אמר'' וז''ל הגמ':

 מלכים ממנה יצאו - זינתה תמר, זינה

 רבבות כמה עליו נפלו - זינה זמרי, ונביאים

 שיש כאן סיוע . ואפשר לפרש, ''מישראל
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לדברי רבי יוסף חיים זוננפלד זצ''ל, 

שהחטא של זמרי היה לשם שמים, אלא 

אין היתר ליהודי לעשות שלאחר מתן תורה 

 'חשבונות' מעין אלו.

ביאור הלשון ''עבירה לשמה'', שהיא לשם 

ה', רק אינו דרך כבוד לומר כך בפירוש ולכן 

 כינו זאת חז''ל עבירה ''לשמה''

ובעצם הלשון ''עבירה לשמה'', יש  טז(

להבין מדוע כתיב ''לשמה'', ויותר מתאים 

 ?לשון של ''עבירה לשם שמים'' וכדומה

שם(:  הוריות) שבע בארב ואכן מצאתי 

 אדרבה, עבירה גבי שייך לשמה מאי תימה''

, לשמה עבירה כשעושה הדבר טוב לא

. לשמה לשון שפיר שייך מצוה גבי בשלמאו

 ופירש הלשון בקושי הרגיש ל"ז י"רש והנה

 מצוה לשם כלומר לשמה עבירה גדולה

 אבל ,המכוון יפה שפירש היות עם. כ"ע

 דכר מאן דמצוה ,הלשון על ולהולמ קשה

 ולא ,מדבר כינוי דרך כי ל"י ושמא. שמה

 עבירה גדולה מעלה כלפי לדבר רצה

 '', עכ''ל.לשמו

כתב הגר''ח שמואלביץ, שאין עבירה 

לשמה מותרת אלא כשהיא בלי שמץ של 

 הנאה ופניות זרות

עוד בעניין 'עבירה לשמה', עיין  יז(

זה, בשיחות מוסר )מאמר סב(, מה שכתב ב

על הגמ' במנחות צט. שפעמים דן וכן 

 , וכמו''כ דן עלביטולה של תורה זהו יסודה

הגמ' בתמורה יד: עת לעשות לה'... מוטב 

 תיעקר תורה...''.

שעבירה מותרת רק כשהיא לשמה  ,וכתב

בלבד, בלי שום שמץ של הנאה ופניות 

, (רח סימן ח"או) ס"חתב וע''ע  אחרות.

 בספר זצ''ל באלישי ש"הגרי מרןובדברי 

 על מסכת יומא סט. הערות

ההיתר לחלל שבת כדי להציל יהודי 

מהמרת דת, אינו היתר של ''חשבון'', אלא  

הוא רק כשלא פשע החוטא, והוא מכח 

הכלל ההלכתי שעדיף לעשות איסור קל 

 כדי שלא יחטא חבירו באיסור חמור

הא דמבואר בשו''ע ויש לדון עוד לגבי 

: יד סעיף שו סימן שבת הלכות חיים אורח

 בשבת מביתו בתו שהוציאו לו ששלחו מי''

 לדרך לשום מצוה, ישראל מכלל להוציאה

 חוץ אפילו ויוצא; בהצלתה להשתדל פעמיו

. ליה כייפינן, בעי לא ואי ,פרסאות לשלש

ויש לעיין, איך מותר לעבור איסור כדי 

להציל יהודי אחר מעבירה, )שהרי כתבו 

תו אלא הלכה זו הפוסקים שלאו דווקא ב

 היא בכל יהודי(. והמשנ''ב מבאר זאת, וז''ל

ינם א שהוציאוה מיירי ז"וכ: ''נו ק"סב

 לו התירול כן וע ,באונס מביתו יהודים

 אינו אם ל"דקי ,להצילה פעמיו לדרך לשום

 לעשות ]כל אדם[ חייב ]החוטא[ , פושע

 חבירו יעשה שלא כדי זוטא איסורא

 לו אין ,פשעה אם אבל ,רבא איסורא

 לו אומרים דאין ,עבורה שבת לחלל לאביה

 ודוקא .חברך שיזכה כדי חטוא לאדם

 ,דרבנן באיסור אבל ,דאורייתא באיסור

. להצילה כדי לעבור להקל דיש ר"הא דעת

את ההיתר לצאת חוץ  נז ק"סועוד ביאר ב
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 בזה דיש אף ,היינולג' פרסאות להצילה: ''

 אם ה"וה ,פוסקים לאיזה דאורייתא איסור

 ט"מל באיזה ז"עי שבת לחלל יצטרך

 את ריתמ דכאשר ,דמי שפיר כ"ג ,מלאכות

 עבודת ותעבוד שבת תחלל ,לגמרי הדת

 ,א"פ שבת יחלל הוא ואם ,ימיה כל גלולים

וא''כ, יש כאן  .זה נגד זוטא איסורא נקרא

 כלל הלכתי, ולא ''חשבונות''. 

ובאמת, כשאין כאן הצלה מהמרת דת, 

ה אחת באונס, אין היתר אלא הצלה מעביר

 לחלל ע''ז שבת

 מי :י סעיף שכח סימןהרמ''א ב ולכן כתב

 אין, גדולה עבירה שיעבור לאנסו שרוצים

כי כמו  ,להצילו כדי השבת עליו מחללין

שמבאר הט''ז, שם זה עבירה חד פעמית, 

ובזה אין נחשב החילול שבת לאיסורא 

 זוטא מול איסורא רבא.

, לד סימן ע"אה ת"מ) ביהודה הנודע אמנם,

בין  לז(, ס''ל דיש בזה מחלוקת סימןו

בביאור הגר''א השו''ע והרמ''א. וע''ע 

 לבעל ט"יו במלבושיבסימן שו שם. ו

 נחלת ת"שו, הלבוש על בהגהותיו ט"התיו

 .טז סימן י"שבו ת"שו, פג סימן שבעה

אם אמרינן 'חטא כדי  , בעניןועוד יש לדון

בין לב: ובתוס' עירובזה ב שיזכה חברך', עיין

 ח"או שם, תוס' שבת ד. )ד''ה וכי(. שו''ע

 חמד שדי, מג''א ס''ק כא, בו-ה סעיף רנד

 (,ל אות' א סימן אישות מערכת ה"ח)

 מנחת(, קלו סימן, ב ע"אה) אסאד י"מהר

, א"קמ סימן יאיר חות, ה"ל סימן שלמה

 ד"יו) ס"כת(, ו"ל סימן ע"אה) ס"חת

 (.ז"קפ סימן) ז"רדב (,ח"קס

ל שמותר לאשה "ש לעיין, הרי קיימי

להקיף שיער של רשע, כדי שלא יקיף 

לעצמו, ומותר לתת אוכל לפועל שאינו 

 מברך, כדי שלא יכשל בשנאה

ל יש עוד לעיין, "ועל עצם הסברא הנ (יח

מדוע באמת פסולים 'חשבונות' ו'פשרות' 

ע "א על השו"כאלו, והרי בהגהות רעק

לאשה  קפא(, הביא שמותר סימןד )"ביו

להקיף את שיער הרשע, אף שמכשילתו 

ס מצילתו "להיות ניקף, מכיוון שסו

מעבירה כפולה של מקיף וניקף. וכן הובא  

א "א והגרשז", שדעת החזובסימן גלעיל 

לה(, שיש לתת  סימןא ")מנחת שלמה ח

אוכל לפועל על אף שלא יברך, כדי שלא 

לא "להכשילו באיסור היותר חמור של 

ש שהבאנו שיש חולקים על "]ועיי "תשנא

 סימןשיטה זו. ואמנם בפסקי תשובות )

כל פוסקי זמננו "קסט אות ג(, כתב ש

, לדעה שמותר להביא "הסכימו פה אחד...

יכולים "כי לולי שיביא לו  ,לו גם כשלא יברך

לבוא לידי כעס ושנאה על כל ההולכים 

שהביא כן  13ש בהערה ", עיי"בדרך התורה

ת "יג אות ו(, שו סימןה "ח ח"מ )או"מהאג

יז(, תשובות והנהגות  סימןד "שבט הלוי )ח

קלח(,  סימןב "תפג, ושם ח סימןא ")ח

יש שכט([. ו סימןד "ת שבט הקהתי )ח"שו

מאי שנא ממה שאהרן רצה לקחת לעיין 

להם את האיסור החמור של רציחת כהן 
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ונביא, ולתת להם איסור יותר קל של חטא 

מרי בן סלוא מחשבונו הרע של זוהעגל? 

ל? שהרי גם הוא רצה שלא להכשילם  "הנ

ע "ז, ולהחליפו בג"ע וע"באיסור של ג

 ?!בלבד

וההיתר של רעק''א יותר מחודש מהיתרו 

של הגרשז''א, שהרי במקרה שעסק בו 

רש''ז, אם לא יתן לו הבעה''ב אוכל ושתיה, 

יתכן שגורם לו מכשול שנאה, ולכן יותר 

והנט''י,  פשוט להתיר את מכשול הברכה

כדי שלא יגרם מכשול יותר גדול ממעשיו. 

אבל רעק''א התיר לאשה להקיפו, אע''פ 

שאם יקיף אצל אחר לא יגרם המכשול על 

 ידה, והיתר זה מחודש יותר.

יש ליישב, שאיסור שכל מהותו הוא מצד 

לפ''ע, שעניינו למנוע מכשול, הותר במקום 

שהמטרה למנוע מכשול גדול יותר, כיון 

 אין נחשב למכשול אלא להצלהשאז 

ושמעתי מהגר''י זילברשטיין ליישב,  

שאיסור שכל מהותו נאסר מצד לפ''ע, 

שעניינו לדאוג לטובת חברינו ולהצילו 

ממכשול, בזה ודאי מותר לחשבן היכן 

המכשול יותר גדול, ולהצילו מכך, ואז 

הפעולה נהפכת מפעולת מכשול לפעולת 

ם שאף אחד הצלה, ואין בה איסור כלל, כש

לא יאמר, שרופא הכורת אבר לחולה כדי 

להציל את חייו נחשב למשחית, משא''כ 

כשאדם עובר איסור הנאסר מצד עצמו, 

בזה אין לחשבן. וממילא מיושב שפיר, למה 

מותר לתת אוכל כשיודע שלא יברך, כיון 

שהוא דבר הנאסר מצד לפ''ע בלבד. וכן 

 ןשולחהקפת הראש של אשה, הרי קיי''ל  ב

 קפא סימן גילוח הלכות דעה יורה ערוך

, ולכן הקפה במצות אינה אשה, שו סעיף

הותר לה להקיף כדי למנוע מכשול, כדברי 

רעק''א שם. ובענין חטאו של אהרן, אף 

'י, עמודשגם הוא היה רק נתינת מכשול ל

עיין לקמן מה שהבאנו בזה מהגר''י סילמן 

 שליט''א.

הוא  ויש לחלק טובא ממעשה זמרי, ששם

 טעות גדולה בהשקפה, שכביכול מותר

להתיר איסורים בפרהסיא לפי צורך הזמן, 

 וע''ז נענש זמרי ואלו שהושפעו ממנו

ואת הקושיא מהעונש על מעשה זמרי, יש 

ליישב, שמלבד שזמרי חטא בעצמו וע''ז 

גדולה רעתו בכך שהורה אין היתר, עוד 

השקפה פסולה , מכח תפקידו כנשיא

לשנות את דיני התורה  לציבור, שאפשר

להתיר איסור אפשרות לפי צורך הזמן, ויש 

חטאו, מ הושפעהציבור לגמרי ובפרהסיא. ו

כמו שרואים בכך שביזו את פינחס על 

כמו שהביא רש''י, ועוד, שהפסוק  הריגתו

אומר שבזכות מעשה פינחס ''לא כיליתי 

את בנ''י'', משמע שבלי זה היו נענשים בכך 

של איסורים הוא רעה  והיתר כזה .ח''ו

 זמרי סברו. שנראה לקמןגדולה כמו 

, שמותר לו אף לחטוא עשה זאתכש

כעין  ,שבטוח בעצמוכדי להוכיח  בעצמו,

שרבי ישראל סלנטר אכל ביו''כ בשעת מה 

, וכמובן שיש לחלק, כמבואר לעילהמגפה, 

 .והחטיא, ולכן נענש ובזה טעה
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ואת  לבאר אחרת את חטאו של זמרי,יתכן 

אפשר למנוע את שכש ענה על אהרן,הט

י הפשרה יוצרים "המכשול לגמרי, וע

 מכשולות חדשים, אסור לעשות כן

א, שמעתי "ג חסיד שליט"ומידידי הגר (יט

ח "שאפשר לומר אחרת מדברי הגרי

ל, דהיינו שאם באמת הנתונים "זוננפלד זצ

היו שאם נתיר את בנות מואב, כל מי שהיה 

עכשיו יכשל רק ע, "ז וגם בג"נכשל גם בע

ע, אכן היה מקום להשוות להיתרו של "בג

]וכמובן שעדיין היה נאסר עליו א, "רעק

לחטוא בעצמו, אלא שאנו מתייחסים 

לטעותו הגדולה, בזה שהתיר את האיסור[. 

אלא שהטענה על זמרי היא שאם נעשה 

יהודים שכלל כדעתו, יגרם שכעת יכשלו 

 ן שהחטא היה רחוקלא היו נכשלים, דכיו

וידוע, היו הרבה שלא היו חוטאים, ואילו 

ה "בשיטת זמרי הם יכשלו, ועל זה הקב

פסולים,  "חשבונות"כעס, כי אלו באמת 

ואין להוריד איסור לחלק מהרשעים, ובזה 

להחטיא את הצדיקים, אף שהרשעים הם 

)ע''ע כתובות  הרוב, והצדיקים הם המעט

. וגם באהרן אפשר לומר, שזאת הטענה ג:(

כי אף שרציחת כהן ונביא חמיר טפי  עליו,

ס אם אהרן יעשה "מהעגל, אבל סו

לכתחילה את העגל יכשלו גם צדיקים 

 שכלל לא היו חוטאים.

י סילמן תירץ, שמותר לעשות פשרות "הגר

מעשיות כדי להציל ממכשול יותר גדול, 

ומר על דבר אבל בשום פנים אסור ל

האסור, שהוא מותר, וזה היה חטאו של 

 ל במאמרם על אהרן"כוונת חז וזוזמרי, 

ר הגאון הגדול רבי יהודה "ואילו מו (כ

לחלק בין  א, תירץ לי, שיש"סילמן שליט

הנהגה מעשית להצלה ממכשול יותר גדול, 

שאת זה מתירים רעק''א והגרשז''א, לבין 

פ שהוא "אע דיין שאומר שהדבר מותר

באמת אסור, שזה אסור, וכמו שכתב 

 את לו נתיר הדיין מריא ואל..."המאירי: 

לעשות  מותר, וכן אצל אהרן שפסק ש"...זו

אלה אלוהיך "את העגל, וכמו שאמרו 

וזה מה שהיה אצל זמרי, שרצה  ."ישראל

לפסוק להתיר את בנות מואב, כדאיתא 

, בבלוריתה תפשה".(: פב) סנהדריןב

 זו! עמרם בן: לו אמר. משה אצל והביאה

 - אסורה תאמר ואם? מותרת או אסורה

 .?"לך התירה מי יתרו בת

, דמוסד ציבורי או כל תנועת הוסיף מו''רו

נוער וכדו'... דינה כפסק של דיין, שבזה אין 

 ל."הנ "חשבונות"לעשות 

ש שכתב, שצריך "וראיה לכך מדברי היש

ליהרג, ולא לשנות מדיני התורה, וראיה 

 ק לח"לזה מסוגיא דב

ר יש להביא ממה "וחיזוק לדברי מו (כא

, דין ט, על ד פרק קמא בבא) ש"ק בישדפס

הגמ' בדף לח.(, שצריך ליהרג ולא לומר 

 וכבר, רבנן תנו"ל: "הלכה שאינה נכונה, וז

 אצל סרדיוטות שני הרשעה מלכות שלחה

 ושנו קראו .תורתכם למדונו, ישראל חכמי

, להם אמרו פטירתן בשעת. ושלשו
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 חוץ ,הוא ואמת, תורתכם בכל דיקדקנו

 ישראל של שור אומרים שאתם זה מדבר

 שנגח נכרי ושל ,פטור נכרי של שור שנגח

 משלם מועד בין תם בין ישראל של שור

 אפילו, דוקא רעהו אי, נפשך מה. שלם נזק

 לאו רעהו ואי. ליפטר דישראל נגח כי דנכרי

. ליחייב דנכרי נגח כי דישראל אפילו, דוקא

, דבר של טעמו להם גילו לא וחכמים

 ". ...הסכנה מפני, פקרה גוי של שממון

 מהאי שמעינן גם"ש: "ומסיק מכך היש

 כי אף, תורה דברי לשנות דאסור ברייתא

 חד דלפי, עליה עצמו למסור וחייב 'הסכנה

 הרשעה שמלכות ,(קראו ה"ד) ס'דתו שינוי

 חכמים ראוי לא ולמה 'עליהם גזרה

 לא הלא ם?היעל הרשעה מלכות שתעליל

 האומות בפני לומר כזה קשה דבר תמצא

 וכי. חייבים והם, מהיזיקן פטורין שאנחנו

 שמדות לכמה ו"ח לחוש ראוי היה לא

 מלכות בפרט ?!מיניה דליפוק וחורבות

 להתגולל רק מחשבתם שכל, הרשעה

 להם היה כ"וא !שונאינו על ולהתנפל

 שניהם או, חייבים שניהם או :לשנות

 למסור אנו שמחויבים ,מ"ש אלא !פטורין

 הוה הדין ישנה ו"ח ואם ,השם קידוש על

 כגון איירי ומסתמא. משה בתורת ככופר

, ודין דין כל על בפרטים שאלו שהשרים

 נכרי ושל, נכרי לשל שנגח ישראל של שור

 האמת השיבו כן ועל ,ישראל לשל שנגח

 בידם יכולת היה לא כי. השם קדושת על

 דאיתא והא. זה מדין עצמם את לשמט

 שכינס למיבת מעשה( .ט) דמגילה ק"בפ

 מן התם ?!התורה ושינו', וכו זקינים ב"ע

 רוח וכעין, בהדייהו דאסכימו הוא שמיא

 הקדוש נתן, התם איתא וכן. היה הקודש

 פי על והוה', כוו אחד כל בלב הוא ברוך

 דבר שום שינו לא התם, ועוד. הדיבור

 יהפכו דלא, הלשון שינו אלא, ממשמעותו

 המקרא נתכוו הוא כך ,ששינו וכמו. למינות

 או, חייב הפטור על לומר אבל. כפשוטו

 לי מה .משה בתורת ככופר היה, להיפך

 כדאיתא, התורה כל לי מה אחד דיבור

 השוכח כל, רב אמר' :(ח:ל) דיומא' ג רקבפ

. לבניו גלות גורם ,תלמודו מכל אחד דבר

 אלהיך תורת ותשכח' ,(ז, ד הושע) שנאמר

 אחד דדבר אלמא. 'אני גם בניך אשכח

 ש."ל היש", עכ'"ה תורת נקרא הוא מתורה

ולפי''ז מבואר, מדוע לא הסכים ר' זכריה בן 

אבקולס, שיקריבו את הקרבן ששלח 

הקיסר למרות מומו, כיון שסבר שהקרבה 

כזאת תתפרש כלימוד הלכה לא נכונה, 

 שע''ז צריך למסור את הנפש

את דברי הגמ'  לבארוע''פ היש''ש הנ''ל יש 

, הקרבן ששלח הקיסר בעניןבגיטין )נו.(, 

 רבנן סבור'' ובר קמצא עשה בו מום:

 רבי להו אמר, מלכות שלום משום לקרוביה

 מומין בעלי: יאמרו, אבקולס בן זכריה

 דלא, למיקטליה סבור! מזבח לגבי קריבין

: יאמרו, זכריה רבי להו אמר, ולימא ליזיל

: יוחנן רבי אמר! יהרג בקדשים מום מטיל

, אבקולס בן זכריה ביר של ענוותנותו

, היכלנו את ושרפה, ביתנו את החריבה

ומקובל בשם החזו''א  ''.מארצנו והגליתנו
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שרבי יוחנן לא בא לומר ביקורת, אלא רק 

רבי ו של תקיאמר את המציאות שפס

החריבה את הבית, ואכן  אבקולס בןזכריה 

כך היה צריך לעשות, שהרי אין ללמד הלכה 

וחכמים סברו  ''נ,לא נכונה גם במקום פיקו

זה אסור ו שלהקריב בכה''ג פירושו ללמד,

לעיל בסימן לה )וע''ע  .כדברי היש''ש הנ''ל

 בהסבר דברי ר' זכריה בן אבקולס(.ד  סעיף

אין להקשות על יסוד היש''ש, מדברי 

רשב''ג בכריתות, שאין חובה על האשה 

לפי רש''י חובותיה, ולהביא את כל קרבנות 

הוריד את מחירי אמר זאת רק כדי ל

העופות, ששם פסק כן בהוראת שעה מכח 

עת לעשות לה', ואין כאן שינוי מדין 

 התורה

יש לעיין בזה, מהמשנה בכריתות דף ח., ו

חובה להביא  שדנה באשה שיש עליה

ואומרת המשנה,  קרבנות על חמש לידות.

שאמנם אם תביא זוג קרבנות אחד, תהיה 

ן אכילת טהורה לאכול בזבחים, כיון שלעני

קדשים די בקרבן אחד להתיר אותה אף 

ו שטבילה שהיו סיבות רבות לאסרה, כמ

אפילו  ,אבל אחת מטהרת מטומאות הרבה.

שנטהרה לאכילת קדשים, יש עליה חובה 

 להביא את שאר הקרבנות.

מספרת, שמעשה אירע והמשנה שם  

שנתייקרו העופות מאוד, עד שמחירו של 

הב. ואמר כל זוג עופות עמד על דינר ז

רשב''ג בנו של ר''ג הזקן, הריני נשבע בה' 

ששיכן שמו בבית המקדש, לא אלין הלילה 

 עד שיהו העופות נמכרים בדינרין של כסף.

כיון שרשב''ג חשש שמא מחמת המחיר 

אפילו היקר, תימנענה העניות מלהביא 

ותבואנה לאכול קדשים או קרבן אחד, 

טומאה, ויעברו להיכנס לבית המקדש ב

ולכן נכנס רשב''ג לבית  כך על איסור כרת.ב

דין הגדול שהיו יושבים בלשכת הגזית 

שבבית המקדש, ולימד, שהאשה שיש 

עליה חובה להביא קרבנות עבור חמש 

לידות, מביאה קרבן אחד, ואוכלת בזבחים, 

ובעקבות ההוראה  ואין השאר עליה חובה.

הזאת הוזלו העופות מאוד, עד שעמד 

על רבע דינר כסף לכל מחירם של קינים 

 קן.

ומבאר רש''י, שאע''פ שבאמת אין הדין כן, 

שהרי מי שיש עליה חמש לידות אינה 

נפטרת בקרבן אחד, מכל מקום, כדי שלא 

יבואו הנשים לאכול קדשים בטומאה 

ולעבור על איסור כרת, הורה רשב''ג כך 

כהוראת שעה משום הכלל של ''עת 

ביד  לעשות לה' הפרו תורתך'', שיש כח

חכמים לבטל דברי תורה כאשר יש צורך 

 בכך.

אבל אין להקשות מכך על היש''ש, כיון 

'ג פעל מכח הסמכות שנתנה לו ששם רשב'

בדין של עת לעשות לה', ואין כאן  תורה

 שינוי מדיני התורה.

ובפרט לפי תוס' שם, אין כאן שינוי מהדין 

 כלל, אלא כך היא דעת רשב''ג

ס' בכריתות שם, אבל מלבד זאת, דעת התו

ובב''ב קסו: בשם פירוש אשכנזים, 

שרשב''ג חולק על הוראת המשנה, וסובר 
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שאפילו אשה שיש עליה חמש חובות 

נפטרת בקרבן אחד מצד הדין.  ודאיות

שלדעתו אף החיוב להביא קרבנות ללידות 

דומה לחובת הטבילה, שכשם שדי בטבילה 

אחת לטהר אדם מכמה טומאות, כך די 

על כמה לידות או זיבות, ואין  ן אחדבקרב

שום חובה להביא את שאר הקרבנות. 

 ולפי''ז קושיא מעיקרא ליתא.

וכמו''כ לר''ת, לא התכוון רשב''ג לשנות 

 מהדין, וקושיא מעיקרא ליתא

ותוס' בב''ב שם בשם ר''ת מפרש, וכך היא 

הגירסא בספרא ויקרא יב, ז, שרשב''ג לא 

 התכוון כלל לפטור את הנשים משאר

קרבנותיהן לגמרי, ולא בא אלא ללמד שאין 

השאר עליה חובה להתירה בקדשים, 

וכהוראת המשנה לעיל. כי לפני הוראת 

רשב''ג היו נוהגות הנשים שלא לאכול 

בקדשים לפני שהקריבו את כל קרבנותיהן, 

ולכן היו הקינים ביוקר, שכאשר היו עולים 

לרגל, היו כולן קונות הרבה עופות, כדי 

בקדשים מיד. לפיכך לימד רשב''ג,  להתירן

שדי בקרבן אחד להתירן באכילת קדשים, 

וכתוצאה מכך לא קנו כל כך הרבה עופות 

לפי''ז לא שינה ובבת אחת, והמחיר הוזל. 

 רשב''ג דבר מהוראת המשנה לעיל.    

 

ונמצא שיש בזה ג' דרגות: א. להחליף 

מותר. ב.  -לחוטא איסור מחמור לקל

אסור. ג. ללמד דבר  -רשיהא משתמע הית

 יהרג ואל יעבור -שאינו נכון

הדרגה  .ל שיש בזה שלוש דרגות"וי (כב

רק וכשיודעים שהדבר אסור,  -הראשונה

באים להחליף לחוטא מאיסור גדול לאיסור 

אם לא משתמע  ,א"קטן, בזה התיר רעק

 היתר.חוטא ל

הדרגה השניה, שאדם עושה 'חשבון' 

דויק, הרי זה לא כפי ציווי ה' המשלעצמו, 

מגונה, ואע''פ שכוונתו לש''ש. ועליו נאמר 

'בוצע ברך ניאץ...', דהיינו שלכאורה כוונתו 

לברך, ולעשות לש''ש, אבל סו''ס זה 

עבד לא משנה ממה הפריקת עול וניאוץ, כי 

 שנצטווה בדיוק.

חמורה ביותר,  שלישית שהיא ויש דרגה 

 בפירוש הלכה לא נכונה, לאחרים ללמד

בחומרת יהרג אסור וזה  קירת הדת,הוי עש

וכן מצינו שהמגלה פנים בתורה  ואל יעבור.

שלא כהלכה, אין לו חלק לעוה''ב, ונחשב 

 כמחטיא הרבים.

וכן כתב בעקידת יצחק, שאסור בשום פנים 

לציבור להתיר חטא קל, כדי למנוע מרבים 

 חטא חמור, דאז הוא חטאת הקהל

ין ר, שכשהדי"ועוד חיזוק לדברי מו (גכ

מתיר, הדבר חמור יותר, מצאתי בדברי 

, (כ וירא שער פרשת) 'יצחק עקידתה'

 שחטאו מה בכל הדין הוא וכן..."שכתב: 

 באחד בפרוץ ,בוריוצ בוריצ בכל היחידים

 או ,נסך ביין כגון ,שבתורה מהאיסורים

 ,וכיוצא שעטנז או ,ם"עכו של גבינה

 מתיר והמנהיגים השופטים עין שהעלם

 שכבר ,הדין מן מותרים םה כאלו אותם
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 הצבור חטאות אל היחיד חטאות בזה הפכו

 על ,זה על נתחבטתי פעמים וכמה. מכללם

 רופף סורןיא שהיה ,הקדשות הנשים אודות

 ,עוד ולא ,בדורנו אשר ישראל שופטי ביד

 ליתן לותיהקה בקצת יאותו שכבר אלא

 להם ספיקיןשמ יש גם ,ביניהם חנינה להם

 את שמצילות כיון ,ואמר כי ,מהקהל פרס

 אשת סוריא מחטא הסכלים או הרווקים

 מוטב ,הגויות מסכנת או ,החמור איש

 סוריא לידי אוומשיב זה לאו על שיעברו

 זה על דנתי ואני. שריפה סכנת או סקילה

 ,גדוליהם ולפני לפניהם רבות פעמים

 יעבור אשר הגדול שהחטא ,להם והסברתי

 ושלא ,בסתר ישראל מבית איש איש עליו

 יחיד חטאת ,ד"יב וברשות הרבים לדעת

 מעלה של ד"יב י"ע ימות נוובעו והוא ,הוא

 עון שהיה כמו ,נקיים ישראל וכל ,מטה או

 מוסרין שלהם ד"יב היו אם ,בגבעה פילגש

. ישראל ביד לבדם ההם הרשעים האנשים

 דעת עליו כשיסכימו הקטן החטא אמנם

 שלא דיניהם בבתי תנהינ והדת ,הרבים

 , פלילי ועון זמה הוא הנה ,בו חותלמ

 אם למחילה תןינ ולא ,לווכ הקהל וחטאת

 ןיבנימ בבני שהיה כמו ,הקהל בפורענות לא

 סדום ןועו היה והוא ,ןובעו השתתפם על

 שלהם דינין ובתי שהם ,שביארנו כמו

 ולכן. ואביון עני יד להחזיק שלא הסכימו

 או ישרפו או שיכרתו ,ומוטב טוב הוא

 עקרימשת ,בנפשותם ההם חטאיםה יסקלו

 כמו ,הרבים בהסכמת מהתורה אחד אות

 עצמו בפני פרשה בו שעשתה בזה שאמר

 כמו ,(, יחכג כי תצא' )וכו קדשה תהיה לא

 זה יקבל שלא ומי. ה"ב שם שיתבאר

 בתורת ונחלה בבינה חלק לו אין בדעתו

 ל העקדת יצחק.", עכ"...םאלהי

ו, ז מסביר השב שמעתתא בהקדמת"ועפי

את מעלת מינוי דיינים, כיון שרק כך יש 

סיכוי שגם הרשעים ישובו בתשובה, 

 ו הדיינים יעוותו הדינים"כ אם ח"משא

 ,שמעתתא שבת הבהקדמועיין  (דכ

 שופטים"שהביא את דברי הספרי שכתב: 

 הדיינין מינוי הוא כדאי - לך תתן ושוטרים

 על ולהושיבן ישראל את להחיות הכשרים

 הדיינים במינוי המעלה מה, ותמה ."אדמתן

 והעיקר", אמצעי" רק זה והרי, עצמו בפני

 ושמאל ימין נסור ולא להם שישמעו הוא

" הדיינים מינוי" עצם למה כ"וא, מפסקם

 ?י"בא לחיות יזכה י"שעמ בשביל מספיק

 עצםל מיישב, ש"פ העקדת יצחק הנ"וע

 סיכוי לנו נותן ,הרבניםו הדיינים מינוי

 אנו כי, ת מצוות התורהא ונקיים עלהשנת

 על ואף, השאיפה וזה, האמת ששם יודעים

ש ")עיי בזה עומדים תמיד לא שאנחנו פי

ז ביאר את החילוק בין התייחסות "שלפי

המחמירה לאנשי סדום בפרשת וירא, לבין 

ההתייחסות המקילה לבני בנימין במעשה 

 .שופטים יט( -פילגש בגבעה 

תרוג כתב רבינו בחיי, שמצוות לקיחת א

בחג הסוכות, נועדה לכפר על מה שחטא 

 אדם הראשון באכילת פרי זה
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שיש  ,זמריהובא חשבונו של לעיל  כה(

לכתחילה את בנות מואב כדי שלא  התירל

שבח שהתורה נתנה מהיחטאו גם בע''ז, ו

חס, למדנו כמה שנאוי לפני הקב''ה ינלפ

 מאמרעיין ב ,ועוד בעניין זה .'חשבונות' אלו

רבי גאון הגדול )ל 'שמחתנו מןז' פרבס לט

 ,, ויסוד הדברים הואדוד כהן שליט''א(

 ,וכתב שם .הראשון אדם חטא ענין להבין

 כג פרק ,אמור' פר) בחיי ברבינו מצינו הנהד

 מצות בו ושיטלושכתב: ''... (,לט פסוק

 אבינו של קלקולו על לכפר ,הלולב

ומבואר . ...''הזה בזמן שהיה ,הראשון

 הוא ,ת נטילת ד' מיניםמצווש ,בדבריו

והגאון בעל  .הראשון אדם לחטא תיקון

'בית אפרים' כתב בהקדמתו, שהתיקון 

הוא דווקא בנטילת  ,לחטא הקדמון

 רבינוהאתרוג. וכן מבואר בהמשך דברי 

 מוליך(, וז''ל: ''...מ פסוקהנ''ל )ב בחיי

 ומוריד מעלה, שלו שהרוחות למי ומביא

 על נתעורר ובזה, שלו והארץ שהשמים למי

 וחטא הראשון אבינו שקצץ לפי כי ,היחוד

 האתרוג מביאין אנו אין ,לבדו באתרוג

 ליחדו הפרי שאר עם נביאהו אלא ,לבדו

 את מתקנין אנו ומזה, עמו לןווכ, לןוכ עם

)וע''ע בזה  .''המקום בו ומרצין ,עותו אשר

 .בדבריו בבראשית ב, ט. ושם ג, ו(

  

נהדרין ע:, אמנם הסבר זה  הוא למ''ד בס

שהפרי שאכל אדה''ר היה אתרוג, אבל 

למ''ד שאכל פירות אחרים, יש לעיין מדוע 

 לקיחת האתרוג מתקנת את חטאו

 והנה. הדברים בין הקשר להבין וצריך כו(

. הדעת עץ היה מה לוקתמח ל"בחז מצינו

 א"וי  ,גפן א"וי ,:(ע סנהדרין) חיטה א"י

 ולפי(. ז, טו רבה מדרש) אתרוג א"וי ,תאנה

 המשקל שתשובת מובן ,אתרוגשהיה  ד"מ

 עם מצוה לעשות זה הראשון אדם לחטא

 אתרוג" :ץ"יעב דוריבס עיין) בו שחטא מה

'' תירוג לא'' :תרגום מלשון והוא ,במלכות

 עץ בסוד הוא הדר פרי כי '',למיכל דמרגג''

 שקצץ הראשון אדם חטא שבו הדעת

 עץ בלולב לחברה צריך לפיכך ,נטיעותב

 ."(יםהחי

מדוע דווקא  להבין יש ,ד"מ לשאר אבל

 אתרוג הוא תיקון לחטא עץ הדעת.

יש ליישב, שחטא האדמה שלא הוציאה 

 ,בגלל חשבון יהעץ שטעמו כטעם הפרי, ה

שאם תוציא כן, יחרב העולם, כי אנשים 

יאכלו את העץ בגלל המאמץ להגיע לפרי, 

 אבל חשבון זה פסול

 (כט, ז) בקהלת הפסוק על דהנה ,ל"וי כז(

 והמה ישר האדם את האלוקים עשה אשר"

 ה"שהקב י"פרש", רבים חשבונות בקשו

" המה"ו ,ישר הראשון האדם  את ברא

 קשויב ,"המה"ל והפכו יםשנ נהיו שהם

 וצריך .הדעת בעץ וחטאו, רבים חשבונות

 נקרא הדעת עץ חטא מדוע – הקשר להבין

 ". רבים חשבונות"
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 האדמה הקדמ ,הראשון אדם לחטאד ,אלא

 ,פרי עץ לעשות לה אמר ה"שהקב ,בחטא

 והיא ,שווה היהי הפרי וטעם העץ שטעם

 י"רש וכתב. פרי עושה עץ עשתה

 האדם שנתקללכ ,לפיכך )בראשית א, יא(,

 בין הקשר להבין וצריך. היא גם נתקללה

 בחזקוני ופירש. האדמה לחטא האדם חטא

 עשתה כי ,לטובה נתכוונה שהאדמה )שם(,

 ,הפרי כטעם יהיה העץ אםש ,חשבון

תאמצו י לא שאנשים , מכיווןיפסד העולם

 עושה עץ עשתה כ"וע ,לפירות עדלעלות 

)וכן פי' בשל''ה, בראשית, תורה אור:  .פרי

''...ובאמת הארץ חשבה לטובה, וסברה 

 ,והוסיף החזקוני .מצוה קא עבדה...''(

ענשה על אף שנתכוונה שהסיבה שנ

בשי רחמנא למה ן: ''דבהדי כלטובה, מכיו

 .לך, כי יד ה' לא תקצר''

 עשה חשבוןוכן אדה''ר אכל מעץ הדעת, כי 

שעדיף שיצא מתמימותו ויהיה לו נסיון, 

 וכך יותר יקדש ש''ש בצדקותו

אדם הראשון,  לבאר אתיש  כן וכמו כח(

 (,ט, ב בראשית)  אליהו אדרתה דהנה כתב

, ורע הטוב ידיעת כי ,"ורע טוב הדעת ועץ"

 הוא ,יותר תם שאדם מה כי, מאוד רע הוא

 תמימי אשרי' שכתוב כמו ,מעולה יותר

 אדםאלא ד ...."איוב, יעקב, נח וכן', דרך

 ה"הקב את שלעבוד ,חשבון עשה הראשון

 ועיקר, גדולה חכמה לא זה, הרע יצר בלי

תהיה רוחנית ה היעליה ועיקר' ה קידוש

, אותו מנצחים ז"ובכ ,הרע יצר שיש ,באופן

 אשר" חשבון" וזהו. הדעת מעץ לאכ כ"עו

 .האדמה לחטא המשותף וזה'. ה ציוה לא

ולפי''ז מובן מדוע לקיחת האתרוג, שלא 

חישבן חשבונות וטעם עצו ופריו שווה, 

 מתקנת את חטא אדה''ר

. תיקון הוא אתרוגה מדוע מובן ז"ולפי כט(

 ביום לכם ולקחתם" נאמר האתרוג על כי

 ל"חז אומריםו ,"הדר עץ פרי הראשון

המילים ''פרי עץ'' מלמדים, ש.( לה סוכה)

 .שווה ופריו עצו שטעם פרי שהאתרוג הוא 

, שכתב: ''...והוא מקלט עיר פרבס ע''ע)

]ובו[ טעם העץ והפרי שוין, ]ו[פרי עץ הדר, 

שאמר ראשון יתוקן החטא ההוא, וזה

לחשבון עוונות, אותו עוון של אדם 

 אבחט חטא לא האתרוג כ"וא(. הראשון''

 הוא כ"ע ,חשבון עשה לא והוא ,האדמה

 אדם שעשה רביםה לחשבונות התיקון

 . הראשון

ולכן כתב המדרש, שאברהם אבינו הוא 

והיה ''כנגד האתרוג, כיון שנאמר לו הציווי 

עשה חשבון להימנע , ולא ''תמים

כי ביצחק יקרא '' מהעקידה בגלל הבטחת

 ''לך זרע

 רבינו שהביאבואר המדרש י ז"ולפי ל(

, האבות כנגד מינים' ד-ש (,אמור' פר) בחיי

מתוך שלושת האבות ו, יוסף כנגד וערבה

צריך להבין, ו .אברהם כנגד הוא האתרוג

? דווקא האתרוג הוא כנגד אברהם מהל

 התהלך' מר:נא אברהם על כי ,יובן ל"ולנ

 לו ואמר אליו בא שהשטן', תמים והיה לפני
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 לך יקרא ביצחק' לך אומר הוא אתמול –

', יצחק את עקוד לך: 'אומר והיום', זרע

 ,ועוד .'רבים חשבונות' לו עשה השטן כ''וא

עדיף שלא ש ,שהיה מקום לעשות 'חשבון'

כל אלו שאברהם יעקוד את יצחק, כדי ש

יחזרו לסורם,  לא גייר וקירבם לעבודת ה',

שיראו שאין הבדל בין אברהם לבין שאר כ

כומרי ע''ז שבאכזריותם זורקים בניהם 

 הלך אבינו  אברהםבכ''ז ו לאש וכו'.

 . האתרוג כנגד הוא כ"וע ,בתמימות

ולפי''ז מיושב מאמר חז''ל, שבשעת מתן 

תורה פסקה זוהמת הנחש, כיון שמהות 

הנחש הוא סתירה לתמימות בעבודת ה', 

וזה נתקן במעמד הר סיני שאמרו נעשה 

 ונשמע, וקיבלו עבודת ה' בתמימות

 שבת)  ל''חז דברי היטב יובנו ז"ולפי לא(

 ,חוה על נחש שבא שבשעה:(, כב ז"ע., קמו

 הר על עמדו שישראלכו ,זוהמה בה הטיל

 שוב ,בעגל שחטאוכו ,זוהמתן פסקה ,סיני

 מדוע הקשר מה להבין וצריך. זוהמתן חזרה

 חטא של הלזוהמ תיקון הוא תורה מתן

 פסקהנ מתי לעיין, יש ועוד ?הראשון אדם

? כן לפני או עצמו תורה במתן , האםזוהמתן

אגדות ציין לספר כל  דושיובמהרש''א בחי

קודם מתן תורה, שעוד  ,בו, ששם מבואר

 באבודרהם  תבכוכן  פסקה זוהמתינו.
 הר  אל קרבנו אילו" :פסח של הגדה' בפי224

                                                        
224

 שפסקה מפני דיינו... סיני הר לפני קרבנו אילו: "ל"ז 

 סיני הר על שעמדו ישראל: כב ז"ע י"וברש", זוהמה ממנו

, בך אין ומום רעייתי יפה כולך כדכתיב מום מכל ונתקנו

 יוחאי בן ש"ר תני" ז, ז ופסיקתא' ד ח"י רבה ובמדרש

' ה דבר ראש כל ואמרו סיני הר על ישראל שעמדו בשעה

 ,שקשה ,"דיינו התורה את לנו נתן ולא סיני

 מתן בלי סיני להרבהגעה  המעלה מה

 להר שהגיעו שבזה ,שםתב וכ – ?!תורה

 זוהמתן ופסקה', ונשמע נעשה' ואמרו סיני

 נעשה שבאמירת ,למדים ונמצינו. דיינו –

 כי, היטב מובן ל"ולנ .זוהמתן פסקה ונשמע

 מבטאת הליכה" ונשמע נעשה"אמירת 

 הגויים כמו ןחשבל בלי ,בתמימות' ה אחרי

 קודם ורצו ,'וכו בזה נעמוד שלא שאמרו

 אמרו י"עמ אבל .בה כתוב מה לשמוע

 תיקנו כ"וע ,חשבונות בלי' ונשמע נעשה'

 תבקשכל מהותו הוא ש זוהמת הנחש, את

  .רבים חשבונות

ובחטא העגל חזרה זוהמתן, כי שוב נכשלו 

ב''חשבון'' שכיון שמשה לא נמצא צריך 

 אמצעי בין הקב''ה לבינם

כיון , זוהמתן חזרה העגל בחטאו לב(

 חטאו איך שבעיקר חטא העגל יש לעיין,

 בבית תבוכ? ס"י וקריעת מ"יצ שראו חריא

 ,חשבון שעשו ,(תשא כי שתפרב) הלוי

 א''כ כדי, נמצא לא רבינו משהכיון שש

 כמו ,גשמי אמצעי צריך ה"לקב להתקרב

 'משכן'ה אלא שעל ,"משכן"ה היה שבאמת

ולאחר  ,ציוה לא' ה גלל העוע ,ציוה' ה

 הנחש זוהמת חזרה שנכשלו בחשבון זה,

 . הקדמוני

                                                                         
 באותה... זב לא בהן היה לא שעה באותה, ונשמע נעשה

 וכיון בך אין ומום רעייתי יפה כולך אומר הוא שעה

 ...".שחטאו
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י''ז מובן מדוע פרה אדומה מתקנת את ועפ

חטא העגל, כיון שעשיית חוק בלי טעם 

 היא עבודת ה' בתמימות

 (,ה"בהג ו"פ א שער) החיים נפש ועיין לג(

 היה הנחשאדם הראשון,  בחטא שכמו

 מבחוץ השטן הםיאל בא כך ,חיצוני

הראשון  חטא אדםע''י וכמו ש .להטעותם

התערב הרע בתוכו, כך בחטא העגל, 

פירוש  וזהו .נתערב הרע שוב בתוך בנ''י

 עברו כאדם והמה)ו, ז(: '' בהושע הפסוק

 שאמרו מה יובן ובזה ''.בי בגדו שם ברית

 לחטא תיקון הוא אדומה שפרה ל"חז

", בנה צואת ותקנח פרה תבוא"ש ,העגל

 לחטא אדומה פרה בין הקשר מה וקשה

 אין אדומה שלפרה אמרו מדוע ועוד. העגל

'', ממני רחוקה והיא אחכמה יואמרת" טעם

 חטא את לתקן הוא שלה הטעם והרי

 אדומה פרה מצוות והרי - קשה ועוד. העגל

 מרשנא ,במרה העגל חטא לפני כבר נכתבה

 פרה: י"וברש'', ומשפט חוק לו שם שם'

 שהיא ל"חז אומרים מדוע כ"א ,אדומה

 הבית כותב אלא. העגל חטא לתקן באה

 פרהות מצוש (,תשא כי שתפר) הלוי

 כ"וע ו,טעמ ידוע לאש חוק היא אדומה

וזהו , בתמימותאת ה'  עובד אותה העושה

 .העגל לחטא תיקוןה

וזה מה שהסביר רבא לאותו מין, שמעלת 

'י באמירת נעשה ונשמע, היא שהלכו עמוד

 בתום לב כדרך העושים מאהבה

 (,.פח) בשבת' הגמ ובןת זה פי ועל לד(

 עייןמ דקא לרבא דחזייה מינא ההוא"

 תותי דידיה אצבעתא ויתבה, בשמעתא

 אצבעתיה מבען וקא, בהו מייץ וקא, כרעא

 דקדמיתו !פזיזא עמא: ליה אמר, דמא

 בפחזותייכו אכתי, לאודנייכו פומייכו

 אי, למשמע לכו איבעיא ברישא! קיימיתו

 אמר. קבליתו לא - לא ואי, קבליתו - מציתו

 בן כתיב - בשלימותא דסגינן  אנן: ליה

 דסגן אינשי הנך ,תנחם ישרים מתות

 בוגדים וסלף בהו כתיב - בעלילותא

'(: בשלימותא דסגינן' ה''ד) י"ופרש. ''ישדם

 העושים כדרך, לב בתום עמו התהלכנו''

 בדבר יטעננו שלא עליו וסמכנו ,מאהבה

 רבא תשובת נתומוב''. בו לעמוד נוכל שלא

 ונשמע נעשה אמרנו אנחנוש– ל"הנ לפי

, והלכנו ''ישר'', כפי מותבתמי והלכנו

שהאלוקים עשה את האדם, בלי שום 

  'חשבונות'.

ובגלל מעלה זו, נמשלו ישראל לאתרוג, 

שלא עושה חשבון, ומוציא הפרי קודם 

העלים, אע''פ שהעלים נצרכים לשמירת 

 הפרי

 חמא רב אמר: "שם' הגמ בןתו וגם לה(

 בעצי כתפוח' אי דכתיבמ ,חנינא ברבי

 לומר ,לתפוח ישראל לונמש למה ',היער

 אף ,לעליו קודם פריו זה תפוח מה ,לך

 מה ,וקשה ."לנשמע נעשה הקדימו ישראל

 שם הקשה ועוד? לנמשל המשל בין הקשר

 כשאר שגדל רואים אנו שהרי ,ת"ר
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 ,אתרוג היינו דתפוח ,ומפרש ?!אילנות

 כריחא'' מתרגמינן '',כתפוחים אפך ריח''ו

 שדר ,לעליו קודם פריו ואתרוג '',דאתרוגא

 עליו נושרין שנה ואחר ,לשנה משנה באילן

 פריו הויו ,אחרים עלין ובאין אשתקד של

' התורה מעלות' בספר וכתב ."לעלים קודם

 לפרי השומר הם שהעלים(, א"הגר לאחי)

'' יבול לא ועלהו'' תב שהפסוקשכ ש"עיי)

 מה זה ח"ת של חולין ששיחת מלמד,

 כי ,ובןמ כ"א .(קיומם על לשמירה שצריך

 אפשר שאי ,חשבון עושים העצים כל

 את זה לפני שמכינים בלי פירות להוציא

 עושה לא האתרוג רקו ,'וכו השמירה

 יגדל העץש' כיון שרצון הו ,חשבונות

 עוד שאיןכ לואפי הוא עושה זאת פירות,

 אמרו שישראל ,מובן ז"ולפי .העלים את

 האתרוג כמו ,חשבונות בלי  ונשמע נעשה

 בעל בהגדת תבכ וכן. חשבונות עושה שלא

 המעלה'' :(ה"השל של לאביו) ברכה עמק

 ...לנשמע נעשה הקדימוהוא ש: הראשונה

 קודם פריו שמקדים באתרוג רמוז וזה

 .''אילנות שאר כדרך שלא ,לעליו

 להתייסר בשביל מצוות עשההאם יש חובה  -סימן סז 
שהם  מצוותיש לעיין, מה הטעם ש

תת כל ממונו ל ךצרי לפירסומי ניסא,

 בשבילן, ואפילו למכור כסותו

 עשה ותמצומה הטעם שיש  ,לעיין יש א(

 כדי לקיימן, כסותו למכור שצריךדרבנן, 

 מצוה דהיא כיוןקיימ''ל, שש ,חנוכה נר וכגון

 ואף ממונו כל לתת חייב ניסא פרסומי של

 ערוך בשולחן כדנפסק, כסותו למכור

: (א סעיף, תרעא סימן) חנוכה הלכות

 או שואל הצדקה מן המתפרנס עני ואפילו"

 ובמשנה". להדליק שמן ולוקח כסותו מוכר

ויש  ."ניסא פרסומי משום(: "ב ק"ס) ברורה

לעיין, מה הטעם להחמיר במצוות אלו 

 כ''כ?

וביאר הגר''מ שטרנבוך, שהטעם הוא, 

שכיון שה' עשה לנו נס, אנו בגדר בע''ח 

 לפרסמו, ובבע''ח אין גבול של חומש

 מ"לגר חנוכה הלכות בקובץ וראיתי ב(

 נס על שלהודות שכיון ,שהסביר שטרנבוך

 ת"בשו כדכתב] ה"לקב חוב פריעת כמו הוי

 סימן סוף, דעה יורה ב חלק) סופר חתם

, מהתורה חיוב הוי, נס על שלהודות (,רלג

, חנוכה הלכות של באופן תיקנו רבנן ורק

 לעיל ש"מ אומר בנחמה ולסיים: "...ל"וז

 ו"ק הוא נס עשיית ביום מועד יום קביעתד

 וימי פורים יום ,ז"לפ ד"ולפע. דאורייתא

 בהם לעשות מה אך ,הם תאדאוריי חנוכה

 או תנרו להדליק או מנות לשלוח אם

 ואינו והעובר .דרבנן זהו אחר זכר לעשות

 על עובר ופורים חנוכה לימי זכר שום עושה

 זכר שום העושה אךתא. דאוריי עשה מצות

 מימי חדא ביום פ"עכ שיהיה מה היהי

 שלח ולא נרות הדליק לא ואפילו ,חנוכה

 עבריין אלא אינו וכדומה בפורים מנות

 ב"בנצי דבריו על שכתבו מה ועיין ."דרבנן
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 ת"ובשו, (א אות כו סימן) שאלה בעמק

 סימן ח"אולרב שפירא לוי זצ''ל, ) לוי בית

 לכן, [שם ס"החת על הערות ובליקוטי, (ד

 חוב על גם שהרי, ממונו כל ליתן בחיי

 יותר הוא כשהחוב פטור אין לחבירו

 .חייב גופא זה סכום שהרי, מממונו מחומש

ואמנם יש להקשות שהרי אם רק יגיד איזה 

זכר לנס, וכגון הלל והודיה, יצא מהתורה 

לפי החת''ס הנ''ל, וא''כ מדוע שוב צריך 

 למכור כסותו להשיג נר?

וך שליט''א הבין וצ''ל שהגר''מ שטרנב

שאף שיגיד הלל והודיה, עדיין נשאר חוב 

מדרבנן, מכיון שכך תיקנו חכמים, 'שישלם 

את החוב' ע''י הדלקת הנר, ולכן חייב ליתן 

 כל ממונו על זה.

ולכאורה נראה עוד שתיקנו כל יום 'חוב 

חדש מדרבנן' להדליק נר לאותו יום, ולכן 

יום, חייב למכור כסותו, על נר של כל יום ו

כלומר על אף שהודה כבר ביום הראשון, 

ויצא יד''ח מהתורה, בכ''ז מדרבנן עשהו 

כבעל חוב על כל יום ויום, ואף שהדליק נר 

ביום הראשון, עדיין ימכור כסותו לנר של 

 יום השני.

אבל על קריאת התורה והלל, אין צריך 

למסור כל ממונו, שכיון שפירסם את הנס 

חשבים מצוות בהדלקת נרות, שוב אין נ

 אלו כחוב

 כל לתת מחויב יהיה גם זה לפיאולי ו ג(

 וההפטרה התורה קריאת בשביל ממונו

 פרסומי מצות בזה מקיים שהרי, שבחנוכה

 הגולה בבאר שהובא ש"ברא ארוכמב, ניסא

 ב"במשנ פסק וכן, )אות ט( ימן תרפדבס

 כל להוציא יצטרך כ"וכמו, (יא ק"ס)שם, 

 סידור להשיג כדי הפתחים על ולחזר ממונו

 מצות יש בהלל גם שהרי', הלל' להגיד

' הגמ בשאלת כמבואר ניסא פרסומי

 דבי תנא אחי מיניה בעא.(: "יד) בברכות

 מהו ובמגילה בהלל: חייא מרבי חייא רבי

 שמע קריאת: וחומר קל אמרינן? שיפסיק

 או, מבעיא דרבנן הלל - פוסק דאורייתא

עשה אמנם למ ?"עדיף ניסא פרסומי דלמא

אין הדין כן כיון שמדויק בלשונו של 

ל, שרק אם לא עשה שום זכר "ס הנ"החת

לנס, יש מקום לחידוש שהלל וקריאת 

 התורה של חנוכה יחשב כחוב מהתורה. 

א בהלכות מגילה "ז על הרמ"קושיא לפי

שהעדיף מצוות דאורייתא על מצוות 

 מקרא מגילה

ודע, שאף שקריאת המגילה היא  ד(

 תרפז סימן)א "ז הרמ"א, בכלפירסומי ניס

 לעשות אפשר אי אם אבל: "פסק(, ב סעיף

 נדחית דאורייתא מצוה שום אין שתיהן

 תוספות בשם י"וב ן"ר) מגילה מקרא מפני

. כלומר שכשיש לפניו ("מזרחי א"ומהר

אפשרות לקיים רק מצוה אחת או 

דאורייתא או של מגילה שאף שהיא 

, מדרבנן יש בה מעלה של פרסומי ניסא

ז כיון שהיא רק דרבנן, יעדיף את "בכ

 המצוה שמדאורייתא.
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וקשה שהרי במצוה של פרסומי ניסא צריך 

לתת כל ממונו, ואילו בשאר מצוות 

דאורייתא רק חומש ממונו? ומדוע 

כשכספו מוגבל, אנו מעדיפים את המצוה 

של פרסומי ניסא, ואילו כשזמנו מוגבל, 

ים ויכול לקיים רק מצוה אחת, אנו מעדיפ

 את המצוה דאורייתא? 

וכגון אם המצה עולה יותר מחומש מממונו, 

פטור מלקנותה, אבל את היין לארבע 

, כמובא להלןכוסות שנחשב פרסומי ניסא ]

והסיבה שמצוות מצה אינה נחשבת 

, כי אינה באה לפרסם את "פרסומי ניסא"כ

 הן שאףה '"הנס, ודלא כתוס' )מגילה ד. ד

 גבורות בספרו) ל"המהר'(, והנס באותו היו

 המהר''ל ש מה שנחלק"(, ועיינא פרק' ה

, ואכן כדעת ראה בפרשת ן"הרמבעל 

ה "ן נראה גם בתוס' בפסחים קח: ד"הרמב

'אף הן', שלא הקשו ממצה[, גם אם שווה 

יותר מחומש, חייב לקנות את היין. ואילו 

ל למדנו, שאם "מגילה הנ בהלכותא "מהרמ

הלילה, ויכול  יש לו רק קצת זמן לפני חצות

או לשתות את היין, או לאכול את המצה, 

 ע. "יעדיף לאכול את המצה, וצ

מגילה  בהלכותב "ואין לומר דלפי המשנ

 ז"ומהט א"מהגר הביאש ,(יא ק"ס)שם 

 במגילה ישכיון שש ,ח"וב ל"רש בשם

, לא קודם מגילה מקרא לכן ניסא פרסומי

א. דבאמת "קשה, כי באמת פסק דלא כרמ

ז, "ב קשה, שהרי מקורו מהט"גם להמשנ

ק ב( הסכים, שכל מה "ז )ס"והרי גם הט

שמגילה עדיף, כי מגילה היא מדברי קבלה, 

ל דברי קבלה כדברי תורה, ואחרי "וקיימ

'ששוים בכוחם', עדיפה מצות מקרא 

מגילה כי יש בה גם פרסומי ניסא, ומשמע 

שאם היתה רק בדרגה של מדרבנן, נעדיף 

שוב קשה, שהרי  כ"את הדאורייתא, וא

אמרנו לעיל שפרסומי ניסא עדיף אף 

 שהוא רק מדרבנן.

 ס אין להקשות"על החת

ל, "ס הנ"אבל אין להקשות על החת ה(

ז משמע שרק בגלל שמגילה היא "שמהט

מדברי קבלה, לכן יש לה גדר של 

ה היא "ס בלא"דאורייתא, ואילו לחת

דאורייתא, שהרי להודות על נס הוי 

ס שבשביל "שמדויק בחתדאורייתא? כיון 

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.

ז "ב שחולק על הט"יש ליישב דעת המשנ

וסובר שמגילה עדיפא רק בגלל פירסומי 

 ניסא

ל, "יא הראשונה, אולי צולגבי הקוש ו(

ב בחר להתעלם מהטעם "שלכן המשנ

ז שמגילה היא דברי קבלה, "שנצרך לו הט

ב באמת מספיק הטעם "כלומר דלהמשנ

שהמגילה היא פרסומי ניסא, ואם כן, אין 

חילוק מהלכות פורים, לדין שצריך לתת כל 

ממונו למצות נר חנוכה ולא למצוות 
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וות דאורייתא, ובשני הדינים נעדיף מצ

 פרסומי ניסא, על אף שהיא רק מדרבנן. 

ז, "ב לא הסתמך רק על הט"ואכן המשנ

א, "א פסק דלא כרמ"אלא הביא שגם הגר

א באמת אין זכר לטעם שמגילה "ובגר

ח כתב שפרסומי "מדברי קבלה, וגם בב

ניסא עדיף על מצוה דאורייתא )חוץ ממת 

מצוה(, ולא נצרך לחזק את מצות הפרסומי 

  וא גם מדברי קבלה.ניסא בזה שה

 

ז: רק לגבי שיעבוד ממון "ישוב דעת הט

פירסומי ניסא עדיף, אבל בשיעבוד הגוף, 

דאורייתא עדיף, דאין כח ביד חכמים 

 לפטרו ממצווה דאורייתא

ז נראה לומר, דבאמת "וליישב דעת הט ז(

לולא שמגילה היתה דברי קבלה, היינו 

פ "מעדיפים את המצווה דאורייתא. ואע

, פירסומי ניסא "יותר מחומש" שלגבי

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 

בגופו, שם ברור שהשיעבוד למצווה 

. ולפי זה גם על הרמ''א חזק דאורייתא יותר

מ שטרנבוך "]ולדברי הגר עצמו לא קשה

 לעיל הדברים מבוארים היטב[. 

והוסיף הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א, 

שבחלקת יואב )אונס סוף ענף ז( ביאר בזה, 

שהיכא שיש לפנינו מצוה דאורייתא, לא 

היה כוח ביד חכמים לפטור ממנה אף בשב 

יכא סייג, וע"כ ואל תעשה כל היכא דל

פטור אז ממצות פרסומי ניסא כיון שצריך 

לקיים המצוה דאורייתא. אבל כל היכא 

שיש עליו חיוב לקיים מצות פרסומי ניסא 

שפיר החמירו חכמים יותר ממצוה 

דאורייתא ומחויב ללות ולהשכיר עצמו 

 כפועל, עכ"ל.

לדעת הגרח''ב ליברמן, אין חייב לבזבז כל 

יסא, דגם על פירסומי ממונו על פירסומי נ

ניסא אסור לבזבז שלא יצטרך לבריות, ומה 

שהצריכוהו הוא רק למכור כסותו ולחזר 

על הפתחים, ובאופן שיש לו מלאכה 

הגרח''ק מרן שמתפרנס ממנה. וכן העמיד 

 דין זה

אבל כתב הגרח''ב ליברמן, שלדעתו  ח(

אין שום הוכחה שצריך להוציא כל ממונו 

שהרי כל מה שציוו בשביל פרסומי ניסא, 

שלא יבזבז יותר מחומש הוא שמא יעני 

ונמצא יצטרך לבריות, אבל למכור חפציו 

בשביל שיהיה לו כסף, או לחזר על 

הפתחים, הרי לא יעני מזה, וממילא מחויב 

לעשות כן עכ"פ לגבי פרסומי ניסא. 

)עיין  והראיה, שהרי לפי שיטות אחרות

ותו חייב למכור את כס ב''ה בסי' תרנו(,

לכל מצוה אע"פ שבוודאי אינו חייב לבזבז 

יותר מחומש, וכמו שנפסק ברמ"א סימן 

תרנ"ו, ומזה מוכח שאין הכרח לדמות 

 מכירת כסות לבזבוז כל ממונו.
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ג.(,  )מגילה חמד שוב ראיתי בחשוקי

 קניבסקי ח"הגר מגיסי שכתב: "שמעתי

 לביאור אף, ראיה אין שעדיין א,"שליט

 כל לבזבז שצריך כסותו ממוכר, הלכה

, רכושו כל לבזבז צריך שלא דיתכן, רכושו

 שצריך הלכה לביאור ליה שסבירא מה אבל

 לו שיש באופן אלא אינו, כסותו למכור

 יגרע ולא, ממנה שמתפרנס מלאכה

 שפירש כמו, למצוה שיוציא במה פרנסתו

בקידושין",  הגמרא את, לעיל הלכה הביאור

 הרי שאין קשר בין דין אחד לשני.

א: כל כסף שאדם מרוויח, "חידוש החזו

חומש ממנו משתעבד למצוות, ויתכן שגם 

אם בשעת המצוה בזבז ממונו ואין לו אלא 

 את הכסף המשועבד, חייב להוציאו למצוה

 ה"ד קמח סימן נשיםוהנה בחזו"א  ) ט(

מבואר שהטעם  (רפו עמודב' לפדות הוא'

למה צריך להוציא כל נכסיו בשביל פדיון 

א כיון שהוא פרעון חוב לכהן ויש הבן הו

עליו שעבוד נכסים, וכמו שחייב לשלם את 

חובותיו ואין בזה דין של חומש נכסיו כך גם 

  צריך לשלם את פדיון הבן.

 שמי, לומר יש צדש, גדול דושחי שם ע"וע

 ממנו שחומש, כסף מספיק לו שהיה

, 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 הכרעה כמה זמן לפני המצוה, נחשב 

שהתחייב במצוה, וכי אדם שהרויח כסף 

בחודש חשון, התחייב לשמור את החומש 

ל שאכן "מכסף זה, לקנות מצה בפסח, וי

שמרויח חייב להשתעבד  חומש מכל מה

 לצורך מצוה. 

ל "ויש בזה קולא וחומרא, כי חומרא כנ

על החומש לעולם,  "השיעבוד"שנשמר 

ומצד שני קולא, שתמיד לא יצטרך לתת 

יותר מחומש ממה שהרויח, ודלא כמו 

שהקשה הבכורי יעקב )לרבי יעקב 

 עמודק יא, ב"עטטלינגר, בסימן תרנו, ס

כ אם כבר "דאע, "ד צ"...אכן לענ"צד(: 

בזבז חומש למצוה אחת יפטר מלקנות כל 

כ "המצוות. וכי תימא לכל אחד חומש, א

בחמש מצוות יתן כל ביתו, וכמו שמקשה 

ל "א הנ". ולחזו"ק ט: לענין שליש"הגמ' בב

ניחא, כי כמו שיש כעין מס על כספו 

לצדקה, כך יש 'מס' על כספו שחייב ליחדו 

את כל למצוות, ואמנם אם יצליח לקיים 

המצוות בפחות מחומש ממה שהרויח, לא 

חייב לתת את היתר על חומש, ויכול 

להשתמש בשאר לעצמו, אבל כשהמצוות 

יותר יקרות מחומש ממה שהרויח, אמנם 

לא צריך להוציא יותר מחומש, אבל עד 

 חומש חייב לשמור לכל מצווה שתזדמן לו.

א: מצוה שרצונו "חידוש נוסף של החזו

קיימה, חייב להוציא עליה הטבעי מושכו ל

 יותר מחומש
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 כל נתינת לגבי שם א"החזו כתב עוד י(

 שאם ואפשר: "...לרגל עליה למצות ממונו

 שהרי ,לעלות חייב, לרגל לעלות רצונו

 שהוא מה לכל ממונו כל להוציא רשאי

 מעותיו להוציא שברצונו וכיון, רוצה

 אף ישראל וכבוד, ומקדש, ירושלים ולראות

 בשביל בזה חייב ממילא, הומצו היה לא אם

 ."הומצו

וצ''ע לגבי אופן שהיה מוציא את כספו 

לטיול בגליל, האם מחוייב עכשיו לעלות 

לרגל. כי היה מקום לומר, שחייבהו לשמור 

את השמונים אחוז מהכסף, כדי שלא 

יצטרך לבריות. אבל כל עוד אתה בלא''ה 

לא שומר את כספך, אז תעשה כבר מצוה 

פן כללי לא מתערבים לאדם מה )ואף שבאו

לעשות עם כספו, בכ''ז כשיש לפניך מצוה, 

שעולה יותר מחומש ממונך, אז או 

שתשמור את כספך שלא תצטרך לבריות, 

או שתוציא למצוה, אבל ודאי שלא תעשה 

 טיול לגליל(.

וקשה לומר שהפשט בחזו''א הוא דווקא 

ברוצה לטייל בירושלים, ובגלל שאתה 

 רושלים, אז אתה נהיה חייב.רוצה לעלות לי

ם שיק במה שחייב לבטל "ביאור המהר

מלאכתו לכיבוד אב גם בהפסד יותר 

 מחומש: בגלל פריעת חובו לאביו

 סימן ח"או) שיק ם"מהר בתשובת וגם יא(

 החילוק את מצינו( מבואר אמנם ה"ד, שלא

 שאר לבין חוב לפרעון שבאו מצוות בין

 מיהירושל מדוע סבירובכך מ .המצוות

 לחזר הורים כיבוד על חייבמ( דפאה ק"פ)

  .הפתחים על

, אביך את כבד נאמר: "הירושלמי ל"ז]

 מפריש שיחננך ממה מהונך' ה כבד ונאמר

 ציצית .לו יש אם ופאה שכחה לקט

 ואם ,בכולן מחויב אתה ,לך יש אם, ותפילין

 וכשהוא .מהן באחד מחויב אתה אין, לך אין

 אין בין הון ךל שיש בין ,אב כבוד אצל בא

 מחזיר אתה לוואפי ,אביך את כבד ,הון לך

". והיינו כמו שביארו הפתחים על

הראשונים שמדובר על ביטול מלאכתו של 

ה כיבוד אב "בן לצורך כיבוד אב, דבלא

 משל אב[.

 בודיכ בין שההבדלומבאר המהר''ם שיק, 

 דדוקא" ,משוםהוא  מצוות לשאר א"או

, 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

. )כוונתו דעצם הגדרת המצוה שהיא "חוב

לאחרים הופכת אותה לכעין פירעון חוב, 

אה וכמו שממשיך לגבי מצוות נוספות, ר

להלן. ובאמת בכאו"א יש גם חוב אמיתי 

של הכרת הטוב להוריו, שהביאוהו לעולם 

  וגידלוהו, כמו שהאריך החוה"ל ועוד(.

וזה הביאור גם בפדיון הבן, מחצית השקל, 

 וחייבי עולות ושלמים

' הגמ את גםהמהר"ם שיק  מיישב ובזה יב(

 בנו את לפדות דצריך" –:( כט) בקידושין



1052 

 

  

 משום שאני התם(, כלום לו אין אפילו)

 היינו לאחרים ליתן רחמנא חייביה דשם

, ח"בע כפריעת ל"והו בנו פדיון בשביל לכהן

 מחויב כן על, נכסיו נשתעבדו נתן לא ואם

 במחצית וכן .שיהא מקום בכל חובו לשלם

 דממשכנינן ,ושלמים עולות ובחייבי, השקל

 בשביל נכסיו שנתחייבו זה מטעם כ"ג אותו

 הפתחים על להחזיר צריך כ"וע ,שעליו חוב

  ".מחויב שהוא מה ולשלם

ז הוא הדין שצריך לבזבז כדי להשיג "לפי

 נוסח ברכות אם נצרך לכך

 כל לתת נראה לחדש, דיש חיוב ז"לפיו יג(

 שאוכל מה על ברכות נוסח להשיג ממונו

 שהריאם צריך לנוסח כדי לברך, , ושותה

 על 'תשלום'ו 'חוב פרעון' היא הנהנין ברכת

 .ז"העוה הנאות

קושיא מדוע בנר חנוכה חייבוהו לחזר על 

 ח "הפתחים יותר מבע

 מ"הגר של הסברו ע"צ לכאורה אמנם יד(

 ,חוב לבעל חנוכה נר שהשווה שטרנבוך

 על לחזר מחוייב לא חוב בעל שהרי

 על לחזר מחוייב חנוכה לנר ואילו, הפתחים

 בסימן הלכה בביאור כמבואר, הפתחים

  .'(אפילו' ה"ד א סעיף) תרנו

 סימן ד חלק) הלוי שבט ת"בשו מצאתי וכן

: ל", וזל"הנ שיק ם"המהר על שהעיר, (סד

 ם"מהר להגאון הלי דפשיטא הדין עצם"

 ל"הו לאחרים שנוגעות תומצו דהנך שיק

 על להחזיר צריך כ"וע ,מצוה ח"בע כפריעת

 זה לדידי, בימחוי שהוא מה לשלם הפתחים

 ,דממון הומצ ח"בע פריעת עיקר דגם ,ג"צע

, חובו לשלם הפתחים על לחזור חייב אינו

 ז"צ סימן מ"חו ע"ושו ס"ש דמכולא

 הלי מחייבינן ולא, פטור לו אין דאם ,מבואר

 ועדיפא, הפתחים על לחזור עצמו לבזות

 דאין ,ו"סט ז"צ סימן מ"חו מבואר המיני

 שום לעשות ולא עצמו להשכיר אותו כופין

 רגיל באינו ינווהי, לפרוע כדי מלאכה

, שם הפוסקים כ"כמש מלאכה לעשות

 למה ואפילו, הפתחים על לחזור ש"ומכ

 דהוא שם מ"בחו המשפט בשער דצידד

 אבל, עצמו להשכיר חייב עצמו מצד

 - הפתחים על לחזור חייב דאינו פשיטא

 ע"בשו ב"סי ג"רנ סימן ד"ביו דאיתא ומה

 שחזר ממה ח"בע לפרוע יכולים אם ,א"ורמ

 וישנו זריח כבר אם היינו, חיםהפת על

 הפתחים על לחזור לחייבו אבל, בעין הכסף

 ."שמענו לא

הביאור הלכה הקשה על מה שהאחרונים 

הביאו מהירושלמי, שא''צ לחזר על 

הפתחים לתפילין ושאר מצוות, מכך 

 שצריך לחזר על הפתחים בנר שבת

 דבר הלכה בביאור עוד שם עיין טו(

 בכל ה"שה יחלהוכ יש שלכאורה, חידוש

 ולמכור הפתחים על לשאול חייב המצוות

  .כסותו

 לי קשה שהיה במה פה אעורר ואגב"וז"ל: 

 ה"כ בסימן ר"והא ת"הע שהעתיקו מה על

 על לחזור מחוייב שאין ,מירושלמי ראיה

 שאר וכדומה תפילין לקנות כדי הפתחים
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' וד חנוכה נר דעל ל"ימקי והלא, תומצו

 כדי תחיםהפ על לשאול צריך כוסות

 ש"וכ, דרבנן מצות רק שהם אף לקיימם

 דמשום תאמר אם ואפילו !בענינינו

 בהא יענה מה, כן רבנן תקנו ניסא פרסומי

 שבת דלנר ב"ס ג"רס בסימן לעיל ל"מדקיי

 הנר ומדליק שמן ולוקח הפתחים על שואל

 שבת עונג והלא, הוא שבת עונג בכלל שזה

 שנאמר כמו, קבלה מדברי ע"מ רק הוא

 ג"וכה ושופר ותפילין, 'עונג לשבת וקראת'

 ומצאתי וחפשתי, תורה של ע"מ הכל הוא

 ש"ייע וקציעה מור בספר זו קושיא

 . "בקושיא ונשאר שהאריך

המור וקציעה הוכיח שצריך לתת את כל 

ממונו למצוות, מכך שמכין אותו כדי 

לקיים את המצוות, ולא עדיף ממונו מגופו. 

רק כשחייב והקשה השבט הלוי, שמכין 

ולא מקיים, אבל כשנצרך להוציא יותר 

 מחומש לא חייבוהו

, (סד סימן ד חלק) הלוי שבט ת"ובשו טז(

 החזיק הלכה ובביאור: "...דבריו על כתב

 מור פרובס ץ"יעב אוןהג מדברי קושיתו

 הנה .שם ועיינתי, כן שהשהק וקציעה

 חמור ממונו היהי ט"דמ, הקשה ק"מו הגאון

 וכל נפשו שתצא עד ןמכי שהרי, מגופו

, מ"דלק ובעניותי ?!נפשו בעד יתן לו אשר

 .(,פו) דכתובות נפשו שתצא עד דמכין

, מקיים ואינו במצוה דמתחייב היכא היינו

 ופוקר ,המצוה עליו הוחל נכסים בעל שהוא

 חלות עליו שאין דנין הכא אבל, מלקיימה

 .''ופשוט כלל מצוה

 ביאור חידוש הביאור הלכה: כל המצוות

 ה"הם פריעת חובתינו לקב

 אחרי) הלכה הביאור דברי ובהמשך יז(

 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

 מנר גרע ולא, גופו על המוטל חוב שהוא

 דמוכר תכוסו' וד חנוכה ונר שבת של

  ."להשיגם כדי כסותו

של  ע"פ דרכו, דעתו בהסבר לומר וצריך

 הם המצוות שכל ,ל"הנ שטרנבוך משה רבי

 שכתוב מה וכעין, ה"לקב חוב פרעון

 אם(: "ח"מ, ב"פ) אבות מסכת במשנה

 לעצמך טובה תחזיק אל הרבה תורה למדת

, )וכמו כן נוצרת לקיים את "נוצרת לכך כי

ללמוד על מנת כל המצוות, שהרי יש 

 לקיים(.

למעשה מסקנת הפוסקים דאין צריך לבזבז 

 יותר מחומש על שאר מצוות

מסיק  ל"הנ ההלכה בביאור אמנם יח(

 שנטה נראה ולכן, בחידושו הסתפקל

 והאליהו תמיד העולת עםלמעשה  להסכים

 הירושלמי בשם שהביאו כה בסימן רבה

 בשאר הפתחים על לחזר צריך שאין

בשבט הלוי שם הבין , ]אמנם, מצוות

שהביאור הלכה נוטה שבכל המצוות חייב 

  לחזר על הפתחים[.
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 פסק( ב ק"ס כה סימן) ב"המשנ גם ,ואכן

 בשער שם והביאו) תמיד העולת כדברי

 חסד אהבת בספרו פסק וכן(, ב ק"ס הציון

' התוס בשם( בהערה ג אות כ פרק ב"ח)

(, ז סימן א פרק) שם ש"והרא:(, ט) ק"בב

 ליה מתרמי אילו ומדאמר...: "שכתבו

 שמעינן ,ביתיה לכולי יהיב מצותא תלתא

 בשביל רב הון לבזבז מחויב אדם שאין

 כגון עוברת מצוה היא ואפילו ,אחת מצוה

 חשיב:( מא בסוכה) וגמרא ,ולולב אתרוג

 שנתן מה ישראל נשיא השהי ג"ר על גוזמא

 חכמים תיקנו וגם ,אחד באתרוג זוז אלף

 כתובות) מחומש יותר יבזבז אל המבזבז

 .(".נ

אמנם אם אין חייו נדחקים יצמצם 

 הוצאותיו

 מהנמוקי, 'חסד אהבת'ה הביא ואמנם יט(

 שאין שאף, ה"הרמ בשם( ק"בב שם) יוסף

 אם" ז"בכ, מחומש יותר ממונו לבזבז צריך

 כדי מיגיעו מעות מעט לצמצם יוכל

 על לחזור יצטרך לא קניתם י"וע, לקנותם

 וכן, לקנותם חייב - יולמזונות הפתחים

 סימן א"במג שהובא ש"כיש ודלא, עיקר

 ".ז ק"ס תרנו

 כלכלית 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

, ואף שהרמ''ה דיבר על דין 'הידור ..".בכך

במצוה', האהבת חסד למד דה''ה לעניין 

 [. הוצאת כספו על המצוות

גם לבטל מלאכתו בשביל שאר מצוות אין 

צריך, אם יגרום לו שיצטרך לחזר על 

 הפתחים

 ד"ח) הלוי בשבט חידש מזה יותר ועוד כ(

 על לחזר חייב שאינו רק שלא(, סד סימן

 אם אפילו אלא, צוותמ 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 בודיבכ

 ל"מדקיי אף, הורים בודישבכ ,כלומר

 לכבדו חייב ז"בכ', אב משל אב בודיכ'ש

 ממלאכתו יתבטל ז"שעי פי על אף בגופו

 בשאר אבל, הפתחים על לחזור ויצטרך

 . הירושלמי פטר מזה גם מצוות

 הנה ולהלכה: "...הלוי השבט שם הכריע וכן

 הזה הירושלמי מביא ה"כ סימן ר"הא

 עוד וכן להלכה פ"עה לחזור צ"דאי

 כזה גדול דושחי שאין ע"צ אבל - אחרונים

 בתשובת ראיתי ושוב .בראשונים מובא

 ס"סו ב"ח, אריק מאיר לרבי) שריו אמרי

 ק"פ) תורה טל ובספרו, בזה העיר( קפ

 א"ח) א"הרשב מתשובת העיר( דפאה

 כהירושלמי דפסק דמשמע( תעב סימן

 ולא שם ועיינתי, הפתחים על לחזור צ"דאי

 משמעות ,איברא ...לזה משמעות מצאתי

 בשאר דגם ,מ"ר סימן ד"ביו הפוסקים

גהות בה ועיין, פ"עה לחזור צריך אין מצוות
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 מעתיקש ,א"ה מממרים ו"פ מוניותמיי

 נוטה לשונו ומשמעות, דפאה הירושלמי

 חנוכה דנר והאי ...קאמר דלהלכה יותר

 כ"כמש ל"צ כרחך על, הפתחים על דחוזר

 דהוא ,ם"הרמב לשון משמעות וכן ,מ"הה

 ח"דאו והאי .ניסא פרסומא של מיוחד דין

 בביאור עיין ,שבת נר לענין רסג סימן

 הערה שמח אור בספר ועיין ,שם א"הגר

]בביאור הגר''א בסי' רסג סעי' ב,  "מקורו

הוכיח שיש לחזור על הפתחים בשביל נר 

:( שנר שבת כג)שבת שבת, שהרי מוכח ב

נר ביתו קודם לקידוש, דאיתא שם: ''

נר ביתו עדיף, משום שלום  -וקידוש היום 

'', וקידוש הרי קודם לכבוד היום, ביתו

להדיא בפסחים )קה:(, ובפסחים  כדכתוב

'' )שהוא כסא דהרסנא)קיב.( מוכח ש''

ד' כוסות )שבהם -לכבוד היום( שווה ל

כתוב מפורש שיחזר על הפתחים(, וא''כ 

כ''ש שלנר שבת יצטרך לחזר על 

 הפתחים[.

לכאורה, מהטור בהלכות ליל הסדר יש 

משמעות, שכל המצוות צריך לחזר 

כיון שהשווה אחריהם, בדומה לד' כוסות, 

 את ד' כוסות ללולב ואתרוג

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן  כא(

הלכות פסח שליט"א שלכאורה מהטור ב

משמע שבכל המצוות צריך  סימן תפג

וצריך למכור מה לחזר, שהרי זה לשונו, "

ולא יסמוך  ,ת חכמיםושיש לו לקיים מצו

-שאם קיים כוס אחד לא קיים ה ,על הפת

ה שיש לו ולהוציא הוצאות לכן ימכור מ ,ג'

כמו שאדם צריך  ,עד שימצא יין או צמוקים

". ומשמע שבא לחזר אחר לולב ואתרוג

 לומר ששניהם שוים, וצ"ע.

דחיית משמעות זאת, שעיקר כוונת הטור, 

שלא סגי בפת כשבת ויו''ט, אלא היין הוא 

 מצווה בפ''ע כלולב

ויתכן, שרב נטרונאי שמביאו הטור,  כב(

קיע מכך, שליל הסדר שווה רק בא להפ

לשבת ויו''ט, שדי להם בפת, ולכן השווה 

את ד' כוסות ללולב ואתרוג, לומר שהם 

מצווה בפני עצמה, אבל לא נתכוון 

 שדיניהם שווים. 

 פרסומי של הובמצו שהחמירו נוספת סיבה

: דאי אפשר לצרף בה את מחשבתו ניסא

 לקיים

 שהחמירו לכך אחר הסבר ומצאתי כג(

 מאשר יותר ניסא פרסומי של במצוות

 אורח חלק) נזר אבני ת"בשו, מצוות שאר

 והדבר: "...שכתב(, ג ק"ס, תקא סימן חיים

 בטעם כבר שאמרתי מה פי על ,מובן

 למכור מחוייב אינו מצוותה דכל, ם"הרמב

 ולא מצוה לעשות חישב שהרי. כסותו

 עשאה כאילו הכתוב עליו מעלה עשאה

 ניסא פרסומי ןכ שאין מה (,.ו) כבברכות

  ."במחשבתו לאחרים ומה לאחרים לפרסם

 שלא סימן ח"או) שיק ם"המהר פירש וכן

 שחייב" שבמצוה ('דיש ואמרתי' ה"ד

 לחזר דצריך אמרינן אחרים כנגד לעשות

 יועיל לא הטובה דמחשבתו ...הפתחים על
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 למה הסביר' הטעם והנה' ה"ובד ."לאחרים

 .(ריםאח כנגד שחייב כדבר נחשב חנוכה נר

וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

מבואר בשו"ע  מדוע"ז אפשר ליישב ישעפ

ריש סימן רס"ג שחייב לחזר על הפתחים 

כדי שיהיה לו נר דלוק בשבת, שכיון שהוא 

לשם שלום ביתו, לכן חייב כיון שהוא 

אחרים. אך מהשו"ע לא משמע כן, לצורך 

ל שואל ע ,אין לו מה יאכל אפילו" :בשכת

ולוקח שמן ומדליק את הנר, שזה  ,הפתחים

שהסיבה  ,ומשמע ."בכלל עונג שבת הוא

היא כיון שהוא ממצות עונג שבת, ואטו מי 

לא עסקינן שיושב לבד ואעפ"כ חייב 

לשאול על הפתחים כדי שיהיה לו עונג 

 שבת.

בעזר מקודש מבואר, שהטעם למצווה 

לחזר על הפתחים בד' כוסות הוא, שכיון 

וה של יו''ט, החמירו בזה כלאו שזה מצו

דיו''ט, ויתכן שזו גם הסיבה לחזר על 

 הפתחים לד' כוסות

 ,ובעזר מקודש )סימן ע( מבואר כד(

שהטעם שצריך לחזר על הפתחים בשביל 

ד' כוסות הוא, כיון שהוא מצוה של יו"ט 

שיש בה מצות שביתה שהוא לאו, לכן עשו 

חז"ל כל המצוות של יו"ט כמו לאו 

על  מדועתא, ועפי"ז מבואר גם דאוריי

 ,הדלקת נרות חייבים לחזר על הפתחים

 כיון שהוא מצוה של שבת ויו"ט.

מצוות פירסומי ניסא שווה ללאו גם לענין 

 יסורין

 כשימכור אם ,הדין מהיש לעיין, ו כה(

 ויסבול להויח יצטנן, חנוכה נר לקנות כסותו

  .יסורין

 בלאו כמו שהרי ,ל"נהב תלוי ,ולכאורה

. חנוכה לנר גם כך, ממונו כל לתת שצריך

מ ", שהאגלעיל בסימן יאשמצינו  כמו ,כ"א

 חייב אם ,נחלקו ח וסיעתו"וסיעתו והח

 אם יחלקו כך, לאו בשביל יסורין לסבול

. שהרי חנוכה נר בשביל יסורין לסבול חייב

מצוה של פרסומי ניסא שווה בדרגתה 

 סוף ח"במנלמצות לא תעשה. וכעין שכתב 

 עשה שהם כיון ומילה דבפסח ,'ה המצו

 ממונו כל עליה לבזבז צריך ,כרת בו שיש

 בצערא גם חייבים ז"יולפ, ןלאוי בחייבי כמו

ש שנסתפק "ן, עיילאוי חייבי כשאר דגופא

בזה. א''כ יש לומר, שכיון שנר חנוכה שווה 

ללאו בכך שצריך לתת כל ממונו, כך גם 

 יתכן שצריך לסבול עבור זה יסורין. 

צ בהלכות ד' "איה ליסוד זה מהשעהר

כוסות, שכתב, שכל הסיבה שא''צ ליפול 

למשכב בשביל ד' כוסות, הוא רק בגלל 

שאי''ז דרך חירות, אבל בל''ז, היה חייב 

לסבול יסורין בשביל מצווה שהיא 

 לפירסומי ניסא

 מסופר בנדריםש ממה, לזה וראיה כו(

 ארבע יתיששת ,יהודה רבי על ט:(מ)

 לכאב לו גרמה ,הסדר ליל של יין כוסות

 פי ועל. השבועות חג ועד הפסח מן בראשו

 סימן ת"שו) א"הרשב פסק זה מעשה

 היין ששתיית או יין ששונא מי שגם (,ח"רל
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 כן כמו. כוסות' ד בשתיית חייב, לו מזיקה

 הירושלמי דברי את א"הרשב הביא

 רביש'', יונה רבי על (א, הל' י"פ פסחים)

 וחזיק ,דפיסחא בלילה יכס ארבע שתי יונה

 בשולחן נפסקואכן כך  .עצרתא עד רישיה

 מי(: "י סעיף תעב סימן) פסח הלכות ערוך

, שונאו או, שמזיקו מפני יין שותה שאינו

 מצות לקיים, ולשתות עצמו לדחוק צריך

, (לה ק"ס) ברורה ובמשנה. "כוסות ארבע

 שמצטער ל"ר - שמזיקו מפני: "כתב

 זה בכלל ואין .מזה בראשו וכואב בשתייתו

  ."מזה למשכב כשיפול

 לי נראה כן: "כתב, (נב ק"ס) הציון ובשער

 שרק ומשמע". חירות דרך זה דאין, פשוט

 ליפול צריך אין, חירות דרך זה שאין בגלל

 היה, זו צדדית בעיה ילול אבל, למשכב

 כוסות' ד מצות בשביל למשכב ליפול צריך

 ארכמבו, ניסא רסומייפ בגדר כ"ג שהיא

, תעב סימן פסח הלכות ערוך בשולחן

 מן המתפרנס עני אפילו: "שפסק, יג סעיף

 ישכיר או ילוה או מלבושו ימכור הצדקה

 ."כוסות' לד יין בשביל עצמו

ולפי''ז, בנר חנוכה שאין סברא של דרך 

חירות, צריך אפילו להצטנן, אא''כ החולי 

כ''כ חמור שאדם יתן כל ממונו ולא לחלות 

 בחולי זה

 הגאון ר"למו זאת הוכחה שאמרתיכו כז(

 הסכים, א"שליט רוזנברג שריאל רבי הגדול

 שהרי השעה''צ, על הקשה אבל להוכחה זו,

 הכאב עצם הרי, למשכב נופל לא אם גם

 רבי הגאון ר"ומו'? חירות דרך לא' הוא ראש

 זה ראש שכאב יישב, א"שליט פרידמן יואל

 נמנעים לא מלכים שגם ,נורמלי דבר

 ולכן, בגללו מסוים דבר לאכול או שותמלע

, ראש כאב לו ויגרם, כוסות' ד שישתה מה

 יפול אם ורק .'חירות דרך'ל סותר זה אין

 דבר יאכל לא מלך אף כי, סותר זה למשכב

 עדיין ד"ולענ, ממש חולה להיות לו שיגרום

 ישתה לא יין ששונא מלך שהרי, קשה

 זה שאין ע"השו כתב כאן ואילו, אותו

 .לשתות מחיובו ופוטר

א''כ, בנר חנוכה שאין את הסברא של דרך 

חירות, חייב להתייסר ולהצטנן בשבילה, 

 כמו בלאו.

, אם החולי מהנר חנוכה הוא כ''כ ואמנם

חמור, שאדם יעדיף לתת את כל ממונו ולא 

 יסורין לקבל יצטרך לאלחלות בחולי זה, 

 .חנוכה נר בשביל כאלה

ו לפירסומי ובאמת לגבי מרור, כיון שאינ

ניסא, להלכה אין צריך לחלות בשבילו 

 אפילו חולי שאין בו סכנה

ולגבי מצוות אכילת מרור שאינו בגדר  כח(

 שיק ם"מהר ת"בשופרסומי ניסא, עיין 

 המרור אכילת אם שרק ,כתבש (,רס מןסי)

 נפטר סכנה לכלל האדם את תביא

 תגרום שהאכילה באופן ואילו, מאכילתו

 חיוב יש, בלבד נהסכ בו שאין לחולי

אמנם להלכה אין צריך ליפול  .לאוכלו

ב בסימן תעג "למשכב, כמבואר במשנ

 או חולה שהוא ומי"ק מג(, שכתב: ")ס
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 בריאותו מפני לו א"א ז"ג ואם... איסטניס

 טעם לזכר בפיו ילעוס או מעט יאכל פ"עכ

]וכתב לי הגאון  "ז"ע יברך לא אך מרירות

 שאכילת הציעל ייתכןא: "רבי דוד קי שליט

 כי, מצוות משאר זו בהלכה שונה מרור

 מרור אכילת מצוות מקיים שאדם ייתכן

 שכתב כמו, כזית משיעור בפחות אפילו

 בדעת (ה"רמ סימן) הדשן תרומת ת"בשו

 אלא אינו במרור כזית אכילת שדין ש"הרא

 המצווה עצם ואילו, המצווה ברכת בשביל

. כזית משיעור בפחות אפילו מתקיימת

 .כן משמע לא ב"המ דברי שמסתימת אאל

 מכל שונה כוסות' ד שמצוות יותר ומסתבר

 אדם שחייב ל"חז שאמרו כמו ,המצוות

 [.לקיימה כדי הפתחים על לחזר אפילו

הכה''ח מחייב גם בד' כוסות וגם במרור 

 להצטער, אבל לא אם יפול למשכב

(, סא ק"ס) הציון שערש ב"ועיי כט(

, לבריאותו לו נוגע אינו אם אבל"שכתב: 

 אף יכולתו בכל עצמו לדחוק לו ראוי

 ."ל"חז מצות לקיים כדי, לו שקשה

 (פח ק"ס)בסימן תעג  החיים בכףע "וע 

 סימן) ראש הבשמים תשובתכתב בשם ש

 או יום יחלה ממנו כזית כשיאכל שאם (,צד

 עצמו להביא הבריא"צ א"ג בכה ,יםייומ

 לחבול איכא נמי ואיסורא ,זו דהימ לידי

ב תע סימן לעיל יןועי: ''שם וסיים, עצמוב

 שכל ''. ושם ביאר,אות סט לגבי ד' כוסות

 רק הוא כוסות' ד בשתיית שחייב מה

 ויפול יחלה אם לא אבל ,ראשו יכאבכש

ג הנ"ל תע לסימן צייןשם  וגם"ו, ח למשכב

שזה הלכות מרור, ומשמע שהבין ששניהם 

לצער את עצמו  שחייבדהיינו  –אותו דין 

 אם אבלד' כוסות ולאכול מרור,  ותולשת

  בשניהם. פטור למשכב יפול

נחלקו האחרונים, האם על מצוות מילה 

צריך לבזבז יותר מחומש, כיון שהיא בכרת. 

ויתכן לומר, שאם הנידון הוא על מילה 

בזמנה, ששם אין כרת, לכל הדעות א''צ 

לבזבז, ואם הנידון האם ימול, לכו''ע צריך 

 רתלבזבז שלא יהא בכ

 , אות ח(,ה מצוה) חינוך המנחת הנה ל(

 כיון ,ובפסח במילה להסתפק יש'' :כתב

 לבזבז צריך ,כרת בהם דיש חמורים דהם

 אין תעשה ואל בשב דהם כיון או ,הונו כל

. '', עכ''לדחמירי אף חומש רק לבזבז צריך

 (,ותרנות עליית מדות בית) עוז ובמגדל

 מצות על לבזבז שחייב ,בפשיטות כתב

 ח"השד כתב וכן. מחומש יותר ילהמ

 (,עוד וכתב ה"ד ז"ק כלל ד"הלמ מערכת)

 הריקנטי פסקי על בצלאל מעשה בשם

 להוציא צריך ומילה פסח שעל (,נא סימן)

 המרחשת מדברי משמע וכן, ממונו כל

 סימן ד"יו) נזר אבני ת"בשו אבל. (כג סימן)

 מחויב אין מילה במצוות שאף כתב (,שכא

 מצוות בכל כמו חומש עד רק עליה לבזבז

 .עשה

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א 

ששם באבני נזר מדבר על מילה ביום 

השמיני שאין על זה כרת, משא"כ אילו היה 
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מדובר שלא ימולו אותו כלל, י"ל שמסכים 

שחייב להוציא כל ממונו. וכמו"כ המנחת 

חינוך מדבר על ביטול מילה לגמרי, ואילו 

לא בזמנה י"ל שמסכים לאבני לגבי מילה ש

 נזר שלא צריך להוציא את כל ממונו.

האבני נזר והאג''מ פסקו, שגבול החומש 

במצוות עשה, פוטר מלהצטער כל צער 

שאדם מוכן ליתן חומש מנכסיו כדי לא 

 להצטער

ולגבי שאר כל מצוות עשה, עד כמה  לא(

צריך להצטער כדי לקיימן, ידועים דברי 

 הנולד נשאל על תינוקש )שם(, נזר האבני

 שיש אומר מומחה ורופא מה,עקו ברגל

 עוד כל ניתוח י"ע הרגל ליישב אופן

 אותו ימולו ואם, ותרכ הילד שהעצמות

 אפשר יהיה ולא העצמות יתקשו, קודם

 אך, ימיו כל צולע יהיהוהרגל  ליישב כ"אח

 הילד ז"עי יוחלש ,עתה הניתוח יעשו אם

 השמיני.  ביום למולו נוכל ולא

 והשיב דיש לעשות את הניתוח ולדחות את

 רב הון לבזבז אדם מחויב שאין, מילתו

 להעשות חיוב שאין ש"כ עשה מצות לקיום

, והמודד הוא, שמשערים האם מום בעל

היה מוכן להוציא חומש מממונו כדי 

כ גם פטור מלקיים "להפטר מצער זה, א

 את העשה. 

 סימן א"ח ח"או) משה באגרותוכן פסק 

, מז סימן) שלמה בנין ת"בשווכן  (,קעב

 (. קצת ומיהו ה"בד

ולכן כתבו התוס', שטומטום אינו חייב 

לקרוע את בשרו, כדי לברר אם הוא זכר או 

 נקבה, כיון שצער זה הוא יותר מחומש

 (ערל ה"ד :חכ) פסחיםב' תוס יןעי לב(

 טומטום בענין (,ערל ה"ד )ע. יבמותבו

ערוותו כיון ש ,נקיבה ספק זכר ספק שהוא

 לקרוע מחויב אם מכוסה בבשר. שיש לדון,

 מצות יקיים זכר ימצא שאם כדי הבשר, את

' התוס תבוכ ז"וע. בפסח ויאכל מילה

. ''לקרוע חייב אין דמסתברא'', בפסחים

 האבני של תלמיד) יואב חלקת ת"בשו יןועי

 (,בהשמטה ,ז ענף אונס דיני א"ח נזר

 לו תגרום שהמצוה היכא שכל": שכתב

 פטור ועשה בקום והוא סכנה בו שאין ליחו

 . ל"עכ, "מלקיימה

 מן שאינול, "כנ נראה הדברים ובטעם

 כדי נכסים מחומש יותר לבזבז החובה

 א"במג ןועיי. המצות מן מצוה איזה לקיים

 רבינו בשם תבשכ (,ז ק"ס)סימן תרנו 

 עד להוציא הוא החובה מן מ"דמ ,ירוחם

 תבכ (ח ק"ס שם) ב"שנובמ ,נכסיו עישור

 חייב עוברת מצוה שהוא דבעניננו דאפשר

 מכל הוא מוסכם אבל ,חומש עד להוציא

 יותר להוציא מחויב שאינו הפוסקים

 מצות אפילו ע"מ לקיים כדי נכסים מחומש

 . עוברת

 ל"בפסחים הנ 'התוס כ"שמש ונראה

 לקרוע מחויב הטומטום שאין" מסתברא"

 אינו, מילה מצות לקיים כדי בשרו את

 לסכן מחויב שאינו דפשיטא, סכנה מטעם
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, המצות מן מצוה קיום בשביל עצמו את

 במקום לושאפי לומר שכונתם נראה אלא

. לקרוע מחויב אינו בדבר סכנה שאין

 והכאבים ןשהיסורי נראה הדבר ובטעם

 יותר של בגדר הם כזה בניתוח הכרוכים

 לבזבז מחויב אדם שאין נכסים מחומש

 החלקת כ"מש וכן .עוברת מצוה על אפילו

 אפילו לחולי ליכנס מחויב אדם שאין יואב

 ,המצוה קיום בשביל סכנה בו שאין חולי

 הוא מוכן שאדם שכל ,ל"הנ מטעם כ"ג הוא

 ,כזה חולי למנוע נכסיו חומש עד לבזבז

 שאינו נכסיו מחומש כיותר נחשב החולי

)וכן עיין  המצוה קיום בשביל לבזבז מחויב

הגדול רבי יהודה ר הגאון "במה שאמר לי מו

סילמן שליט''א, לגבי יסורין קשים בטיפול 

 .(לעיל סוף סימן כגכימותרפי, 

אבל אין לפטור אדם מבוגר ממילה בגלל 

הכאבים, כיון שרוב בנ''א אינם נותנים 

 חומש מממונם כדי להיפטר מכאבים אלו

ונראה להוסיף, שהצער נמדד בדעת  לג(

או  בני אדם, ולא בדעתו של אדם פרטי זה

רוב האנשים  אחר, כלומר אנו מודדים איך

היו מחשיבים את  שהיו במצב של אדם זה

ולכן במקרה של האבני נזר, הוא  .הצער

כי לרוב בני  ,פטור ממילה ביום השמיני

הצער להיות צולע כל חייהם שווה  ,אדם

אבל אדם מבוגר  .ליותר מחומש ממונו

שלא עשה ברית מילה, ועכשיו חוזר 

כ מפחד מהכאב שיהיה לו "בתשובה, וכ

בעשיית ברית המילה, עד שמוכן לתת יותר 

מחומש מממונו ולוותר על הכאבים, נאמר 

א שמוכנים "לו, שבטלה דעתו אצל רוב בנ

כ הרבה "לסבול כמה ימים ולא להפסיד כ

מכספם. ואין לומר שכיון שברית מילה 

כ "נצטויינו במפורש על אף הכאבים, א

ם דעת רוב בני חייבים לקיימה אפילו א

אדם יהיו מפונקים ויזלזלו בכספם, ויחשיבו 

את הכאב כביותר מחומש מממונם, כי 

א, שהמציאות "התורה ירדה לסוף דעת בנ

היא לא כך, ולכן חייבה גם מבוגר בברית 

מילה, וכן במצוות תוכחה עד שחבירו יכנו, 

ועוד הרבה מצוות שכרוכות מלכתחילה 

שישתנה  בכאבים. אבל לו יצוייר באמת

א, אכן יהיה פטור מהברית מילה. "דעת בנ

הרג ואל יעבור, וכגון ורק במצוות שדינם י

בשעת השמד, צריך לקיימה קידוש השם 

כ גדול, כי זה גופא התורה "אפילו שהצער כ

ציוותה למסור את הנפש, וכמו שציוותה 

 בכל הלאוין לתת כל ממונו.

והעיר הגאון רבי ברכיה ליברמן שליט"א, 

אורה ניתן לומר שלא מסתכלים האם שלכ

יסכים לתת חומש מנכסיו, ודלא כמו 

שאמר הגר"י סילמן שליט''א, שהרי הטעם 

לא  ,לבזבז יותר מחומש הוא מדוע אין

משום חשש צער, אלא שמא יעני ונמצא 

מצטרך לבריות וכמו שכתוב במסכת 

והפוסקים שאמרו שלא  .כתובות )נ.(

שאם  ,חייבים להצטער צער גדול סברו

משום חשש שמא יצטרך לבריות לא 

חייבים, ק"ו כשיש לנו צער גדול לפנינו 

 שבוודאי לא חייבים.
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אבל יתכן שסובר הרב סילמן, שהטעם 

שלא יצטרך לבריות, הוא לא רק לתועלת 

הפרטית של האדם, אלא גם לתועלת 

הציבור, כדי שלא יפיל עצמו עליהם, ויצא 

שההיתר ואם כן, . מזה גם נזק לשאר עניים

יש סברא ציבורית, רק  תהוא רק לתועל

צער לרוב בני אדם פוטר לומר שרק 

  מהמצווה.

בשו''ע נפסק, שמי שעלול להצטנן אם 

יגלה ראשו, יכול לכסות את ראשו בכיסוי 

דק וע''ז להניח התפילין, ולסמוך על 

 הרשב''א שמכשיר בכה''ג. ומשמע

מהגרשז''א שמדובר בצינון חמור שיתן 

 ונו למונעוחומש ממ

ובהאי פטורא לקיים מצווה במקום  לד(

 הלכותב ערוך שולחןצער גדול, כן מצינו ב

 אדם(, שכתב: ה סעיף כז סימן) תפילין

 להניח יצטרך ואם ,לנזילות עלול שהוא

 יש, כלל יניחם לא בשרו על ראש של תפלה

 הכובע על ראש של תפלה להניח לו להתיר

 ק"סב. וביאר המשנ''ב "לראש הסמוך דק

 מיחוש או מכאוב לו שיש רוש,פי: יז

 ,הקרירות לו יזיק ראשו יגלה ואם ,בראשו

 א"הרשב על לסמוך יכול אנוס שהוא כיון

 בין' נאמר ולא ,בחציצה חשש דאין ,ל"דס

 לך' ומשום .מקום להם לסיים אלא ',עיניך

 ,ר"בתש ליכא 'לאות לאחרים ולא לאות

' ד שם כי הארץ עמי כל וראו' כתיב דבהו

ובהוצאת 'דרשו' שם הביאו,  . 'עליך נקרא

א מכאן, שאין אדם חייב "שלמד הגרשז

לקיים מצוה במקום שיהפך לבעל מום 

ד יש לעיין "וכדברי האבני נזר. ואמנם לענ

בזה, דנהי שבדברי האבני נזר מדובר 

שהתינוק יהיה צולע כל חייו אם לא יעשו לו 

כ ניחא ", א'את הטיפול מיד שנולד וכו

כ גדול שווה יותר מחומש מממונו, "כ שמום

אבל אם יניח תפילין ויצטנן ויהיה חולה 

כמה ימים, וכי אדם מוכן לתת חומש 

ל שאדם זה "מממונו בשביל זה?!, ושמא י

הכוונה בכל חייו, ולא רק  "עלול לנזילות"

בימים מסויימים, ואם יניח כל בוקר תפילין 

יהיה חולה כל חייו, ולכן נפטר וכדברי 

 ל."א הנ"רשזהג

אבל יתכן לפרש, שבתפילין הוא דין 

מיוחד, שהרי גם מי שאין דעתו מיושבת 

עליו בגלל חליו פטור, ואין דין זה ענין 

 לפטור רגיל ממצוות

וכתב הגאון רבי ברכיה ליברמן  לה(

שלגבי תפילין מבואר בשו"ע  ,שליט"א

 מצטער אם )סימן לח סעיף א(, ש"חולה

פטור  עליו מיושב דעתו ואין בחליו

מתפילין'', והטעם מבואר במשנ"ב שמא 

מתוך הצער יסיח דעתו מהם, וא"כ 

כשמזיק לו הקרירות בוודאי אפשר להבין 

  .שפטור מדינא

הגר''א וסרמן חידש, שהטעם שחולה פטור 

ממצוות הפוגעות בבריאותו, הוא בגלל 

שעסק במצוות שמירת גופו, והעוסק 

 במצווה פטור מן המצווה
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 ב חלק) שעורים קובץצאתי בעוד מ לו(

 שייך עצמו בחולה גם"(, שכתב: מו סימן

 גופו השבת דמצות, במצוה דעוסק טעמא

 לאבידת דומה ואינו, רמיא דידיה עליה גם

 ת"בשו כתב וכן, במחילה דאיתא ממון

 מדברי נראה וכן, (צד סימן) ראש בשמים

 לו שיש דמי, תפילין בהלכות הפוסקים

 יזיק הראש ילוישג בראש מיחוש או מכה

 לסמוך שיכול אלא ,ר"ש מלהניח פטור, לו

 פוסלת חציצה שאין, א"הרשב דעת על

כ "וא ".מכוסה ראש על להניח וצריך, ר"בש

ע הוא לא בגלל "הפטור שכתוב בשו

שהחשש לנזילות, הוא צער ששווה יותר 

מחומש ממונו, אלא בגלל שהוא עוסק 

 במצוה של שמירת גופו.

אברהם עמר שליט"א וכתב לי הגאון ר' 

שתהיה נפק"מ בין הטעמים, באופן שנהיה 

חולה באמצע היום, וכבר נתחייב במצוה 

בתחילת היום, והיינו לשיטות שסוברים 

שאין פטור עוסק במצוה במצוה שנתחייב 

ובמאמר  ,בה קודם לכן )עיין פמ"ג סי' ע

ביאור הלכה סי' לז לא המרדכי, ואמנם 

 סובר כן(.

סי' תעה )שער הציון הן נידובועוד נפק"מ 

, אם למי שיש פטור של עוסק (ס"ק לט

במצוה ובכ"ז מתאמץ ומקיים את המצוה 

אם יכול לברך. לפי הטעם של אונס, יוכל 

לברך אבל לפי הטעם של פטור כי עוסק 

לא יוכל לברך שהרי השער הציון  ,במצוה

 נשאר בספק והרי ספק ברכות להקל.

'שם  שלפי תשובתועוד העיר הרב הנ"ל 

סי' סד( שעוסק במצוה של בין  אריה' )יו''ד

אדם לחבירו אינו פטור ממצוות של בין 

אדם למקום )אלא רק יהיה פטור ממצוות 

של בין אדם לחבירו( אם כן, גם בחולה 

שעוסק במצוות שמירת גופו, אם נגיד 

חשב שעוסק במצוות בין אדם לחבירו, שנ

אז לא יהיה פטור ממצוות של בין אדם 

שבועות מד: ד"ה )ם. ואמנם בתוס' למקו

 משמע דלא כ'שם אריה'. '(,ורב יוסף'

יתכן, שמי שעוסק במינימום הנצרך לצרכי 

גופו לשם שמים, נחשב בשעה זו עוסק 

 במצוה שפטור מן המצוה

והמקור שבמצוה זו של שמירת גופו,  לז(

, לכאורה "עוסק במצוה"יש פטור של 

ו מהפטור "אפשר לומר שנלמד מק

ווה של המשמשים ומבקרי החולה, מהמצ

, ומי שצריך לדאוג "חייך קודמין"שהרי 

לעצמו ביותר, הוא האדם עצמו. ויש 

להוסיף, שמקיים בשעה שדואג לעצמו גם 

 מלוג"את המצווה הכתובה במשלי )יא, יז(, 

 ויקרא, וכדאיתא במדרש )"חסד איש נפשו

 גומל", אות ג(: לד פרשה בהר פרשת רבה

 שבשעה ,הזקן הלל זה ,חסד איש נפשו

 והולך מהלך היה ,מתלמידיו נפטר שהיה

 אתה להיכן בי,ר ,תלמידיו לו אמרו .עמם

 ,לו אמרו .מצוה לעשות ,להם אמר ?הולך

 בבית לרחוץ ,להן אמר ?זו מצוה מה וכי

 אמר ?היא מצוה זו וכי ,לו אמרו .המרחץ

:(, יז סנהדרין) ה"רמ ידע ב". וע"...הן להם

 לכבוד בו לרחוץ ,רחץהמ בית"שביאר: 
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 שיש אלא ,עוד ולא .טובים וימים שבתות

 להשתדל אדם וחייב ,לגוף רפואה בו

 בתורה לעסוק שיוכל כדי ,עצמו ברפואת

 רק דכתיב ,בוראו בעבודת ולעסוק ,ובמצות

. ואף שנראה "נפשך ושמור לך השמר

תמוה לומר שהלל בדרכו למרחץ יהיה 

 פטור ממצוה אחרת, וכגון לתת פרוטה

ח לא מבזבזים אפילו רגע "ל, שת"לעני, י

 ה"ד: טז ז"ע) י"רששלא לצורך, כדמצינו ב

 ח"ת של דרכן"...(, שכתב: פתיא

 מכבסין ואינם ,תורה לימוד על שמצטערין

 וכתב' ה"ד שיז סימןי )או''ח ". ובב"בגדיהם

 של מנעל"...'(, כתב: התרומה בספר

 רצועות בחוזק שקושרין ,חכמים תלמידי

 חולצים ואינם ,בלילות ולומדים ,םמנעליה

 אם כי ,לבושיהם פושטין ולא ,מנעליהם

(, .קיב שבת) ל"ובמהרש. "לשבת משבת

 חולצין אין כי ,קושרין ח"הת"... כתב:

 לפי ,שבת בליל אלא מרגליהן מנעליהן

 מעט ושוכבים ,הלילות בכל שלומדים

ל, שאם כבר הלל ראה "ולכן צ ".במלבושים

מלימודו וללכת  לנכון שצריך לפסוק

כ נצרך שאכן "למרחץ, סימן שהמצב היה כ

זה מצוה ממש )ולא רק 'הכשר מצוה'(, ואף 

ש שנשמר לא "כ כ"פטור ממצוה אחרת. וא

לעשות פעולות שיגרמו לו לחלות יותר, 

ל, שנחשב "וכגון הנחת תפילין על ראשו הנ

 כעוסק במצוה, שפטור מן המצוה.

א רק הגרח''ב ליברמן כתב, שכל זה הו 

בחולה שיש לו חיוב לרפאות את עצמו, 

כיון שלא יתכן שכל מי שעוסק בצרכי גופו 

 שמקיים מצוה, יפטר ממצוות ,לשם שמים

 ברכיה ליברמןחיים הגאון רבי  וכתב לח(

שאע"פ שכל זה הוא רק הכנה  שליט"א,

דהיינו שיהיה לו גוף בריא לעבודת  למצוה

"ע בשו מבוארמ"מ  ,ואינה מצוה ממש ,ה'

שלוחי מצוה ש ,)סימן תרמ סעיף ז(

 .פטורים מן הסוכה בין ביום ובין בלילה

שאם לא ישנו  ,"ב שםהמשנוהטעם כתב 

הרי  .המצוהטוב לא יוכלו לקיים למחר את 

ג"כ  למצוה תרואים שאפילו הכנה גשמי

עצמה ופטור מלקיים מצות  כמצוהנחשבת 

וכן מבואר בביאור הלכה )סימן לח  .אחרות

פטור  ,שמי שחופר קבר למת ,בד"ה אם(

שגם בשעת נוחו  ,אע"פ שנח מעט ,מכולם

"ז יתחזק שעי במצוהנקרא עדיין עוסק 

 כוחו לחזור ולחפור". 

הרי ש זאת, להגביל ישש כמובן אולם 

, במצוה שעוסק נחשב דבר כל לא בוודאי

 מבואר הרי"כ א ,כך תאמר לא דאם

 של כללו" :(רלא סימן או''ח) ערוך בשולחן

 דרכיו על ולבו עיניו לשום אדם חייב, דבר

 וכשרואה, שכלו במאזני מעשיו כל ולשקול

 יתברך הבורא עבודת לידי שיביא דבר

, כן שנוהג ומי ,יעשהו לא לאו ואם, יעשהו

 שכל אדם"כ וא ."תמיד בוראו את עובד

 מכל פטור יהיה שמים לשם מעשיו

, בוראו את עובד הזמן כל שהרי ,המצוות

 כמו נימא אם אף ולכן, כה כןובוודאי אין הל

שחולה  ראש הבשמים של החידוש
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 שמרפא את עצמו נחשב שעוסק במצוה,

 הדין"מ אין זה אלא בחולה גמור שמצד מ

 בסוכה שביחייב לרפאות את עצמו, ואם 

 ,מצוה בצורך סקיחלה, ולכן נחשב שעו

 וצ"ע.

אבל יש לומר, שמי שעושה את המינימום 

ם, נחשב הדרוש לצרכי גופו לשם שמי

 לעוסק במצוה

ולענ''ד י''ל, שההבדל בין דרגה של  לט(

'עוסק במצוה' שמקבל פטור משאר 

המצוות, לבין דרגה של מי ש''עובד את 

בוראו תמיד'', שעוסק בו השו''ע בסימן 

רלא, שלא מקבל פטור של 'עוסק במצוה', 

הוא האם אדם עושה את המינימום הנצרך 

את ביותר לתת לעצמו כוחות לקיים 

המצוה. והיינו, שאדם באופן כללי צריך 

לכוון שכל מעשיו יהיו לשם שמים, אבל 

יכול לאכול יותר מהמינימום הנצרך לקיומו, 

ואין חובה לנהוג כהגר''א שאכל רק שני 

כזיתים לחם בלי שום תוספת וכו'. ובכ''ז, 

צריך לכוון שלא לשם תאוה, אלא לשם 

רה שמים. אבל, מי שעוסק בצרכי גופו בצו

מינימלית והכרחית רק כדי שיהיה לו כח 

לעשות את המצוה, נחשב גם כעוסק 

במצוה. ולכן שלוחי מצוה, פטורים מן 

הסוכה בלילה, וכן החופר קבר, פטור גם 

בשעה שהוא נח מהחפירה, מכיון שמנוחתו 

היא לא ככל מנוחה של אדם רגיל, שנח 

''לשם שמים'', אלא היא מנוחה מסויימת 

ן מובהק להמשך עשיית הנצרכת באופ

 המצוה.

ומה שחייבו הפוסקים את החולה בסוכה 

בלילה הראשון, הוא רק כשלא יפגע 

בבריאותו, ואז אינו נחשב עוסק במצוה, 

 אמנם, בשאר הימים פטור כיון שמצטער

 עוסק של פטור שיש זה חידוש על מ(

, יש להקשות גופו שמירת של במצוה

ק ו(, "מדברי הביכורי יעקב )סימן תרמ ס

שחולה בלילה הראשון של סוכות חייב 

 אומריםשיש כיון  ,יברך לא אבלבסוכה, 

, וכתב הראשון בלילה גם פטור שמצטער

י. )ואמנם "שכן איתא באליהו רבה ובברכ

ועיין "ק ה, כתב: "בשערי תשובה שם סוף ס

י שמסתפק בחולה שאין בו סכנה, "בברכ

אם פטור בלילה ראשונה. וכתב שמדברי 

ת חיים והכל בו משמע שפטור, וכן אורחו

ר, ודווקא מצטער חייב בלילה "נראה מהא

. אמנם נכונים דברי הביכורי יעקב, "ראשונה

ת "י חזר בו, וכתב בשו"כי באמת הברכ

ב סימן לח אות צב, שחולה "חיים שאל ח

ד, והוכיח כן מרבינו מנוח(. ואף "חייב בנד

א כתב שחולה חייב בלילה הראשון "הגרשז

 ל יד(."ט דה"כות שלמה סוכות פ)הלי

ל דלא קשה, כי בהלכות תפילין מדובר "וי

שיש חשש שאם יניח את התפילין על 

ראשו, יהיה יותר חולה מפעולה זו, ולכן 

מחוייב לשמור על בריאותו ונחשב גם 

כעוסק במצוה בשמירה זו, אבל בלילה 

הראשון של סוכות אם יצא ממיטתו בביתו 
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ויצא לכמה דקות אף שהיא חמה ונעימה, 

לסוכה הקרירה ויאכל כזית פת, ומיד יחזור 

למיטתו, לא יגרם לו שום נזק נוסף על 

מחלתו, אלא רק יצטער מאוד בכאבים 

שמלווים את פעולה זו, וזה גופא הסיבה 

ל, שהרי בלילה "שמחייבים השיטות הנ

ראשונה אין פטור של מצטער, ואכן בשאר 

 ימים פטור החולה, גם אם אין חשש

שיחלה יותר, שהרי מצטער פטור בשאר 

ק ו ]ואף "ב שם ס"ימים, כדכתב המשנ

שמיירי בחולה כזה שלא יחלה יותר 

ז משמשיו פטורים "מהיציאה לסוכה, בכ

ק ז, "מדין עוסקין במצוה, כדכתב שם בס

וסתמא דמילתא הוא אף בלילה הראשון, 

ואין להקשות מדין זה על הק''ו שכתבנו 

ה, כיון לעיל מהמשמשים לחול

שהמשמשים נקראים עוסקים במצווה 

תמיד, שהרי גם כשהחולה נמצא זמן קצר 

בסוכה כשאינו פוגע בבריאותו, המשמשים 

צריכים להכין לו את החדר בנקיון וסדר 

וכדומה, משא''כ החולה, אם הסוכה לא 

תפגע בבריאותו, בשאר הימים פטור, 

דעדיין הוא בגדר מצטער, אבל בלילה 

מצטער, אם לא פוגע הראשון שאין 

בבריאות שאין כאן מצוות שמירת גופו, 

 חייב.

ת בנין שלמה "ואכן כתירוץ זה, כתב בשו

ה ואכן(, שאם יכנס לסוכה "א סימן מז ד")ח

יגרום לו שיחלה יותר, אסור ליכנס לסוכה 

יש  שאםמבואר שם בביכורי יעקב  וכן

 ליכנסחשש שיכבד עליו החולי אסור 

א דיני "ואב סוף חע בחלקת י")ועלסוכה 

ה "ת שבט הלוי ח"ה, ובשו"אונס ענף ז בהג

 סימן ריט(.

נראה לפרש, שטעם הפטור ממצווה 

בהוצאת חומש וביסורין שהיה מוציא 

חומש למונעם, הוא שכיון שהוצאה זו 

ויסורין אלו, יפריעו לו לקיים שאר מצוות, 

 ממילא אין רשאי לעשות כן

, שעסקנו בה לעילונחזור לסוגיא  מא(

שיש פטור מהמצוה כשמתייסר ביסורין 

כ קשים, שהיה מוכן לשלם חומש "כ

מממונו להפטר מהם. ודע עוד, שאף שכל 

הפטור מלהוציא חומש הוא כדי שלא יעני 

ויצטרך לבריות דאף שאין חשש שיהיה עני 

ז גם כשמתייסר "ויצטרך לבריות, בכ

ביסורין ששוים יותר מחומש ממונו פטור, 

הטעם בזה, שיהודי הוא ל. ונראה ש"וכנ

ה, וצריך להיות כעבד, "של הקב "חייל"

העובד את בוראו יומם ולילה, וכל רגע 

שיכול מחוייב במצוות עשה של תלמוד 

י "תורה, ובמצוה שאינה יכולה להיעשות ע

אחרים, צריך להפסיק מהלימוד ולעשות 

את המצוה, שכך נצטווינו ללמוד על מנת 

ו, ומעבר לזה כ לחזור לתלמוד"לקיים, ואח

הוזהרנו בבל תוסיף ובבל תגרע. והנה אם 

יקיים מצוה ויגרום לו להיות עני, ולהזדקק 

לבריות, וממילא יגרם בזה מיעוט בקיום 

כ פטרוהו "מצוות אחרות, ויפגע בלימודו, ע

ה כשהדבר יגרום לו "מלקיים העשה. וה

ייסורין מרובין, ושיעור היסורין נקבע, האם 
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חומש למונעם, שזה ראיה היה מוכן להוציא 

שמדובר ביסורין משמעותיים, יהיה על 

. ]וגם לדרך חשבון שאר עבודתו את בוראו

זו, י''ל שהתחשבו בדעת רוב בני אדם, כמו 

ל שהגדר "כ י"וע שמצינו בהרבה מקומות.[

מהמצות עשה, אלא אף  "פטור"הוא לא 

אסור, כי לא 'סתם' פטרוהו, אלא חייבוהו 

' להמשך עבודת ה'. לשמור את 'הכוחות

 סימן א )חלק והנהגות תשובותומצאתי ב

(, שאכן סבר כך לגבי הפטור של יסורין שב

שיגרם אם יעשה המצוה, אבל לא סבר כך 

ד "לגבי פטור של חומש ממונו. )ולענ

 התקינו דבאושאנ.  כתובותל ב"מלשון חז

 שמא מחומש יותר יבזבז אל דהמבזבז

ין בדברי , משמע כדברי(. עילבריות יצטרך

 ת"בשע..."הרב שטרנבוך שם שכתב: 

 שאף קדמונים בשם כתב( ז"סק מ"תר)

 אבל בסוכה ראשונה בלילה חייב שמצטער

 שפטור טעמא דהיינו ונראה, פטור חולה

 ואינו בסוכה מיוחד פטור הוא דמצטער

 סכנה בו שאין חולה אבל, הראשון בלילה

 ומצטער ז"עי מחלתו שתגבר חשש שיש

 מכל פטור זהו לו ויזיק להחו שהוא טובא

, במצה דידן בנידון ז"ולפ, עשה המצוות

 תפול מצה כזית תאכל אם הרופא שלדעת

 בחיובי שרק מסתברא וכן, חיוב אין לחולי

 ממון חומש דעד הכלל נאמר ממון

 עביד יותר ומשלם והמתחסד. מחוייבין

 מצוה אין אולי גופו בחולי כאן אבל, מצוה

 רצונו אין הנה ...למשכב שתפול במקום

 כ"א מצותיו עבור למשכב שתיפול ש"ית

" וצונו במצותיו קדשנו אשר" תברך למה

 דמי ולא. )אותה ציוה לא' שה בשעה

 שהזמן עשה מצות על הנשים לברכת

 דכוונת ט"וה, שפטורות אף על גרמא

 כוונתה נ"וה ישראל כל ציווי על היא הברכה

 עשה דבמצות, ישראל של הכללי הציווי על

 קיומה אין אבל התחייבה לא גרמא זמןשה

 ובעוסק ד"בנ כ"משא, ש"ית רצונו נגד

 לה התירו לא ש"ית רצונו זה שאין במצוה

וגם בבנין שלמה סימן מז כתב  (".לברך

שאסור להחמיר לקיים המצוה אם תגרום 

 לו להיות חולה. 
אמנם, אם כבר הוציא ממון או התייסר, 

ייב ויש כעת באפשרותו לקיים המצוה, ח

בה, ואין זה דומה למצוה הבאה בעבירה, 

 כיון שאין העבירה בגוף המצוה

אמנם נראה שאם כדי להשיג את  מב(

המצוה עבר והוציא יותר מחומש ממונו, או 

עבר והתייסר אף שלא היה מחוייב, ועכשיו 

יכול לקיים את המצוה בלי שום קושי, 

מחוייב בה, וכגון שכדי להשיג את האתרוג 

כל ממונו, או שהגוי אמר לו  שילם עליו

שיתן לו את האתוג בתנאי שיניח לו לקצוץ 

את אברו, ועכשיו מגיע חג הסוכות, ואמנם 

ס יש לו "נשאר בלי כסף ובלי אבר, אבל ס

אתרוג ומחוייב ליטלו. וכעין זאת מצינו 

 קמא מהדורא ,איגר עקיבא רבי ת"שוב

' כ...", בהערה מבנו, שכתב שם: סח סימן

 לפטור דומה זה דאין ,י"נ ו"אמ אדוני

 ירידת בשעת ביושב רק שייך דזהו ,ועושה
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 מישיבת פטור הוא שעה דבאותה, הגשם

 עליו מוטל ההי דלא בזה כ"משא, הסוכה

 שכבר אחרי אבל, בספינה לעבור הטורח

 ואין הסוכה במקום שם כשהוא כ"אח, עבר

 ומצוה בסוכה לישב הוא מחוייב ,טרחה לו

ואין לחשש לברכה  ."מברך ושפיר קעביד

לבטלה, כבמצוה הבאה בעבירה, כדכתב 

 הסוכה בגוף העבירה אין דהא" שם עוד:

 זה ואין, בספינה כשעבר דמקודם אלא

 ט"תרמ דסימן מההיא ושאני, להסוכה שייך

 שבידו דהלולב ,המצוה בגוף העבירה דהתם

 ."הגזילה י"ע וקנהו ,בגזילה לו בא

 

 דינים העולים מסימן סז

 אבל, מגילה יקרא מגילה מקרא או דאורייתא עוברת מצוה לקיים יכול שאם אומרים יש א.

 ( ז-ד ק"ס) עדיף דאורייתא שמצוה נקטינן להלכה

 לחזור צריך אולם, מוכרח ואינו, ממונו כל להוציא חייבים ניסא פרסומי שבשביל אומרים ב. יש

 (ג וס"ק ח וס"ק כג-א ק"ס) ניסא לפרסם כדי שיוכל כסותו את למכור אפילו או הפתחים על

היה לאדם כסף באופן שהיה צריך להוציא למצוה פחות מחומש,  שאם לומר, המצדד ג. יש

 להוציא אף שכעת ההוצאה למצוה תהיה יותר מחומש, חייב לצרכו, שהם לדברים כסף והוציא

 .(ט ק"ס) ע"וצ מצוה, לצורך שנשאר מה כל

 להשכיר חייב אם מחלוקת ויש, הפתחים על לחזר לחייבו אפשר אי לאחרים כסף שחייב ד. מי

 .(יד ק"ס) עצמו את להשכיר אותו כופין אין בוודאי אבל, חובותיו לשלם בשביל עצמו

שחייבים  נוקטים להלכה העיקר אבל, הפתחים על לחזר צריך המצוות כל שעל אומרים ה. יש

 .(כא-ק טו"ס) בזה רק במצוות מסויימות שנתפרש בהם חיוב זה

  .(כ ק"ס) שחייב אב בכיבוד זולת חייב, אינו הפתחים, על לחזר יצטרך המצוה קיום ידי על םו. א

 ראשו. אבל יכאב ז"עי אם ואפילו בפסח, כוסות' ד ולקיים עצמו לדחוק צריך יין, ששונא ז. מי

 עצמו את לדחוק צריך לא חנוכה בנר גם שלהלכה ומסתבר, .(כו ק"ס) פטור למשכב יפול אם

 .(כז ק"ס) למשכב יפול אם

 ויש, פטור לבריאותו יזיק אם אבל, עצמו את לדחוק חייב מרור לאכול לו שקשה ח. מי

 .(כט-כח ק"ס) להסתכן שיכול מה רק או פטור בריאותי נזק בכל האם מחלוקת

 .(ל ק"ס) ממונו, דהוי כלאו כל את להוציא שחייב פוסקים כמה כתבו כרת שיש ט. בעשה

 יהיה שלא כדי לנתח שיוכלו בשביל ה )דהיינו שלא ימולו ביום השמיני(את המיל לאחר י. מותר

 .(לא ק"ס) ימיו כל צולע

 .(לב ק"ס) במצוות להתחייב כדי בשרו את לקרוע מחויב לא יא. טומטום

 שחייבים יתכן עוברת מצוה שבשביל א"וי, מנכסיו עשירית מצוה בשביל להוציא יב. חייבים

 (לב ק"ס) חומש עד להוציא
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 (לה-לד ק"ס) תפילין מלהניח פטור תפילין יניח אם בגופו לינזק שעלול . מייג

יד. יש מצוה לאכול ולעסוק בצרכי הגוף כדי שיהיה הגוף בריא, ואם לא יאכל או יישן יתבטל 

 לט(-מחר קצת ממצותו הריהו נחשב כעוסק במצוה ע"פ גדרים מסויימים )ס"ק לו

ית פת בסוכה בלילה הראשונה של סוכות אבל לא טו. חולה בלילה הראשון חייב לאכול כז

 יברך, ואם יש חשש שיסתכן עי"ז אסור )ס"ק מ(

טז. מי שבשעת קיום המצוה מסתכן אין יכול לברך ברכת המצוות כיון שאסור לו להסתכן 

ולקיים את המצוה )ס"ק מא(, אולם אם סיכן את עצמו ובשעת שמקיים את המצוה אינו 

 מב(מסתכן יכול לברך )ס"ק 

 

 

 

 

ע''י רופא חילוני הצלת נפשות בשבת,  -סימן סח 

 רופא דתיו
, שאלנו לעיל בשער ב, פרק א, סעיף כד

מכשיר  שמותר לא לחברלגבי אופן 

, אבל אם רוצה יכול לחבר, האם הנשמה

גם בשבת לחבר את בכה''ג מותר יהיה 

 המכשיר? 

תלוי בחקירה האם  וכתבנו דלכאורה דין זה

קו"נ הוא יבמקום פ ההיתר לחלל שבת

בגדר 'דחוייה' ואז רק המצוה של 'וחי בהם' 

דוחה את השבת או שהשבת 'הותרה' 

 .קו"נ ואז ההיתר רחב יותריבמקום פ

בחקירה הנ"ל,  נפק"מולכאורה תהיה עוד 

 הלכה ספרבנידון שהובא באריכות ב

' ר מהגאון קצא-קפא עמוד ד")ח ורפואה

לף אם מותר להתח (,גולדברג הנחמי זלמן

במשמרת עם רופא חילוני בשבת, שהרי 

אולי נחשב שמכשיל אותו בחילול שבת כי 

הרופא חילוני לא מתכוון למצוה, ואם הגדר 

, ולפי"ז היא 'דחוייה' צריכים כוונה למצווה

ואם נאמר שהשבת הותרה . יהיה אסור

להחליף עם רופא מותר  בפני פיקו"נ יהיה

 . חילוני בשבת

שבת כהלכתה  בספר שמירת אכן מצאתיו

 להתחלףשכתב לאסור )סימן מ, סעיף כג( 

, וביאר )בפרק לב הערה עם רופא חילוני

קכה(: "ושמעתי מהגרש"ז אויערבך, 

דנראה דעדיף טפי לעשות המלאכה, ע"י 

שומר מצוות שכוונתו למצווה, כי ע"י 

עבריין אשר כוונתו רק עבור בצע כסף, 

אע"ג דקעביד מצווה, מ"מ הו"ל כנתכוין 

שר חזיר ועלה בידו בשר טלה, דמבואר לב
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תוד"ה דמחיל, דגם ע"ז יש  (לב.)בקידושין 

ע בפסקי תוס' "]א.ה ע משום ולפני עיור

דבר שהוא ")מועד קטן אות נג(, שכתב: 

מותר והעושהו סבור שהוא אסור, ואפילו 

וגם אפשר , ["הכי עושהו, מיקרי עבריין

דבנד"ד גרע טפי, כיון שבאמת יש כאן 

שבת, ויתכן דאינה נדחית אלא אם חילול 

כוונתו להצלה ולא עבור תשלום", ומציין 

גם לבית הלוי עה"ת פרשת שמות שכתב 

וז"ל בית הלוי )שמות ב, כה(: "...ומזה , כן

יצא דמי שהוא פרוץ באחת ממצות ה', אף 

על גב דלפעמים נתרחש לו אונס שלא יכול 

לקיימה מ"מ לא מקרי אונס, וכמו בשמירת 

כדומה דלפעמים אנוס הוא לעשות שבת ו

מלאכה או עבור חולה ר"ל וכדומה מ"מ לא 

מקרי אונס רק לאותם 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 

אבל מי דגם אם היה  שוגג לא היה עושהו,

ידוע לו זה החטא מ"מ היה עושה אותו אף 

על גב דהשתא שגג בו לא 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 

כתוב )ירמיהו להתכפר בקרבן. וזהו ביאור ה

ל, טו( "על רוב עונך עצמו חטאתיך", דעון 

הוא מזיד וחטא הוא שוגג. אמר הכתוב 

דע"י זה שאתה עובר במזיד גם השוגג שלך 

חזק, דכיון דאינו שב מידיעתו גם שגגתו 

לא ניתנה להתכפר. והנה ידיעה זאת היא 

נעלמה מעין כל בריה לירד לסוף דעת 

ידע מה האדם החוטא באונס או בשוגג ל

היה עושה אלולא זה האונס שמביאו לידי 

כך רק גלוי לפניו יתברך...". ורעיון 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 טו(, שלא נתנו 

לעסוק  שבתות וימים טובים לישראל אלא

בתורה וידוע מה שפרשו הקדמונים בפסוק 

בתהלים )עה, ג( 'כי אקח מועד 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(, והוא 

מקטע רגליהון ומחייבתן גם על זמן 

בן נעים הובא בספר יוסף  טרדתם )מהר"י

תהלות להחיד"א(, כי החול המועד עד 

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", עכ''ל הפלא יועץ. כלומר 

הלים )עה, ג(: שלמדו הקדמונים מהפס' בת

"כי אקח מועד אני מישרים אשפט", 

שכשיבוא לאדם זמן שבהם הוא שובת ונח 

ויכול לעסוק תורה, וח"ו יבטל לימוד 

התורה, בזמן 'שאין שום תירוץ', אז "אני 

מישרים אשפט" ויעניש רחמנא ליצלן גם 
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על הזמן שהיה אנוס ולא יכל ללמוד. ונראה 

ת שזה ההסבר בפסק הרמ"א בהלכות שב

)סימן רצ, סעיף ב(: "ופועלים וב"ב שאינן 

עוסקים בתורה כל 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 

תא בשבתא בעידן בי מדרשא והענין כדאי

בירושלמי ]הובא בב"י רפ"ח[ 'לא ניתנו 

שבתות ויו"ט לישראל אלא כדי לעסוק 

בהם בתורה' מפני שכל ימות החול הם 

טרודים במלאכתם ואין להם פנאי לעסוק 

בה בקביעות ובשבת הם פנויים ממלאכה 

ויכולים לעסוק בה כראוי לפיכך אסור לו 

לפנות עצמו מד"ת ולקבוע סעודתו בשעה 

המ"ד דברי תורה ברבים אלא שדורשין בב

יקדים אותה או יאחר אותה. וזהו תוכחת 

מגולה לאותן האנשים שמטיילין בעת 

ההיא בשוקים וברחובות כי אפילו סעודת 

שבת שהיא מצוה אסור אז מפני בטול 

תורה וכ"ש לטייל ולהרבות אז בשיחה 

 בטלה שאסור". 

וע"ע בספר שם עולם )פרק ה(, שכתב: 

ר, 'בכל דרכיך דעהו והוא "והנה הכתוב אומ

יישר אורחותיך' והכוונה, שבכל פעולותיו 

שעושה בעסקיו ובענייניו יכוין שרוצה 

להשתכר כדי שיהיה לו במה לחיות ויוכל 

לעבוד את הש"י בלימוד התורה ובקיום 

המצות, וממילא חושב לו השי"ת לכל 

דרכיו שהם ישרים ותמימים ומקבל שכר 

אם בעת שנשאר עבור כולם. וכל זה דוקא 

לו פנאי ללימוד או ביום שבת שהוא בודאי 

בטל ממלאכתו הוא רץ ללימוד התורה. לא 

כן אם אפילו בעת שנשאר לו פנאי הוא 

עוסק בטיול ובדברים בטלים, אז לא די 

שהוא מפסיד אלו השעות גופא אלא הוא 

מפסיד כל פעולתיו של כל ימות השבוע" 

ש )ודברים אלו של החפץ חיים, הם ממ

 כדברי הפלא יועץ הנ"ל(.

 

 , שהובא לעיל, לכאורה כוונת הגרשז''א

בלהתחלף במשמרת  היא שיש שני בעיות

 מכיוון דאמרינן, עם רופא חילוני בשבת

גם אם השבת 'הותרה' עדיין מכשילו ד

בנתכוון לאכול בשר חזיר וכו' ואח''כ הוסיף 

שיתכן שיש איסור ממש, מכיון שפיקו''נ 

דחויה', וא''כ השבת לא בשבת היא בגדר '

נדחית אלא אך ורק כשיש כוונה למצווה, 

דאז יש מצוה של 'וחי בהם', שדוחה את 

השבת. ואולי אפשר לומר לגבי הבעיה של 

נתכוון לאכול בשר חזיר וכו' שיש עצה 

להודיע לרופא החילוני שאין איסור שבת 

במצב של פיקו''נ, ואף שאין החילוני מאמין 

י אפשר לומר שנתכוון וכו' בכ''ז כבר א

 לעבירה, שהרי יודע שאין זה עבירה.

עבריין אשר : ''ולכאורה יש לדייק מדבריו

שהבעיה  '',עבור בצע כסף רקכוונתו 

היא לשם הרווחת ברופא חילוני שכוונתו 

גם ברופא דתי שמכוון וא''כ ,  כסף בלבד

למצוה אין חשש אם מכוון גם להרויח כסף, 

)סימן שכח סוף ב "ע ממה דכתב המשנ"וצ
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ק לח(, שמותר להציל את התינוק, אף "ס

שהמציל, מרויח רווח צדדי ממלאכת 

ההצלה, וכגון שמרויח את הדגים שניצודים 

עימו, ''כיוון שאינו מכוון לזה''? ומו''ר 

הגר''ש רוזנברג שליט''א תירץ שיש לחלק, 

מכיוון דבסימן שכח מרויח מעצם פעולת 

ברופא הדגים, משא''כ  צידתאיסור 

שסו''ס עושה אך ורק פעולת היתר, וכל 

ה''עבירה'' שלו, היא בכוונתו להרויח כסף, 

ממילא אין בעיה אם מכוון גם למצוה וגם 

לכסף. וידידי הרה''ג משה בנג'י הביא ראיה 

ליסוד זה ממה דמצינו בביה''ל )סימן לח 

ס''ח(, דאם סופר סת''ם מלבד כוונתו 

ן נחשב למצוה, מכוון גם לממון, עדיי

כ'עוסק במצוה'. ואמנם לענ''ד זה חידוש 

גדול, כי אם נדמה נד''ד לשם, ייצא שאם 

עוסק במצוה, ויש לו גם כוונה להרויח 

מעצם הפעולה, לא יהיה לו פטור של 

'עוסק במצוה' וכגון ששוטח את האבידה 

שמצא, ומתכוון גם שמשב הרוח היוצא 

משטיחת האבידה ייבש את הכביסה שלו, 

טר באותה שעה מלתת פרוטה לעני. לא ייפ

ועוד שהרי שם תלוי מה היא עיקר כוונתו, 

כדכתב הב''ה שם בסי' לח, שעיקר כוונתו 

להרווחת כסף, לא נחשב כעוסק במצוה, 

ואם נדמה לנד''ד ייצא שרופא דתי שעיקר 

כוונתו לכסף יהיה אסור, וזה לא יתכן, שהרי 

לפיקו''נ התירו מפורש לרופא לקבל כסף 

שלא יתעצל )עיין בזה באורחות שבת  כדי

ח''ב פרק כב בהערה קסח(, ומזה שהתירו 

לקבל כסף מוכח שגם אם עיקר כוונתו 

לכסף, יהיה מותר. ולכאורה יש לחלק בין 

ההלכות של עוסק במצוה לבין הל' שבת, 

כי שם הדבר שמגדיר את עיסוקו, זה מה 

שעיקר כוונתו, משא''כ בשבת, שחושב גם 

לאכת הצידה מתייחסת גם על הדגים, מ

 לדגים, ונאסר זאת בשבת.

 

ולגבי דברי הגרשז''א הנ''ל, שגם אם השבת 

'הותרה' עדיין יש בעיה שמכשיל את 

הרופא החילוני באיסור נתכוון לאכול בשר 

 א"הגרשז של בהסכמתו עייןחזיר וכו', 

 אברהם לרבי' )יחוד' הל-הלכה דבר' לספר

 לפניאיסור ' יש אם שהסתפק(, הורביץ

 ועלה חזיר בשר לאכול נתכוון' על 'עיור

 לענין כן וכמו: "...ל"וז ',טלה בשר בידו

 פ"אע אשה אצל שנכנס במי יחוד איסור

 הדין מן ומותר בעיר שבעלה יודעת שהיא

 חייבת היא לו הכיאפי מהיע יחדילהת

 אם וכן, בעיר שבעלה לו ולהודיע להקדים

 באותו שם שיש מפני בהיתר הוא היחוד

לו אפי ,ר"לרה פתוח שהוא פתח עוד ביתה

, כך על לו ולהודיע להקדים חייבת היא הכי

 מקפיד אינו מהיע שהמתיחד אף כ"דאל

 ג"בכה הוא אם מ"מ ,כלום שואל ואינו

 שאם נמצא ,לשאול צריך היה הדין שמצד

 מסייעת היא הרי לו לומר תקדים לא היא

 והדבר, באיסור ומכשילתו עבירה עוברי ידי

. ולגבי החילוק שיש בין "הכרע צריך

שהתכוון לעבירה ויצא מצווה ממש, לבין 

שיצא דבר הרשות שאינו לא מצוה ולא 

-ק ו"נ )סימן כב ס"עבירה, עיין במשנת פקו
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י(. ולגבי המל בשבת וכוונתו לבצע כסף, או 

א )מנחות סימן "לרפואת התינוק, עיין בחזו

(, יד, טולך -)לך ן"רמבע ב"וע ק יח(,"מב ס

 פי על הגזירה תצא כאשר אבל"כתב: ש

 אותו והרג המצוה שמע אם אבל... נביא

 כי העונש עליו יש, אותו לשלול או לשנאה

וע''ע , "לו הוא ועבירה, נתכוון לחטא הוא

 .שער ג סי' כ, סעי' ה עילל

ולכאורה אף אם השבת 'דחויה' והרופא לא 

מתכוון למצוה, עדיין אין איסור 'לפני עיור', 

ל לומר שמותר מדין 'הלעיטהו לרשע כי נוכ

וימות', ויש לדחות, מכיוון ש'העליטהו' 

נאמר רק במקרים שהחוטא מכשיל את 

עצמו ורק אין לי מצוה למנוע אותו, ואילו 

בנד''ד נחשב שמגיש לו את העבירה בידיים 

בזה שמבקש להתחלף איתו )בעניין 

ע''ע לעיל, בסימן י, 'הלעיטהו לרשע וימות' 

. וע''ע בספר שמירת שבת (שבשער ג

כהלכתה )פרק מ סעיף ח(, שפסק שחולה 

שאין בו סכנה שלא יכול ללכת לרופא דתי, 

"ילך אל רופא מחלל שבת, גם אם הוא יודע 

שהלה ידליק אור וירשום את השם ופרטי 

המחלה...", ואילו בהערה )ס"ק כז(, כתב 

שלפי דברי הברכת משה )לגרמ"מ 

ובות סימן ירושלימסקי, בקונטרס התש

כא(, ושו"ת בנין דוד )מהגרד"ד מייזליש, 

סימן מב( אסור לעבור בלפנ"ע לצורך חולה 

שאין בו סכנה, וז"ל: "...ושמעתי מהגרש"ז 

אוירבך, שלפי דברי הגדולים אלה זצ"ל, אם 

הרופא ודאי יעבור על איסור תורה וגם 

ברור דליכא חשש סכנה, אסור לעבור על 

בו סכנה, ואסור לפנ"ע לצורך חולה שאין 

לו לענות על שאלות הרופא אם הוא רואה 

שהלה מתכוון לרשום. וכן כשהרופא עומד 

לכתוב מרשם, חייב החולה לוותר על הכל 

וללכת מאותו רופא. אולם דעתו נוטה... 

שהחולה אינו חייב להתחשב בזה שהרופא 

הוא עבריין ואינו שומע לו, ובכגון דא 

הנאמר ר את הלעיטהו לרשע" ]ואין זה סות

ש'העליטהו' נאמר רק באופן שהרשע  לעיל

מכשיל את עצמו, כי גם כאן עצם מה שבא 

לרופא אין פה 'הגשת איסור', ורק אח''כ 

הרופא מחליט לחטוא מעצמו, והחולה לא 

מונע אותו, והוי ממש דומיא דסוגיית 

'הלעיטהו לרשע וימות', משא''כ בנידון 

ת דלעיל ששם מיירי שעצם העבודה בשב

היא העבירה שהרי אין מתכוון למצוה 

וכנ''ל, לכן חשיב כנתינת מכשול בידיים 

שאסור משום לפנ''ע[. ועיין עוד בספר 

שולחן שלמה )ערכי רפואה חלק א, עמוד 

רפב(, מה שכתב על דברי הספרים -רפ

הנ"ל שאסרו לעבור על לפני עיור לצורך 

חולה שאין בו סכנה, וז''ל: "... ולענ"ד אין 

שוט, הגע עצמך באחד שחייב לחבירו זה פ

כסף והלוה הוא רשע ומאיים על המלוה 

שאם יתבענו יחרף ויגדף, הלא ברור הדבר 

שאינו צריך להמנע מלתובעו, כמו שכל 

תובע מחייב את הנתבע בשבועה אפילו 

בחנוני על פנקסו שאחד מהם ודאי נשבע 

על שקר, אך דגדול אחד העיר לי מהדברי 

סימן ח(, שכתב דקודם חיים )ח"ב חו"מ 

שנשבע מוקמינן אחזקה דמסתמא לא 
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ישבע ולאחר שנשבע מה יעשה... אולם 

לענ"ד צ"ע דהא גם אם יודע שהוא גזלן 

וחשוד על שבועת שקר ג"כ מותר 

להשביעו... וא"כ אינו חייב להתחשב בזה 

שהרופא ממית עצמו ומאבד עצמו מעולם 

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 פסיק 

רישיה... ואפשר דאפילו איבוד לדעת ממש 

ג"כ שרי כי סו"ס הוא עושה את זה בעצמו, 

ועיין בשדי חמד בדברי חכמים )סימן לט( 

ונים שנו"נ בהא מילתא שהביא מהאחר

דאיך אפשר לחייב שבועה את הנתבע 

וכ"ש בשבועת עד אחד דלמה אין חוששין 

ללפנ"ע, וכתבו 'דהלעיטהו לרשע', ואפשר 

דחזי נמי לאצטרופי למה שכתב הרמב"ם 

)בפיהמ"ש בפ"ד דמע"ש מ"ו(, דהא דמותר 

ליתן לו הסלע השני ממע"ש של דמאי לפי 

וחזקתו שע"ה נופל ברוב בזה המכשול 

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 דמאי, והדבר צריך 

הכרע", וכל זה ממנחת שלמה )ח"א סימן ז 

ש )שם(, הוסיף מדבריו בע"פ אות ד(, ובש"

)בהערה מ(: "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 אדם לא 

עושים כאלה חשבונות ולכן גם לא צריך 

 י"ד".לחשוש שישבע לשקר בב

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 אסור למכור 

וליתן לע"ה דמאי ולא אמרי' דבלא"ה אוכל 

דמצינו דמאי וכבר תמה בזה בחזו"א ואף 

כה"ג בחגיגה )כב:( 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 שחז"ל לא גזרו ע"ז 

טומאה כי אין שום תועלת בגזרה ההיא, 

אבל כאן לתת לו ולהכשילו באיסור למה 

ר, ואפשר דכוונת רבינו, דחז"ל יהיה מות

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 ויעשה איסור 

גדול מזה ולכן מוטב להתיר ליתן לו מע"ש 

של דמאי )ואף דכאן אם לא יתן לו של 

הו חז"ל לא רצו לגזור מע"ש יתן לו חולין מי

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, שזהו 
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האיסור החמור שהוא נכשל ולפי"ז מותר 

ג"כ לתת לע"ה מע"ש של דמאי בירושלים 

 במתנה כדי שעי"ז לא יקנה פירות טבל

 ודאי וצ"ע", עכ''ל.

 

 

ולגבי עצם דבריו של הגרשז''א שהרופא 

החילוני עובר על 'נתכוון לאכול בשר חזיר 

כתב לי הגאון רבי ועלה בידו בשר טלה', 

אדיר אוירבך שליט"א: "נראה יותר דתלוי 

במחלוקת שבגמ' מנחות )סד.( "דאיתמר: 

שמע שטבע תינוק בים, ופרש מצודה 

חייב, להעלות  -ים להעלות דגים והעלה דג

רבה אמר: פטור,  -דגים והעלה תינוק ודגים 

ורבא אמר: חייב; רבה אמר פטור, זיל בתר 

מעשיו; ורבא אמר חייב, זיל בתר 

מחשבתו". וברמב"ם הלכות שבת )פרק ב 

הלכה טז( "...נתכוין להעלות דגים והעלה 

דגים ותינוק פטור אפילו לא שמע שטבע 

גים פטור". הואיל והעלה תינוק עם הד

והשיג הראב"ד "א"א הנך מילי פלוגתא 

דרבה ורבא נינהו במנחות ורבא לקולא 

דאמר זיל בתר מעשיו והוא פסק כרבא אף 

 על גב דתלמיד הוא לגביה דרבה".

וכתב במגיד משנה )שם(: "וגירסת ספרינו 

הפך דרבה הוא דאזיל לקולא. ומכל מקום 

אפילו לגירסת הר"א ז"ל, י"ל דהלכה כרבא 

משום דהוא בתרא ולא אמרו אין הלכה 

כתלמיד במקום הרב 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".

וא"כ לפי הרמב"ם יוצא שפטור כי הולכין 

רי מעשיו שהם טובים אע"פ אח

שמחשבתו לרע, וא"כ גם רופא חילוני 

שמחשבתו להרויח כסף, נסתכל על מעשיו 

שטובים, ויהיה מותר להתחלף איתו 

במשמרת. ואמנם לענ"ד, גם לפי הרמב"ם 

הנ"ל, לא הרוחנו כלום, כי עדיין יהיה איסור 

להגיד לחילוני, ללכת להעלות דגים מהים, 

שם תינוק, כי סוף סוף אף שאני יודע, שיש 

אני מכשילו בהתכוון לאכול בשר חזיר, וכן 

מצאתי באור שמח )שם( "נתכוין להעלות 

דגים כו' פטור, פירוש אבל מכין אותו מכת 

מרדות, וכמו שפסק פרק יב )הלכה יח( 

מהלכות נדרים בהפר לה אביה והיא לא 

ידעה וכו', דמכין אותה מכת מרדות, הואיל 

, וכר' יהודה שם )נזיר כג:(, ונתכוונה לאיסור

ופשוט" )וכדבריו מצאתי גם בפמ"ג א"א 

 סימן שכח ס"ק ח(. 

ומאידך גיסא י"ל שגם למ"ד שאזלינן בתר 

מחשבתו בנד"ד יהיה מותר להתחלף 

במשמרת עם הרופא החילוני, כי הגמ' 

דייקא שהעלה "תינוק ודגים", וא"כ משמע 

שאם העלה רק את התינוק לכו"ע פטור, 

שנתכוון לדגים וכן מבואר בשטמ"ק  אע"פ

)שם אות ג(, ולכן הגרשז"א לא הביא סוגיא 

זו לנד"ד, כי בנד"ד מיירי שהרופא עושה 

הכל לצורך פיקו"נ, ודמי להעלה רק את 

התינוק, וע"כ נשאר רק בעיית 'נתכוון 
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לחזיר ואכל טלה שצריך סליחה וכפרה'. 

ודמי לציור שרופא מנתח חולה בשבת, 

שאינו פיקו"נ, ותוך כדי ניתוח לצורך דבר 

מגלה דרך אגב שהיה לחולה דבר מסוכן 

לפיקו"נ, ובזכות הניתוח חייו ניצלו, שטעון 

סליחה וכפרה בלבד, כי סו"ס לא העלה 

דגים אלא רק את התינוק. ואמנם י''ל 

דמלבד הבעיה של נתכוון לבשר חזיר, יהיה 

בעיה להתחלף עם הרופא החילוני לכו''ע, 

ם אמרינן 'פטור' הכוונה שלא שהרי אף א

חייב מהתורה, אבל עדיין אסור מדרבנן, 

ונמצא שלכו''ע מכשילו באיסור דרבנן זה. 

ואין לומר שבכה''ג שהעלה רק את התינוק 

יהיה 'מותר' ולא רק 'פטור', שהרי בביאור 

הלכה )סימן שטז סעי' ז ד''ה 'הצד'(, 

הסתפק באופן שמכוון רק לאיסור, ועלה 

, האם חייב או פטור, ולא הביא בידו היתר

שום אפשרויות שיהיה 'מותר' ]ואמנם יש 

לדחות שברור שלא שייך להגיד מותר 

שכוונתו לאיסור, ולכן נקטו 'פטור' למרות 

שאכן אין שום איסור דרבנן, וכדמוכח 

באור שמח הנ''ל, שהאיסור שנשאר הוא 

 רק זה שנתכוון לאכול בשר חזיר[.

ורודף שלום'  וע''ע בספר 'אוהב שלום

)שער ב, פ"א, ס"ק ב(, שכתב: "צריך ביאור 

אם דברי השיטה נאמרים גם בהכשר 

הצלה. והיינו במי שתפר מצודה בשבת 

לצוד דגים, וכשצד הדגים עלתה בידו 

תינוק. האם גם בזה נימא שכיון שלפי 

האמת תפירת מצודה זו היתה נצרכת 

לפיקו"נ, גם בזה פטור לכו"ע, או דלמא כיון 

י"ז גוף ההצלה אלא היכי תמצא להציל, דא

אם לא כיוון לכך אין דנים על הפעולה 

כפעולת הצלה. ויש לדון שזה יהיה תלוי 

במחלוקת אי הולכים בתר מחשבה או בתר 

מעשה ויש לומר דלכו"ע זה יהיה חייב 

וצ"ע", עכ''ל ספר 'אוהב שלום ורודף 

 שלום'. 

ולפי"ז יש לדון שאם נשווה סוגיא זאת 

ד הרי חולה המגיע לרופא, גם רופא לנד"

דתי, חייב לעשות הרבה מלאכות לצורך 

הצלתו, וחלקן הם בגדר 'הכשר הצלה', 

וכגון שמדליק את המד חום החשמלי, או 

את מכונת צילום האולטרסאונד וכו', וא"כ 

אסור להתחלף במשמרת עם הרופא 

החילוני כי שוב יהיה נחשב שמכשילו. וכ"ש 

י אסור להתחלף שלנהג אמבולנס דת

במשמרתו, עם נהג חילוני, שהרי כל עיסוקו 

זה בהכשר מצוות פיקו"נ, שהרי הנסיעה 

עצמה לא מצילה, אלא רק מובילה להצלה. 

ויש לעיין בנוסע במונית לבית חולים 

בשבת, אם יש עניין להגיד לנהג שנסיעתו 

היא בהיתר של פיקו"נ, או שאין שום 

, וגם מעלה, שהרי בלא"ה לא אכפת ליה

אחרי שיודע, עדיין כוונתו לשם כספו, ולא 

 לשם המצוה. 

וע"ע בשו"ת המהרי"ל דיסקין )סימן מב 

אות לא(, שהביא להא דס"ל לרבא דאפילו 

בשמע שטבע תינוק בים כל שנתכוין לדגים 

חייב, וכתב: ''ולכאורה הדבר תמוה, דכיון 

שהיה חייב לפרוס מצודה זאת בשביל 

בו חטאת על מה התינוק איך שייך לחיי
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שעשה כתורה וכמצוה, ומצוות כאלו ודאי 

אין צריכות כוונה, ומה בכך שנצודו דגים 

ג"כ, וכ"ש אם מיירי במזיד ודאי תיקשי 

היאך יתרו בו עדים שלא יפרוס המצודה 

כיון דעומד ומושבע על כך לפרוס 

המצודה''. ועיי"ש במהריל"ד שתירץ, 

 דמיירי באופן דכבר עבר זמן ניכר מאז

שנפל התינוק לים והוא בחזקת מת ולא 

הוה רמי חיובא להצילו, אלא דאיקרי 

מילתא שהעלה לתינוק חי ולכן ס"ל לרבא 

דחייב חטאת שהרי נתכוין לדגים ולא היה 

כאן היתרא דפיקו"נ, ואפ"ה רבה פוטר כיון 

דסו"ס העלה התינוק חי. וכתב על דבריו 

ד(: -בספר משנת פקו"נ )סימן כב ס"ק ג

ה לענ"ד להוסיף ביאור בדרכו של "ונרא

המהריל"ד, דנתבאר לעיל )סימן א(, דכל 

דהוה רק חשש רחוק דפיקו"נ אין בזה 

חיובא ד'ונשמרתם לנפשותיכם' וגם לא 

משום 'לא תעמוד על דם רעך', דכשם 

דבכל איסורים שבתורה לא חיישינן 

למיעוט, ה"נ בחיובא דשמירת הנפש לא 

ם רוצה לחוש חיישינן למיעוט, אולם מ"מ א

למיעוט מותר לחלל שבת בהכי, דכל 

שעושה למטרה של פיקו"נ שייכא בזה 

היתרא ד"וחי בהם", דגדר היתרא דוחי בהם 

לא דחיוב ההצלה דוחה לאיסורי התורה, 

אלא דכל שעושה במחשבה לצורך 'וחי 

בהם' לא דיברה תורה, דכל מצות התורה 

ואיסוריה אינם קיימים כשהמטרה לצורך 

הם', ומעתה כשנפל תינוק בים ד'חי ב

ההצלה ע"י מצודה באמת רחוקה טובא, 

וכמה וכמה ספיקי איכא הכא, ונמצא דחיוב 

לפרוס מצודה ליכא, אולם כל שרוצה 

לטרוח ולנסות להצילו איכא בזה היתרא 

ד'וחי בהם' ]א.ה רעיון מחודש זה, שלא 

חייבים לחלל שבת, אבל אם רוצים רשאים 

בשבט הלוי שהובא  לחלל, מצינו כעין זה

[, ולכן ס"ל לרבא דאם בשער ג, סימן ו עילל

נתכוין רק לדגים הגם שהעלה בסוף לתינוק 

חייב חטאת שהרי לא היה המעשה לצורך 

פיקו"נ ואין בכגון דא היתרא דוחי בהם, 

ורבה ס"ל דכיון דסו"ס העלה לתינוק זיל 

בתר מעשיו והיה בזה חפצא דוחי בהם 

פי"ז יתכן דבמקום ופטור על הדגים... ול

שהיה חייב לפרוס המצודה להציל התינוק, 

גם בנתכוין לדגים והעלה רק דגים באמת 

יהא פטור, עיי"ש במהריל"ד, והבן", עכ"ל 

  ספר משנת פקו"נ. 

 

 

נראה דיש להוסיף עוד שגם אם הרופא 

עושה הכל בהיתר, כיון שלא אכפת לו 

מחילול השבת, עובר בחילול ה' ככתב 

ק ד(, לגבי "ח )סימן לח סוף ס"וא בא"החזו

...ואף אם הוא "חברת חשמל בשבת: 

באופן שיש היתר בשימושו מן הדין, אסור 

להשתמש בו, מפני שיש בשימושו איסור 

חילול ה' שאינו חס לכבוד שמים, כיון 

שהוא שימוש ציבורי, והעובד בשבת הוא 

ל, והנהנה ממעשיו מעיד "עושה במרד ר

, "חילול שבת ו שאין לבו כואב על"ח

ע שמכשילו בחילול ה' "וממילא יש לפנ
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ש "ה כ")שהרי אם על הנהנה יש עוון של ח

ל "שעל העושה את העוון בעצמו(, וצ

א אינו דומה להתכוון לאכול "שלדעת החזו

בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, כי כאן גרע 

ס מחלל שבת, ובחזיר נמצא "טפי, כי סו

 שאין פה בכלל חזיר.

י הגאון רבי יהושע גריינמן אמנם אמר ל

א ראיה "ל שאין מהחזו"א, שצ"שליט

שלחולה שיש בו סכנה, אסור ללכת לרופא, 

נ "כי באמת לחולה עצמו מותר שהרי פיקו

ש "מתיר את האיסור של חילול ה', וכ

ע של החילול ה', מה "שמתיר את הלפנ

שאין כן לאדם אחר שלא חולה, לא יוכל 

האיסור של  להנות מהחשמל כי עליו נשאר

ר הגאון רבי יואל "חילול ה', והוסיף מו

א, שאפילו החולה עצמו "פרידמן שליט

יהיה נחשב שעובר בחילול ה', אם יהנה 

מהאור שהדליקו להצלתו בדברים שאין 

ג גלעד "נ. ואילו ידידי הרה"בהם צורך פיקו

א אמר לי שלדעתו אין ברופא "חסיד שליט

א, כי "בעיית חילול ה' שדיבר עליה החזו

א את המעשה, "החילול נמדד לפי ראות בנ

וכשרואים רופא מציל חיים של חולה אין 

פה חילול ה' גם אם כוונת הרופא לשם 

ה לנהג אמבולנס או "פרנסתו בלבד, וה

לאיש צבא ששומר בגבולות, אמנם נהג 

מונית מחלל שבת, שמסיע יולדת או חולה 

לבית חולים יש בעיה של חילול ה', ולכן 

ל עדיף ליסוע עם נהג "א הנ"ת החזולסבר

 דתי.

ולכאורה יש להוסיף עוד סיבה אחרת 

כי  ללכת בשבת לרופא חילוני, לאיסור

הרופא יוסיף מלאכות שאינן נצרכות 

קו"נ, וכעין הנידון שדן בשו"ת חתם ילפ

סופר )חלק ד, אבן העזר ב, סימן פב(, 

שנשאל על אשה הזקוקה ליבם קטן, 

תתעגן עד אשר והרופאים אומרים שאם 

יגדל הילד, תפול לחולי ותסתכן, והשיב: 

"...הלא הבועל עובר על כל בעילה ובעילה 

 ,ועל כל כח וכח ולא הותר רק להציל נפש

וא"כ מי ישער איזה בעילה היא להצלת 

דש והוא ובחחת נפשה ואם די לה פעם א

שניהם עוברים על לאו  ,בא עליה פעמיים

צאה דאורייתא...", כלומר שאם כתו

קו"נ, ימההיתר יעשו עבירות שלא לצורך פ

וכתב עוד: "...עכ"פ . קו"ניאין להתיר לפ

אסור לשום בר ישראל לעסוק בהצלת 

נפשה עד"ז כיון שאפשר לה במאי דקיל 

מיניה", כלומר גם אם היה מקום להתיר 

קו"נ, בכ"ז כיון שאפשר יעגונה זו משום פ

להצילה באיסור יותר קל, בביאת גוי, אין 

 הצילה באיסור החמור, ולשדכה לישראל.ל

עוד בלשון תשובתו של החת"ס, הובא 

, וכן הובא שם ישוב לעיל בשער ג סימן לה

לשאלה, למה לא נתיר שהרי סו"ס יש 

 עכשיו לפנינו פיקו"נ?

עין זה מצינו גם בשו"ת אגרות משה כו

)יורה דעה חלק ב סימן נט(, שדן לגבי 

ם, וכתב: להכניס חולה נפש למוסד של גויי

"...אך אולי יש לדון מצד מחלתו אם יאמרו 

קוח נפש, כגון יהרופאים שיש בזה ענין פ



1078 

 

  

דעלול מזה להרוג את עצמו באם יהיה לו 

איזה צער, או דיעבור על דברים שאסורים 

גם בדיני המדינה ולא ישמע למשטרה ויריב 

א מזה שיהרגוהו, או שיאמרו ועמם עד שיב

ה לו דעצם המחלה היא סכנה שבא

מקלקול שבמוחו וא"א לרפאותו אלא 

במקום ההוא שלא מניחים להכניס שם 

אוכלין ממקום אחר ויהיה מוכרח לאכול 

מאכלי איסור אף שאין צורך בזה לרפואתו, 

שודאי היה מותר בחולה שיש בו סכנה 

להביאו לשם ויהיה מותר לו לאכול כפי 

הצריך לו לאכול אם מצב מחלתו יצטרך 

ו, ואם גם בזה איכא סכנה לאכול כל צורכ

אבל מסתבר לע"ד היה אולי מקום להתיר. 

שהוא רק לאדם כשר שלא יאכל אלא כפי 

מה שיתנו לו ויאמרו שזה מוכרח לאכול, 

אבל באדם שלא זהיר באיסורין וכשיהיה 

שם להתרפא יאכל גם לתאותו דברים 

האסורים אף שאין צורך לרפואתו יהיה 

או דלפ"ע . ואף שגם לאסור להביאו לשם

אם היה שייך להזדמן שיצטרך לעבור על 

קוח נפש היה מותר, שלכן ילפ"ע בשביל פ

היה לן להתיר להביאו שם אף שיש לנו 

איסור דלפ"ע להביאו לשם, מכיון שא"א 

לרפאותו מהסכנה במק"א, מ"מ נראה 

חולה כזה שיודע  סיכנהוא"כ ל שאסור...

שכשיהיה בבית חולים שמאכילים איסורים 

ה לעבור אף כשאין צורך לרפואתו יתאו

ולא יוכל להגביר על תאותו ויעבור אין 

קוח נפש ולא ילהתירו ליכנס שם מצד פ

לחוש למה שיעבור אח"כ, דהא בכה"ג 

שבלא תאוה לא היה אוכל היה אסור אף 

במה שצריך לרפואתו, דדין שהותרו 

קוח נפש מקרא דוחי בהם לא יאיסורין לפ

ולא עדיף מה עדיף ממה שהותרו באנוס, 

שמותר גם לאכול שם באם אין מניחין 

להביא ממק"א ורפואתו הוא דוקא במקום 

זה דנחשבו ממילא גם זה כאילו יש בהם 

צורך לרפואתו, מדבר הצריך ממש 

לרפואתו שהיה אסור כשהיה צריך דוקא 

להתאוות. וממילא אסורים גם אחרים 

להכניסו לשם כשיודעין שיעבור שם 

פואה לסכנתו בשביל איסורים שלא להר

תאותו". ועיין במשנת פקו"נ )סימן עז ס"ק 

 יה"ז יהיב(, שכתב על דבריו: "והנה לפ

חידוש גדול לדינא דמי שאינו נזהר 

בשמירת עיניו והוא חולה מסוכן אסור לו 

להתאשפז בבית חולים מאחר שהם 

מקומות שבהם הפרוץ מרובה, וה"ה 

דלאחרים יהא אסור לסייע בדבר ולאשפז 

דם בבית חולים כאשר אנו יודעים שלא א

יעמוד בנסיון התמידי, וכמדומה שלא 

שמענו מעולם שיחששו לזה, וצ"ע, אכן יש 

לחלק דנידון האגר"מ הוא בנער שאינו 

אוכל מאכלות אסורות כלל ואין לו תאוה 

קו"נ ילזה, אלא דכאשר משום היתרא דפ

יכניסוהו למוסד דעכו"ם אז יאכל מאכלות 

קו"נ יתו, ונמצא דהיתרא דפאסורות לתאו

הוא הוא היוצר להאי תאוה דאיסורא, ובזה 

קאסר באגר"מ, אבל מי שלא נזהר במראה 

קו"נ הגורם לו לחטוא, יעיניו, אין ההיתר דפ

אלא רק שיש לו יותר היכי תימצי לעבור 
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באיסורא, ואין האיסור שעובר שייך לעיקר 

קו"נ, ובזה מודה האגר"מ יההיתר דפ

 .דהדבר מותר"

 ספיקות בגדרי הצלה -סימן סט 
יש להסתפק, האם הצלה מסופקת של שני 

אנשים, עדיפה על הצלה ודאית של אדם 

 אחד

 סימן מילואים) הורתי חדר בספר עיין א(

(, שחקר אם עדיף 'אחד בודאי או ד ק"ס טו

, דרכים' ב כשיש: "ל"וזשניים בספק', 

 ואינו, בודאי ינצל ובשני בודאי ימות באחד

, ילך שירצה שבאיזה והדין, ללכת איך דעיו

 י"ע, אנשים שני להציל כשיכול הדין איך

 לאחד יאמר ואם, הדרך את להם שיראה

 ידעינן אז, לשמאל ואחד לימין שילך מהם

 עדיף או, ימות ואחד ינצל אחד שודאי

 אולי ואז, אחת בדרך שניהם את שישלח

 ל.", עכ"ינצלו שניהם ואולי, ימותו שניהם

 כשיש) עדיף הצלה שבדיני נחליט אם הנהו

 להציל( אפשרויות יתמש אחת רק לפני

 זאת, בודאי אחד מאשר, בספק שניים

 מאחד כבדים יותר בספק ששנים" אומרת

 את להסיט מותר יהיה וממילא", ספק בלי

 לכיוונו, בספק בשניים לפגוע שהולך החץ

 .בודאי שימות מי של

ן עוד ספקות בענין הצלת מועטים מסיכו

 י הכנסת רבים לסיכון מועט"ודאי, ע

 כותהל" ללמוד צריך הדרך זה על וכן ב(

 ,הן וקשות דקותכות אלו הל. ודע, ד"משקל

ע לעיל "וע), מקרים הרבה על לדון דצריך

 10% יש, לצד החץ יטה אם וכגון (,בסימן כ

, כלום יעשה לא ואם, אנשים 10 שימותו

 אחד שמצד, שני אנשים ימותו בודאות

 נחשב, אנשים 10-מ 10% פשוט בוןבחש

 יעשה לא אם שני ומצד, ימות שאחד כמו

 רוב יש יטה ואם, יםישנ ימותו ודאי, כלום

, ימות לא אחד שאף(, 90%) גדול אחוזים

 ברור, רצח איסור נדון לפי חומרת ואם

שניים מ בודאי אחד להרוג חמור שיותר

, שם ובראשונים (.טו) בכתובות עיין, בספק

 גם שיהיה ,גדול דושחי יצא ךכ אם אבל

, בודאי אחד להרוג שהולך חץ להטות עדיף

 יקרה שלא 60% שיש, אנשים 10של  לכיוון

 אחד מת כאן שבחשבון ואף, כלום להם

 רוב יש כי, עדיף עדיין, 4 מתים כאןו

 ר"מו ואמנם .כלום יקרה שלא הסיכויים

 לי אמר א"שליט גוטפריד שלמה רבי הגאון

, ברוצח חומרות וותלהש שאין שמסתבר

, ויתכן שלגבי הצלה, הצלת הצלה לדיני

רבים עדיפא אפילו אם היא מסופקת. 

 בציור שגם ,הוסיף ,לעילד השאלה ולגבי

 יטה ואם, בודאי באחד לפגוע הולך שהחץ

 יש, ימותו אנשים 10-ש אחוז 10 יש לצד

 .שוים המספרים שבחשבון אף, להסתפק

, א"ליטש חסיד גלעד ג"הרה ידידי ואילו)

 להרוג הולך שכשחץ לו שפשוט לי אמר

-ש אחוז 49 יש לצד יטה ואם, בודאי אחד
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, לכיוונם להטות שצריך, ימותו איש 30

ואילו הרה"ג ברכיה ליברמן שליט"א אמר 

לי שכיון שאין הרבים מחויבים ליכנס בתוך 

ספק סכנה בשביל להציל יהודי ממיתה 

ודאות א"כ כמו"כ אין לנו להכניס אפילו 

אדם אחד לתוך סכנה בשביל להציל אדם 

 גם שיש ,עוד ונראה .(אחר ממיתה ודאות

 שהחץ אחוז אחד שיש באופן להסתפק

 לצד יטה ואם, יהודים 10-ב לפגוע הולך

 שעומדים 10 מתוך אחד באדם יפגע בטוח

ע בספר "י. ועיהוד מהם אחד רק אבל, שם

חדר הורתי במילואים בסוף סימן יג שכתב: 

עה אנשים בספק, ואחד אם יש ארב"

ס, יש לנו מתוך הד' "בודאי, הא מדין ס

שניים. וכן בשלושה בספק, ואחד בודאי, 

ל דשלושה חשבינן לה כאחד ודאי ועוד "י

ספק. אך בעיקרא דמילתא דאמרינן האי 

י "ס צריכא ראיה, ועיין בתשובת נוב"ס

ע סימן נד, שכתב דנתגרשה "תנינא אה

עם שנית, פעם אחת ספק קרוב לו, וכן פ

ס, ועיין "לא אמרינן דמגורשת מכח ס

ס בתרי "א קמא סימן ז לענין ס"תשובת רע

 ."מילי

יש להסתפק עוד בהיתר ההטיה מרבים 

ליחיד, כשמסופק כמה אנשים יש בצד 

 שאליו מטה

 מהרבים החץ הטיית בדין לדון יש עוד ג(

לכיוון  הולך שהחץ הדין מה, היחיד לכיוון

טות לצד, אבל יש עשרה אנשים, ויכול לה

מחיצה בצד ולא רואה כמה בדיוק יש שם, 

ויתכן שאין שם אף אחד, אבל יתכן שיש 

. וכן מה הדין 10-שם רבים הרבה יותר מ

כשיש סתירה בין כללי הפסק לבין סברת 

הלב, למשל בציור שרכב דוהר לכיוון 

עשרה אנשים, ושני אנשים שנוסעים איתו 

רכב ברכב מעידים, שיכול להטות את ה

לכיוון המחיצה כי יודעים הם בבירור שיש 

כ יש את היתר "אנשים וא 10-שם פחות מ

א, אמנם הנהג מרגיש שאומרים זאת "החזו

כי רוצים להציל את הילדים שלהם 

, ומרגיש שמשקרים 10-שנמצאים ב

ובאמת מאחורי המחיצה יש הרבה יותר 

 מעשר, ואין היתר. 

לי י כל"בכל התורה מתבררים הספיקות עפ

 ההכרעה אף נגד אומדן הדעת

ומצאתי כעין ספק זה, בספר 'אוהב  ד(

שלום ורודף שלום' שער ז פרק א, שכתב: 

 התורה, התורה בדיני הספיקות בכל הנה"

 בין סתירה וכשיש, מתבררים היאך הגדירה

 האיך התורה הכרעת יש הוכחות שתי

 להיפך הוא הדעת אומדן אם ואף, לנקוט

 הדין הכרעת בתר אזלינן התורה מהכרעת

 משה ולמשל. לחומרא ובין לקולא בין

 שלשה העידו וכנגדם ,שהעידו ואהרן

 נגד היא ההכרעה, בתכלית עם פשוטי

 כשרים עדים שהם מפני, ואהרן משה

 אם אפילו ועוד, קרובים הוו ואהרן ומשה

 מצד נאמנים הם עדות פסולי השלשה גם

 שמצד מבין אחד דכל אף, דעות רוב
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 משה עם שהאמת לודאי ובקר המציאות

 .ואהרן

יתכן שבמצוות לא תעמוד והשבת אבידה, 

י אומדן הדעת, "מכריעים את הספיקות עפ

 כ"כמו בדיני חולה ביוה

 על תעמוד לא תובמצו האם לדון ויש ה(

 אדם שרואה מי והיינו, כן דנים כ"ג רעך דם

 שני שם ועומדים, מדמם הרצפה על מוטל

 ורפואתו החול שהוא אומר חדא, אנשים

 להניח שצריך אומר והרופא ,דם הקזת י"ע

, חייו ינצלו כך י"וע שעה חצי עוד לדמם לו

 לא אם ולהיפך ם"שלהד לו אומר והשני

 בזה אין דלכאורה. ימות הוא הדימום יעצור

 היכי תמצי אלא' נאמנות' דיני של נידון

 לסוגיא דומה ממש וזה, האמת לברר

 ולהבח שדנים.( פג דף) יומא כתמסב

 בין דעות שחילוקי, לאכול צריך אם כ"ביוה

 של ולא אומדנא של כענין נידון רופאים

 סימן ח"או) ע"בשו נפסק וכן, נאמנות

 בין זה בדבר ויכוח יש אם ז"ולפי(. תריח

 משה בתר ניזל, פשוטים' להג ואהרן משה

 לא למצות בנוגע רק דלא ,ונראה. ואהרן

 םג אלא, כן דיינינן רעך דם על תעמוד

 שראה וכגון. אבידה השבת למצות בנוגע

 שוטף ונהר חבירו שדה של בגדר רצהיפ

 הבית שבעל אומרים ואהרן ומשה, הקרקע

 מיובשת היתה שהשדה משום הגדר פרץ

 ושלשת, מים של גדולה כמות וצריכה מאד

 אמת אינו שזה אומרים עם פשוטי הנערים

 בזה דגם נראה. מהמים נזוקת והשדה

 נידון אינו" האבדה השבת בנחש מה" הנידון

 .אומדנא פי על יוכרע וזה, הלכתי

אבל כל זה הוא כשהספק הוא במציאות 

המחלה, דרכי הרפואה, או במציאות 

האבידה, אבל כשהספק הוא בהלכה צריך 

 להכריע לפי כללי ההכרעה

 אדם, שבדברים החידושאת  ולחדד ו(

 והוא חולה שהוא אומרים ואהרן שמשה

, להצילו שבת לחלל צריך וממילא, יהודי

 שבת לחלל שאין אומרים פשוטים ושלשה

 הם אם, אומרים הם מה תלוי הדין, עליו

 מפני שבת לחלל אסור ,גוי שהוא אומרים

 שאינו אומרים הם ואם, עדות כאן שיש

 דבאומדנא שבת לחלל חייב יהיה חולה

 דיוצא נראה זה ולפי ...מלתא תליא

 של ורבצי לבאר ונתחיל, דקים חילוקים

 ראובן שאם ,הם הפשוטים הדינים. השדה

 מים מקלח צינור ורואה ההר בראש עומד

 להיכן רואה אינו אך ,להעמק ההר מראש

 האנשים את ושואל, מגיע הקילוח

 או לשדה מגיע זה האם למטה העומדים

 רק שאם לו ידוע זה הנה, הנחל לתוך הולך

 שחסרה אלא, השבה חיוב יש ודאי נזק יש

 זו שאלה, נזק יש האם במציאות ידיעה לו

 ויהיה מציאות על שאלה נחשבת בודאי

 הלכות פי על ולא אומדנא י"עפ מוכרע

 שהצינור רואה אם אבל, התורה נאמנות

 של הבעלים האם ושואל שדה לתוך מקלח

 דיני פי על מוגדר זה בודאי, יהודי זו שדה

 לו חסרה לא המציאות שמצד, התורה
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 לו שחסרה אאל, נזק יש שודאי ידיעה

 חיוב יש זה ממון על האם בהלכה ידיעה

 .השבה

וכשיש שני ספיקות, אחד בהלכה ןהשני 

 במציאות, כל ספק מוכרע לפי ענינו

 וא,וה, לדון שצריך נוסף ציור יש אך (ז

 של אחת שדה יש שלמטה יודע כשהוא

 את וכשרואה, גוי של שניה ושדה יהודי

 האנשיםאת  שואל הוא מקלח הצינור

 ב"וצ, הצינור מקלח שדה איזה על למטה

 האיך וממילא שאלה הך לדון האיך

 ,לדון אפשר אחד דמצד, אותה מכריעים

 רואה שאני זו שדה' היא שאלתו שיסוד

 שזו ,'גוי של או יהודי של היא האם, נשטפת

 אבידה השבת חיוב יש אם בהלכה שאלה

 לשאול יכול הוא שני מצד אך, זו שדה על

 היהודי של השדה האם במציאות שאלה

 אין באמת והנה. נפסדת למטה הנמצאת

, מהספקות א"בכ להסתפק שלא סיבה

 ספיקות הם הספיקות שתי נ"דאה ונראה

 חד לפי אם כזה ובציור ,אמיתיים

 הוא אבידה השבת חיוב לו יש מהספיקות

 היא ההכרעה השני הספק לפי אם אף, חייב

 .חייב לא שהוא

 בכלל דעיו אינו שאם, יוצא להלכה כ"וא

 על הוא הספק כלו, שם שדה ליהודי יש אם

 ההכרעה כ"וא ,היא מי של הנשטפת השדה

 שהשדה וכשיודע .הכשרים כהעדים היא

 המים האם ברורה ידיעה לו ואין יהודי של

 כל כ"א, לנחל הולכים או שדה שוטפים

 לשדה נזק יש האם במציאות הוא הספק

, המציאות הכרעת כללי י"עפ יוכרע וזה

 אחת שדות שתי שיש יודע הוא אם לוואי

חת שא ויודע, יהודי של ואחת גוי של

 בין ספק כאן יש, איזה יודע ואינו נשטפת

 חתא וכל, נ"כמש במציאות ובין בדין

 .חיוב שיש כריעת מההכרעות

ובכל מקום צריך לדון מסברא, באיזה ספק 

 יש להסתפק

 ולומר, זה בציור לחלוק מקום היה והנה (ח

 דכיון, הספיקות בשתי קיםמסתפ שאין

 יש לראובן האם במציאות הספק לידת דכל

 זו שדה שרואה י"ע נהיה ממון היזק

 נולד המציאותי הספק שכל דהיינו, נשטפת

 השדה טפוןיש את רואה שהוא י"ע

 הלכתי ספק שזה, היא מי של ומסתפק

 על אבידה השבת חיוב יש האם ,ביסודו

 ספק כללי לפי להכריע צריך כ"א ,זו שדה

 שתי דכשיש, נכון זה שאין נראה אבל. זה

 יש מהן שבאחת יודע והוא בבקעה שדות

 את להסתפק דררא הוה גופא זה, שטפון

 אחת שדה לו שיש לראובן האם ,הספק

 יש אמנם. ממון היזק כעת יש זו בבקעה

 באו אם דלכאורה, כן דנים כמה עד לדון

 ברורה ידיעה להם שיש ואמרו עדים שתי

 יש שעכשיו העולם בכל אחת שדה שיש

 להסתפק סיבה מהווה אינו זה, שיטפון בה

 מה ב"צ כ"וא. לראובן הפסד יש האם

 שיעור יש בודאי לכאורה אבל. בזה השיעור

 כ"שע, גויים של שדות הרבה כ"כ שיש
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 השדה מי של רק הספק לדון צריך

 .הנשטפת

 שקיבל יהודי ברופא גם יהיה זה וכדוגמת

 שלו המטופליםמ שאחד ,בשבת הודעה

 האם לברר ומנסה ,נפש פיקוח של במצב

 אם והנה. השבת לחלל לו ומותר יהודי זה

, יהודי מטופל לו שיש ידיעה שום לו אין

 חרום המצב על הוא שהספק דנים כ"ע

 ספק שזה, גוי או יהודי זה האם, לו שהודיעו

 מטופל לו שיש יודע הוא ואם. בהלכה

, גוים של מועט מספר לו יש אם, יהודי

 שאחד שהידיעה לדון אפשר בודאי

 נחשב, חירום במצב שלו מהמטופלים

, נ"פיקו במצב ראובן האם להסתפק כדררא

 של מאד גדול מספר לו יש אם אבל

 לדון צריך רהלכאו, יהודים לא מטופלים

 שההודעה האדם אם רק הספק את

ל הספר ". עכ"גוי או יהודי אליו מתייחסת

 'אוהב שלום ורודף שלום'.

לכאורה מותר להטות חץ מאדם שפרש 

ממאה גויים וארבעים יהודים, לכיוון אדם 

פ "שפרש מאלף גויים וארבעים יהודים, אע

 שלהלכה שניהם נידונים כגויים

עוד יש לדון, אם מותר להסיט את החץ  (ט

מאדם שפרש מקבוצה של רוב גויים 

ומיעוט יהודים, ואנו לא יודעים מי הוא, 

רש מקבוצה אחרת של לכיוון אדם שגם פ

רוב גויים, רק שבקבוצה האחרת הרוב של 

הגויים היה הרבה יותר גדול, שמצד הדין 

שניהם גויים, רק לפי חוקי ההסתברות כעת 

החץ הולך לפגוע במי שיותר סיכויים שהוא 

יהודי. ולכאורה מותר, כי על אף שאסור 

להרוג סתם גוי, וגם מסתבר שאסור 

י שני, ואולי גם להטות החץ מגוי אחד לגו

אסור להטות החץ שהולך להרוג הרבה 

גויים, לכיוון גוי יחיד, כיון שאחרי שאין דין 

להציל את הגויים, מה לו להתערב ולגרום 

ד "ז בנד"מיתה לסתם גוי שעובר בצד, בכ

יש סיבה שאולי מציל יהודי, שהרי פרש 

 מרוב קטן של גויים.

אבל יש לעיין, האם יש להטות חץ מאדם 

וכרע דינו כיהודי על פי רוב גדול, לכיוון שה

 י רוב קטן"אדם שהוכרע דינו כיהודי עפ

אבל יש לעיין בציור שאדם פרש  (י

מקבוצה של רוב יהודים, והרוב היה גדול, 

יהודים היו שם, ובצד  99%וכגון שהיו שם 

הולך אדם שפרש מקבוצה שהיו בה רק 

של יהודים, האם מותר לו להטות את  51%

או כיוון שנקבע שלשניהם יש דין של החץ, 

יהודי, שוב חוזר הדין שאסור להטות חץ 

 מיהודי אחד ליהודי שני.

וכעין ספק זה, האם ההסתברות משפיעה 

אחר הכרעת ההלכה, יש להסתפק, האם יש 

להעדיף להאכיל חולה, מערימה של אלף 

חתיכות בשר כשר וחתיכה קבועה של 

ות נבילה, יותר מערימה עם מאה חתיכ

 כשרות

ל בפרק ב, "והנה כעין זה דן בספר הנ (אי

 שלאחת ,איסור ספק חתיכות שתי"ל: "וז

 האם, אסורה שהיא הסתברות יותר יש מהן
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 ששמעתי כמדומני - הקל הקל דין בזה יש

 במי להסתפק ,א"שליט לנדו ד"מהגר

 מחמת בשר של חתיכה לאכול שצריך

 חתיכות של ערימות שתי לפניו ויש, נ"פיקו

 קבועה אחת חתיכה יש שבשתיהם ,רבש

 חתיכה יש מהן שבאחת אלא, נבילה של

 של חתיכות אלף יש ובשניה כשרה אחת

 לאכול עדיפות יש האם, כשר בשר

 בזה דהא, חתיכות אלף בה שיש מהערימה

 או, איסור לו יזדמן שלא הסיכויים רוב

 של דאורייתא ספק דשתיהם כיון דנימא

 ומה דלהב אין, מחצה על כמחצה קבוע

 לפי היתה השאלה ולכאורה. ]יעשה שירצה

 קבוע הוי ניכר שאינו שקבוע השיטות

 [מדאורייתא

י רוב "וכן יש להסתפק כשהוכרע עפ

לאסור, האם להעדיף לתת לחולה מבשר 

 שפירש מרוב קטן של איסור

 גם להסתפק ממנו ששמעתי וכמדומני (בי

 ,חתיכות שתי כלומר, רוב של באופן

, גדול מרוב ואחת קטן במרו רשהיפ שאחת

 אין דפריש כל של הבירור מצד דלכאורה

 או כשר ואחד טריפה שתים בין הבדל

 האם לברר וצריך, כשר ואחד טריפה מיליון

 שיש מהערימה לקחת נ"בפיקו עדיפות יש

 סיכויים פחות דיש, שאסורים שתים רק

 קמן דליתא ברובא וכן. איסור על שיעבור

 רוב בין הבדל יש האם, לאיסור רוב כשיש

 ...גדול לרוב מועט

אבל זה ברור, שעדיף לתת לחולה בשר 

י רוב, מאשר בשר "שהוכרע לאיסור ע

 שאסור בוודאי

 בירורים בשתי הדיןאת  שנבאר וקודם (גי

 באופן לברר צריך, מהשני חזק יותר שאחד

 ספק והשני ,ודאיאסור ב הוא שאחד

 והנה .רוב י"ע כגון ,בודאי לאיסור שהוכרע

 מ"מ אבל ,בודאי אסורים ששניהם אף זהב

 י"ע שהוכרעה שהחתיכה צד שיש פשוט

 יש האם לדון צריך כ"וא, כשרה היא רוב

 בזה גם והנה. שהוכרע זה לאכול עדיפות

 בין חילוק באמת אין האיסור חומר מצד

 להעדיף צד יותר יש שבזה אלא, שניהם

 יש בודאי דהא, רוב י"ע שאיסורה החתיכה

 עוד,ו, לעבור לא האמת מצד סיכוי יותר

 ודאי ואינו בספק הכרעה ס"סו הוא שרוב

 .ממש

ואף שאין ענין לאכול דבר שמותר בוודאי 

י רוב "כדג, מבשר שהוכרע להיתר עפ

שאינם טריפות, שם שאני דזה גופא היתר 

נ, "התורה, אבל בדחיית האיסור מצד פיקו

יש להעדיף לדחות את האיסור שהוכרע 

 מצד רוב בלבד

 צריך שבודאי לטעון שמעתי והנה (די

, רובלהאכיל את מה שאסור רק מצד 

 לאכול למה כ"וא ,כשר שזה צד יש ס"דסו

 שיש משהו לאכול אפשר אם נבילה ודאי

 סברא יש אםיש לדון ה אבל. כשרות צד בו

 שיש במקום שאף ,התורה פי על כזאת

, ממש לודאי לדמותו אין ודאית הכרעה
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 אינה שההכרעה צד בחשבון לקחת וצריך

 שחוטה בשר לפניו כשיש ,כ"אש . כיוןנכונה

 או הדג יאכל אם מ"נ שום לו ואין ,ודג

 שלא כדי ,הדגאת  לאכול עדיף, הבשר

. טריפות אינם בהמות שרוב מה על לסמוך

 וכמדומה, כן הדברים אין שבודאי וכמדומני

 עליון קדושי רבותינו רוב על שמענו שלא

 רצו שלא משום ,בשר מלאכול שנמנעו

 ואף. באונס טריפות במיעוט ליכשל

 שלפי שכיון לדחוק שאפשר שידעתי

 בישרא אכילת( .עב ק"ב' )בתוס המבואר

 על החמירו לא כ"ע ללימוד מועיל דתורא

, באיכות תורה ביטול חשש במקום' ענין'

 אכילת שכל לאוקים דחוק שזה נראה אבל

 להעיר ויש. כזה באופן רק היה שלהם בשר

, חלב שתיית על גם יש שאלה תהשאו עוד

 חלב ששתיית מפורש מצינו לא ז"וע

 לא בזה וגם, משקאות משאר יותר מועילה

 מקום שיש נראה אכן ...שהקפידו שמענו

 תורה של בירור דכשיש, ביניהם לחלק

 שזה היא הדין הכרעת ,מותר שהבשר

 להמיעוט לחשוש ענין אין וממילא ,מותר

 כשאנו בלא. התורה של הדין גופא דזהו

 מותר אינו הדבר דבאמת, נ"פיקו בדין דנים

 דוחה ישראל של נפש שפיקוח אלא

 לדאוג עליו שמוטל ל"י כ"וא, האיסור

 .ל"עכ "ודאי איסור שפחות מה שיעבור

ד מוטל עלינו להטות את "ולכאורה, גם בנד

ע "החץ למי שפחות סיכוי שהוא יהודי, וצ

 בכל זה.

מן שליט"א וכתב לי הגאון רבי ברכיה ליבר

שלגבי כל דפריש מרובא פריש יש 

מחלוקת בין הכרתי ופלתי להפרי מגדים, 

שדעת הכרתי בסימן קי ס"ק יג הוא שכל 

דפריש הוא לא וודאי אלא התורה התירה 

דבר זה, וכל שיצטרף לזה עוד ספק יחזור 

הדבר לאיסור וודאות, ואילו דעת הפרי 

מגדים בשפתי דעת ס"ק לז שהוא ב'תורת 

י', ולכן לפי דעת הפרי מגדים כיון וודא

שהוא ודאי אז אין נפקא מינה האם אוכל 

שהרי שניהם אסורים  –את זה או את זה 

ומילקא לקי עליה, ואילו  –בתורת וודאי 

לדעת הכרתי ופלתי יש לומר שגם בזה 

אומרים הקל קל קודם כיון שלא מלקים 

 עליה.

אולם כל זה ברובא דאיתא קמן, דהיינו 

ן הרוב כשירות או טריפות, אבל שפירש מ

ברובא דליתא קמן דהיינו מה שאמרו ריש 

חולין שהולכים אחר רובא כגון שרוב 

שם  –בהמות כשרות הם ולא צריך לבדוק 

הוא הלכה גמורה שהיא כשירה, ולכן אין 

נפק"מ בין אם יש משהו אחר לאכול או לא 

שזה דין שקבעה התורה שלא צריך  –

 פה. לבדוק שאולי היא טרי

 

 דינים העולים מסימן סט:

א. יש להסתפק האם הצלה מסופקת של שני אנשים עדיף מהצלה ודאית של אדם אחד )ס"ק 

 א(
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 ב. בדבר שתלוי במציאות צריכים ללכת אחרי אלה שבקיאים בדבר )ס"ק ה(

ג. יש להסתפק בדין 'הקל הקל קודם' האם הולכים אחרי מה שמסתבר במציאות או שהולכים 

 הלכה )ס"ק י( אחרי ה

נחלקו הפוסקים האם 'כל דפריש מרובא פריש' הוא בתורת וודאי או שהוא רק בתורת ספק, 

 ונפק"מ אם הצטרף לזה עוד ספק )ס"ק יג( 
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 לקט מתוך מכתבים שנשלחו ל'יומם ולילה'
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