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ואמר לו , והלך לאחד מגדולי הדור, ראובן חלה במחלה קשה
באותו שטר , ביחד עם החמץלגוי את מחלתו למכור שיש עיצה 

  ?האם יש ממש בעיצה זו . וכך עשה.המכירה
   

  א......................................................................... שעליהן יש לדוןהתמקדות על הנקודות העיקריות. א

  ב..............................................................................................כמה מקורות לעניין זה: משנה הלכות. ב

  ד..................................................................................."חפצים רוחניים"מקרים נוספים של מכירות . ג

  ה................................................................................................................לתת חיים במתנה לחברו. ד

  ו..............................................................................................מכירה מועילה גם בהתלוצצות הקונה. ה

  ו........................................................................................האם מותר למסור נפשו להצלת יהודי אחר. ו

  ח...............................................................................................................נתינת קיתון המים לחברו. ז

  ט..............................................................................................ההיתר בגוי למסור נפש להצלת אחר. ח

  י.........................................................................................אם שייך מעשה קניין בעבירות ומחלותה. ט

  יב............................................................................................חיפוש מקורות בקניית מצוות ועבירות. י

  יג...........................................................................................................ערבות ולא קניין: ם"מהרש. יא

  טו...............................................................................א להקנות שכר תורה לחברו"פשט בדברי הרמ. יב

  טז..........................................................................................................................סיכום ומסקנות. יג

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  קדות על הנקודות העיקריות שעליהן יש לדוןהתמ. א

, במהלכים עיוניים של חושן משפט שדרכם של שיעורים אלו לעסוק נקדים ונדגיש

ואין , אין כאן חפץ למכירה שכן, שהקניין אינו מהסוג הרגילובסיפור זה נראה לכאורה 

  .' וכוגמירות דעתולא מהלך קנייני ואין כאן , בעלות על החפץכאן 

  

וגם התוצאה היתה , )כפי שביררנו( מאורע אמיתיהסיפור שבכותרת מתאר  – אמנם

ודות על הניסים להובוודאי שיש , בערב פסח לאחר מכירת החמץ האיש נרפאש

  גליון מספר

 545  

  מכירת מחלתו לגוי יחד עם החמץ
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, מופת או סגולהנראה יותר כאלא שהמהלך במקרה זה . תחזק באמונת חכמיםולה

י "רכו להסתיר את ברכותיו עשד, וכך שמענו גם מאנשים הקרובים לרב( ברכתו של הרבהתלויים ב

  .)שאינם עומדים במבחן ההלכה, ואין מה לחקור מבחינה הלכתית דברים שהם סגולות, דברים צדדיים

  

ברשימת ,  הנדונים בספרות ההלכתיתבריבוי המקרים, בעומק נושא זהאולם לאחר עיון 

, רותכוללת גדולי עולם במהלך הדוה – בעד ונגד – המתייחסות לנושא זה המקורות

ושאי , יש ממש בנדון זההחלטנו ש – ס"ודבריהם מתובלים בראיות מהתורה ומהש

  .וממילא הוא ראוי להעלותו על שולחן מלכים, אפשר להיפטר מזה בלא בחינה מעמיקה

  

כולל , תוך דילוג על השאלות הנספחות למקרה שבכותרת( על מכונההמחודשת ונעמיד את השאלה 

, )ב"קלקול חוקיותו של השטר וכיוצ, הכנסת תנאי שלא על דעת הצד השני, צורת הקניין בשטר המכירה

   :כדלקמן

את , את עבירותיו, אדם רוצה למכור לחברו או לגוי את מחלתו
  ?האם זה אפשרי. ב"מצוותיו וכיוצ

  

משהו הרי המחלה שלו אינה  – מה בדיוק אדם קונה או מוכר – ויש להקדים ולהבין

, נסיונות, עבירות( מחמת סיבות אלוקיות היא באה אליו  אלא,אקראי שלא קשור אליו

האם אדם ? חלק מהותי מהאדםוכי כיצד אפשר למכור דבר שהוא , )ב"תיקונים וכיוצ, תפקיד

  ?תכונותיו ומידותיויכול למכור את 

  

  .בעניין זה  המפרשים והפוסקיםדברי נלמד את המשך השיעורבו

  

  :תהיה כדלקמןחלוקת השיעור 

, מחלות( למכור ולקנות אביזרים רוחניים אלוההיתכנות ללמוד את  :שלב ראשון •

  . )'שנות חיים וכו, עבירות, מצוות

  .באילו מעשים ובאלו כלים, היאך חל הקניין, אופן הקניין להבין את :שלב שני •

  

  ות לעניין זהמקורכמה : משנה הלכות. ב

את למכור יש מציאות אל אם נש )ה"כ-ב"חלק י, ל"קליין זצ ר מנשה"לג( משנה הלכות ת"בשו

או סתם עניין של , שיש בזה משום דרכי האמוריאו , והשואל הוסיף אם זה רציני( רחדם אמחלתו לא

  .)...שטות
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לגבי המעשה  ):ו"במסכת שבת דף ס( העברת מחלתו לנמלהבסוגיית  ס"שמהוהביא מקור 

שתוקפת אותו : י"וברש( "אשתא בת יומא"לגבי המחלה הנקראת , בשם אימואביי שהביא 

וכי חזי : ...ונצטט את לשון הגמרא ,רשת דרכיםשיש עיצה לשבת על פ – )בכל יום

 וליסתמיא באברא ,לישקליה ולישדייה בגובתא דנחשא – שומשמנא גמלא דדרי מידי

  טעונך עלי וטעונאי עלך: ולידריה ולימא ליה, ולברזוליה,וליחתמי בשיתין גושפנקי

ויקח אותה , שנושאת משא כלשהו, עד שתגיע לשם נמלה גדולה, ב על פרשת דרכיםשיש: י"י רש"תרגום עפ(

, וינענע את השפופרת, זפת וטיט, ויחתום אותה בחותמות רבות של שעווה, וישימה בתוך שפופרת של נחושת

היא  – המחלה שלי: דהיינו, והמשא שלי, היא עלי – המשא שהיית נושאת:  את השפופרת עליו ויאמרוישא

 שהנוסח שאומר לנמלה אמר ליה רב אחא בריה דרב הונא לרב אשי – ובהמשך .)...ייךעל

ונמצא , תולעם הנמלה את מח" החליף"שכן יש חשש שכבר אדם אחר , אינו מספיק טוב

  ...אלא עדיף שיאמר שמהיום המשא שלך ושלי עלייך, מקבל עליו את מחלתו של חברוש

  

 )אלא גם, לא רק שאפשר לתת את מחלתו על בעלי חיים( רואים מכאן המשנה הלכות שולומד מכאן

קח יי מעשה כזה י"ייתכן שע – שהרי לפי דברי רב אחא( החלפת המחלה עם חברושיש מושג של 

  .)לעצמו את מחלתו של חברו

  

וסמך אהרן את : ")א"כ, ז"ויקרא ט( סמך במקרא שיש לעניין זה נה הלכותמשהוסיף הו

ת בני ישראל ואת כל פשעיהם וונוודה עליו את כל עו והת,ו על ראש השעיר החיישתי יד

יש ומשמע ש". תי המדברהי ונתן אתם על ראש השעיר ושלח ביד איש ע,לכל חטאתם

  .  להעביר את הצרות שלנו על בעלי חיים,דבר כזה

  

  :כדלקמן, המביא שני מקרים, )ה"סימן תמ( ועוד הביא מקור בספר חסידים

?  למה פניך זועפים:רו חבמר לוא, שהיה יושב ועצבעשה בנכרי אחד מ: מקרה א •

מר  א.והסוס אצל בהמה טמאה, שראה בחלום שהיה רוכב על סוס אדוםאמר לו 

יתן ת אם : החלוםפותרלו אמר .  זהו שימות מהרה וירכיבוהו במיטה:רו חבלו

 ,על מנת כן אתן לך: ואמר לו והסכים בעל החלום. ך ממך חלומאקנה,  לשתותיל

ומת פותר החלום ביום , ונתן לו לשתות, וקיבל עליו, לומי מכור לךשיהא ח

  .השני

ה לי קֶנ ַּת:ואמר לו , מתלוצץהשניוהיה , תוחד היה חולה עד מודם א א:מקרה ב •

,  מחוליומיד עמד החולה .ל אתן לך" א. לי כך וכךי שתשלם"ע, החולי שלךאת 

 . חלה ומתהשניו
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 על )א"ונמצא בסימן תרפ, א המשנה הלכות לא הביאשאותו ל(  מקרה בספר חסידיםויש עוד •

 ואמרה , והרגישו וידעו שאשה יהודית עשתה לו,היה בוכה בלילהשתינוק אחד 

 שכישף אותו פלונית ואנכי יודעת לרפאותו , הנה בני בוכה:אם התינוק לחכם

 : אמר לה החכם. ויחזור החולי על אותו ילד שהיה החולי עליו תחילה,יבכה שלא

חלה ואמו העבירה בכישוף את ' אילד : ביאור המקרה(... הילד לא חטא – המו חטאאם א

מאחר , החכם לא הניח לה ו',א להעביר בחזרה את החולי לילד 'רצתה אימו של ב. 'בהחולי לילד 

  .אפשר להעביר חולי מאחד לשנישמצד עצמו ומכל מקום מוכח . )שהילד לא חטא

  

, )ב"מ-י אות ח'ר חיים פאלאג"לג( נפש חייםשציין לספר  )שם( מקור חייםלהגהות ועוד ציין 

, ונתרפא החולה, מכר החולי לאחרו, ושם הביא מקרה באדם שהיה חולה באבעבועות

: ועל זה נאמר,  ונפל למשכב בזה החולינכנס הלוקח במקומוכ "ואח, ורפואה עלתה לו

  .יצילנו רחמנא מהאי דעתא, אל תיתן את פיך להחטיא את בשרך

  

  "חפצים רוחניים"מקרים נוספים של מכירות . ג

  :כדלקמן, בעניינים אלו וליקטנו מקרים נוספים

וגם אני : הוסיף )על ספר חסידיםברית עולם הובא גם הוא בהגהות ( א"בהגהות החיד •

והמוכר נתרפא והקונה תיכף , שמעתי מאדם גדול שראה בעיניו גוי שמכר החולי

  . רחמנא ליצלןנלכד בחולי

בסימן ( מ אלשקאר"מהרת "הביא את דברי שו )ב – ו"יורה דעה סימן רמ( ובברכי יוסף •

על אדם  )בתשובה בכתב יד( ט"המהרימו, )ז"בתשובה סימן ט( מעשה חייא והרב, )א"ק

 )פרשת וילך, ח אלפנדרי"להר( אש דת והביאו בספר ,לוויתןסעודת השמכר חלקו ב

 כתב על זה שזה דבר רוחני ולא חל עליו משא ) סימן זחלק א יורה דעה(ת מבשרת ציון "ובשו[

  . ]ומתן וראוי להענישו על שזילזל בסעודת הלוויתן

 למרן הקהילות חיי עולםוהובא גם בספר , ד"קע-בחלק ה(  כתב במקור אחרנה הלכותמשוה •

אדם שמכר ב, א"על מקרה שהיה בתקופת המהרש )א"חלק א פרק י, ל"יעקב זצ
 ולאחר שנפטר הקונה, ירה גדולה שעברלשותפו בכסף מלא עב

ונפסק הדין שילך , ד של מעלה על אותה עבירה"חייבוהו בבי –
ופסק הרב שהדין עם , א"לדין תורה עם שותפו אצל המהרש

  . ומשמע שהמכירה חלה,המוכר

קנה ממנו רו ו לחבמכר עבירותיוש דםנשאל בא )ז"פ-לק דח( ת באר משה"שובו •

ספר חסידים דלעיל שמכיר במכירה דברי את ביא  וה, בסכום מסוייםמצוותיו

 "איש בחטאו יומת"אבל בעבירה הרי כתוב ש, דווקא בחולי אלא שכל זה ,כזאת
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הרי זה  – העבירהאת ון שקנה וכיואולי יש לומר ש .ואין מיתה בלא עוון

 לשום פוסק וגם לא מצאנו( אין שליח לדבר עבירה הרי .א: לא שיש לדחות א".חטאו"

 .העבירהכבר  תהעשלאחר שנ וכל שכן כאן שמדובר .ב. ...)שכר הוי שליחבששיאמר 

  .ןי קניא מועיל בו שלדבר שאינו מסוים  הרי זה.גועוד 

 נשאל מאחד על דבר כהן שיש לו חולי )ט" שליורה דעה סימן( ם סופרת חת"שובו •

 שיתן החולה את ידו ליד ערל מת ויאמר , ונמצא בספר שיש לזה תרופה,נכפה

 וכבר ניסה אחד רפואה זו , קח ממני החולי שאינו מזיק לך ולי אתה מטיבו:לחש

 . התיר לעשות רפואה זוס"והחת .ונתרפא

 .יכול לקבל על עצמו עונש חברו שאדם כתב )ח"קנ-לק יח( שבט הלוי ת"שווב •

משיח ה ש)ח"צדף סנהדרין במסכת (הגמרא  ומ)' ה,ג"ישעיה נ(מהנביא ראיה  והביא לזה

  .)דלעילן "הרמבוכבר הקדימו ( רים לכפרת ישראלסוימקבל י

  

, יש משמעות למכירת מחלות או עבירות לחברוכמה מקורות חשובים שומכל זה למדנו 

  .)"סעודת הלוויתן"כמו ( קניינים רוחנייםיש מושג של קניה ומכירה של וכן 

  

  לתת חיים במתנה לחברו. ד

חלו או נטו למות ש , לדורותםםבתולדות עם ישראל על גדולי עולוידועים המקרים 

וכי האדם הוא בעל הבית : נשאלוגם כאן ( והעניקו להם מחייהםובאו אחרים , מסיבות כלשהם

כנוטל את חייו בידיו ומאבד האם אין זה : וביותר, שיכול להעניקם לאחרים, והחיים נמצאים בידוכי , על חייו

  .)...קות יותר מהשאלות אלא שהשאלות טובות והעובדות במציאות חז?עצמו לדעת

  

  :כמה עובדות ידועות ומפורסמות של נתינת חיים לאחריםולהלן 

ה זה ספר תולדות "ד, א"בראשית רמז מ( ילקוט שמעוניהמובא ב – המקרה הידוע ביותר •

ויעויין שם ( דוד המלך שנה מחייו עבור 70שנידב אדם הראשון הוא על  – )אדם

והעניק , ונענה בחיוב,  יש מתנה ברקיעאם' ושאל את ד, שעות'  גשקצובים לו, דוד המלךאת ראהו שה

 וחתם עליו הקדוש ברוך הוא ומטטרון ,ביא את השטר וכתב עליו שטר מתנהוה, ו שנים משנותי70

  .שאפשר לתת מתנה של חיים לאדם בשטר כתוב וחתום כ מוכח"א, )ואדם

 היה אברהם אבינו ש)קסחלק א דף פרשת וישלח ח(בזוהר מובא  – ולגבי אותם חיים •

שנה  180 היה צריך לחיות יעקבו,  שנים לדוד המלך5 שנה ותרם 180צריך לחיות 

 37 ותרם , שנים כאביו יעקב147 היה צריך לחיות ויוסף , שנים לדוד28ותרם 

במדבר ( א"כבר הקשה החידו( שחי דוד המלך שנה 70 והם ביחד ,שנים לדוד המלך
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ותירץ שיש שנים פגומות  , לשנות דוד המלךכפילות מקורותזה  שיש ב)קדימות מערכת דק אות ו

  .)יעויין שם, י חטאיו"לאדם עפ

 – שכאשר חלה, ה"ע )ט"הגרנ( רבי נפתלי טרופל על "זצז אויערבך "סיפר הגרש •

, שנות חיים עבורוכמה  וכל אחד נתן ," חייםמגבית" עשו תלמידי ישיבת ראדין

  ...דקה אחתוהחפץ חיים נתן 

השער סיפר באריכות על תפילתו של  )בהקדמת בן המחבר( ער אפריםובספר ש •

  .מת תחת בנווהוא , ותפילתו נענתה, שהמחלה של בנו תעבור אליואפרים 

' עמ" הכל לאדון הכל"ומופיע בספר , המשגיח מקמניץ( ל"ר משה אהרן שטרן זצ"סיפר הגו •

ל הרב יעקב יוסף חתנו ש( ט ליפמן שטרן"הרב יו, על מחלת הכליות של אביו )299

ל אם "התייעץ בחפץ חיים זצ – הרב יוסף שטרן – ושסבו,  בלבד26בגיל  )הרמן

ואכן הבן הבריא וחי , והחפץ חיים השיב בחיוב, מותר לו לתת את בריאותו לבנו

  .והאב חלה במחלת הכליות והלך לעולמו,  שנה31עוד 

ועל , ל" זצץ חייםהחפמסופר על מחלתו של  )250' עמ( בשבילי ראדיןוכן בספר  •

ואמר לתורם שלא יחסר לו , והחפץ חיים ידע מזה, שתרמו עבורו שנים נוספות

  .מה שתרם עבורו

  

  .נתינת שנות חיים במתנהשיש מושג של  – עובדות בלבדי "ע – ולמדנו

  

   בהתלוצצות הקונה גםמכירה מועילה. ה

 י רצינות וליצנותאחד הצדדים מפגין איתנת לביצוע כאשר אם עיסקה זו נויש לברר 

  ? לביצוע העיסקהההסכמה ובזמן הקנייןבזמן 

  

אדם לגבי ה )'מקרה ב, לעיל(מספר חסידים כבר הבאנו ראיה מהמקרה שציטטנו ולכאורה 

 אינוקונה ה שאפילו כש ומשמע במקרה זה. וקנה ממנו את חוליו,התלוצץ על חברוש

מכירה  שמכירה זו היא הרי, הוא מתלמרות זאת  – מתכוון ברצינות שהמכירה חלה

מה שקובע ו, במכירה רגילה אי אפשר לטעון שלא התכוונתי ברצינותוכמו ש, גמורה

לכן  – דברים שבלבהם של המוכר או של הקונה המחשבות אילו  ו,בלבדהקניין הוא 

ומועילה גם , המכירה היא מכירה חלוטהש, הוא הדין במכירת מחלותפשוט לומר ש

  .כשהמוכר היה מתלוצץ

  

  האם מותר למסור נפשו להצלת יהודי אחר. ו

  .לתת את חייו ליהודי אחריהודי היתר למה ה, בהלכהויש לבדוק 
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  : את הנקודות הבאות)ד ענף ד"סימן קע, יורה דעה ב( וכתב האיגרות משה

  .אסור – י שימות תחתיו"עלהצילו  רוצה חברוו, אדם פלוני להיהרג על אם נגזר •

, אסור – עם הארץוהמציל הוא ,  ובעל מעשים חכםתלמידואפילו שהנהרג הוא  •

ויעויין במסכת (  שייך גם בזה"מאי חזית דדמך סומק טפי מחברך"מאחר שסברת 

' ה אין דמו של א"מהטעם שלפני הקב, ברוצח" ייהרג ואל יעבור"ששם המקור לדין , .ד"סנהדרין דף ע

ולהרחבת , מעדיף דמו של זה יותר מזהש, ועל כן אסור לעשות מעשה בידיים', חביב יותר מדמו של ב

  .)"ם לחברויחיוב להעניק נעלי"ח "למסכת בבא מציעא סימן יאוצר העיון הנושא יעויין בספרנו 

שהרגם פוס על האחים לוליינוס ופ ):ח"במסכת תענית דף י( ומה שדיברה הגמרא •

תרא במסכת בבא ב(שעליהם אמרה הגמרא  )ה בלודקיא"שם בד( י"וכתב רש, טוריינוס

שנהרגו על בתו של מאחר , אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן בגן עדןש ):דף י

וגזרו גזרה על שונאיהן של , ואמרו היהודים הרגוה, מלך שנמצאת הרוגהה

 – והרג המלך לאלו בלבד, ואמרו אנו הרגנוה, עמדו אלו ופדו את ישראלו, ישראל

יש לומר ו ? אסור היאך מסרו את עצמם להציל אחרים אף שהדבר:וקשה

א לורנץ "לגרי( משנת פיקוח נפשיעויין בספר  – ובהבנת ביטוי זה( הצלת הרבים שאניש

ועוד , שביאר שכוונתו או מההבנה שדם הרבים כלפי דם היחיד סומק טפי )ה-ח"א סימן ע"שליט

  .)מ"ואכ, שבזמן מלחמה הלכות פיקוח נפש שונות מאשר בזמן שלום

ספק שלו עושה האין  –  שאפשר שגם הוא יחיהלספקאבל להכניס עצמו רק  •

לכן ו , מאחר שאפשר שיוצלו שניהם,דאי על פלוני שימותונגזר ואילו להחשיב כ

מכל ,  אפשר לחייבו למסור את ספק נפשו תמורת וודאי הצלת חברואף שאי

  . רשאי לעשות כן – מקום

  

את מיתתו תמורת ו, אם המציל רואה את הכסף שמקבל כוודאי – וממילא גם בענייננו

 אינו ראויהגם שאולי , אין לו איסור לעשות עיסקה זוכבר  – חברו לא כדבר וודאי

  .לעשות כן

  

המביא את מדרש עשרה , )ח"אות תרצ( ספר חסידיםוהיא ב, אלא שיש גם דעה הפוכה

, ומתוארת שם פעילותו של רבי יהודה בן בבא להסמיך גדולי ישראל, הרוגי מלכות

רבי ראובן בן ושמו ' והיה שם זקן א. י חוקי הרומאים"ת מיתה עפפעילות שמחייב

וממדרש זה למד הספר . ואמר לרבי יהודה בן בבא שמוכן למות תחתיו, אצטרובול

אם אחד  – ומבקשים להרוג אחד מהם, חסידים שאם באים גויים אל שניים שיושבים

כמו , לא את חברימצווה להדיוט לומר להם הרגוני ו – ח והשני הוא הדיוק"מהם ת
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מאחר שרבים , שביקש שיהרגוהו ולא את רבי עקיבא, שעשה רבי ראובן בן אצטרובולי

  .צריכים לו

  .ח"ה למסור נפשו שיהרגוהו תחת הת"יש מצווה לע: ובקצרה

  

מכירת חייו אולם , של חייו תמורת חיי חברונתינה במתנה הוויכוח הוא לגבי אמנם 

  .לפי כל הדעותרה בוודאי אסו – במתנה תמורת ממון

  

  .)שקונה את המחלה או את המיתה מהחולה(  מבחינת הקונהכל זהו

  

נה משכתב ה – )שרוצה להעבירה תמורת תשלום למישהו אחר, בעל המחלה( וגם מבחינת המוכר

 שחייב אדם ,לישראל אסור למכור אבל ,ם מותר למכור"וקא לעכוודש, )שם( הלכות

 אם יתרצה לוואפי. אסור לגרום לישראל מחלהשל שכן לרפאות את ישראל החולה וכ

שאמר רב אחא שאולי , מהגמרא שהבאנו לעיל, ל שכן הוא וכ.לא ימכרנו לו – הישראל

  .'אדם אחר כבר העביר את מחלתו לנמלה וכו

  

לא מבחינת הקונה , אסור לעשות עיסקה זו – עד כמה שמדובר ביהודי – ולכן בענייננו

  .ולא מבחינת המוכר

  

  נת קיתון המים לחברונתי. ז

במסכת ( קיתון המיםי סוגיית "עפ, של נתינת החיים לחברו, בעניין זהויש עוד להוסיף 

  :את הנקודות הבאות ).ב"בבא מציעא דף ס

 וביד אחד , בדרךםשנים שהיו מהלכי דנה ב).ב"במסכת בבא מציעא דף ס( הברייתא •

מגיע  –ם אחד מה ואם שותה .מתים – שניהם ם אם שותי.מהן קיתון של מים

 ואל יראה אחד מהם , וימותוישתו שניהם מוטב ש:בן פטורא דרש .לישוב

 חייך קודמים – "מךיוחי אחיך ע" : ולימד עקיבאביר עד שבא .במיתתו של חברו

  .לחיי חברך

אוצר העיון יעויין בספרנו  – וליתר העמקה( ויש הרבה מה להעמיק ולפלפל בסוגיה זו •

  .)"חיוב להעניק נעליים לחברו" – ח"ילמסכת בבא מציעא סימן 

את רוצה להעניק אלא שבהקשר של שיעורנו יש לברר מה הדין אם בעל המים  •

  ?האם רשאי לעשות כן, קיתון המים לחברו

או  )ואז אסור למסור לחברו את הקיתון( ציוויהוא " חייך קודמים" הוא אם שורש הנדון •

  .) מותר–וממילא אם מוסר לחברו , ואז יש היתר להשאיר אצלו את הקיתון( היתר
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משנת ובהרחבת העניין בספר , ה"יורה דעה סוף סימן ס, חלק ג( ת מחנה חיים"שוויעויין ב •

 .לתת את קיתון המים לחברושהתיר  )שםפיקוח נפש 

אם נתינת המים מבטאת מיתה  – )דלעיל( האגרות משהייתכן שלפי  – אמנם •

 .סור לתת את הקיתון לחברואניתן לומר שהוא חולק ולומד ש – וודאית

לשלם או לקבל כסף תמורת מסירת ( בין דיון זה לבין הנושא שבענייננוהבדל אולי יש ו •

החיים ולא על , )קיתון המים( המאפשר לחיותהאמצעי שכאן מדובר על , )החיים

למרות , לשני את המיםמותר לתת אכן ניתן לומר ש – ם חילוק זה נכוןוא. עצמם

ממנו את  )או לקנות( אסור לקבלומצד שני , היות מוות במקומושהתוצאה עלולה ל

  .צריך עיוןו, אין זה ספק אלא וודאי כי, המחלה או המוות עצמו

  

  בגוי למסור נפש להצלת אחרההיתר . ח

אין היתר לקנות ואין היתר למכור שלמדנו ו, מחלהמכירת  ראינו מקרים של עד עכשיו

  . מחלות ליהודים

  

את שאדם מוכר  ) המקרה הנחמד שבראש שיעורנוובתוכם( מקריםמה הדין לגבי ה השאלה היא

  .מחלתו לגוי

  

הרי  – ואם לא( אדם אחר  עבור הצלתונפשאת היתר למסור דון בשאלה אם יש לגוי ויש ל

  :כדלקמן, )"לפני עיוור"לכאורה הישראל המוכר לו עובר ב

 ,על איסור מאבד עצמו לדעתבן נח אינו מצווה כותב ש )וה לדומצ(המנחת חינוך  •

אך " ) ה,בראשית ט(ממה שנאמר  ):א"במסכת בבא קמא דף צ(כיון שמקור האיסור הוא 

הרי הדין הוא  ולא נשנה בסיניוציווי זה , "את דמכם לנפשותיכם אדרוש

אלא רק לישראל לא נאמר  – כל מה שלא נשנה בסיניש .)ט"נדף  סנהדרין כבמסכת(

  .ה שלא ליטול את חייוֶוּואינו מצוי שג ומבואר ,ולא לבני נח

כי אינו , אינה מתחילה )בדבר ההיתר לגוי למסור נפש( שאלתנו – לפי המנחת חינוך •

  .מצווה על איסור נטילת נפשו

הדן בהיתר למסור  )ט סוף פרשת תולדות"המובא בדרשות מהרימ( ט"אלא שיש מהרי •

 )ד-לכות יסודי התורה הה( ם"הרמבשדעת , החמורות' נפש גם על עבירות שאינן מג

. להתיר )ה יכול"ד: ז"במסכת עבודה זרה דף כ( התוספותודעת , לאסור ומתחייב בנפשו

ולא  )'שמצווים על קדושת ד( רק בישראלט שהיתר התוספות הוא "וכתב המהרימ

  .שבגוי אסור למסור נפש כלל )שם( הפרדס רימוניםולמד מזה , בגוי
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 – ם שאסר בישראל"משמע שאפילו לרמב )על פרשת נח( ש יפה"ואילו מהמהר •

  .לגוי מותר

  

   .)למעט דעת הפרדס רימונים( אין בעיה לגוי למסור נפש – שלפי רוב השיטותומכל זה יוצא 

  

כשמדובר על מסירת נפש גוי כדי אבל , בין גוי לגוייש להוסיף לכך שכל זה הוא  אמנם

ולה וזכות גדולה למסור נפש התעלות גד  יש לגויכבר כתבו רבים שבזה – להציל יהודי

 לגבי ).ט"דף כ( גמרא במסכת תעניתורק נציין לעיין ב, וקצרה היריעה, יש לכך מקורות רבים( עבור יהודי

משך וב , לגבי רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי).ח"דף י( הגמרא במסכת עבודה זרה, ההגמון ורבן גמליאל

ובפרט אם נצרף את השיטות שאין ( יודו כולם שמותרה וייתכן שבז, ))ה ויבכו"וזאת הברכה ד (חכמה

  .)ם מזבין ליה"ה לעכו"ד: ו"יעויין בתוספות במסכת עבודה זרה דף ט, דין לפני עיוור בגוי

  

 למכור אפשרהאם , בשאלה הרעיוניתעסקנו באריכות  ובו, של שיעורנו' וזה סוף חלק א

והראינו צדדים שונים ',  וכו לעשות כןראויהאם ,  לעשות כןמותרהאם , מחלות לגוי

 לעשות יש היתרוש, הגענו למסקנה שיש מושג של הקניית מחלהואמנם . לשאלות אלו

  .כן הן לקונה והן למוכר

  

  עבירות ומחלותהאם שייך מעשה קניין ב. ט

  .של מהלך זההחלק הקנייני את ובו נגדיר , של שיעורנו' ואנו עוברים לחלק ב

  

 עבירותיו או, מצוותיוים שבהם אדם קנה מהשני את למדנו על מקרים רב – ובכן

  . מחלתו

 – או אולי בשאלה מוקדמת יותר ? הקנייןהתבצעהיאך  –  שאלה אחת טרם נשאלהורק

   ?בנושאים אלוהאם שייך קניין 

  

  :כדלקמן, י תמצות של כמה מקורות"עפ, את השאלותונחדד 

 , )ה מקרים של מכירת חולי לחברולגבי כמ, ה"סימן תמ( ספר חסידיםלמדנו את דברי לעיל  •

יכול אדם ש" יששכר וזבולון"כתב לגבי שותפות  )א-ו"ביורה דעה סימן רמ( א"הרמ •

 .רו שהוא יעסוק בתורה והוא ימציא לו פרנסה ויחלוק עמו השכרתנות עם חבלה

והמקור ( אם כבר עסק בתורה אינו יכול למכור לו חלקו בשביל ממון שיתנו לואבל 

ועל זה , אחרי שכבר למדשרצו לחלק את השכר , לגבי הלל ושבנא, רא בסוטה דלעיללכך הוא הגמ

 .)לפני הלימודא שקניין זה אפשרי דווקא "ומכאן הסיק הרמ, "בוז יבוזו לו"יצאה בת קול 
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יש חסרון והרי  –  לצורך מכירות אלוהיאך נעשה הקנייןהשאלה הגדולה היא  •

 .ין בו ממשדבר שאוחסרון של דבר שלא בא לעולם של 

 בשולחן ערוך ק איגר"גרעוהזכירו ה, א"ת סימן ק"שו( ם אלשקאר"המהרכבר כתב  – ועוד •

 ,שכר ועונש שבעולם הזהדווקא בקניין מועיל ש )כט-ד" כלל כדברי גאוניםוהביאו ה, כאן

קרוב הוא  – הוומי שמוכר מצו .ןישכר העולם הבא לא מועיל בו שום קניאבל 

פרשת (זוהר הקדוש ועוד הביא מה .מים פלסתר וקרדום שעושה שכר ש,לפורענות

 , יוסי בן פזי שיכול להשתתף עמו בתורה רק מכאן ולהבאבי לגבי ר)ח"לך לך דף פ

  .הכסףאת  וצריך להחזיר לו מועילא ן ליהקני והסיק ש.וגם זה אינו מן המובחר

ה מתמה  )'ו וכ כל מצוות הבן על האב.כטדף קידושין במסכת ( המשנהעל  פני יהושעבו •

בתוך כל  )העוסקת בחיובי המצוות המוטלות על ההורים כלפי ילדיהם(  זוסוגיה מיקומה של

לחלק  ענהו? )ב"חליפין וכיוצ, מטלטלין, קרקעות, קנייני עבד, קנייני אשה: העוסק בקניינים( הפרק

נו הקדוש לאחר רבשוכתב , בין קנייני העולם הזה ובין קנייני העולם האמיתי

שיש חילוק לאחר שהראה  ו,םנקניהם  שבעולם במה םינייקנהכל את שסידר 

 )וכגון בין עבד לאמה, כגון בקידושין ובגיטין(יני האשה יין האיש לקניבכמה דברים בין קנ

, קנייני העולם האמיתי בעולם הבאחזר לפרש את  – קנייני העולם הזהוכל זה ב

 אלא ,קנייני העולם הזהשאינו נקנה בשום דבר מהקניינים הקודמים שקונים 

 כל העושה מצווה אחת – )כבמשנה בסוף פרק זה במסכת קידושין( שכר קיום המצוותב

  .מיטיבים לו ונוחל את הארץ –

ב לגבי אדם שמכר חצי זכויותיו "נשאל הנצי )ד"י-חלק ג( ת משיב דבר"ובשו •

בר דשמכר בקניין ב, אין המכירה מועילה כלוםוהשיב ש, ומצוותיו בסכום גדול

  .שאין בו ממש

 דםבאהביא מעשה  )ז"רימהדורה קמא סימן , ש קלוגר"לגר( ת טוב טעם ודעת"שוב •

השכר בשמים הוא מתנת  כיון ד,אינו כלוםש וכתב ,ב"מכר רבע מחלקו לעוהש

לא יכול למכור מה  של שכן וכ".מי הקדימני ואשלם"ב ו כתשכן ,'דחינם מ

 .שיעשה להבא

, אי אפשר למכור עבירות שעשהכתב ש )כ- בחושן משפט( ת מחנה חיים"שווב •

 זה נהנה וזה מתחייב לא אמרינןוענה ש, השואל ומשיבוהוסיף שכבר נשאל כן 

כפי שביאר  ,ג"ז י" כבראשית" (עלי קללתך בני"ויעויין עוד בדבריו שדחה את הפירוש המקובל ל(

, קללות של יעקב לעצמהכאילו שרבקה לקחה את ה ,)עלי ליכנס תחתיך אם תארע לך קללה: ספורנוה

שאין , "ואמרת ליה אמיה עלי אתאמר בנבואה דלא ייתון לוטיא עלך ברי"שהרי בתרגום אונקלוס כתב 

,  אלא רק אמרה לו שנגלה לה בנבואה שלא יבוא עליו שום קללה, שהיא נכנסת בקללה במקומופירושו

 ,"מר לו אמו עלי קללתך בניותא" )בראשית פרשה סה אות טו( דחה מדברי המדרש רבה ובאופן נוסף
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 ארורה האדמה )ז" י,בראשית ג( אדם שחטא לא אמו נתקללה שנאמר :רבי אבא בר כהנא אמר

 אבל אין ,קללותיו עליהד ומר דווקא באמו שהיא חינכה את היל כלו,אף אתה עלי קללתך בני – בעבורך

  . )ללמוד מכאן שמהני להעביר את הקללה למישהו אחר

נשאל באיש שקנה  )שהובא לעילה " תרמן סיעל ספר חסידים( לםובהגהות חסדי עו •

 שטר חתום שמקבל עליו העונש על זה ונתן לו ,עונשי העבירות שעשהאת רו מחב

 והביא שכבר נשאל כן רב האי גאון ?מועילזה  האם ,בעד סכום מסוים שקיבל

ת צדק"ב ו כתשכן ,דברי הבל הם וכתב ש, שמכר שכר תעניתודם אחדל על א"הנ

וה הוא דבר שישאהו בחיקו ו וכי שכר מצ,"הצדיק עליו תהיה מן רשעת הרשע

   ".בוז יבוזו לו" )במסכת סוטה שהבאנו לעיל( רא ומפורש בגמ?שיתן זה מתן שכרו

  

, שבהם מכרו מחלות, לגבי כל המקרים שהובאו לעיל( ביתר שאת וביתר עוזחוזרת שאלתנו  – כ"וא

  !?ההיאך חלה המכיר – )'עבירות וכו

  

  חיפוש מקורות בקניית מצוות ועבירות. י

במסכת בבא קמא ( שלטי הגיבוריםוהוא , קניית מצווההמכיר באמנם מצאנו מקור מפורש 

ויעלו לאיש , שכתב שאדם יכול למכור את המצוות שלו, )אות ג, ף"מדפי הרי: ב"פרק שמיני דף ל

במצוות יין זה מועיל מיהו נראה שקנ. שכן יש להם ערך עשרה זהובים לאחר, הקונה

אמנם כבר כתבו הלבושי שרד ואחרים שהשלטי גיבורים ( שעתידים להיעשות ולא במה שכבר נעשה

זכות מועילה לא "אלא שהמילים בדברי השלטי גיבורים , שכר המצווה ולא על הזכות לעשות מצווהדיבר על 

  . )...מוכיחה בעליל שאין הכוונה לעשיית המצווה למפרע" במצוות שכבר עשה

  

שאדם לוקח על עצמו עבירות של  )ולא בענייני קניין( בענייני עונש – לכךאלא שיש מקורות 

  :כדלקמן, אחר

נתחייב . נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן – זכה צדיק: ).א"במסכת חגיגה דף ט( בגמרא •

מוכח שמעמיסים על הרשע את חלקו של  .נטל חלקו וחלק חברו בגהינום – רשע

  .חברו

הרבה בני אדם : אמר אחד מן החסידים :)שער הכניעה פרק ז( ת הלבבותבחובו •

ימצאו בספר זכיותם זכיות שלא , וכשמראים להם מעשיהם, יבואו ליום החשבון

עשה אותן אשר דיבר בכם : וייאמר להם, לא עשינו אותן: ויאמרו, עשו אותן

 )אותם(אותו יבקשו , וכן כשיחסר מספר זכיות המספרים בגנותם. וסיפר בגנותכם

וכן יש מהם . אבדו מכם בעת שדיברתם בפלוני ופלוני: וייאמר להם, בעת ההיא

ייאמר , לא עשינון: וכשאומרים, גם כן שימצאו בספר חובותם חובות שלא עשו
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ומוכח ששייך שיחוב אדם . נוספו עליכם בעבור פלוני ופלוני שדיברתם בם: להם

  .במה שלא עשה

  

בכל המקורות שהובאו בשיעור זה דעת  – וההיפך, ית עבירותלא מצאנו מקור לקניאולם 

אין מיתה בלא "ו" רשעת הרשע עליו תהיה"ו, אי אפשר לקנות עבירותכולם היא ש

  .ושאי אפשר שיחולו על ראש הקונה עבירות שלא עשאן, ב"וכיוצ" חטא

  

  ערבות ולא קניין: ם"מהרש. יא

קניית האריך בעניין ש, )א"קנ-ק גחלת "בשו( ם"מהרשבשאלה זו הוא ההמרא דשמעתתא 

  :בנקודות הבאות )השייכים לענייננו( ונביא תמצית מדבריו, עבירות מחברו

היה אדם שמכר לחברו את העבירות ש , נשאל על מעשהם"המהרש •
את ובאו לשאול , ועשו תקיעת כף על קניין זה,  רובל30שלו תמורת 

  .)ן בשטרבין בכסף ובי( האם ניתן להחיל קניין זהם "המהרש

ממי שחטא לאדם חטא ניסיון להעביר שיש בהם , השואל הביא כמה מקורות •

שמות ( על הפסוק ן"הרמב. א:  להלן רשימת מקורותיו.וניסיון זה לא צלח, אחר

שביקש משה רבנו , "אל משה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי' ויאמר ד" )ג"ל, ב"ל

ה השיבו שמוחה "והקב, ה שימחו את שמו מספר החיים תמורת עם ישראל"ע

 ):ט"מסכת שבת דף פגמרא בב( ,יצחק אבינו. ב . ולא לפי בקשותמהספר לפי החטא

, "פלגא עלי ופלגא עליך"אלא , שלא יימחו בגלל חטאם, יקש על בני ישראלבש

ה לא שעה " והקב',דהיינו לחלק את עוונות בני ישראל חצי עליו וחצי על ד

הלל עסק , שהיו אחים ).א"סכת סוטה דף כמגמרא בב( מהלל ושבנא. ג .לבקשתו

כלומר נחבר ( ולבסוף אמרו זה לזה הבה נערוב ונפלוג, בתורה ושבנא עסק בסחורה

אם יתן : ויצאה בת קול שאמרה, )את מעשינו בתורה ובמסחר ונחלק לשנינו גם מזה וגם מזה

 לימוד כלומר שאי אפשר לחלק שכר של( בוז יבוזו לו – איש את כל הון ביתו באהבה

למד מסוגיית הלל ש )א-ו"בחלק יורה דעה סימן רמ, שהבאנו לעיל( א"רמה. ד. )תורה

אינו יכול למכור לאחר את חלק הלימוד  – שכבר עסק בתורהאדם שושבנא 

להתנות עם חברו שהוא יעסוק בתורה  – תמורת ממון – יכולאבל , שכבר נלמד

 .והוא ימציא לו פרנסה

לא  – בכסף: בכסף או בתקיעת כף, שנעשה כאןם מנתח את הקניין "והמהרש •

, מוכר העבירות נתן כסף לקונהש,  שזה הקניין שנעשה כאן בנתינת המעותייתכן

אחשוורוש שנתן טבעת גם ויעויין ש( !הקונה נותן למוכרשהרי תמיד קניין כסף הוא ש

 .)ן שם עוד דוגמאותויעויי, על הבטחתו ליתן עשרת אלפים כסף, כההפוערבות היה צריך להיות ולהמן 
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אוצר יעויין בספרנו  – להעמקה בעניין סיטומתא( סיטומתאשהוא מדין ולגבי תקיעת הכף  •

לפחות מרוויחים בזה , )"שכר מכונית ולקח אחרת" – א"למסכת בבא מציעא סימו עהעיון 

ש כלל "י תשובת הרא"עפ( דבר שלא בא לעולםאו דבר שאין בו ממש שאין חיסרון של 

בקניינים ואולי מרוויחים גם ש, )א"ם מפנה גם לכתביו חושן משפט סימן ר"רשוהמה, ב"י

ם "ח וברשב"כפי שמובא בגמרא במסכת בבא בתרא דף פ( אין צריך מעשה גמוררוחניים 

וכל שכן כאשר הנושא של , לב בלבדדעת בגמירות  מספיקה ירא שמיםשכאשר עוסקים ב, שם

שכל תעלומות לפניו  – שייתכן שבמקרה זה, שמיא בלבדרק כלפי מכירת עבירות הוא נושא ששייך 

 )ר"מהדורה קמא סימן ע( טוב טעם ודעתת "ועוד הביא שו, אין צריך מעשה קניין כלל – גלויים

, ומעשה הקניין בא רק להעיד על המחשבה,  העיקר תלוי בגמר דעתו בלבשהוכיח שבכל הקניינים

הוא מודה  – דברים שבלבשבכל הקשור לאלא , ם כותב שחולק על הבנה זו"ואמנם המהרש

מאחר שיש כלל , שאי אפשר לומר שיש כאן סיטומתא, דחה הכלאלא ש, )שמועיל

  .מנהג הסוחריםואין בזה משום , אין סיטומתא בדבר לא שכיח כלליסודי ש

כולת של אדם אחד להיענש בגלל חברו תלויה ם שהי"תב המהרשוכ – על כןו •

שיר השירים על ( מדרש רבהוב,  בערבות מואבשקיבלו עליהםערבות ההדדית ב

כשעמדו ישראל על הר סיני אמר להם : אמר רבי מאיר )"משכני אחריך נרוצה"הפסוק 

, הרי בנינו ערבים לנו... נביאנו ערבים לנו... ה הביאו לי ערבים טובים"הקב

מגיד "ובמדרש רבה פרשת משפטים על הפסוק ( ה שומר את תורתו"ומאחר שגם הקב

  .נפטר הלווה – ואם הערב משלם, )כתב כן" חוקיו ומשפטיו לישראל, יו ליעקבדבר

הרי זו קבלה  – "הריני כפרת משכבו"שיהודי אומר על אביו , ם"ועוד במהרש •

, הריני כפרת רבי חייא ובניועל המילים  ).במסכת סוכה דף כ( כבגמרא, אמיתית

לשון ו, ייא ובניו יהיו חבי עלי לכפרתו של רם הבאיםסוריי י:)שם( י"וכתב רש

ויעויין בדבריו ( כשהוא מזכיר אביו או רבו לאחר מיתתו צריך לומר כן, כבוד הוא זה

ופשוט שאם הגמרא , ))במסכת נגעים פרק ב( בהרת עזהכגון לגבי , שהביא עוד מקורות לזה

  .יש בזה תועלתפשוט ש – הביאה אמירות אלו

, שגם בדיני אדם, גבות מן הערבה אם ירצה ל"הכל תלוי ברצון הקב – וכמובן •

, לגבות מישראל' לא רצה ד – ולכן לגבי משה. מזה גובה – רצה, מזה גובה – רצה

במסכת סוכה דף ( י"רשבוכן אמר , וכך מוסבר גם בקשת יצחק לקחת חצי על עצמו

  .'שיכול לפטור את העולם מן הדין וכו ):ה"מ

ש "רבי יהודה בן הראבין שותפות מפורסמת על מקרה של ם "וסיפר המהרש •

גילה רבי יהודה את פניו  – ובזמן פטירת החבר, וחברו במצוותיהם ועבירותיהם

, ופתח המת את פניו, שיזכור את השותפות, לפני בית הכנסת לפני ציבור גדול

  .)בשינוי נתוניםמעבר יבוק ומעשה זה הובא בספר ( שאין כלום בקניין זה, כמשחק עליו
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ואז , כ עשה גם תשובה"אלא א,  לא ישמח במכירתו שהמוכרם"ם המהרשכומס •

מאחר , וכולי האי ואולי, אולי ירצו בשמים להקל מעונשו ולהיפרע מהקונה

. נפרעין מהלווה תחילה – וסתם ערב, הכל מדין ערבות שקיבל הקונה על עצמוש

  .שהכניס את עצמו לנסתרותיחיל וירעד אבל הקונה 

  

, ת ועבירות אין להם משמעות של קניה ומכירהשמכירות של מצוום "ולמדנו מהמהרש

  .יש להם משמעות מדין ערבותאבל 

  

  א להקנות שכר תורה לחברו"פשט בדברי הרמ. יב

שאדם יכול קודם הלימוד להקנות חלק , דלעיל( א"בדברי הרמראוי להעמיק  – ולסיום שיעורנו

  :כדלקמן, )לחברו

החיסרון של דבר (תי החסרונות הרי לא נפתרו ש, היאך זה חליש להקשות  – ראשית •

  . )שלא בא לעולם וחיסרון של דבר שאין בו ממש

ולא קבע , והם הובאו בבית יוסף, א מבוססים על רבנו ירוחם"דברי הרמ – שנית •

  ?ומה ההבדל בנקודה זו. א קבען להלכה"דווקא הרמו, אותם להלכה

והוא , חידוש בדיני שותפים )ב"מ-חלק ב, ד הורוויץ"בספר קניין תורה בהלכה לגרא( וראינו •

פ שקנו "אעש, לגבי האומנים שהשתתפו )ג-ו"בסימן קע( א"מחלוקת המחבר והרמ

 או אורגים שהתנו ביניהם שכל שיקח זה וזה במלאכתו יהיה  חייטידוגמת( אינם שותפים, מידם

וכתב . אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםש, כאן שותפות כללאין  – )והוביניהם בש

  בדבר שלא בא לעולםלו להקנות זה לזה אפיםיכוליש ש אומריםוי :א"הרמ

 ש אומריםוי. )י בשם עיטור" וב,ז"א אלף נ"ש ותשובת רשב"ד והרא" בשם הראבטורהומ(

אפילו , אלא כל מה שמתנים זה עם זה מתקיים, םין אינם צריכייאפילו קנש

  . כל זמן השותפות שהתנום לחזור בהם יכוליםואינ, באמירה בעלמא

 ' גם אם אכך הואש )הובא בפתחי תשובה, ו"חושן משפט סימן קפ( וכתב החתם סופר •

  .עדיין ההקניה חלה – דבר שלא בא לעולם מקנה לו 'ב ודבר שבעולם 'במקנה ל

שזה בדיוק הנדון באדם שלומד ומקנה לחברו את שכר לימודו , כ מיושב"א •

לעולם ואפילו בדבר אפילו בדבר שלא בא שמועיל  – והשני מקנה לו את כספו

  .)כעשר נעשה כהתחייבות על דבר שעדיין לא נעשה( שאין לו ממש

 – שחלק על המחבר בחושן משפט בעניין השותפים, א לשיטתו"ברמ – וכל זה •

  . ממילא חולק גם על המחבר גם ביורה דעה לגבי הקניית הלימוד לחברו

  

  .ישרים משמחי לב' ופיקודי ד



   י  ו  ן   ע  – ד  פ  י   
  

טז

  

  סיכום ומסקנות. יג

ואמר לו שיש עיצה למכור לגוי את , והלך לאחד מגדולי הדור, חלה במחלה קשהראובן 

 ?האם יש ממש בעיצה זו. וכך עשה. באותו שטר המכירה, מחלתו ביחד עם החמץ

  :ונאמרו בזה הנושאים הבאים

 שיש החלק ההלכתיאלא לברר את , ים סגולייםאנושאין בכוונת השיעור לדון ב •

  .מצוות או עבירות, ותבאפשרות וביכולת למכור מחל

שיש מושג  – ומהמשכה העברת מחלה לנמליםמראה מסוגיית המשנה הלכות  •

  .)פ"והראה גם סמך בתורה משעירי יוכ( החלפת מחלה עם חברושל 

  .קונה מחלה מחברו ומת במקומועל  )עוד נוספיםו(  מקריםמובאיםבספר חסידים  •

ת באר "משו, א"מפסיקת המהרש, מ אלשקאר"ממהר, א"מהחיד(וכן הובאו מקרים נוספים  •

  .ל" כנקניינים רוחנייםכולם ענייני  – )ת חתם סופר ומשבט הלוי"משו, משה

השער , ט"הגרנ,  חיי דוד המלךכגון( נתינת שנות חיים לחוליםוכן ידועים מקרים של  •

  .וכולם ידועים ומוחזקים לאמת, )ט ליפמן שטרן"הרב יו, אפרים

  .מתלוצץ או לא התכוון ברצינותני עיסקה מועילה גם כאשר הצד הש •

מ פיינשטיין שבמקרה של "כתב הגר – ההיתר לתת ליהודי אחר את חייולגבי  •

ויש גם דעה הפוכה של ספר ( מותר – ספק מיתהובמקרה של , אסור – וודאי מיתה

  .אסורה )דהיינו קניית מחלה( מכירת חייםולפי כולם , )חסידים

  .אסור לגרום ליהודי מחלהרע שהוכ – )בעל המחלה( ומבחינת המוכר •

אם בעל המים רוצה להעניק לחברו את  – )ק"בן פטורא ורע( קיתון המיםבסוגיית  •

  .הוא היתר או ציווי" חייך קודמים" נדוןתלוי ב – זכות השתיה וסיכוי החיים

יש בזה מחלוקת כאשר הנדון  –  כשקונה מחלהולגבי הכשלת גוי במסירת חייו •

  .כמה סיבות להתיריש  – ל כשמדובר במחלת יהודי לגויאב, גוי לגויהוא בין 

  . דבר שאין בו ממשאודבר שלא בא לעולם בעייתי מבחינת  קניין מצוות ועבירות •

אמנם יש שלטי גיבורים ( אין אפשרות לקניה ומכירה זו שםקבעו גדולי עולומכוח זה  •

  .)זה לא במכירה אלא בעונשאבל כל  – ויש מקורות שעונש עובר מאדם לאדם, שמכיר בקניית מצווה

  .שותפותויש מי שכתב שהוא מכוח , ערבותהוא מכוח  –  בעולםישומה ש •
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