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˙ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÎÂ
íé÷øôä ïëåú

 +תוכן הפרקים _
øåñéàä øå÷îå íéììë

פרק א :מוני המצוות5 ,
ספר המצוות
יד החזקה
רמב" > . . . . . . . . . . . . . . < Ê
יראי > . . . . . . . . . . . < È Ë Á
>‡ · ‚<. . . . . .

>„ . . . . . . . <Â ‰

2
2
2
2

סמ"ג
סמ"ק
רבינו יונה > . . . . . . . . . < ÂË
ספר החינו > . . . . < ÁÈ ÊÈ ÊË

> . . . . . . . . . . < ‚È ·È ‡È
> . . . . . . . . . . . . . < „È

2
2
2
2

פרק ב :פרשיות הכאה בתורה16 ,
פסוקי > 2 . . . . . . . . . . . < ·Î
:dxezd iyxtn
שמות כא > 2 . . . . . . . . . . < ‚Î

ויקרא כד > 2 . . . . . . . . . < „Î
דברי כה אג > 2 . . . . . < ‰Î

אזהרות > 2 . . . . . . . . . . . < ËÈ
חרדי > 2 . . . . . . . . . . . . < Î

ספר המצות הקצר

> . . . < ‡Î

:2

דברי כה יאיב > 2 . . . < ÂÎ
דברי כז כד > 2 . . . . . . < ÊÎ

פרק ג :לא יוסיף ,פן יוסיף21 ,
:mc` lk

פסוקי
ש"ס וספרי
מכילתא > . . . . . . . . . . . < ËÎ
ירושלמי > . . . . . . . . . . . < Ï
מוני המצוות > . . . . . . . < ‡Ï
טור ושו"ע > . . . . . . . . < ·Ï
פרישה > . . . . . . . . . . . . < ‚Ï
> . . . . . . . . < ÁÎ

2
2
2
2
2
2

סמ"ע > 2 . . . . . . . . . . . . . < „Ï
ב"ח > 2 . . . . . . . . . . . . . . < ‰Ï
שיטת רש"י > 2 . . . . . . . . < ÂÏ

רבינו

יונה

רבינו

בחיי

תוספות

> ÁÏ

> 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ÊÏ
:en`e eia` z`kd

ראשוני,

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < ËÏ

`:oicd on oixidfn oi
תוספות > 2 . . . . . . . . . . . < Ó
רדב"ז > 2 . . . . . . . . . . . < ‡Ó

דינא דחיי
כנסת הגדולה > 2 . . . . . < ‚Ó
מגילת ספר > 2 . . . . . . . < „Ó
גריפ"פ לרס"ג > 2 . . . . . < ‰Ó
> :2 . . . . . . . . < ·Ó

dkende dknd ihxt

פרק ד :הכאת אב ואם36 ,
:dxeag i"re dzina

סנהדרי פד2 . . . . . . . < ÂÓ > :
ב"ק פז2 . . . . . . . . . . . < ÊÓ > .

ירושלמי מכילתא תו"כ

> < ÁÓ

2

רש"י > 2 . . . . . . . . . . . . . < ËÓ

תוספות
מאירי > ‡ < . . . . . . . . . . . .
שאילתות > · < . . . . . . . . . .
רמב" ממרי > ‚ < . . . . .
טור ושו"ע > „ <

>< . . . . . . . . . . . .

2
2
2
2

פרק ה :גוי ,עבד כנעני ,קטן43 ,
:ieb

סנהדרי נח2 . . . . . . . < Ë > :
חידושי הר" > 2 . . . . . . . < Ò

מנחת חינו

> < ‡Ò

:iprpk car
ב"ק ?? רמב" > 2 . . . . < ·Ò

:dzin xg`l

סנהדרי פה2 . . . . . . < ‰ > :
רש"י > 2 . . . . . . . . . . . . . < Â
מאירי > 2 . . . . . . . . . . . . < Ê

חידושי הר"

> 2 . . . . . . :< Á

ראב"ד > 2 . . . . . . . . . . . < ‚Ò
בית יוס > 2 . . . . . . . . . < „Ò
ב"ח > 2 . . . . . . . . . . . . . < ‰Ò

2
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כנסת הגדולה > 2 . . . . . . < ÂÒ
שבות יעקב > 2 . . . . . . . . < ÊÒ

מנחת חינו

> :2 . . . . . . < ÁÒ

:ohw
ב"ק ?? > 2 . . . . . . . . . . < ËÒ
רמב" > 2 . . . . . . . . . . . . < Ú

פרק ו :המכה את אשתו52 ,
ב"ק לב.
רבינו שמחה
מהר" > < ÂÚ
רשב"א > < ÊÚ

> . . . . . . . . . . < „Ú
> . . . . . . . < ‰Ú
............
............

2
2
2
2

יראי
תרומת הדש
רדב"ז > . . . . . . . . . . . . . < Ù
בית יוס > . . . . . . . . . < ‡Ù
> . . . . . . . . . . . . < ÁÚ

> . . . . . . < ËÚ

2
2
2
2

פרק ז :אינו עושה מעשה עמך59 ,
סנהדרי פה.
רש"י > . . . . . . . . . . . . . . < ÂÙ
תוספות > . . . . . . . . . . . . < ÊÙ
רי" > . . . . . . . . . . . . . < ÁÙ
מאירי > . . . . . . . . . . . . < ËÙ
חידושי הר" > ˆ < . . . . . . .
בעל המאור ראב"ד > ˆ‡ < . .
> . . . . . . . < ‰Ù

2
2
2
2
2
2

2

פרק ח :חובל בעצמו72 ,
ב"ק צ צא
רש"י
תוספות > ˜. . . . . . . . . . . . < Ê
תוספות תענית > ˜. . . . . < Á
תוספות שבועות > ˜. . . . < Ë
רשב"א > ˜. . . . . . . . . . . . < È
> ˜. . . . . . . . . < ‰

> ˜. . . . . . . . . . . . . . < Â

2
2
2
2
2
2

מכות יב
שפת אמת > ˆ‚ < . . . . . . . . .
רמב" > ˆ„ < . . . . . . . . . . .
דינא דחיי > ˆ. . . . . . . . . < ‰
ב"ק צד. . . . . . . . . . < Âˆ > :
פני יהושע > ˆ. . . . . . . . . < Ê
חת סופר > ˆ. . . . . . . . < Á
> ˆ· < . . . . . . . . . .

מאירי
רמ"ה
חידושי הר" > ˜. . . . . . < ‚È
ספר חסידי > ˜. . . . . . < „È
טור ושו"ע > ˜. . . . . . . < ÂË

> ˜. . . . . . . . . . . . < ‡È

> ˜. . . . . . . . . . . . < ·È

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

פרק ט :נתן רשות לחבירו הכותו87 ,
ב"ק צב צג
רש"י
תוספות > ˜. . . . . . . . . . . < ‚Î
 ,מגיד משנה > ˜. . . . . . < ÁÎ
טור > ˜. . . . . . . . . . . . . < ËÎ
שו"ע > ˜. . . . . . . . . . . . . < Ï
ריב"ש > ˜. . . . . . . . . . . < ‡Ï
רלב"ח > ˜. . . . . . . . . . . < ·Ï
> ˜. . . . . . . < ‡Î

> ˜. . . . . . . . . . . . < ·Î

2
2
2
2
2
2
2
2

מאירי > ˜2 . . . . . . . . . . . < „Î
רבינו יהונת > ˜2 . . . . . . < ‰Î

י של שלמה
חוות יאיר > ˜. . . . . . . . < „Ï
לח שמי > ˜. . . . . . . < ‰Ï
שו"ע הרב > ˜. . . . . . . . < ÂÏ
> ˜. . . . . < ‚Ï

2
2
2
2

ספר חסידי > 2 . . . . . . . < ‡Ú
מנחת חינו > 2 . . . . . . . < ·Ú

ציוני מהר"

> 2 . . . . . . . :< ‚Ú

שו"ע אה"ע > 2 . . . . . . . . < ·Ù
תוכחת חיי > 2 . . . . . . . < ‚Ù

י של שלמה

> :2 . . . . . < „Ù

יבמות כב > ˆ2 . . . . . . . . . < Ë
רש"י תוס' > ˜ < 2 . . . . . . . . .
ערו לנר > ˜‡ < 2 . . . . . . . . . .

יראי,

רמב",
קידושי > ˜· < 2 . . . . . . . . . . .
קוב שיעורי > ˜‚ < 2 . . . . . .
מנחת חינו > ˜„ < :2 . . . . . . .

י של שלמה
כנסת הגדולה
גבורות ארי > ˜. . . . . . . < ÁÈ
שיטת הרמב" > ˜. . . . < ËÈ
לח משנה > ˜:2 . . . . . . . < Î
> ˜. . . . . < ÊË

> ˜. . . . . . < ÊÈ

נתקל בו והזיקו  /דחפו  /שולח

בריו )שליח( להכותו  /רק

2
2
2
2

רשב"א > ˜2 . . . . . . . . . . . < ÂÎ
שו"ת הרא"ש > ˜2 . . . . . . < ÊÎ

רמב"

גריפ"פ לרס"ג > ˜2 . . . . . < ÊÏ
חזו איש > ˜2 . . . . . . . . . < ÁÏ

אגרות משה

> ˜:2 . . . . . . < ËÏ

äøåñà äàëä åæéà

פרק י :אופני הכאה :כוחו ,גרמא ,שליח ,שוגג100 ,

תוספות

עליו  /תאונות דרכי
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פרק יא :מגביה יד על חבירו103 ,
סנהדרי נח :רש"י

> ˜. . . < Ó

מאירי
ריטב"א
מהרש"א > ˜. . . . . . . . . < ÂÓ
רבינו יונה > ˜. . . . . . . . < ÊÓ
ספר חסידי > ˜. . . . . . < ÁÓ

2
2
2
2
2

> ˜. . . . . . . . . . . < „Ó

2

תוס'
ותוס' הרא"ש > ˜2 . . . . . < ‡Ó
רבינו חננאל > ˜2 . . . . . . < ·Ó
יד רמ"ה > ˜2 . . . . . . . . . . < ‚Ó

> ˜. . . . . . . . . . < ‰Ó

משיבת נפש
מוני המצוות
דינא דחיי > ˜‡ < . . . . . . . .
רביד הזהב > ˜· < . . . . . . .
מפרשי התורה > ˜‚ < . . . .
> ˜. . . . . < ËÓ
> ˜ < . . . . . .

2
2
2
2
:2

úìòåúì / úøúåîä äàëä

פרק יב :למנוע גזילת )הפסד( ממון  -דינא לנפשיה109 ,
ב"ק כז כח
רש"י > ˜. . . . . . . . . . . . . < ‰
רבינו חננאל > ˜. . . . . . . < Â
תוספות > ˜. . . . . . . . . . . < Ê
רשב"א > ˜. . . . . . . . . . . < Á
פסקי ראב" > ˜. . . . . . . < Ë
חידושי הראב"ד > ˜. . . . < Ò
רא"ש > ˜. . . . . . . . . . . . < ‡Ò
נמוקי יוס > ˜. . . . . . . < ·Ò
מאירי > ˜. . . . . . . . . . . . < ‚Ò
אור זרוע > ˜. . . . . . . . . < „Ò
> ˜„ < . . . . . . . .

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

מרדכי
מהר" > ˜. . . . . . . . . . . < ÂÒ
פסקי ריקאנטי > ˜. . . . . < ÊÒ
תשב" > ˜. . . . . . . . . . < ÁÒ
ראבי"ה > ˜. . . . . . . . . . < ËÒ
פסקי ריא"ז > ˜. . . . . . . < Ú
רמב" > ˜. . . . . . . . . . < ‡Ú
חו"מ ד' > ˜. . . . . . . . . < ·Ú
תומי > ˜. . . . . . . . . . . < ‚Ú
נתיבות המשפט > ˜. . . < „Ú
שו"ע תכ"א > ˜. . . . . . < ‰Ú
> ˜. . . . . . . . . . . < ‰Ò

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2

ב"ק כח
רש"י מאירי מרדכי

משנה למל
תרומת הדש > ˜. . . . . < ËÙ
י של שלמה > ˜ˆ < . . . . . .
קצות > ˜ˆ‡ < . . . . . . . . . . . .

> ˜. . < ‰Ù

2
רמב" > ˜2 . . . . . . . . . . . < ÂÙ
לח משנה > ˜2 . . . . . . . . < ÊÙ

2
2
2
2

פרק יד :להחזיר למכהו137 ,
ב"ק לג
רא"ש
נמוקי יוס > ˜ˆ. . . . . . . < Á
רבינו ירוח > ˜ˆ. . . . . . . < Ë
מבי"ט > ¯ < . . . . . . . . . . . . .
רדב"ז > ¯‡ < . . . . . . . . . . . . .
י של שלמה > ¯· < . . . . . .
> ˜ˆ. . . . . . . . . . . < Â

> ˜ˆ. . . . . . . . . . . . < Ê

2
2
2
2
2
2
2

טור > ¯‚ < 2 . . . . . . . . . . . . . .
ב"ח > ¯„ < 2 . . . . . . . . . . . . . .
שו"ע > ¯2 . . . . . . . . . . . . . < ‰

סמ"ע
ט"ז > ¯2 . . . . . . . . . . . . . . . < Ê
כנסת הגדולה > ¯2 . . . . . . < Á
כס קדושי > ¯2 . . . . . . < Ë
> ¯< Â

2 ............

פרק טו :חבלה לרפואה150 ,
סנהדרי פד > ¯2 . . . . . . . . < ÊÈ
רש"י רי" > ¯2 . . . . . . . . < ÁÈ

רמב" תורת האד
2

> ¯. . < ËÈ

מאירי
חידושי הר"
שאילתות > ¯<ÂË< ·Î
רמב" וב"י > ¯< ‚Î

> ¯. . . . . . . . . . . . < Î
> ¯. . . . . < ‡Î
.......
......

:2

:`pcne` t"r zekdl

פני מאירות > ˜2 . . . . . < ·Ù
חכמת שלמה > ˜2 . . . . . < ‚Ù

חפ חיי

> ˜:2 . . . . . . . < „Ù

:2

פרק יג :לאפרושי מאיסורא126 ,

> ˜. . . . . . < ÁÙ

י של שלמה
מי עמוקי > ˜. . . . . . < ÊÚ
מהרי"ט > ˜. . . . . . . . . < ÁÚ
שבות יעקב > ˜. . . . . . < ËÚ
שו"ע הרב > ˜. . . . . . . . < Ù
מהרי"ל דיסקי > ˜. . . < ‡Ù
> ˜. . . . . < ÂÚ

2
2
2
2
2

2
2
2
2

נתיבות > ˜ˆ· < 2 . . . . . . . . . .
חת סופר > ˜ˆ‚ < 2 . . . . . . .
מנחת חינו > ˜ˆ„ < 2 . . . . . .

שו"ע הרב

> ˜ˆ2 . . . . . . . . < ‰

חוות יאיר
יראי
שו"ת הרא"ש > ¯. . . . . < ·È
אורחות חיי > ¯. . . . . < ‚È
שבות יעקב > ¯. . . . . . . < „È
י של שלמה > ¯. . . . . < ÂË
שו"ע הרב > ¯. . . . . . . < ÊË
> ¯. . . . . . . . . < È

> ¯. . . . . . . . . . . < ‡È

שו"ע
טורי אב
רש"ש > ¯. . . . . . . . . . . < ÂÎ
מנחת חינו > ¯. . . . . . < ÊÎ
> ¯. . . . . . . . . . . . < „Î

> ¯. . . . . . . . < ‰Î

2
2
2
2
2
2
:2

2
2
2
:2

4
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פרק טז :הכאת מצוה158 ,
:c"a gilye ecinlz epa

מכות ח
רש"י > ¯. . . . . . . . . . . . < ËÎ
תוספות > ¯. . . . . . . . . . . < Ï
פיהמ"ש לר"מ > ¯. . . . < ‡Ï
רמב" > ¯. . . . . . . . . . . . < ·Ï
ריטב"א > ¯. . . . . . . . . . . < ‚Ï
מאירי > ¯. . . . . . . . . . . . < „Ï
רש"י עה"ת > ¯. . . . . . . < ‰Ï
ראב"ד > ¯. . . . . . . . . . . . < ÂÏ
יראי > ¯. . . . . . . . . . . . < ÊÏ
רשב"א > ¯. . . . . . . . . . . < ÁÏ
קול הרמ"ז > ¯. . . . . . . < ËÏ
דינא דחיי > ¯. . . . . . . . . < Ó
> ¯. . . . . . . . . . < ÁÎ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

תוספתא חסדי דוד

> ¯. . < ‡Ó

2

תשב"
שבות יעקב
קרית חנה > ¯. . . . . . . . < „Ó
שו"ע הרב > ¯. . . . . . . < ‰Ó
שבות יעקב> ¯. . . . . . . . < ÂÓ

> ¯. . . . . . . . . . < ·Ó
> ¯. . . . . . . < ‚Ó

2
2
2
2
2

:lecbd epa z`kd

מו"ק יז ומפרשי

> ¯. . . < ÊÓ

2

קידושי ל .ומפרשי

סמ"ק > ¯‡ < 2 . . . . . . . . . . . .
הלכות קטנות > ¯· < 2 . . . . . .

ביאור ריפ"פ לרס"ג

> ¯‚ < .

2

חפ חיי > ¯„ < 2 . . . . . . . . .

ב"ב כא .ומפרשי

> ¯. . < ‰

2

מכות כב

> ¯:< Â

`:wepiz lr mii`l xeq

מסכת שמחות
תורת האד > ¯. . . . . . . < Á
רא"ש > ¯. . . . . . . . . . . . < Ë
חת סופר > ¯. . . . . . . . . < Ò
אגרות משה > ¯. . . . . . < ‡Ò
> ¯. . . . . . < Ê

> ¯< ÁÓ

2 .......................
ספר חסידי > ¯2 . . . . . . < ËÓ
רבינו יונה > ¯ < 2 . . . . . . . . .

2
2
2
2
2

פרק יז" :דרך נציון"179 ,
רמב" סמ"ג > ¯2 . . . . . . < ·Ò
חידושי הגר"ח > ¯2 . . . . < ‚Ò

קוב הערות > ¯2 . . . . . . < „Ò
אגרות משה > ¯2 . . . . . . < ‰Ò

גריפ"פ לרס"ג > ¯2 . . . . . < ÂÒ
הרב זוי ז"ל > ¯2 . . . . . . < ÊÒ

íéîåìùúå ùðåò

פרק יח :מלקות ותשלומים183 ,
כתובות לב לג > ¯2 . . . . < ÁÒ
רש"י > ¯2 . . . . . . . . . . . . < ËÒ
מאירי > 2 . . . . . . . . . . . . . < ¯Ú

ריטב"א > ¯2 . . . . . . . . . . < ‡Ú
רמב" > 2 . . . . . . . . . . < ·¯Ú

פרק יט :נקרא רשע ופסול לעדות190 ,
ראב"
מהר"
הגהות מיימוני > ¯. . . . . < ÊÚ
אור זרוע > ¯. . . . . . . . . < ÁÚ
> . . . . . . . . . . . < ‰¯Ú

> ¯. . . . . . . . . . . < ÂÚ

2
2
2
2

ר"י ווייל
שו"ת בית יוס
מבי"ט > ¯. . . . . . . . . . . < ‡Ù
מהריט" > ¯. . . . . . . . . < ·Ù

> ¯. . . . . . . . . < ËÚ
> ¯. . . . < Ù

2
2
2
2

פרק כ :עונש ותשלומים בזמן הזה197 ,
:mipe`bd zpwzn zewlne iecip
רא"ש > ¯2 . . . . . . . . . . . . < ÊÙ

מהר"ח אור זרוע

> ¯. . . < ÁÙ

2
מהר" > ¯2 . . . . . . . . . . . < ËÙ

שו"ת זכרו יהודה

2

> ¯ˆ < . . .

ר"י ווייל > ¯ˆ‡ < 2 . . . . . . . . .
תרומת הדש > ¯ˆ· < 2 . . . . .
י של שלמה > ¯ˆ‚ < 2 . . . . .

מנחת חינו

> ¯ˆ„ <2 . . . . . . :

:mipey`xe d"nbx zepwz

מהר" מרוטנברג
2

> ¯ˆ. . . < ‰

בבא קמא פז2 . . . . . < ‚Ú¯ > .
מנחת חינו > 2 . . . . . . . < ¯„Ú

מהרי"ט
משיבת נפש
בית יוס ב"ח > ¯. . . . < ‰Ù
מפרשי שו"ע > ¯. . . . . < ÂÙ
> ¯. . . . . . . . . < ‚Ù

> ¯. . . . . . < „Ù

שו"ע
חת סופר
ערו השלח > ¯. . . . . < ˆÁ
שו"ע הרב > ¯ˆ. . . . . . . < Ë
> ¯ˆ. . . . . . . . . . . . < Â

> ¯ˆ. . . . . . . < Ê

:dfd onfa minelyz

2 .
2 .
2 .
:2

2 .
2 .
2 .
:2

רדב"ז > ˘ < 2 . . . . . . . . . . . . .
קצות החוש > ˘‡ < :2 . . . . .

5

˙ÌÈ˜¯Ù‰ ÔÎÂ
íé÷øôä ïëåú

פרק כא :שולחן ערוך חו"מ :ת"כ ,תכ"א ,תכ"ד211 ,
חו"מ סימ ת"כ > ˘· < 2 . . . .

סימ תכ"א > ˘‚ < 2 . . . . . . . .

סימ תכ"ד > „˘ < :2 . . . . . . .

6
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211 , מפתחות/ ציונים נוספים
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úååöîä øôñ í"áîø

 +פרק א :ראשונים מוני המצוות _
כדי לקבל תמונה כללית של המצוה ,הקדמנו מדברי הראשונים מוני המצוות ,המביאים

את עיקרי המצוה אליבא דהלכתא .בהמשך הפרקים נביא קטעים מדבריהם הנוגע לכל
פרק .גם אחרי לימוד כל הפרקים ימצא המעיין תועלת בלימוד חוזר של פרק זה להוסיף
בינה ודעת.

 ìאיסור הכאת כל אדם

 :ù äùòú àì :úååöîä øôñ í"áîøהיא שהזהיר הדיי מהכות החוטא הכאות
גדולות ממיתות  ,1ובאור זה שכל מחוייב מלקות הנה תכלית
מה שילקה ארבעי חסר אחת כמו שבא בקבלה ולא יכה אד עד שישער ההכאה לפי כח
המוכה ושניו ומזגו וצורת גופו וא יכול לסבול הכאת הגדר כולה יוכה וא אינו יכול
לסבול גבול העונש יוכה כפי שיעור סבלו לא פחות משלש הכאות ,אמר יתעלה כדי רשעתו,
ותכלית חשבו מני המלקות ארבעי חסר אחת.

>‡<

ובאה האזהרה מהוסי בהכאתו ואפילו הכאה אחת נוספת על מה ששער הדיי שהוא
יסבול והוא אמרו יתעלה כדי רשעתו במספר ארבעי יכנו לא יוסי ,ולשו ספרי א הוסי
עובר בלא תעשה אי לי אלא בזמ שמוסי על הארבעי מני על כל אומד ואומד שאמדוהו
בית די תלמוד לומר לא יוסי פ יוסי.

ומזאת האזהרה היא האזהרה מהכות כל איש מישראל ,א החוטא אנו מוזהרי שלא
להכותו שאר כל אד לא כל שכ  ,וכבר הזהירו מלרמוז להכות ואפילו לא יכה ,אמרו
)סנהדרי נח (:כל המגביה ידו על חבירו להכותו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע למה תכה
רע .2

 ìהכאת אב ואם

 :èéù äùòú àìהיא שהזהירנו מהכות אב וא ,ולא התבאר ג כ בכתוב אזהרה
מיוחדת מזה אבל זכר העונש ואמר )משפטי כא( מכה אביו ואמו מות יומת ,ולמדנו אזהרה
למכה אביו על דר שלמדנו אותה למקלל אביו ,וזה כי כבר בארנו במצות השלש מאות
שאנו מוזהרי על כל איש מישראל שלא להכותו ואביו בכלל ,ולשו מכלאתא מכה אביו
ואמו מות יומת עונש שמענו אזהרה לא שמענו תלמוד לומר ארבעי יכנו לא יוסי והרי
דברי קל וחומר א מי שמצווה להכותו הרי הוא מוזהר שלא להכותו מי שמצווה שלא
להכותו די הוא שיהא מוזהר שלא להכותו ,והעובר על לאו זה כלומר שיכה אביו או אמו
במזיד ויוציא מה ד הרי הוא חייב חנק ,וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסו מסכת
סנהדרי :3
 .1ספר המצוות :קאפח תרגם :מחלחלות ,כמו ותתחלחל המלכה )אסתר ד ד( .ולפי"ז קצ"ע לפמש"כ אח"כ

שאיסור הכאת כל אדם נלמד בק"ו מהלקאת המחויב מלקות ,א"כ רק במכות גדולות )מכה רבה( יעבור בלאו?

 .2חידוש שמביא זה בעיקר הלאו ומשמע דס"ל דהוי איסור דאורייתא ,וכ"כ ביראים בסמוך.
 .3עיין השגות הרמב"ן בסמוך.

>·<
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 ìדין תשלומים בחובל בחבירו

 :å"ìø äùòשצונו בדי חובל בחבירו והוא אמרו יתעלה וכי יריבו אנשי והכה איש
את רעהו ,וזאת היא שתקרא דיני קנסות ,וכבר בא הכתוב שהוא כולל דיני קנסות כול
והוא אמרו יתעלה )ויקרא כד( כאשר עשה כ ייעשה לו ,רוצה בזה שיילקח מממונו תמורת
מה שציערו לפי שיעור צערו לחברו כמו שבאה בה הקבלה ,ואפילו לא היה אלא ביישו
לבד הנה הוא ייקנס בממונו כפי השיעור ההוא ,ודע שדיני קנסות אלו כול ,כלומר נזקי
אד באד וכ כשהזיקה בהמה את האד או האד את הבהמה ,הנה לא ידונו בה ויקנסו
זולת הבית די הסמוכי באר ישראל ,וכבר התבאר דקדוק די זה בפרק שמיני מבבא
קמא:

>‚<

 ìחובל בחבירו

:ä÷æçä ãé

 :÷éæîå ìáåç úåëìäמצות עשה אחת והוא די חובל בחבירו או מזיק
ממונו.

>„<

 :à äëìä ä ÷øôאסור לאד לחבול בי בעצמו בי בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל
המכה אד כשר מישראל בי קט בי גדול בי איש בי אשה דר נציו הרי זה עובר
בלא תעשה ,שנאמר לא יוסי להכותו ,א הזהירה תורה שלא להוסי בהכאת החוטא קל
וחומר למכה את הצדיק.
 :á äëìäאפילו להגביה ידו על חבירו אסור וכל המגביה ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו
הרי זה רשע.

 :â äëìäהמכה את חבירו הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה ,שהרי אי כא תשלומי כדי
שיהיה לאו זה נית לתשלומי  ,4ואפילו הכה עבד חבירו הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה
שהרי ישנו במקצת מצות ,וגוי שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר )שמות ב יב( ויפ כה
וכה וי את המצרי.
 ìמצות מלקות ושאסור להוסיף וק"ו להכות כל אדם

 :ïéøãäðñ úåëìäיש בכלל ל' מצוות ...יד( להלקות רשע ,טו( שלא יוסי בהכיית
הלוקה...

 :à äëìä æè ÷øôכש שמצוה להמית את המחוייב מיתה כ מצוה עשה להלקות את
המחוייב מלקות שנאמר והפילו השופט והכהו לפניו...

 :áé äëìä íùמת תחת ידו פטור ,וא הוסי רצועה אחת על האומד ומת הרי החז גולה,
וא לא מת הרי החז עבר על מצות לא תעשה שנאמר לא יוסי ,והוא הדי לכל מכה
את חבירו שהוא בלא תעשה ,ומה א זה שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא
להכותו ]יתר[ על רשעו קל וחומר לשאר כל האד ,לפיכ כל המכה את חבירו אפילו
הכה עבד הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה ,אבל א יש בה שוה פרוטה הואיל והוא
חייב לשל ממו אי אד משל ולוקה כמו שביארנו בכמה מקומות.
 :ã äëìä èé ÷øô íùכל לא תעשה שבתורה שאי בה כרת ולא מיתת ב"ד שלוקי עליה
מאה שמונה וששי ואלו ה  ...קל"א :המכה חבירו הכייה שאי בה שוה פרוטה...

 .4יד החזקה :משמע דביש בו שוה פרוטה אינו משלם משום ד'ניתן לתשלומין' ,ובהל' סנהדרין >?< כתב
ד'אין אדם לוקה ומשלם' ,ועמד על כך באחיזער ח"א סימן כ"א דהם שני מושגים .וע"ע בפירוש המשנה
לרמב"ם ב"ק ?? >?< ובלשון החינוך >?<.

><‰
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 ìהכאת אב ואם

 :íéøîî úåëìäיש בכלל תשע מצוות ...ו( שלא להכות אב וא...
 :ä äëìä ä ÷øôהמכה אביו או אמו מיתתו בחנק שנאמר מכה אביו ואמו מות יומת...
אינו חייב חנק עד שיעשה בה חבורה אבל א לא עשה חבורה הרי זה כמכה אחד מישראל,
והמכח אות לאחר מיתה פטור.
 :ç äëìä íùאזהרה של מכה אביו מני  ,עונש שמענו אזהרה לא שמענו ,הואיל והוא
מוזהר שלא להכות אד מישראל הרי אביו ואמו בכלל.
 :áé äëìä íùמי שהיו אביו ואמו רשעי גמורי ועוברי עבירות ,אפילו נגמר דינ להריגה
וה יוצאי ליהרג אסור להכות ולקלל ,וא קלל או חבל בה פטור ,וא עשו תשובה
הרי זה חייב ונהרג עליה אע"פ שהרי ה יוצאי למיתה ,במה דברי אמורי בבנו אבל
אחד שבא והכהו וקלל אחר שנגמר דינו אע"פ שעשה תשובה הרי זה פטור הואיל והוא
הול למיתה ,וא ביישו חייב בקנס המבייש.

><Â

 ìהכאת אב ואם בכלל מצות הכאת כל אדם במניין התרי"ג

 :èéù ,çéù ú"ì :úååöîä øôñì :ï"áîøכתב הרב והמצוה שי"ח שנמנע כל איש ממנו
מלקלל את אביו ואת אמו ,והמצוה שי"ט שנמנענו מלהכות האבות .ואני אומר
כיו שאזהרת האבות בקללה ובהכאה לא באה אלינו אלא מפני שה בכלל ישראל שהוזהרנו
על כול ,אע"פ שגזר באלו עונש אחר ,אינ מניעות נמנות לעצמ  ,5כי אי חשבוננו
בעונשי אלא בלאוי  ,והרי הרב אומר כ שאי בהכאת האבות וקללת  ,אלא הלאוי
הנאמרי בכלל כל אד שה כוללי האב וזולתו ,וא"כ היא ימנו האישי אחד אחד.
ובאמת שזה דבר ברור בהכאה שלא הוזכר בה בתורה כתוב או רמז זולתי אזהרת פ יוסי
הכוללת כל אד ,וכ הדבר בקללה לפי מדרשי התלמוד וכמו שכתב הרב בכא ...

><Ê

 ìהכאת כל אדם

 :[æ"îø ïùé) :6 æ"éø ïîéñ :íéàøéä øôñלא יוסי להכותו .ויראת מאלהי ולא תכה
את חבר דכתיב בפרשת כי תצא ארבעי יכנו )ו(לא יוסי פ יוסי
וגו' ,ותניא בספרי א הוסי עובר בלא תעשה ,אי לי אלא בזמ שמוסי על המני ]על[
כל אומד שאמדוהו בב"ד מני  ,ת"ל לא יוסי מכל מקו ,אי לי אלא מכה רבה מכה
מועטת מני ת"ל אלה ]ע"כ מהספרי[ ,ומה שמינהו להכותו עד ארבעי או כאשר אמדוהו
בב"ד א יוסי על האומד עובר בלא תעשה ,מי שאי לו רשות להכותו ק"ו המכהו שעובר
בלא תעשה.
ואפילו לא הכהו בהגביהו ידו על חברו נקרא רשע ואע"פ שלא הכהו שנאמר ויאמר לרשע
למה תכה רע למה הכית לא נאמר אלא תכה ]אע"פ שלא הכהו[ )סנהדרי נח( ,זעירא א"ר
חנינא נקרא חוטא שנאמר )שמואל א ב( וא לא לקחתי בחזקה וכתיב ותהי חטאת הנערי
 .5רמב"ן :גם הסמ"ק סי' פ"ד >?< מנאן במצוה אחת.

 .6ספר יראים :על פי נוסח יראים חדש )וילנא תרנ"א עפ"י כת"י פריז עם ביאור תועפות ראם למו"ר א"א

שיף ז"ל( ולפי תיקוני הלשון שם .כידוע הדפוס הראשון של היראים ,ויניציה שכ"ו ,נסדר ע"י הר"ר בנימין

אחיו של שבלי הלקט ,והרשה לעצמו להכניס שינויים בסדר המצוות וכנראה גם לקצר בגוף הספר )וכך נדפס
כמה פעמים עם ביאורי אחרונים כגון ווי העמודים ,שם חדש ועוד ע"פ נוסח ד"ר הנ"ל( ,ורק בהוצאה החדשה

ע"פ כת"י הנ"ל נמצא הספר בשלימותה .אלא שגם בכת"י ישנם שיבושי לשון וגם חסרים כמה לשונות המופעים

רק בדפוס ראשון וכבר עמד בזה התועפות ראם בהגהותיו .בסוגריים מרובעות הקטנים הוספנו את שינויי
הלשון מהוצאת הד"ר.

><Á

10

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
íéàøéä øôñ

וגו' ,רב הונא ]אמר[ תקצ ידו שנאמר )איוב לח ט( וזרוע רמה תשבר ,רב הונא קצ ידיו,
ר' אליעזר אומר אי לו תקנה אלא קבורה שנאמר )איוב כב ח( ואיש זרוע לו האר.

לפיכ צרי האד להזהר שלא יגביה ידו על חברו להכותו אפילו על אשתו ,אבל א
מתכוו לייסרה ולהדריכה ]בדר ישרה[ או לייסר חבירו ולהדריכו ]בדר ישרה[ מותר שנאמר
)משלי כו ג( שוט לסוס ומתג לחמור ושבט לגו כסילי ,ותנ במכות באלו ה הגולי )ח(.
מה יער רשות א כל רשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב"ד
שה מצוה  ,7וצא ולמד מכמה מלקות דרבנ שה לייסר בני אד אפילו לא עבר ]אלא[
על דברי חכמי ,למדנו שמתכוי ]לייסר אינו[ עובר .8

וא הוא עבריי אפילו במצוה אחת רשאי להכותו דקיי"ל כסת משנה דתנ בסנהדרי
באלו ה הנחנקי )פה (:זה חומר במקלל מבמכה וכו' ,ומקשינ עלה בגמ' וליתני זה חומר
במכה מבמקלל שבמכה עשה בו שלא בעמ כבעמ מה שאי כ במקלל ואמר קסבר
מקשינ הכאה לקללה ,ואע"ג דפליגי תנאי הת אמרינ ביבמות בהחול )מב( לכללא סת
מתני' ומחלוקת בברייתא הלכה כסת ,ואמרינ נמי בב"מ פרק איזהו נש )עג (:רב שעורי
אחוה דרבה תקי אינשי דלא מעלו ומעייל להו בגוהרקא דרבה ואמר ליה רבה שפיר עבדת
]דתניא[ ]ראית[ שאינו נוהג כשורה וכו' .והא דתנ בב"ק בפרק המניח )לג (.אד באד
משלמי במותר נזק של) ,ולעני ( ]ולפי[ מה שפי' מכה שני פטור שהרי הראשו רשע
הוא ,הת כשחבלו זה בזה בשוגג מוקמינ שלא נעשה ראשו רשע וה בני תשלומי
כדתנ בפרק כיצד )כו (.אד מועד לעול בי שוגג  9וכו' .ותקי דרב שעורי ,פי' מכה
ומעשה.
===עיין מצות התוכחה עמוד סט-ע בדברי היראים ואולי שייך לפרק אח"כ של אפרושי מאיסורא וי"ל ===

 ìהכאת אב ואם

 :[èð ïùé) :æò÷ ïîéñ íéàøéמכה אביו ואמו ,ויראת מאלהי ותקיי אשר צוה שלא יכה
אד אביו ואמו והזהיר שלא יכה את חבירו בפרשת כי תצא דכתיב ארבעי יכנו לא יוסי
ואביו ואמו בכלל ,ועונש בואלה המשפטי שנאמר מכה אביו ואמו מות יומת ,ומנ"ל
דבחנק דכל מיתה האמורה בתורה סת אינה אלא חנק כאשר פרשתי למעלה בסמו .אביו
בלא אמו ]ואמו בלא אביו[ נפקא ל מדר' יונת מדלא כתיב יחדו ,ולר' יאשיה ]ילפינ [
ליה מקללה ובקללה פירשנוה למעלה ]סי' קע"ד דמקשינ הכאה לקללה[.

ותנ באלו ה הנחנקי )פה (:המכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בה חבורה והמכה
לאחר מיתה פטור ,מנ"ל דאמר קרא מכה נפש בהמה ישלמנה ]פירש[ עושה בה חבורה
דכתיב נפש דמשמע הוצאת ד דכתיב כי הד הוא בנפש יכפר וא אינו עני לבהמה דאי
נמי הכחישה באבני ]ומתה[ חייב תנהו לעני נפש אד) .ו(הכי דרשינ לה באלו ה הנחנקי
ואיבעיא להו ב מהו שיקיז ד לאביו רב חנינא אמר מותר דכתיב ואהבת לרע כמו רב
דימי בר חנינא אמר מכה אד ומכה בהמה מה בהמה לרפואה ]פטור[ א אד לרפואה
פטור.
 .7עד כאן בדפוס ישן ומכאן עד סוף המצוה ע"פ הכת"י .קצ"ע ראייתו להתיר לכל אדם דילמא אביו או רבו
שאני וי"ל.

 .8ק"ק איך נלמד רשות לכל אדם ממלקות של בית דין.

 .9דבריו מחודשים .א( במה שקובע בקושיתו שהראשון הוא רשע יש לעיין כי אם מכה מתוך התחממותו
במריבה הוי כעין שוגג ,וגם ידוע כללו של החפץ חיים שבאיסורי בין אדם לחבירו אינו נחשב מזיד להקרא

רשע כי תמיד יש לימוד זכות וכו' .ב( אף דנקרא רשע למה יפטור המכהו מתשלומין ,ומוכח דס"ל ליראים

שכלפי רשע אין גם חיוב תשלומי חבלה .כבר עמד בזה בקובץ שיעורים >??< ב"ק שראשונים אחרים סוברים
שפטור אינו עושה מעשה עמך נאמר רק לענין האיסור אבל אינו מפקיע כלפיו חיובי ממון ,חידושי הר"ן ועוד.
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והמכה אביו רשע חייב  10ואע"ג דפטרי לי' לעיל )סי' קע"ד( במקלל דכתיב בעמ לא תאור,
לא מקשינ הכאה לקללה דקיי"ל כר"י דתנא דבי ר' ישמעאל )פה (:אי הב נעשה שליח
להכות לאביו חו ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו ,ואע"ג
דסת ל תנא דלא כר"י ]ו[מקשינ הכאה לקללה מדלא קתני חומר במכה מבמקלל שהמכה
עשה בו שאינו בעמ ]כבעמ[ ובמקלל לא עשה בו ,אלמא מקשינ הכאה לקללה כסת
משנה ,וכ פסקתי לפני בלאו דלא יוסי )רי"ז( ,ותנ ביבמות פרק כיצד )כב (.מי שיש לו
ב מכל מקו חייב על הכאתו וקללתו ובנו לכל דבר הוא חו מי שיש לו ב מ השפחה
ומ הנכרית.
])תולדה למכה אביו ואמו( שלא יקיז לה ד שמא יחבל בה כדאמרינ בפרק אלו ה הנחנקי[ רב
פפא לא שביק ליה לבריה למישקל ]ליה סילוה[ מר בריה דרבינא לא שביק ליה לבריה
למפתח )בושתא( ]ביעותא פירוש מורסא[ משו ולפני עור לא תת מכשול.

 ìאביו רשע ]-במצות כיבוד אב ואם[

 :[åð ïùé) :áëø àëø ïîéñ íéàøéמורא וכבוד אב וא .ויראת מאלהי ותירא ותכבד אבי
ואמ ,מורא דכתיב בפ' קדושי איש אמו ואביו תיראו ,כבוד בעשרת הדברות ראשונות
ואחרונות כבד את אבי ואמ וגו' ,ותניא בקדושי פ"א איזהו כבוד ואיזהו מורא ,מורא
לא ישב במקומו ולא ידבר במקומו ולא יסתור דבריו ולא מכריעו....
וא אביו עובר באחת מכל מצות האמורות בתורה במזיד ולא עשה תשובה פטור ממוראו
וכבודו כדאמרינ באיזהו נש )סב (.הניח לה פרה וכל דבר ]המסויי[ חייב להחזיר מפני
כבוד אביה] ,והני מי[ מחייבי בכבוד אביה קרי כא ונשיא בעמ לא תאור בעושה
מעשה עמ ומתרצינ בשעשה תשובה ]בדפוס מוסי :פי' מ הרבית ופי' תשובת רבית
מפורש בסנהדרי דאפילו לנכרי אינו מלוה ברבית[.

וא אביו ואמו ]אומר לו לעבור מצוה[ אינו רשאי דתניא ביבמות פ"א )ה (:ובאלו מציאות
יכול אמר לו אביו ואמו חלל את השבת יכול ישמע לו ת"ל ואת שבתותי תשמורו כולכ
חייבי בכבודי .יש לתמוה ]למה[ לי ]קרא תיפוק ליה[ מעמ בעושה מעשה עמ ,ויש
לתר דלא מקרי רשע ]אלא בעושה מעשה לעבור[ על המצוות ובדיבור לא מקרי רשע
דדברי הרב ודברי התלמוד ]דברי מי שומעי [ ולא מצינו עונש בתורה ]אלא למסית בלבד
שדיבר לאחד לעבוד  .,[11וכל המכבד אביו ואמו...
 .10כל קטע זה צע"ג ובדפוס הגירסא..." :אף מכה אדם לרפואה פטור ,והמכה אביו רשע חייב דאע"ג דפטרינן
ליה לעיל מדכתיב לא תאר ומקשינן הכאה לקללה קיימא לן כרבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל לכל אין
הבן נעשה שליח להכותו חוץ ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו ,ותנן ביבמות בפ'

כיצד מי שיש לו בן מכל מקום חייב על הכאתו ועל קללתו ובנו הוא לכל דבר חוץ ממה שיש לו מן השפחה

ומן הנכרית) ,תולדה למכה אביו ואמו( שלא יקיז וכו'.

ועיין "שם חדש"" ,ברכי יוסף" יו"ד רמ"א" ,תועפות ראם" ,והגהות הגריפ"פ על היראים .לכאורה נראים דברי
שם חדש שמש"כ כאן "חייב" הכוונה רק לאסור דרבנן ונלמד מברייתא דר"י דאין הבן נעשה שליח להכות

וכו' ,וזה כמעט מפורש בדברי הסמ"ג שהכוונה לאיסור עיי"ש בסמוך ,וכנראה גירסת היראים שרק להכותו

יש איסור אבל לקללו מותר משא"כ בסמ"ג שבשניהם יש איסור לכתחילה.

 .11כצ"ל הגירסא ע"פ דברי סמ"ג עשה קיב קיג >??< וכ"כ בתועפות ראם .עיין חזקוני )פ' קדושים יט ג בפסוק

איש אמו ואביו ...ואת שבתותי וגו'( הביא הדין דאם יאמר לך אביך ואמך תדחה שבת שאינו חייב לעשות

כן וסיים :ועדיין יקשה דכתיב ונשיא בעמך לא תאר בעושה מעשה עמך ואם אביו ואמו אומרים לו לחלל
שבת אינו חייב בכבודם ,וי"ל דמיירי בשבות דרבנן דאתי כבוד אב ואם דאורייתא ודחי שבות דרבנן ,עכ"ל.
ובתועפות ראם הביא דברי המקנה קידושין לב .ד"ה שם מניח אני ,שעכצ"ל שהאב שוגג או אומר מותר,

עיי"ש עוד.
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 ìאיסור הכאת כל אדם

:â"îñ

] :è"ö÷ ú"ìבסימני שבראש הספר :שלא להוסי במלקות המחוייב שנאמר
)דברי כה ג( לא יוסי פ יוסי ,ש בארנו די מכה חברו[

><‡È

כתוב בפרשת תצא לא יוסי פ יוסי להכותו על אלה מכה רבה ,ותניא בסיפרי )תצא פיסקא
עו( א הוסי עובר בלאו ,אי לי אלא בזמ שמוסי על מניי הכתוב על כל אומד שאמדוהו

ב"ד מניי תלמוד לומר לא יוסי מכל מקו ,אי לי אלא מכה רבה מכה מועטת מניי
ת"ל על אלה ,לפיכ אמר בפרק אלו ה הלוקי )מכות כב (:שא הוסי רצועה אחת על
האומד ומת הרי זה גולה ,וא לא מת הרי עבר החז על מצות לא תעשה ,והוא הדי לכל
מכה חבירו שעובר בלא תעשה ,ומה א זה שנתנה התורה רשות להכותו צוה הקב"ה שלא
להכותו יתר על רשעו קל וחומר לשאר בני אד,

לפיכ אמרינ בפרק אילו נערות )כתובות לג (.שכל המכה את חבירו אפי' הכאה שאי בה
שוה פרוטה לוקה אבל א יש בה שוה פרוטה הואיל וחייב לשל ממו שבפי' רבתה
תורה חובל בחבירו לתשלומי אי אד משל ולוקה שנאמר )דברי כה ב( כדי רשעתו
משו רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משו שתי רשעיות.
ואמרינ בפרק ארבע מיתות )סנהדרי נח (:אמר רבי שמעו ב לקיש כל המגביה ידו על
חבירו נקרא רשע שנאמר )שמות ב יג( ויאמר לרשע למה תכה רע רב הונא אמר תקצ ידו
שנאמר )איוב לח טו( וזרוע רמה תשבר רב הונא ק ידא רבי אלעזר אומר אי לו תקנה אלא
בקבורה שנאמר )איוב כב ח( איש זרוע לו האר.
והמכה לש מוסר אינו עובר על בל תוסי כמו ששנינו בפרק אילו ה הגולי )מכות ח(.

מה חטיבת עצי ביער רשות א כל רשות יצא האב הרודה את בנו והרב הרודה את
תלמידו ושליח בית די ונאמר בספר עזרא )נחמיה יג כה( ואכה מה אנשי ואמרט וגומר:
 ìהכאת אב ואם

] :è"éø ú"ì â"îñבסימני שבראש הספר :שלא להכות אביו ואמו שנאמר ומכה אביו ואמו
מות יומת .וכבר בארנו שזה הכלל כל שיש בו כרת או מיתה הרי זו מצות לא תעשה וחו
מפסח ומילה ולפיכ נחשבי אילו שני לאוי במני א על פי שאזהרה שלה יצאת מכלל
לאוי שנמנו כבר הואיל ואי באות שני לאוי שנמנו כבר עונש כרת ומיתה עניי זה צ"ל
במבר את הש[.

אזהרה למכה אביו ואמו בכלל אזהרת לא יוסי שהוא לאו ,דהואיל והוא מוזהר שלא
להכות שו אד מישראל הרי אביו ואמו בכלל וכבר כתבנו למעלה )ל"ת קצט( לאו זה
ופירושו ,וכ לאו של מקלל )ל"ת רט( הוא ופירושו ,מ"מ נחשבי מקלל אביו ואמו ומכה
אות שני לאוי בפני עצמ הואיל וחייבי עליה מיתת ב"ד ,כי אפילו לא מצינו ש שו
אזהרה ,המיתה או הכרת היא האזהרה ,וכ המבר הש מזה הטע נחשב לאו )ל"ת טז(
בפני עצמו א על פי שאזהרתו מאלהי לא תקלל שלמדנו ג ממנו אזהרה למקלל דיי .
בי איש בי אשה המכה אביו ואמו מיתתו בחנק שנאמר מכה אביו ואמו מות יומת ומיתה
האמורה בתורה סת אינו אלא חנק ושנינו בפרק הנחנקי )סנהדרי פה (:המכה אביו ואמו
אינו חייב מיתה עד שיעשה בה חבורה ,והמכה אות לאחר מיתה פטור וזה חומר שבמקלל
מבמכה שהמקלל לאחר מיתה חייב סקילה ובגמרא דורש כל זה מ המקראות.
ומקשה ש וליתני נמי חומר במכה מהמקלל שהמכה נפש ענש בו בשלא בעמ כבעמ
מה שאי כ במקלל שנאמר ונשיא בעמ לא תאור בעושה מעשה עמ ומתר קסבר
מקשינ הכאה לקללה וכ שנינו ביבמות פרק כיצד )כב (.מי שיש לו אפילו ב ממזר חייב
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על קללתו ועל הכאתו ובנו הוא לכל דבר חו ממי שיש לו מ השפחה ומ הנכרית ומקשה
ש איקרי כא ונשיא בעמ לא תאור בעושה מעשה עמ ומתר כשעשה תשובה וא על
פי שיש מחלקות בדבר זה בברייתא אי מקשינ הכאה לקללה אי לא סתמי המשניות עיקר
כדאיתא במסכת יבמות )ש (:

אבעיא להו ב מהו שיקיז ד לאביו ,רב חנינא אמר מותר דכתיב ואהבת לרע כמו,
ואע"פ שמותר לכתחילה לא יעשה אלא א כ אי ש שיקיז לו ומצטער כמו שאומר
בפרק הנחנקי רב פפא לא שביק ליה לבריה למשקל ליה סלוא פי' קו התחוב בבשרו
שמא יחבול בו ,מר בריה דרבינא לא שביק ליה לבריה למיפתח ליה בעותא פירוש מורסא.

וא על פי שאמר שבאד רשע אי מתחייב הב מיתה על הכאתו ועל קללתו מ"מ אסור
לו לעשות כ  ,דתנא דבי רבי ישמעאל לכל אי הב נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו
חו ממסית שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו.
הורו הגאוני שמי שנתחייב שבועה לבנו אינו משביעו בשבועת האלה כמו שרגילי
להחרי באלה ובנידוי בשמתא וכיוצא בזה שהרי זה בא לקללת אביו אלא משביעו שבועה
שאי בה אלה.

ולא על ההכאה והקללה בלבד הקפידה תורה אלא אפילו על הבזיו  ,שכל המבזה אביו
ואמו אפילו בדברי ואפי' ברמיזה הרי זה ארור מפי הגבורה שנ' )דברי כז ,טז( ארור מקלה
אביו ואמו וגו' הרי הוא אומר )משלי ל יז( עי תלעג לאב ותבוז לקהת א פי' לקיבו
קמטי שבפניה:
 ìאביו רשע

 :[íàå áà àøåîå ãåáéë] :â"é÷ á"é÷ äùò â"îñכתב בדברות הראשונות כבד את אבי...
אמרינ בפרק איזהו נש )סב (.הניח לה אביה פרה וטלית משל רבית וכל דבר המסויי
חייבי להחזיר מפני כבוד אביה ומקשה והני מחייבי בכבוד אביה איקרי כא ונשיא
בעמ לא תאור בעושה מעשה עמ ומתר כשעשה תשובה ולא הספיק לשל עד שמת,
משמע מכא שעד שלא עשה תשובה פטור ממוראו ומכבודו מאחר שעובר במזיד והוכיחו
אותו ולא שב מרשעו,

><‚È

תניא בפרק קמא דיבמות )ו (.ובפרק אלו מציאות )לב (.יכול אמר לו אביו הטמא א היה
כה או שאמר לו אביו אל תחזיר אבידה יכול ישמע לו תלמוד לומר איש אמו ואביו תיראו
ואת שבתותי תשמרו אני ה' ,מוראי למעלה ממורא אב וא ,ולמדנו מכא שבדיבור לעבור
אינו נחשב רשע דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעי  ,שא היה נחשב רשע בדיבור
פשיטא שלא ישמע לו ולא היה צרי פסוק לזה ,ולא מצינו עונש בדיבור אלא למסית
בלבד שדיבר לאחד לעבוד.
 ìאדם המזיק בגופו ובממונו

] ÷éæîä íãà :'ò ïéùò â"îñבסימני שבראש הספר :לדו בנזקי אד המזיק חבריו שנאמר
כי יריבו אנשי והכה איש את רעהו וגו' ,ש ביארנו כל די מזיק הבירו בי בגופו בי
בממונו ודי המסור ודי הרוד ודי שבר כלי[.

]בתו דבריו[ ...אסור לאד לחבול בי בעצמו בי בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל
המכה אד מישראל בי קט בי גדול בי איש בי אשה דר בזיו הרי זה עובר בלא
תעשה שנאמר לא יוס ,א הזהירה תורה שלא להוסי בהכאת החוטא קל וחומר למכה
את הצדיק ,אפילו להגביה ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו הרי זה נקרא רשע שנאמר )שמות
ב ,יג( ויאמר לרשע למה תכה רע ,בפרק אלו נערות )כתובות לב ,ב( המכה את חבירו הכאה
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שאי בה שוה פרוטה לוקה שאי כא תשלומי בפרק ארבע מיתות )סנהדרי נח ,ב( גוי
שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר )שמות ב ,יב( ויפ כה וכה וירא כי אי איש ,קנס קנסו
חכמי לאלו השוטי בעלי זרוע שיהא הנחבל נאמ ונשבע בנקיטת חפ שזה חבל בו
ונוטל מה שראוי לו והוא שיהיו ש עדי כמו ששנינו בפרק כל הנשבעי )מד ,ב(] ...וכו'
בעיקר מדברי הרמב" פ"ה חובל ומזיק עיי"ש וכא[.

 ìהכאת כל אדם וכולל גם הכאת אב ואם

 :ãô ïîéñ :÷"îñשלא להכות חבירו דכתיב ארבעי יכנו לא יוסי ,ובכלל זה מכה אביו
ואמו ,ואמרו חכמי שא התרו בו משו מלקות שלוקה ,היכא דבהכאה זו אי
בה חיוב תשלומי של שוה פרוטה ,אבל א יש בה תשלומי של שוה פרוטה משל ואינו
לוקה ,וא מלקהו לש מוסר אינו לוקה ,וכ א הרגו  12אינו נהרג אחרי שעושה לש
מצוה ולא נתכווי להורגו כי א לייסרו.

><ÂË

 ìמכה חבירו עובר בב' לאוין

 :æò ïîéñ 'â øòù äáåùú éøòù :äðåé åðéáøויש אזהרות שאי מקצת ההמו שומרי
עיקר האזהרות ,כמו החבלה וההכאה ,שהמכה את חברו עובר בשני לאוי ,13
שנאמר )דברי כה ג( ארבעי יכנו לא יוסי פ יוסי ,ורבי עוברי על הלאוי האלה
בהכאת נשותיה ,ואמרו רבותינו זכרונ לברכה )סנהדרי נח (:כל המרי יד על חברו א
על פי שלא הכהו נקרא רשע ,שנאמר )שמות ב יג( ויאמר לרשע למה תכה רע ,למה הכית
לא נאמר ,אלא תכה .ואיוב אמר )איוב לא כא( א הניפותי על יתו ידי .ואמרו רבותינו
זכרונ לברכה )סנהדרי ש ( רב הונא קצ יד המכה ,שנאמר )איוב לח טו( וזרוע רמה תשבר,

><ÊË

 :àñ 'éñ :äáåùúä úøâàהמכה את חבירו עובר בשני לאוי שנאמר ארבעי יכנו לא
יוסי פ יוסי וגו' ,וכל מקו שנאמר בו השמר פ ואל הרי זה בלא תעשה.
 :áñ 'éñוכ המכה את אשתו עובר בשני לאוי א לא שיכה אותה כדי להוכיחה על עבירה.
 ìאיסור הכאת כל אדם

:êðåéçä øôñ

äëð àìù äììëáå úå÷ìî áéåçîä úå÷ìîá óéñåäì àìù :äö÷ú äåöî
:ìàøùé

שנמנע הדיי מהכות החוטא הכאות גדולות ,וביאור זה העני כ הוא שכל המחויב מלקות
תכלית מה שילקה ארבעי הכאות חסר אחת כמו שבא בקבלה ,ולא יכה לשו אד עד
שישער ההכאה שתהיה כפי יכולת המוכה ושניו ומזגו וצורת גופו ,וא יכול לסבול הכאת
גבול העונש כולו יוכה וא לא יוכל לסובלו כולו יוכה כפי יכלתו .ואי פחות משלש
הכאות לעול ,ותכלית חשבו מני המלקות לעול ארבעי חסר אחת כמו שאמרנו .ובאה
המניעה מהוסי להכותו אפילו הכאה אחת על המני הזה או על מה שישער השופט
שיסבלהו ,ועל כל זה נאמר )דברי כה ג( ,לא יסי ,וכ אמרו בספרי א הוסי עובר בלא
תעשה ,אי לי אלא שמוסי על הארבעי מני על כל אומד ואומד שאמדוהו בית די ,
תלמוד לומר לא יוסי פ יוסי .וחכמי ה חסרו אחת מהארבעי לגדר לאו דלא יוסי,
כ כתב הרמב" ז"ל ,והוא תימה לפי הגמרא:
 .12סמ"ק :היינו בשוגג וכמ"ש ולא נתכוין להרגו דבנתכוין להרגו ודאי דנהרג עליו  -הגהות חדשות שם.
ובעצם מניין המצוות סובר כרמב"ן לעיל >?< דנמנה מצוה אחת וכולל גם הכאת אב ואם.

 .13רבינו יונה :שיטתו שעובר בשני לאוין .לקמן בפרק ג' >?< הארכנו בשיטתו עיי"ש.
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ומזה הלאו היא אזהרה מהכות כל איש מישראל ,וא החוטא זה אנו מוזהרי עליו שלא
להכותו שאר כל אד לא כל שכ  .וחכמי זכרונ לברכה מנעו אותנו אפילו מלרמוז
להכות ,אמרו )סנהדרי נח (:כל המגביה ידו על חבירו להכותו נקרא רשע שנאמר )שמות ב
יג( ויאמר לרשע למה תכה רע:
שורש מצוה זו נגלה הוא לכל שאינו בדי ואינו ראוי להכות בריה כי א כדי רשעתו ליסרו
על פי בית די :
מדיני המצוה מה שאמרו זכרונ לברכה כשאומדי את החוטא כמה מכות הוא יכול לסבול,
אי אומדי אותו אלא במכות הראויות להשתלש .אמדוהו שהוא יכול לקבל עשרי ,אי
אומרי ילקה אחת ועשרי שה משולשות ,אלא ילקה שמונה עשרה ,ומי שאמדוהו ללקות
וכשהתחילו להלקותו נתקלקל ברעי או במי רגלי אי מלקי אותו יותר ,שנאמר ונקלה
אחי לעיני ,מכיו שנקלה נפטר .נפסקה הרצועה קוד שגמרו להלקותו ואפילו במכה
הראשונה פטור .כפתוהו על העמוד ונתק המיתרי בכחו וברח פטור .כל מי שחטא ולקה
חוזר לכשרותו ,שנאמר ונקלה אחי ,כיו שנקלה אחי הוא .וא כל מחויבי כריתות שלקו
אמרו זכרונ לברכה )מכות כג (.שנפטרו מידי כריתת  .ויתר פרטי המצוה מבוארי במסכת
מכות:
ונוהג איסור זה לעני שלא להכות אחד מישראל בכל מקו ובכל זמ  ,בזכרי ונקבות.
אבל לעני איסור המוסי במלקות אינו נוהג אותו העני אלא בזמ ישוב האר שהיה לנו
בית די הראויי להלקות:
ועובר על זה והכה ישראל הכאה גדולה שיתחייב לו עליה תשלומי של פרוטה או יותר
אינו מתחייב מלקות לפי שהוא לאו שנית לתשלומי וקיימא ל אי אד לוקה ומשל,
וא הכהו מכה קטנה שאי מתחייב עליה שוה פרוטה או יותר חייב עליה מלקות .ואומר
אני שראוי לומר די זה חדוש הוא שחדשה תורה .14
 ìאיסור הכאת אב ואם

 :íàå áà úåëäì àìù :çî äåöî êåðéçשלא יכה הב האב והא ,ואפילו א ה יכו
אותו הכאה רבה בכל זמ שלא ישאו נפש להמיתו ,שנאמר )שמות כא טו( ומכה אביו ואמו
מות יומת :וא על פי שלא הזהיר הכתוב בפירוש על זה שיאמר אל תכו האבות ,אלא
שכתב עונש המכה אות ,ודר התלמוד לעול לשאול בעני כזה ולומר עונש שמענו
אזהרה מני  .ג בזה יש לנו אזהרה ,שהרי אנו מוזהרי על כל איש מישראל שלא להכותו,
שכתוב במי שנתחייב מלקות ארבעי יכנו לא יוסי )דברי כה ג( ,וכל שכ למי שלא
נתחייב ,והאב בכלל ישראל הוא .ואזהרתו מהכא ,וא על פי שלאו זה של לא יוסי נחשב
לאו בפני עצמו .מכל מקו הרי כלל בידינו שכל שיש בו כרת או מיתה יש בו לאו חו
מפסח ומילה ,ובהכאת אב וא הרי יש בו כרת  15בלא עדי ומיתה בעדי ,ועל כ יש
לנו לומר עכ"פ שנלמד האזהרה בו מקרא דלא יוסי אחר שלא מצאנוה במקו אחר,
ותהיה עיקר האזהרה לישראל ובכללה נלמד למכה אב וא:
 .14ספר החינוך :יש מפרשים שהחידוש הוא שקיי"ל בעלמא לוקה ואינו משלם )כשיש ממון ומלקות( וכאן
בחובל משלם ואינו לוקה ,וב"נר מצוה" )להר"ר יהודה סיד ,לאוין שלוקין עליהן סימן קל"א( מפרש החידוש
שלוקה על פחות משוה פרוטה ,שבגזל כה"ג אינו עובר מדאורייתא רק איסור חצי שיעור ,ועיין בצביון העמודים

שדחה סברתו.

 .15הקשו אחרונים דלא מצינו כרת בהכאת אביו ואמו ,עיין פרשת דרכים ,מנחת סולת ,שבט הלוי.
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ועני חיוב המיתה במכה אמרו זכרונ לברכה )סנהדרי פה (:שהוא כשהוציא מה ד דוקא,
מה שאי כ בשאר כל אד שאפילו הוציא מה ד נית לחיוב ממו :
משרשי המצוה ,ליסר הנבלי והמוסרי שהרימו יד במי שהביא לעול ברצו האל ועשה
לה כמה טובות ,ומל במשפט יעמיד אר:
דיני המצוה ,כגו מכהו לאחר מיתה שפטור ,והכהו על אזנו וחרשו שחייב מיתה שאי
אפשר שלא יצא טיפת ד בפני ,והעושה בו חבורה לרפואה שפטור ,ולכתחילה לא יעשה
לו רפואה שמביאה לחבורה א אפשר על ידי אחר ,ודי שתוקי שחייב על אמו ולא על
אביו ,ודי גר שהורתו שלא בקדושה שאי חייב בשניה ,ודי גר שאסור לו להכות אביו
גוי דרבנ  ,ודי מי שהיו אביו ואמו רשעי גמורי מפורסמי שפטור על הכאת עד שיעשו
תשובה ,אבל אסור הוא מכל מקו אפילו קוד תשובה ,ולכל אי נעשה הב שליח בית
די ליסר אביו חו ממסית ,ויתר פרטיה ,בסו סנהדרי :
ונוהגת בכל מקו ובכל זמ  ,בזכרי ונקבות וטומטו ואנדרוגינוס ,ועובר עליה והכה אות
הכאה שיש בה חבורה בעדי והתראה מיתתו בחנק ,ובלא חבורה חייב עליה כשאר כל
אד ,שהמכה חבירו הכאה שיש בה תשלומי של שוה פרוטה משל ואינו לוקה ,וא
אי בה תשלומי של שוה פרוטה לוקה ואינו משל ,שהלכה היא אי אד מת ומשל,
וכ אי לוקה ומשל:
 ìחובל בחבירו

[åøéáçá ìáåç] úåñð÷ éðéã úåöî :èî äåöî êåðéç
שנצטוינו בדי חובל בחבירו לענשו ,כמו שכתוב בתורה בפרשה וכי יריבו אנשי וזה
נקרא דיני קנסות .ובפסוק אחר כולל משפטי הקנסות כול והוא שכתוב )ויקרא כד יט(
כאשר עשה כ יעשה לו ,ירצה לומר שילקח מממונו מה שיצערהו בכדי מה שציער הוא
את חבירו ,כמו שבאה הקבלה בו .ואפילו לא הכהו אלא שביישו בלבד יצערוהו בית די
בממונו שישל למתבייש כפי השיעור ההוא .ואלה הדיני שנקראי דיני קנסות ,כגו נזקי
אד באד ושור בשור ושור באד ואד בבהמה ,אי דני אות אלא בבית די הסמוכי
באר ישראל .16
שורש מצוה זו ובכלל כל מה שבא בתורה בעני הדי  ,איני צרי ליגע אחר טעמו של
דבר כי דבר מושכל הוא ,שא אי משפט לא יתיישבו בני אד ולא יעמדו יחדיו לעול
ואי אפשר לאר בלתי המשפט.
דיני המצוה כגו החובל בחבירו שחייב בחמישה דברי הידועי ,וכיצד מחשבי אות ,
ודי הבושת שהכל לפי המבייש והמתבייש ,ודי יש שבייש או שביישוהו ,וא מת מתו
בושתו מה דינו ע יורשיו ,ומבייש שוטה או חרש או קט מה דיניה ,ומבייש גר ועבד,
והמבייש בדברי ,והחילוק שבי תלמיד חכ לשאר בני אד ,ודי הבועט בחברו ברגלו
או שתקעו בכפו ,או סטרו על פניו ,צר אזנו ,תלש שערו ,רקק והגיע לו הרוק ,ויתר
פרטיה מבוארי בבבא קמא פרק החובל.
וש מתברר שיש חילוק בדיני קנסות בי מילתא דשכיחא ואית בה חסרו כיס ,דבהא
עבדינ שליחותייהו ,למילתא דלא שכיחא וא על גב דאית בה חסרו כיס ,אי נמי דשכיחא
ולית בה חסרו כיס ,דבהני לא עבדינ שליחותיהו .וכתב רבנו אלפסי ז"ל :מנהג שתי
ישיבות שא על פי שאי גובי קנס מנדי ליה עד שמפייס לבעל דיניה ,וכד יהיב ליה
שיעור מאי דחזי ליה שרו ליה לאלתר בי איפייס ליה מריה דדינא בי לא איפייס.
 .16ובחינוך לקמן מצוה נא ]לדון בנזקי קרן בהמה[ כתב בתו"ד" :ואלה הדינין הנקראין דיני קנסות כבר אמרנו
שאין דנין אותן אלא בבית דין הסמוכין )ו(בארץ ישראל ,אבל מזיק חייב לשלם בדיני שמים בכל מקום ואם

תפס הניזוק אין מוציאין מידו בשום מקום".
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ונוהגת מצוה זו שאנו חייבי לדו ולענוש החובל בזכרי ,כי לה נית לעשות די ולא
בנקבות שאינ דנות ,אבל ה מכל מקו בכלל די התשלומי בי שביישו או שנתביישו.
וג ש מתבאר תשלומי נזק האשה הנשואה היא נחלקי.
úåøäæà

:â"ñø

וגפני פ תקדש ,וכלאי זרע ,ורבעי בהמות מונחות :לא תתעמר ,ותשחית ע,
ויוסי המלקה עלי נכוחות :17

:úåìåãâ úåëìä
åäéìà 'áø
é"ø

><Î

מני המצות :לאוי שבמלקות ארבעי ...ארבעי יכנו ולא יוסי...

 :ï÷æäטמאי מלאכול מנויי את עזניה ,פ יוסי אזהרה לחבלת טריה .18

... :éðåìâøáìàופ תוסי להכות כמצות תמי דעי ,מספר הכינו שלשי
ותשע בבלי יעבור על פ יוסי כמצות רצעי ,אולי ימצאו ש ארבעי.

:ìåøéáâ ù"ø

ומצות לא תני ,לעול לא תחני ,ומצות לא יוסי ,להכות נוסרי:
קכד( )שט(

 :òé÷øä øäæש :ומצות לא יוסי ,אזהרה לבית די שלא ילקו למחוייבי מלקות ,וה
הנוסרי מלשו ויסרו אותו ,יותר מהשיעור הכתוב בתורה והוא ארבעי
חסר אחת ,וא הוסיפו אפילו הכאה אחת עוברי על בל תוסי ,ואמרו בספרי אי לי אלא
הזמ שמוסי על הארבעי ,מני על כל אומד ואומד שאמדוהו בית די  ,ת"ל לא יוסי
פ תוסי .והמכה את חבירו הוא בכלל לאו זה כמו שהוזכר בשלישי ממכות ובמקומות
אחרי.
 :á"ò úåà èë ÷øô :íéãøç øôñהמכה ישראל בי גדול בי קט בי איש בי אשה,
אפילו היא אשתו ,א הכה דר נציו  ,עובר בשני לאוי שנאמר )דברי
כה ג( לא יוסי פ יוסי .ואפילו להרי יד אסור ,ומשעת הרמת יד נקרא רשע ופסול לעדות
)ממני תרי"ג( .והמכה דר מוסר אינו עובר על בל תוסי דאמרינ במס' מכות יצא האב
המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ,וכתב בספר עזרא ואכה מה אנשי ואמרט
)נחמיה יג כה(:
] :ì"æ íééç õôçä ïøîì :øö÷ä úåöîä øôñהמצוות שאפשר לנו בזה"ז לקיימ [...
)ל"ת מג( מצות ל"ת שלא להכות שו אד מישראל :ואזהרתו
מפסוק לא יוסי שזה אזהרה שלא להכות שו אד מישראל .וקל וחומר הוא ומה מי
שמחוייב מלקות שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא להוסי בהכאתו ,קל וחומר
לשאר כל אד .המכה את חבירו הכאה שאי בה שוה פרוטה ,לוקה; אבל א יש בה שוה
פרוטה )פירוש הכהו הכאה גדולה שיתחייב לו עליה תשלומי של פרוטה או יותר( הואיל
והוא חייב לשל ממו אינו לוקה )אבל בלאו עובר( .ואפילו המגביה ידו על חבירו נקרא
רשע .והמכה דר מוסר ולימוד אינו עובר:
 .17ל"ת ר"נ )ח"ב עמ' רנ"ח( ובביאור שיטתו עיין בביאור הרי"פ פערלא שם.

 .18למד מפסוק "פן יוסיף" ,ונקט "חבלה" וצ"ב אם כוונתו לאפוקי הכאה בעלמא ,עיין בדברי הגריפ"פ עשה
א >?< מש"כ על דבריו ,ובמתק אזהרות עמ' קמ"ג.

><‡Î
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)ל"ת מד( מצות ל"ת שלא להכות אב וא :שנאמר ומכה אביו ואמו מות יומת ,ואזהרתו
מפסוק לא יוסי )כמ"ש באות מ"ג( .וא עשה חבורה באביו או באמו והיו עדי והתראה
מיתתו בחנק .הכהו על אזנו וחרשו חייב מיתה שאי אפשר שלא יצא טיפת ד מבפני.
הכהו בלא חבורה חייב כמו על שאר אד מישראל .הכה לאביו ולאמו לאחר מיתה פטור.
אסור להקיז ד לאביו או לאמו וא אי ש רופא אחר יעשה כמו שציווהו .ונוהג בכל
מקו ובכל זמ  ,בזכרי ובנקבות.
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 +פרק ב :פרשיות הכאה בתורה _
בפרק זה הפרשיות בתורה העוסקות במכה חבירו .מתוך הנושאים  -הכאה חמורה שע"י

המית אדם ,מכה אביו ואמו ,חבלה ,גניפת אשה הרה ,הכאת עבדו ,הוספה על המלקות
ועוד .קודם הבאנו את הפסוקים לבדם ואח"כ כל פרשה עם המפרשים שלה.

àë ÷øô :íéèôùî :úåîù
ו!מ ִ י ְל ָמק
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) :àë ÷øô úåîù :é"ùøיב( מכה איש ומת ,כמה כתובי נאמרו בפרשת ]במיתת[ רוצחי
ומה שבידי לפרש למה באו כול אפרש .מכה איש ומת ,למה נאמר לפי שנאמר
)ויקרא כד יז( ואיש כי יכה כל נפש אד מות יומת שומע אני בהכאה בלא מיתה ,ת"ל מכה
איש ומת אינו חייב אלא בהכאה של מיתה .וא נאמר מכה איש ולא נאמר ואיש כי יכה
הייתי אומר אינו חייב עד שיכה איש היכה את האשה ואת הקט מני  ,תלמוד לומר כי
יכה כל נפש אד אפילו קט ואפילו אשה .ועוד אלו נאמר מכה איש שומע אני אפילו
קט שהכה והרג יהא חייב ,ת"ל ואיש כי יכה ולא קט שהכה .ועוד כי יכה כל נפש אד
אפילו נפלי במשמע ,ת"ל מכה איש אינו חייב עד שיכה ב קיימא ראוי להיות איש:
)יג( ואשר לא צדה...
)יד( וכי יזיד ,למה נאמר לפי שנאמר מכה איש וגו' שומע אני אפילו גוי והרופא שהרג
ושליח בית די שהמית במלקות ארבעי והאב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו
והשוגג ,ת"ל וכי יזיד ולא שוגג על רעהו ולא על גוי .להרגו בערמה ,ולא שליח בית די
והרופא והרודה את בנו ותלמידו שא על פי שה מזידי אי מערימי  :מע מזבחי ,א
היה כה ורוצה לעבוד עבודה תקחנו למות:
)טו( ומכה אביו ואמו ,לפי שלמדנו על החובל בחבירו שהוא בתשלומי ולא במיתה הוצר
לומר על החובל באביו שהוא במיתה ואינו חייב אלא בהכאה שיש בה חבורה :אביו ואמו,
או זה או זה :מות יומת ,בחנק:
)טז( וגנב איש ומכרו] ...והפסיק העני וכתב וגונב איש בי מכה אביו ואמו למקלל אביו
ואמו ,ונראה לי היינו פלוגתא דמר סבר מקשינ הכאה לקללה ומר סבר לא מקשינ [:
)יז( ומקלל אביו ואמו ,למה נאמר לפי שהוא אומר )ויקרא כ ט( איש איש אשר יקלל את
אביו אי לי אלא איש שקלל את אביו ,אשה שקללה את אביה מני  ,ת"ל ומקלל אביו
ואמו סת בי איש ובי אשה ,א כ למה נאמר איש אשר יקלל להוציא את הקט :
מות יומת ,בסקילה וכל מקו שנאמר דמיו בו בסקילה ובני אב לכול )ויקרא כ כז( באב
ירגמו אות דמיה ב ובמקלל אביו ואמו נאמר דמיו בו )ויקרא כ ט(:
)יח( וכי יריב אנשי ,למה נאמר לפי שנאמר עי תחת עי לא למדנו אלא דמי איבריו
אבל שבת ורפוי לא למדנו לכ נאמרה פרשה זו :ונפל למשכב ,כתרגומו ויפול לבוטל
לחולי שמבטלו ממלאכתו:
)יט( על משענתו ,על בוריו וכחו :ונקה המכה ,וכי תעלה על דעת שיהרג זה שלא הרג
אלא למד כא שחובשי אותו עד שנראה א יתרפא זה ,וכ משמעו כשק זה והול
על משענתו אז נקה המכה אבל עד שלא יקו זה לא נקה המכה:
רק שבתו ,בטול מלאכתו מחמת החולי ,א קטע ידו או רגלו רואי בטול מלאכתו מחמת
החולי כאילו הוא שומר קשואי שהרי א לאחר החולי אינו ראוי למלאכת יד ורגל והוא
כבר נת לו מחמת נזקו דמי ידו ורגלו שנאמר )פסוק כד( יד תחת יד רגל תחת רגל :ורפא
ירפא ,כתרגומו ישל שכר הרופא:

><„Î
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)כ( וכי יכה איש את עבדו או את אמתו ,בעבד כנעני הכתוב מדבר או אינו אלא בעברי,
ת"ל כי כספו הוא מה כספו קנוי לו עולמית א עבד הקנוי לו עולמית ,והרי היה בכלל
)פסוק יב( מכה איש ומת אלא בא הכתוב והוציאו מ הכלל להיות נדו בדי יו או יומי
שא לא מת תחת ידו ושהה מעת לעת פטור:
בשבט ,כשיש בו כדי להמית הכתוב מדבר .או אינו אלא אפילו אי בו כדי להמית ,ת"ל
בישראל )במדבר לה יז( וא באב יד אשר ימות בה הכהו והלא דברי קל וחומר מה ישראל
חמור אי חייב עליו אלא א כ הכהו בדבר שיש בו כדי להמית ועל אבר שהוא כדי
למות בהכאה זו עבד הקל לא כל שכ  :נק ינק ,מיתת סיי וכ הוא אומר )ויקרא כו
כה( חרב נוקמות נק ברית:
)כא( א א יו או יומי יעמוד לא יק ,א על יו אחד הוא פטור על יומי לא כל
שכ אלא יו שהוא כיומי ואיזה זה מעת לעת :לא יק כי כספו הוא ,הא אחר שהכהו
א על פי ששהה מעת לעת קוד שמת חייב:
)כב( וכי ינצו אנשי ,זה ע זה ונתכוי להכות את חבירו והכה את האשה :ונגפו ,אי
נגיפה אלא לשו דחיפה והכאה כמו )תהלי צא יב( פ תגו באב רגל )ירמיה יג טז( ובטר
יתנגפו רגליכ )ישעיה ח יד( ולאב נג :ולא יהיה אסו  ,באשה:
ענוש יענש ,לשל דמי ולדות לבעל שמי אותה כמה היתה ראויה למכר בשוק להעלות
בדמיה בשביל הריונה :ענוש יענש ,יגבו ממו ממנו כמו )דברי כב יט( וענשו אותו מאה
כס :כאשר ישית עליו וגו' ,כשיתבנעו הבעל בבית די להשית עליו עונש על כ :ונת ,
המכה דמי ולדות :בפלילי ,על פי הדייני:
)כג( וא אסו יהיה ,באשה :ונתתה נפש תחת נפש ,רבותינו חולקי בדבר ,יש אומרי
נפש ממש ויש אומרי ממו אבל לא נפש ממש שהמתכויו להרוג את זה והרג את זה
פטור ממיתה ומשל ליורשיו דמיו כמו שהיה נמכר בשוק:
)כד( עי תחת עי  ,סימא עי חבירו נות לו דמי עינו כמה שפחתו דמיו למכור בשוק וכ
כול ולא נטילת אבר ממש כמו שדרשו רבותינו בפרק החובל:
)כה( כויה תחת כויה ,מכות אש ועד עכשיו דבר בחבלה שיש בה פחת דמי ועכשיו בשאי
בה פחת דמי אלא צער כגו כוואו בשפוד על צפרנו אומדי כמה אד כיוצא בזה רוצה
ליטול להיות מצטער כ:
פצע ,היא מכה המוציאה ד שפצע את בשרו נברדור"א בלעז ]פציעה[ הכל לפי מה שהוא
א יש בו פחת דמי נות נזק וא נפל למשכב נות שבת ורפוי ובשת וצער .ומקרא זה
יתר הוא ,ובהחובל דרשוהו רבותינו לחייב על הצער אפילו במקו נזק שא על פי שנות
לו דמי ידו אי פוטרי אותו מ הצער לומר הואיל וקנה ידו יש עליו לחתכה בכל מה
שירצה אלא אומרי יש לו לחתכה בס שאינו מצטער כל כ וזה חתכה בברזל וצערו:
חבורה ,היא מכה שהד נצרר בה ואינו יוצא אלא שמאדי הבשר כנגדו ,ולשו חבורה
]טי"א[ בלעז ]כת[ כמו )ירמיה יג כג( ונמר חברברותיו ותרגומו משקופי לשו חבטה
בטדור"א בלעז ]מכה[ וכ ושדופת קדי )בראשית מא ו( שקיפ קידו חבוטות ברוח וכ
על המשקו )לעיל יב כג( על ש שהדלת נושק עליו:
)כו( את עי עבדו ,כנעני אבל עברי אינו יוצא בש ועי ...
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י
ואי ִי ִ ֵ
נפ :יט ְ ִ
חת ָ ֶ
נפ ַ ַ
מה ֶ ֶ
י ְ ֶ ָ
!המה ְ ַ
נפ ְ ֵ ָ
מה ֶ ֶ
ימת :יח ַ ֵ
אד מת ָ
נפ ָ ָ
יה ָל ֶ ֶ
ואי ִי ַ ֶ
יז ְ ִ
!אד
י מ ָ ָ ָ
אר ִ ֵ
חת ֵ ַ ֲ ֶ
עי ֵ ַ ַ
חת ַ ִ
עי ַ ַ
בר ַ ִ
חת ֶ ֶ
בר ַ ַ
יע(ה  :כ ֶ ֶ
ע(ה ֵ ֵ ָ ֶ
אר ָ ָ
!עמית ַ ֲ ֶ
מ ַ ֲ ִ
יהיה ִי
אזרח ִ ְ ֶ
*ר ָ ֶ ְ ָ
לכ ַ ֵ
יהיה ָ ֶ
אחד ִ ְ ֶ
מ+ט ֶ ָ
ימת :כב ִ ְ ַ
אד ָ
מה ָ ָ
מה ַ ֵ
י ְ ֶ ָ
בהמה ְ ַ
מה ְ ֵ ָ
ית ! :כא ַ ֵ
ֵ ִ ָ ֶ
אלהיכ ) :כד יז כב(
אני ה' ֱ ֹ ֵ ֶ
ֲִ

><‰Î

] :íéðäë úøåúפסוק כא[ מכה בהמה מכה אד ,מה ת"ל לפי שנאמר מכה אביו ואמו
יכול לא יהיה חייב עד שיכה שניה כאחת ת"ל ומכה אד יומת אפילו
אחד מה ,יכול אפילו הכהו ולא עשה בו חבורה יהיה חייב ת"ל מכה בהמה ומכה אד
מה מכה בהמה עד שיעשה בה חבורה א מכה אד עד שיעשה בו חבורה ,יכול אפילו
הכהו לאחר מיתה יהיה חייב ת"ל מכה בהמה ומכה אד מה מכה בהמה בחייה א מכה
אד בחייו.
) :ñåì÷ðåàיז( וגבר ארי יקטול כל נפשא דאנשא אתקטלא יתקטיל) :יח( ודיקטול נפש
בעירא ישלמנה נפשא חל נפשא) :יט( וגבר ארי יתי מומא בחבריה כמא
דעבד כ יתעביד ליה) :כ( תברא חל תברא עינא חל עינא שנא חל שנא כמא דיתי
מומא באנשא כ יתיהיב ביה) :כא( ודיקטול בעירא ישלמנה ודיקטול אנשא יתקטיל) :כב(
דינא חדא יהי לכו גיורא כיציבא יהי ארי אנא יי אלהכו :
) :é"ùøיז( ואיש כי יכה ,לפי שנאמר )שמות כא יב( מכה איש ומת ,אי לי אלא שהרג
את האיש ,אשה וקט מני  ,ת"ל כל נפש אד) :כ( כ ינת בו ,פירשו רבותינו,
שאינו נתינת מו ממש אלא תשלומי ממו  ,שמי אותו כעבד ,לכ כתוב בו לשו נתינה,
דבר הנתו מיד ליד:
)כא( ומכה בהמה ישלמנה ,למעלה דבר בהורג בהמה ,וכא דבר בעושה בה חבורה :ומכה
אד יומת ,אפילו לא הרגו אלא עשה בו חבורה ,שלא נאמר כא נפש ובמכה אביו ואמו
דבר הכתוב ובא להקישו למכה בהמה מה מכה בהמה מחיי ,א מכה אביו ואמו מחיי,
פרט למכה לאחר מיתה ,לפי שמצינו שהמקללו לאחר מיתה חייב ,הוצר לומר במכה
שפטור .ומה בבהמה בחבלה שא אי חבלה אי תשלומי  ,19א מכה אביו ואמו אינו
חייב עד שיעשה בה חבורה:

:í"áùø

)יח( ]ו[מכה נפש בהמה ,ממיתה לגמרי) .כא( ומכה בהמה ישלמנה ,חובל אעפ"י
שאינו ממיתה לגמרי:

><ÂÎ

><ÊÎ

><ÁÎ

àöú éë :íéøáã
והיה ִא ִ!
הרעָ ָ ְ :
והריע ֶאת ָ ָ ָ
ה./יק ְ ִ ְ ִ
והצ.יק ֶאת ַ ַ ִ
פט ְ ִ ְ ִ
ה+0ט ְ ָ
ונ* ֶאל ַ ִ ְ ָ
אני ְ ִ ְ
יהיה ִריב ֵ!י ֲ ָ ִ
ִי ִ ְ ֶ
להת ַעל
י ֹלא ֹ ִיסיִ ֹ +ֶ 1יסיֹ ַ ְ 1
אר!עי ַ ֶ
!מס+רִ ָ ְ ַ :
רעת ְ ִ ְ ָ
די ִ ְ ָ
לפניו ְ ֵ
והה ְ ָ ָ
ה2פט ְ ִ ָ
וה+יל ַ ֹ ֵ
הרע ְ ִ ִ
ַהת ָ ָ ָ
לעיני ) :כה א ג(
אחי ְ ֵ ֶ
ונקלה ָ ִ
ר!ה ְ ִ ְ ָ
מה ַ ָ
ֵא ֶ ה ַ ָ
 .19עמדו כאן המפרשים שדברי רש"י הם נגד הסוגיא בסנהדרין עיין מזרחי ותורה תמימה ,אבל דבריו הם
בתורת כהנים כאן וע"כ שחולק על הש"ס וצ"ע כעת.

><ËÎ
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ארבעי ילקיניה לא יוסי דלמא יוסי לאלקיותיה על אלי מחא רבא וייקל
אחו לעינ.

><Ï

למלקיַ 5על
יסי ְ ִ ְ ֵ
3למא ִ
ילי ִ ְ ָ
ילקיניָ 5לא ַ ְ ִ
וחסיר ַחד ַ ְ ִ ֵ
יצלי ְ ָ ִ
אר.עי ַ ְ ִ
ְַ ְ ִ
חמי ֵלי.5
ואנ ְ ָ ֵ
אח ְ ַ ְ
ית.זי ָ ְ
ולא ִ ְ ַ ֵ
ויס ַ ֵ ְ ָ
מלקת ַי ִ יר ְ ִ ְ
א/י ַ ְ
ותע ִ ֵ
לתי ְ ֵ ַ
ְִָ

><‡Ï

)ג( לא יוסי ,מכא אזהרה למכה את חברו .ונקלה אחי ,כל היו קוראו רשע
ומשלקה קראו אחי.

><·Ï

:ïúðåé íåâøú
:é"ùø

î

ïúðåé íåâøú

î

é"ùø

î

ï"áîø

î

øåù øåëá é"ø

) :ï"áîøא( כי יהיה ריב בי אנשי ,על דר קבלת רבותינו )מכות יג (:שהמלקות הוא
בחייבי הלאוי  ,מה עני לו בריב אשר בי שני האנשי ...לפיכ דרשוהו )מכות
ב (:בעדי זוממי ...ויתכ שיהיה ריב בי אנשי וילקה בו ,כגו שחבל בו בפחות משוה
פרוטה ,או שקלל חבירו בש ,או שמשכ אותו בדברי שעושי בה אוכל נפש ,וכיוצא
בה ,ודבר הכתוב בהווה כי בעל הריב יגישנו לבית די ועל ידו ילקה.
 :øåù øåëá é"øארבעי יכנו לא יוסי ,אבל יכול הוא לפחות א אומדי אותו שאינו
יכול לקבל ,אבל ארבעי לא יוסי ,אפילו אמדוהו למאה לא יוסי
על ל"ט שה מכות הראויות להשתלש .לא יוסי פ יוסי ,שני לאוי ה .
 :ééçá åðéáøפ יוסי ,ממה שחזר ואמר פ יוסי הוכיח מכא הרב הקדוש רבי יונה
ז"ל שמכה חברו או אשתו עובר בשני לאוי  ,האחד לא יוסי והשני פ
יוסי שהוא ג"כ לאו ,שכל מקו שנאמר השמר פ ואל אינו אלא לא תעשה.
 :â"áìøכי יהיה ריב בי אנשי וגו'... ,ומזה המקו למדנו שהמכה את חבירו עובר
בלא תעשה ,שהרי א במי שיש רשות להכותו הזהירה התורה מלהכותו יותר
ממה שהוגבל ,כ"ש שאר האנשי.
) :øáã ÷îòäא( כי יהיה ריב בי אנשי ,זה מקלל ומבזה את חבירו .והצדיקו את
הצדיק ,לא כמו שדני בתביעת ממו שאסור להיטיב פני לזכאי ולהביט
בעי רע על החייב לשל ,וג ע"ז נאמר לא תכירו פני במשפט ,אבל א יהיה משפט
של ריב אזי יש להצדיק את הצדיק בהטבת פני ,והרשיעו את הרשע ,לאמר לו דברי
רעי .זהו עני הפרשה לפי הפשט.
)ב( והיה א ב הכות הרשע ,א יבינו שראוי הרשע להכותו על הריב ,כגו שהרי יד על
חברו והכהו בפחות משוה פרוטה ,או שראו ב"ד לצור השעה שראוי ללקות בשביל הריב,
וכדתניא בספרי מי גר לזה ללקות הוי אומר זו מריבה היינו שגור להביא דברי שלוקי
עליה כמו שתקנו חז"ל ללקות להקורא חבירו ממזר וכדומה ,ע"ז הזהיר הכתוב והפילו
השופט והכהו לפני כדי רשעתו במספר ,לא יהא הפקר לשוטרי להכות כמו שחפצי אלא
יהא כדי רשעתו ,לפי ער הרשעות ובמספר מצומצ) .ג( ארבעי יכנו לא יוסי ,יותר
מזה השיעור ודאי אסור.
 :í"éáìîלא יוסי פ יוסי ,מפני שהל"ט הוא מצוה על הב"ד להכות ,וא היה אומר
רק לא יוסי הייתי אומר שאי בו מצוה אבל אי בו לאו )כמו לא יבדיל
)ויקרא א יז( שפירושו שאי מצוה להבדיל( ,לכ אמר פ יוסי שיהיה עובר בלאו ,דכל
השמר פ הוא ל"ת .ובספרי אמר לא יוסי הוא אזהרת הוספה על מספר הרגיל ופ יוסי
הוא אזהרת הוספה על המספר שיבוא רק במקרה א אמדוהו הב"ד שלא להכותו רק מספר

><‚Ï

><„Ï

><‰Ï

><ÂÏ

><ÊÏ

><ÁÏ
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קט  ,וע"ז אמר פ שיורה שאינו רגיל כל כ.

àöú éë :íéøáã
והחזיקה
ולחה ָ ָידָ ִ ֱ ֶ ְ 3
מה ְ ָ ְ ָ
מ4ד ַ ֵ
איַ ִ 3
לה/יל ֶאת ִ ָ
האחד ְ ַ ִ
את ָ ֶ ָ
וקרבה ֵ ֶ
ואחיו ְ ָ ְ ָ
יח.ו ִאי ְ ָ ִ
אני ַ ְ ָ
)יא( ִי ִ ָיצ ֲ ָ ִ
עינ ) :כה יא יב(
ֹ 3+לא ָתחס ֵ ֶ
וק/תה ֶאת ַ ָ
!מביו) :יב( ְ ַ ֹ ָ
ִ ְָ5

) :é"ùøיא( כי ינצו אנשי ,סופ לבא ליד מכות ,כמו שנאמר מיד מכהו .אי שלו יוצא
מתו ידי מריבה) .יב( וקצותה את כפה ,ממו דמי בשתו .הכל לפי המבייש
והמתבייש .או אינו אלא ידה ממש ,נאמר כא לא תחוס ,ונאמר להל בעדי זוממי לא
תחוס ,מה להל ממו א כא ממו .
) :àøæò ïáàיא( כי ינצו ,הפ ישבו אחי יחדו )ה( .ואלה האנשי זרי או אחי.
במבושיו ,ביציו ,מגזרת בושה והוא עזות מצח לגלות דבר הנסתר שהיא
ערוה .ג הוא מקו מסוכ ) .יב( וקצותה את כפה ,כמו עי תחת עי  ,א לא תפדה כפה
תקו .לא תחוס עינ א היתה ענייה.

><ËÏ

><Ó

><‡Ó

àåáú éë íéøáã
אמ) :כז כד(
הע ָ ֵ
ואמר ָל ָ ָ
!6תר ְ ָ ַ
רעה ַ ָ ֶ
מה ֵ ֵ
)כד( ָארר ַ ֵ

 :äîëç êùîדבגלוי יענשוהו ב"ד פצע תחת פצע ,אבל בסתר א יתבענו בב"ד יכפור
לו ,ואי דיהיה צרי שבועה ,הלא מדי תורה כופר הכל פטור ומפורש בכתוב שפטור.
]רוב הראשוני פירושו על לשו הרע או מלשינות; עיי יונת ב עוזיאל ,רש"י ,רס"ג ,חזקוני ועוד[.

><·Ó
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 +פרק ג :לא יוסיף ,פן יוסיף _
אזהרת מכה חבירו וכן הכאת אב ואם נלמדות בגמ' סנהדרין )פה( ובמכילתא מדין מלקות
בבית דין שאסרה תורה להוסיף יותר מל"ט מלקות מק"ו .בפרק זה :דעות המפרשים
בפרטי הלימוד ,כפילות "לא יוסיף פן יוסיף" ,קושית המפרשים "אין מזהירין מן הדין"
ועוד.

 ìבפסוקים

ה37יק
והצ3יק ֶאת ַ ַ ִ
פט ְ ִ ְ ִ
ה1,ט ְ ָ
ונֶ 6אל ַ ִ ְ ָ
אני ְ ִ ְ
יהיה ִריב ֵ.י ֲ ָ ִ
דברי כה )כי תצא( :א ִי ִ ְ ֶ
רעת
די ִ ְ ָ
לפניו ְ ֵ
והה ְ ָ ָ
ה2פט ְ ִ ָ
וה1יל ַ ֹ ֵ
הרע ְ ִ ִ
והיה ִא ִַ .הת ָ ָ ָ
הרע :ב ְ ָ ָ
והריע ֶאת ָ ָ ָ
ְ ְִ ִ
לעיני:
אחי ְ ֵ ֶ
ונקלה ָ ִ
ר.ה ְ ִ ְ ָ
מה ַ ָ
א/ה ַ ָ
להת ַעל ֵ ֶ
י" ֹ ַ ְ óéñéÄ É ïtÆ óéñéÄ É àìÉ
אר.עי ַ ֶ
.מס1ר :ג ַ ְ ָ ִ
ְ ִ ְָ
ימת:
וא ,מת ָ
אביו ְ ִ
מה ָ ִ
שמות כא )משפטי ( :טו ַ ֵ

ימת :20
אד ָ
מה ָ ָ
י/מ"ה ַ ֵ
בהמה ְ ַ ְ ֶ ָ
מה ְ ֵ ָ
ויקרא כד )אמור( :כא ַ ֵ
 ìבחז"ל

.âì úåáåúë

>?< עיי"ש מפרשי

.äô ïéøãäðñ

>?< עיי"ש מפרשי

...חובל בחבירו נמי ,א כ בטלת לא יוסי פ יוסי...
בעו מיניה מרב ששת ב מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ולקללו ,אמר להו
ואחר מי התירו ,אלא כבוד שמי עדי ,הכא נמי כבוד שמי עדי.
מיתיבי :ומה מי שמצוה להכותו מצוה שלא להכותו ,מי שאינו מצוה להכותו
אינו די שמצוה שלא להכותו ,מאי לאו אידי ואידי במקו מצוה הא בבנו
הא באחר ,21 .לא אידי ואידי לא שנא בנו ולא שנא אחר ולא קשיא כא
במקו מצוה כא שלא במקו מצוה ,והכי קתני ומה במקו מצוה שמצוה
להכותו מצוה שלא להכותו ,שלא במקו מצוה שאינו מצוה להכותו אינו
די שמצוה שלא להכותו.

éøôñ

... :â äë íéøáãארבעי  ,יכול ארבעי שלימות ת"ל ארבעי במספר ...לא
יוסי ,א הוסי עובר בלא תעשה .אי לי אלא בזמ שמוסי על המני ,על
 .20לפי גמ' סנהדרין פד :מיירי כאן במכה אביו ]-ולא המיתו[ וכ"ה בספרי אמור שם מובא ברש"י שם.
 == .21לכתוב ביאור המילים והק"ו לציין לרדב"ז >? וכנה"ג >? אח"כ אח"כ ועוד== .
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כל אומד ואומד שאמדוהו בית די מניי ,ת"ל ]לא יוסי[ ] 22פ יוסי[ מכל
מקו .

àúìéëî
 :ä äùøô ïé÷éæð 'ñî íéèôùîומכה אביו ואמו מות יומת ,בחנק ...עונש שמענו
אזהרה לא שמענו ,ת"ל ארבעי יכנו לא יוסי ,הרי דברי ק"ו ,ומה מי
שהוא מצוה להכות הרי הוא מוזהר שלא להכות ,מי שהוא מצוה שלא להכות,
די הוא שיהא מוזהר שלא להכות.

éîìùåøé
 :à"ä àé ÷øô ïéøãäðñואילו ה הנחנקי כו' ,אזהרה למכה אביו ואמו מניי,
ארבעי יכנו לא יוסי ,מה א מי שהוא מצווה להכות הרי הוא מצווה שלא
להכות מי שאינו מצוה להכות אינו די שיהא מצווה שלא להכות.

mc` lk z`kd
 ìשיטת הרמב"ם וסייעתו שנלמד מק"ו מאיסור הוספה בשליח ב"ד "לא יוסיף" להכותו

בדברי í"áîøä

:23

ספר המצוות )ל"ת ש' >א<(..." :ובאה האזהרה מהוסי בהכאתו ואפילו הכאה אחת
נוספת על מה ששער הדיי שהוא יסבול והוא אמרו יתעלה כדי רשעתו במספר ארבעי
יכנו לא יוסי ולשו ספרי א הוסי עובר בל"ת אי לי אלא בזמ שמוסי על
הארבעי מני על כל אומד ואומד שאמדוהו ב"ד ,ת"ל לא יוסי פ יוסי ...ומזאת
האזהרה היא האזהרה מהכות כל איש מישראל ,א החוטא אנו מוזהרי שלא להכותו
שאר כל אד לא כל שכ ...
וביד החזקה )הל' חובל ומזיק פ"ה ה"א >ב<(" :אסור לאד לחבול בי בעצמו בי
בחבירו ,ולא החובל בלבד אלא כל המכה אד כשר מישראל בי קט בי גדול בי
איש בי אשה דר נציו הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר לא יוסי להכותו ,א
הזהירה תורה שלא להוסי בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק".

וש )הל' סנהדרי פט"ז הי"ב >ג<(..." :וא הוסי רצועה אחת על האומד ומת הרי החז
גולה ,וא לא מת הרי החז עבר על מצות לא תעשה שנאמר לא יוסי ,והוא הדי
לכל מכה את חבירו שהוא בלא תעשה ,ומה א זה שנתנה תורה רשות להכותו צוה
הכתוב שלא להכותו ]יתר[ על רשעו קל וחומר לשאר כל האד...

 .22גירסת הרמב"ם בספר המצוות" :לא יוסיף פן יוסיף" וכ"ה בהגהות הגר"א ספרי שם ,ועיין יראים שגרס:
"לא יוסיף" ,ובדברי כנסת הגדולה >?< ,מגילת ספר >?< ,עיר הצדק >?< ובמלב"ים כתב" :ובספרי אמר לא

יוסיף הוא אזהרת הוספה על מספר הרגיל ,ופן יוסיף הוא אזהרת הוספה על המספר שיבוא רק במקרה אם
אמדוהו הב"ד שלא להכותו רק מספר קטן" ,ומוכח שגרסתו כאן היתה פן יוסיף .וע"ע מפרשי הספרי.

 .23דברי ראשונים אלו במילואם נעתקו כבר לעיל בפרק א' עיי"ש ,וכאן מובא רק הנוגע למקור הלאו..
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ואחריו נמש  êåðéçä øôñמצוה תקצ"ה >י עיי"ש.

בספר :íéàøé

)סימ רי"ז> :ד<( :לא יוסי להכותו ,ויראת מאלהי ולא תכה את חבר דכתיב בפרשת
כי תצא ארבעי יכנו )ו(לא יוסי פ יוסי וגו' ,ותניא בספרי א הוסי עובר בלא
תעשה ,אי לי אלא בזמ שמוסי על המני ]על[ כל אומד שאמדוהו בב"ד מני  ,ת"ל
לא יוסי מכל מקו ,אי לי אלא מכה רבה מכה מועטת מני ת"ל אלה ,ומה שמינהו
להכותו עד ארבעי או כאשר אמדוהו בב"ד א יוסי על האומד עובר בלא תעשה,
מי שאי לו רשות להכותו ק"ו המכהו שעובר בלא תעשה.

עיי :â"îñ

>יא<

בסימני שבראש הספר" :שלא להוסי במלקות המחויב שנאמר לא יוסי פ יוסי
ש בארנו די מכה חבירו".
ובפני בל"ת קצ"ט >יא<" :כתוב בפרשת תצא לא יוסי פ יוסי להכותו על אלה
מכה רבה ,ותניא בסיפרי א הוסי עובר בלאו ,אי לי אלא בזמ שמוסי על מניי
הכתוב על כל אומד שאמדוהו ב"ד מניי תלמוד לומר לא יוסי מכל מקו ,אי לי
אלא מכה רבה מכה מועטת מניי ת"ל על אלה ,לפיכ אמר בפרק אלו ה הלוקי
שא הוסי רצועה אחת על האומד ומת הרי זה גולה ,וא לא מת הרי עבר החז על
מצות לא תעשה ,והוא הדי לכל מכה חבירו שעובר בלא תעשה ,ומה א זה שנתנה
התורה רשות להכותו צוה הקב"ה שלא להכותו יתר על רשעו קל וחומר לשאר בני
אד".

ובדברי ) :÷"îñסימ פ"ד >טו<(" :שלא להכות חבירו דכתיב ארבעי יכנו לא יוסי"...
 ìשיטת הטור וסייעתו שנלמד מ"פן יוסיף" ודברי האחרונים בביאור דבריו

 :ëú ïîéñ èôùî ïùåç :øåèהלכות חובל בחבירו :אסור לאד שיכה לחבירו וא הכהו
עובר בלאו שנאמר פ יוסי וא הקפידה תורה בהכאת רשע קל וחומר בהכאת
צדיק:

><‰Ó

 :íù :êåøò ïçìùסעי א :אסור לאד להכות חבירו וא הכהו עובר בלאו שנאמר
פ יוסי ,וא הקפידה תורה בהכאת רשע שלא להכותו יותר על רשעו,
קל וחומר בהכאת צדיק .והמרי יד על חבירו להכותו ,א על פי שלא הכהו ,נקרא רשע.
 :íù :äùéøôאסור לאד שיכה לחבירו וכו' הוא לשו הרמב" בפ"ה מהל' חובל.
ומ"ש עובר בלאו שנאמר פ יוסי ,כ"כ בשו"ע ,ונראה דר"ל כל מקו שנאמר
השמר פ ואל אינו אלא ל"ת ,אבל במיימוני כתב ש שנאמר לא יוסי ,ותרוייהו לשו
הפסוק הוא בסו פ' תצא והיה א ב הכות הרשע וגו' ארבעי יכנו לא יוסי פ יוסי
להכותו על אלה וגו' ,וג רש"י פירש ש בפירוש החומש ז"ל ]לא[ )פ ( יוסי מכא
אזהרה למכה את חבירו עיי"ש ועיי בלשו הרמב".

ומשכ"ר ]הטור[ וא הקפידה תורה בהכאת רשע ,כלומר שלא להכותו יותר על רשעו
דהכתוב בהכאת רשע איירי ,ונ"ל שרבינו ניחא ליה למיל מייתורא דקרא 'פ יוסי' דאי
לאו ייתורא דקרא הו"א דילמא לא הקפידה התורה כ"כ כ"א בהכאה יתירה על המלקות
דכבר נלקה ,דאז יש סכנת מיתה ,משא"כ בהכאה גרידתא ,ואע"פ שהוא קרא יתירה מ"מ
כיו דכתיב ברשע הוצר רבינו לסיי ולכתוב וא הקפידה בהכאת רשע וכו' וק"ל .והרמב"

><ÂÓ

28

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
äùéøô

î

ò"îñ

î

ùãç úéá

ניחא ליה ללמוד מדכתיב ולא יוסי שהוא לאו גמור ,וג רבינו לא למד הלאו מפ יוסי
אלא משו דכתיב עכ"פ לא יוסי ארשע דמזה למד דג פ יוסי דקאי אעלמא לאו הוא
וכדי של"ת אי נלמד מלא יוסי דכתיב ברשע לפ יוסי דקאי אצדיק מש"ה כתב דצד
ק"ו יש בו וכי דגלי גלי ודו"ק.
 íù ò"åù :ò"îñשנאמר פ יוסי וכו' ,בסו פ' כי תצא ...והנה הטור והמחבר למדו
הלאו מדכתיב פ יוסי לרמוז למ"ש כל מקו שנאמר השמר פ ואל אינו אלא
ל"ת ,אבל הרמב" פ"ה דחובל למדו מדכתיב בהדיא בקרא לא יוסי וכ פרש"י ש בפי'
החומש ז"ל לא יוסי מכא אזהרה למכה את חבירו ,וניחא ליה להרמב" ללמוד מלא
יוסי שהוא לאו מפורש והטור והמחבר לא ניחא להו ללמוד מלא יוסי משו דקאי
אהכאת הרשע וי"ל דדוקא נקיט ש דנלקה כבר ל"ט מכות ויש סכנה בהוספ' לו עוד מכה
א' ,משא"כ בהכאה לחבירו מכה א' ,משו הכי למדוה מייתורא דפ יוסי ,ועמ"ש בפרישה
עוד מזה.
 íù øåè :ùãç úéáאסור לאד וכו' ,בפרק אלו נערות )לב( פרי בגמ' חובל בחבירו
דע"כ בממו נדו א כ בטלת לא יוסי פ יוסי שהוא אזהרה למכה
חבירו ,משמע דמפ יוסי נפקא ל אזהרה למכה חבירו אבל לא יוסי לגופיא אתא שלא
יוסי על מני הארבעי וכ על כל אומד ואומד שאמדוהו ב"ד כדאיתא בספרי ת"ל לא
יוסי מ"מ ,ומייתי לה בפרק אלו ה הלוקי וכדפרש"י ש ,וכ"כ הרמב" רפ"ה דחובל
וז"ל אסור לאד לחבול וכו' שנאמר לא יוסי להכותו א הזהירה תורה מלהוסי בהכאת
החוטא ק"ו למכה את הצדיק ,אלמא דלא יוסי קאי על הכאת החוטא שלא יוסי על
האומד ,ואיסורא הוא דנפקא ל מק"ו כדכתב להדיא בפט"ז מהל' סנהדרי  ,אבל דלקי
במכה צדיק לא נפק"ל אלא מפ יוסי וכדברי רבינו רש"י שכתב בחומש לא יוסי מכא
אזהרה למכה את חבירו עכ"ל ,ר"ל מקרא דכא נפקא ל אזהרה למכה את חבירו והוא
מדכתיב פ יוסי דכל מקו שנאמר השמר פ ואל אינו אלא ל"ת ,ואי בזה שו מחלוקת
דכולהו מודו דמפ יוסי נפקא ל אזהרה למכה חבירו וכדכתב רבינו.

><ÊÓ

><ÁÓ

ומ"ש רבינו וא הקפידה תורה וכו' ,הוי כאילו אמר ועוד א הקפידה תורה וכו' ,כלומר
עובר בלאו שנאמר פ יוסי ועוד אפילו אי בו לאו זה מ"מ למדנו איסור דבר זה בק"ו
דא הקפידה תורה וכו' ,ואח"כ אמר שכל זה א בהכאה שאי בה חבלה וכ"ש שאסור
לחבול בחבירו.

 ìעיין בסמוך "כנסת הגדולה" >?< בביאור שיטת הטור ,ו"מגילת ספר" >?> שמציין גם לתוס' סנהדרין פה.

)ד"ה 'הא בבנו' ובתוס' ד"ה 'הכהו הכאה'( המזכירים "פן יוסיף" ,וע"ע לעיל >?< בלשון אזהרת ר"א הזקן" :פן
יוסיף אזהרה לחבלה טריה" ,ובדברי גריפ"פ עליו >?<.

 ìמקום עיון במקצת ראשונים )רש"י ,ר"י מיגאש ,מאירי וסמ"ג( המזכירים צמד המילים "לא יוסיף פן יוסיף",

ובאמת כן הוא בגמ' כתובות לג" :אם כן בטלת לא יוסיף פן יוסיף" וצ"ע משמעות הדבר.
 ìשיטת רש"י :ברוב המקומות כותב "לא יוסיף פן יוסיף"

:é"ùø

]מלוקט מפירושו לתורה ולגמרא[

) :äøåúä ìòדברי כה ג( לא יוסי ,מכא אזהרה למכה את חברו.

 :áì úåáåúëחובל בחבירו ,איכא מלקות דלא יוסי )דברי כה( וממונא משל כדכתיב
)שמות כא( שבתו ית  ,ואפילו אתרו ביה נמי מרבי ליה לקמ בשמעתי בהדיא לתשלומי .
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 :âì úåáåúëופרכינ חובל בחבירו ,דעל כרח בממו נידו תקשי בטלת לאו דלא יוסי
פ יוסי שהוא אזהרה למכה את חבירו.

 .æè äèåñוהלכה בכל דבר ,דתנ )נזיר לט( נזיר שגילח בי בזוג בי בתער או שספס
כל שהוא חייב ,וא"ת אי זו עקירה אלא תוספת ,איברא עקירה היא ,שמלקי אותו
על כ ואסור להכות את ישראל בחנ שהרי אמרה תורה לא יוסי פ יוסי...
 :æô àî÷ àááלא מצי חביל בה ]בבתו[ ,דאי אד רשאי לחבול בבתו דהא ישראלית
היא ועבר על לא יוסי פ יוסי.

 :ãô ïéøãäðñאי הכי אחר נמי ,לא ליפתח ,שהרי כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו
דכתיב לא יוסי פ יוסי.

 .äô ïéøãäðñמצוה שלא להכותו ,יותר מארבעי דכתיב ולא יוסי פ יוסי  ,24בנו
שאינו מצוה להכותו ,אפילו במקו מצוה ,אלמא אינו נעשה שליח לכ ,אינו די
שמוזהר שלא להכותו שלא במקו מצוה.

 .è úåëîשאי בה שוה פרוטה ,שא יש בה תשלומי פרוטה משל ואינו לוקה דילפינ
בכתובות באלו נערות )לב (:בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומי וכי אי בה
שוה פרוטה לוקה שעבר על לא תוסי פ יוסי.

 ìראשונים נוספים המזכירים "לא יוסיף פן יוסיף"

עיי ) ùàâéî é"øä éùåãéçשבועות כז (.בתו דבריו" :וממילא שמעת שמי שנשבע להרע
לאחרי ולהכות מתחייב ואע"פ שהוא עובר על לא יוסי פ יוסי אמרי איצטרי קרא
למיכתב או או לרבויי הטבת אחרי השתא הרעת אחרי איתרבי באו הטבת אחרי לא
כל שכ " .ועיי ) éøéàîמכות ח" :(:המכה את חבירו הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה
אחר שאי ש תשלומי ואזהרתו מלא יוסי פ תוסי"] .ע"ע דבריו בכתובות לג >?<[,
ג עיי לעיל לשו  â"îñäשמזכיר "לא יוסי פ יוסי".
 ìשיטת רבינו יונה – עובר בשני לאוין

éøòù
.24

 > :æò ïîéñ 'â øòù :äáåùúויש אזהרות שאי מקצת ההמו שומרי עיקר
האזהרות ,כמו החבלה וההכאה ,שהמכה את חברו עובר בשני לאוי ,25
שנאמר )דברי כה ג( ארבעי יכנו לא יוסי פ יוסי...

קאי על שליח בית דין שמוסיף ,ולא על הכאת כל אדם.

 .25שיטת רבינו יונה :עיין עוד בבכור שור >??< דברים כה שכותב" :לא יוסיף פן יוסיף ,שני לאוין הן" ,ויתכן
שאין כוונתו לשיטת רבינו יונה אלא שיש לאו אחד לשליח ב"ד ולאו אחד בכל אדם וצ"ע ,,ע"ע שו"ת מהרשד"ם

יו"ד סי' צ"ח ושם סו"ס קצ"א שכותב שמכה את חבירו עובר בשני לאוין )??אה"ע סי' קכ"ב ,יו"ד קצ?? ותמה
עליו בשו"ת זרע אברהם )יצחקי( חו"מ יב שלא משמע כן ברמב"ם( ,וע"ע הפלאה כתובות לב :ד"ה אבל ,ועיין

כנסת הגדולה בסמוך אות יג >?< בשם מהרש"ל.

צ"ע מה כוונת הענין ומה נפק"מ שעובר בשני לאוין ,לא מוזכר בשום מקום שלוקה ב' מלקות כשאין בו שוה
פרוטה וא"כ מה מקור לשיטה זו וצ"ע כל הענין.

ועיין בפנים יפות על הפסוק לא יוסיף פן יוסיף )כי תצא(:

"אחז"ל כל מקו שנאמר פ הוא לאו ,הרי בכא שני לאוי ,נראה דלאו השני היינו א שנתחייב
שני מלקויות ואמדוהו שיכול לקבל שמוני אפ"ה אזהרה היא שלא ילקה אותו מלקות שניי עד
שיתרפא ממלקות ראשונה ,דהדבר ידוע כשמכי מכה במקו מכה הוא ייסורי יותר וכ"ש בארבעי
על ארבעי שניי ה מכה רבה ,וזה שהזהיר שלא יוסי על אלה מכה רבה ,אבל אי לומר לעבור
עליו בשני לאוי דהא החובל בחבירו ריבתה תורה לתשלומי ולא ממלקות כדאיתא בכתובות ד

><
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 :àñ 'éñ :äáåùúäהמכה את חבירו עובר בשני לאוי שנאמר ארבעי יכנו
לא יוסי פ יוסי וגו' ,וכל מקו שנאמר בו השמר פ ואל הרי זה
בלא תעשה.

áøä ïàëî çéëåä óéñåé ïô øîàå øæçù äîî ,óéñåé ïô :â äë íéøáã :ééçá åðéáø
àì ãçàä ,ïéåàì éðùá øáåò åúùà åà åøáç äëîù ì"æ äðåé éáø ùåã÷ä
àì àìà åðéà ìàå ïô øîùä øîàðù íå÷î ìëù ,åàì ë"â àåäù óéñåé ïô éðùäå óéñåé
[ã"ò 'éñ ò"äà é"áá øëæåî] :äùòú

øôñ

 <??> :á"ò úåà èë ÷øô :íéãøçהמכה ישראל בי גדול בי קט בי איש בי
אשה ,אפילו היא אשתו ,א הכה דר נציו  ,עובר בשני לאוי שנאמר
לא יוסי פ יוסי...

en`e eia` z`kd
 ìאיסור הכאת אביו ואמו בראשונים מוני המצוות

בדברי :í"áîøä

ספר המצוות )>ב< ל"ת שי"ט( :היא שהזהירנו מהכות אב וא ,ולא התבאר ג כ
בכתוב אזהרה מיוחדת מזה אבל זכר העונש ואמר )משפטי כא( מכה אביו ואמו מות
יומת ,ולמדנו אזהרה למכה אביו על דר שלמדנו אותה למקלל אביו ,וזה כי כבר
בארנו במצות השלש מאות שאנו מוזהרי על כל איש מישראל שלא להכותו ואביו
בכלל ,ולשו מכלאתא מכה אביו ואמו מות יומת עונש שמענו אזהרה לא שמענו
תלמוד לומר ארבעי יכנו לא יוסי והרי דברי קל וחומר א מי שמצווה להכותו
הרי הוא מוזהר שלא להכותו מי שמצווה שלא להכותו די הוא שיהא מוזהר שלא
להכותו...
וביד החזקה )>ב< הל' ממרי פ"ה ה"ח(" :אזהרה של מכה אביו מני  ,עונש שמענו
אזהרה לא שמענו ,הואיל והוא מוזהר שלא להכות אד מישראל הרי אביו ואמו
בכלל".

ונמש אחריו >) êåðéçä øôñיח< מצוה מח( :ומסביר קצת יותר באריכות:

"מצוה מח :שלא להכות אב וא :שלא יכה הב האב והא ,ואפילו א ה יכו אותו
הכאה רבה בכל זמ שלא ישאו נפש להמיתו ,שנאמר )שמות כא טו( ומכה אביו ואמו
מות יומת :וא על פי שלא הזהיר הכתוב בפירוש על זה שיאמר אל תכו האבות ,אלא
שכתב עונש המכה אות ,ודר התלמוד לעול לשאול בעני כזה ולומר עונש שמענו

לב והתוס' כתבו בפרק איזהו נש )סא .ד"ה לעבור עליו( דכל היכא דליכא מלקות לא שיי לומר
לעבור בב' לאוי.
ונראה דהיינו דכתיב פ יוסי להכותו על אלה מכה רבה ,והרי הוא מוזהר אפילו על מכה מועטת,
אלא דלא נימא דקרא אתא לעבור עליו בב' לאוי והיינו כדאמר רב יוחנ גבי חובל בחבירו הכהו
מכה שאי בה ש"פ ה"ז לוקה ארבעי ,א"כ הו"א דקרא אתא היכא דהוסי הכאה מועטת שאי
בו ש"פ הרי עובר בב' לאוי וסופג שמוני ,להכי כתיב פ יוסי להכותו על אלה מכה רבה ,דהיינו
שיש בה ש"פ ,א"כ לא שיי לומר דאתיא קרא לעבור עליו בשני לאוי כיו דאיתא בשתלומי".
עכ"ל.

]ומסיק שיותר נראה שפן יוסיף בא לאזהרה על בושת ומקושר עם סוף הפסוק 'פן יוסיף וגו' ונקלה אחיך',

דהיינו שלא יתבזה ,דלא מצינו אזהרת אחרת על בושת עיי"ש דהוא חידוש[.
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אזהרה מני  .ג בזה יש לנו אזהרה ,שהרי אנו מוזהרי על כל איש מישראל שלא
להכותו ,שכתוב במי שנתחייב מלקות ארבעי יכנו לא יוסי )דברי כה ג( ,וכל שכ
למי שלא נתחייב ,והאב בכלל ישראל הוא .ואזהרתו מהכא ,וא על פי שלאו זה של
לא יוסי נחשב לאו בפני עצמו .מכל מקו הרי כלל בידינו שכל שיש בו כרת או
מיתה יש בו לאו חו מפסח ומילה ,ובהכאת אב וא הרי יש בו כרת בלא עדי ומיתה
בעדי ,ועל כ יש לנו לומר עכ"פ שנלמד האזהרה בו מקרא דלא יוסי אחר שלא
מצאנוה במקו אחר ,ותהיה עיקר האזהרה לישראל ובכללה נלמד למכה אב וא".
אמנ עיי  ï"áîøהשגות לספר המצוות > שחולק על הרמב" ,וז"ל:
"כתב הרב והמצוה שי"ח שנמנע כל איש ממנו מלקלל את אביו ואת אמו ,והמצוה
שי"ט שנמנענו מלהכות האבות .ואני אומר כיו שאזהרת האבות בקללה ובהכאה לא
באה אלינו אלא מפני שה בכלל ישראל שהוזהרנו על כול ,אע"פ שגזר באלו עונש
אחר ,אינ מניעות נמנות לעצמ  ,כי אי חשבוננו בעונשי אלא בלאוי  ,והרי הרב
אומר כ שאי בהכאת האבות וקללת  ,אלא הלאוי הנאמרי בכלל כל אד שה
כוללי האב וזולתו ,וא"כ היא ימנו האישי אחד אחד.
ובאמת שזה דבר ברור בהכאה שלא הוזכר בה בתורה כתוב או רמז זולתי אזהרת פ
יוסי הכוללת כל אד ,וכ הדבר בקללה לפי מדרשי התלמוד וכמו שכתב הרב בכא "...
ג  ÷"îñמנה שתיה במצוה אחת> :טו< סימ פד" :שלא להכות חבירו דכתיב ארבעי
יכנו לא יוסי ,ובכלל זה מכה אביו ואמו"...
 :íéàøéסימ קעז >ט< כתב:
"מכה אביו ואמו ,ויראת מאלהי ותקיי אשר צוה שלא יכה אד אביו ואמו והזהיר
שלא יכה את חבירו בפרשת כי תצא דכתיב ארבעי יכנו לא יוסי ואביו ואמו בכלל,
ועונש בואלה המשפטי שנאמר מכה אביו ואמו מות יומת"...

וב:â"îñ
בסימני שבראש הספר" :שלא להכות אביו ואמו שנאמר ומכה אביו ואמו מות יומת.
וכבר בארנו שזה הכלל כל שיש בו כרת או מיתה הרי זו מצות לא תעשה וחו מפסח
ומילה ולפיכ נחשבי אילו שני לאוי במני א על פי שאזהרה שלה יצאת מכלל
לאוי שנמנו כבר הואיל ואי באות שני לאוי שנמנו כבר עונש כרת ומיתה עניי זה
צ"ל במבר את הש".
ובל"ת רי"ט כתב" :אזהרה למכה אביו ואמו בכלל אזהרת לא יוסי שהוא לאו ,דהואיל
והוא מוזהר שלא להכות שו אד מישראל הרי אביו ואמו בכלל וכבר כתבנו למעלה
)ל"ת קצט( לאו זה ופירושו ,וכ לאו של מקלל )ל"ת רט( הוא ופירושו ,מ"מ נחשבי
מקלל אביו ואמו ומכה אות שני לאוי בפני עצמ הואיל וחייבי עליה מיתת ב"ד,
כי אפילו לא מצינו ש שו אזהרה ,המיתה או הכרת היא האזהרה ,וכ המבר הש
מזה הטע נחשב לאו )ל"ת טז( בפני עצמו א על פי שאזהרתו מאלהי לא תקלל
שלמדנו ג ממנו אזהרה למקלל דיי ".
 ìשיטת התוספות

 :øçàá àä åðáá àä .äô ïéøãäðñ :úåôñåúרוצה ללמד מכא אזהרה למכה אביו דלא
נפיק מפ יוסי כיו דאינו מצווה להכותו ,ומשמע בסמו דאפילו ביוצא ליהרג
נפקא ל אזהרה לבנו דחייב דמוקי לה רב חסדא במסרבי בו לצאת ,ואע"ג דאי מזהירי
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מ הדי  ,הני מילי להלקותו  .26ומיהו קשה היכי אתא בנו בקל וחומר מאחר כיו דאחר
פטור במסרבי בו לצאת ואינו יוצא ,ושמא גלויי מילתא בעלמא הוא דפ יוסי מיירי
אפילו בבנו אע"ג דארבעי יכנו לא מיירי בבנו.
 ,úîåé úåî åîàå åéáà äëîå :åè àë íéèôùî :ú"äò úåôñåúואזהרתיה מהיכא,
דקיי"ל דלא ענש אלא א"כ הזהיר ,וי"ל מלא יוסי להכותו ילפינ
דמכה חבירו עובר בלאו ,ואביו לא גרע מאחר .וא"ת כיו דאמר שהוא אזהרה למכה אביו
א כ היא מלקי עליו והא הוי לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד כגו התרו בו שלא יכה
אביו ,וכל לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד אי לוקי עליו .י"ל דתרי קראי כתיבי לא יוסי
פ יוסי .עוד י"ל כיו דעיקר קרא לחובל בחבירו אתי אי זה קרוי לאו שנית לאזהרת
מיתת ב"ד.

>‚<

וא"ת מנא ל דמכה זה בלא זה ]-אביו בלא אמו[ חייב ,בשלמא מקלל נפקא ליה מדכתיב
קללה גבי אביו ואמו דכתיב ומקלל אביו ואמו ,וכתב גבי אביו ואמו אביו ואמו קלל דמיו
בו ,אלא מכה מנא ל  .י"ל נפקא ליה מדכתיב בסו פרשת אמור ומכה אד יומת ,ופי'
רש"י דמיירי גבי מכה אביו דומיא דמכה בהמה ישלמנה מה מכה בהמה שלא הרגה א
מכה אד שלא הרגו ,וקשה דרחמנא אמר יומת ש"מ דמכה אביו לבד חייב מיתה ,וליכא
למימר דמכה אד מחיי ומאי יומת ממו כמו וג בעליו יומת ,מדתני דבי חזקיה דמה
מכה בהמה לא תלקה בי שוגג למזיד לפוטרו ממו אלא לחייבו ממו  ,דאד מועד לעול,
א מכה אד לא תחלק בו לחייבו ממו אלא לפוטרו ממו  ,פי' דק ליה בדרבה מיניה,
ושוגג נמי פטור ממו כיו שיש מיתה במזיד .אלמא יומת בעי למימר] .ע"ע בתוס' הרא"ש
עה"ת כאן[.

 ìע"ע לקמן בדברי "כנסת הגדולה" וב"מגילת ספר" באזהרת מכה אביו ואמו וצרף לכאן

`oicd on oixidfn oi
 ìאיך נלמד בק"ו הרי אין מזהירין מן הדין ,ועוד בענין הלאוין של הכאה

 :<?> [äèåøô äåù] äá ïéàù äàëä åäëä .äô ïéøãäðñ :úåôñåúתימה אמאי לקי הא
פ יוסי לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד הוא דמיניה נפקא ל אזהרה למכה
אביו כדאיתא בספרי ובירושלמי] .ע"ע בעלי התוספות עה"ת לעיל >?<[

 :à"éúú ïîéñ á ÷ìç :æ"áãøä ú"åùשאלת ממני אודיע דעתי עלה דהא דקי"ל
המכה את חבירו הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה ונפקא ל מדכתיב
פ יוסי להכותו על אלה וגו' ,והלא קרא ילפינ מיניה אזהרה למכה אביו וקי"ל כל לאו
שנית לאזהרת מיתת ב"ד אי לוקי עליו.

תשובה קושיא זו הקשו התוספות בפרק אלו ה הנחנקי )פה (.ולא תירצו בה דבר .והיה
איפשר לתר דלא נקרא לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד אלא בזמ שאי בלאו אלא למיתת
ב"ד ,אבל היכא דכולל מלקות ומיתת ב"ד כי הכא דפ יוסי כולל למכה את חבירו ,וכיו
שכ שפיר לוקה עליו הואיל ויש בו צד מלקות.

אבל תירו זה לא יתכ לפי מה שכתב בעל מגיד משנה בפרק כ' מהלכות שבת וז"ל:
אלא ודאי עיקר הפירוש כדברי רבינו שא בבהמה יש צד לאזהרת מיתת ב"ד ומפני כ
 .26ערוך לנר טורח להסביר דברי תוס' כאן.

>„<
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אינו לוקה על שאר מלאכות ע"כ .משמע דלאו דלא תעשה כל מלאכה אתה ובנ ובת
וגו' ,כולל מיתת ב"ד כגו שחורש בבהמתו בשבת וכולל ג"כ מחמר אחריה שאי בו מיתת
ב"ד ,ומפני הצד של מיתת ב"ד אי המחמר בבהמתו לוקה מפני שנית לאזהרת מיתת ב"ד.
אבל יש מי שסובר שאי במחמר לאו כלל וקרא דלא תעשה כל מלאכה לא בא אלא
למלאכות שחייבי עליה מיתה כגו חרישה .ולפי דר זה איפשר ליישב התירו שכתבתי.
והנכו אצלי דכוליה קרא דפ יוסי איצטרי למכה את חבירו ,וא יש בו שוה פרוטה
אינו לוקה כיו שנת לתשלומי  ,אבל הכאה שאי בה שוה פרוטה כיו שאי בה תשלומי
לוקה עליה ור' יוחנ אמר לה והלכתא היא .והא דנפקא ל מהאי קרא אזהרה למכה אביו
לא מגופיה דקרא אלא מק"ו מכה את חבירו מוזהר עליו אביו לא כ"ש ,וכ"ת אי מזהירי
מ הדי  ,גלויי מלתא בעלמא הוא כדאמרינ בכל דוכתא ,נמצאת למד אזהרה למכה את
חבירו מפ יוסי ושפיר לקו דלא נת לאזהרת מיתת ב"ד ואזהרה למכה אביו מק"ו.
והכי משמע מדתניא במכילתא ומייתינ לה בפרק אלו ה הנחנקי והכי גרסינ לה :ומה
מי שמצוה להכותו פי' שנתחייב מלקות ,מצוה שלא להכותו פי' יותר מארבעי דכתיב פ
יוסי ,מי שאינו מצוה להכותו פי' אביו שאינו נעשה שליח להלקותו אינו די שמצוה שלא
להכותו פי' אינו די שמוזהר שלא להכותו שלא במקו מצוה וילי מהכא אזהרה למכה
אביו ,וכ כתב עלה רש"י ז"ל .הרי ל בהדיא דילי לה תנא לאזהרת מכה אביו מק"ו והא
קי"ל דאי מזהירי מ הדי אלא טעמא הוא משו דהוי גלויי מלתא בעלמא וכדכתיבנא.
והנל"ד כתבתי.
 :ä÷åì ä"ã :èö÷ ú"ì â"îñ :ééçã àðéãהתוספות הוקשה לה בפרק הנחנקי אמאי
לקי הא פ יוסי לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד הוא ,דמיניה נפקא ל
אזהרה למכה אביו כדאיתא בספרי ובירושלמי ע"כ .ביאור לדבריה דאע"ג דמפשטא
דשמעתתא משמע דאי ס"ל דהב אינו מצוות להכות את אביו אפילו במקו מצוה לא
נפיק אזהרתיה מפ יוסי אלא מכח הק"ו כמו שכתבו התוס' עצמ בפרק הנחנקי בד"ה
הא בבנו הא באחר ומסקנא דשמעתתא דהב אינו נעשה שליח להכותו אפילו במקו מצוה,
אפ"ה קשיה להו ז"ל דכיו דבנו לא אתי מק"ו מאחר דאחר פטור במסרבי בו לצאת ואינו
יוצא ,וצרי לומר דגילוי מילתא בעלמא הוא דפ יוסי מיירי אפילו בבנו כמו שכתבו ה
עצמו ,וכיו דבהכרח צרי לומר דפ יוסי אתא לאזהרת אביו מכח ק"ו היא לקי אלאו
זה והא לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד הוא.
וכבר כתבתי בלאוי רי"ח דלדברי הרמב" והרב המחבר ז"ל לא קשיא מידי דאינהו ס"ל
דכיו דמכה את חבירו לא אתי לידי מיתה לא מיקרי לאו שנית לאזהרת מב"ד דומיא
דלקי אקללת חרש משו לא תקלל חרש אע"ג דמיניה נפיק אזהרה למקלל אביו.

><Â

 ìע"ע לקמן בדברי "מגילת ספר" אריכות בענין אין מזהירין מן הדין

mipexg`d ixacn xaqd ztqez
 ìביאור שיטות הראשונים ,טור ,רמב"ם ,סמ"ג

úñðë

 :øåèä úåäâä ê"ú 'éñ î"åç :äìåãâäיג .וא הכהו עובר בלאו שנאמר פ
יוסי  27וכו' ,נ"ב אמר המאס :נראה דס"ל דאי אזהרתו מלא יוסי

 .27קטע זה מופיע גם בספרו "דינא דחיי" ביאור לסמ"ג ל"ת קצ"ט והעתקנו כאן דבריו בכנה"ג שהיא משנה
אחרונה שיש בה כמה שינוים קלים .בתחילת דבריו בדינא דחיי מתחיל המחבר ו"ל :ראיתי בספר המצוות

להרמב"ם סי' ש' ובספר החינוך בפרשת כי תצא סי' ת"ר ובספר זהר הרקיע לרב ר"ש בר צמח ז"ל הביאו

הגירסא 'ת"ל לא יוסיף פן יוסיף' והנאני גירסא זו ,דלפי גירסא זו מייתורא דפן יוסיף דריש לה מדהו"ל למיכתב
ארבעים יכנו לא יוסיף להכותו על אלה מכה רבה ,מדחזר וכתב פן יוסיף להשמיענו שאפילו הוסיף על האומד

><Ê
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אלא מפ יוסי המיותר וכדאמרינ בגמ' פ ואל אינו אלא לא תעשה ,וכ נראה מדברי
הסמ"ק סי' פ"ב שכתב שלא להכות את חבירו יותר מארבעי מדכתיב ארבעי יכנו לא
יוסי פ יוסי ,וכ נראה מדברי רש"י ז"ל בפרק הנחנקי ומדברי מהר" מטראני ז"ל
בספר קרית ספר פ"ה מהלכות חובל ,אבל הרמב" בפרק הנזכר והסמ"ג בלאוי קצ"ט
ורש"י בפירוש החומש כתבו דאזהרתו מלא יוסי ,וכ יסד המשורר החכ מהר"ש אב
גבירול ז"ל באזהרותיו 'ומצות לא יוסי להכות נוסרי'.
ונראה דדעת רבינו בעל הטורי ז"ל וסיעתו ז"ל דמלא יוסי לא נפיק אזהרה למכה חבירו,
משו דלא נפיק מהאי קרא אלא דוקא מי שמתחייב מלקות ולוקה מ' ועליו הזהירה תורה
שלא יוסי לו אפילו מכה א' כיו דכבר מוכה ועומד הוא וא יוסי אפילו מכה א' הוי
מכה רבה ,אבל באד שלא לקה לא שמעינ מהאי קרא דלא יוסי ,לזה אמר מפ יוסי
המיותר .ושוב מצאתי כ לסמ"ע וב"ח .אבל קשה )שאזהרתיה( לי למה איצטרכינ ק"ו
לאזהרת מכה חבירו בברייתא דתנא במכילתא ומייתי לה בפרק הנחנקי  ,תיפוק ליה מפ
יוסי ,ושמא כיו ]שהפסוק[ ארבעי יכנה לא יוסי לא מיירי במכה חבירו כיו דלא היה
חייב מלקות אצטרי ק"ו ]לומר[ דפ יוסי ]מיירי אפילו[ במכה חבירו ,אע"ג דארבעי
יכנו לא יוסי לא מיירי במכה חבירו והק"ו הוי גילוי מילתא בעלמא.
וא"ת מי הכריחו להרמב" וסיעתו ז"ל לומר דאזהרת מכה חבירו מלא יוסי ולא מפ
יוסי שהוא מיותר ,ומהמפורס השמר פ ואל אינו אלא לא תעשה ,וראיתי למרש"ל
בביאורו לסמ"ג לאוי מ"ז מצוה 'לא תכרות לה ברית ולאלהיה' ,כתב דהא דאינו עובר
הכורת ברית לעכו" משו ג' לאוי משו לא תכרות לה ברית ומשו השמר ל פ
תכרות שה שני לאוי א' השמר ב' פ  ,היינו טעמו משו דכל שנאמר בהדיא בו אזהרת
לאו ,השמר פ אינו אלא תוספת אזהרה על הלאו ע"כ .ובהכי נמי ניחא שהרמב" וסיעתו
ז"ל לא כתבו שהאזהרה מפ יוסי כיו דכתיב בהדיא לא תוסי.
ועוד י"ל דמיתורא דפ יוסי דרשינ שלא להוסי על האמוד ]כדכתבינא למעלה[ .וא"ת
תינח למא דגריס 'מני שאי להוסי על האומר שאמרו חכמי ת"ל לא יוסי פ יוסי',
והוא גירסת הרמב" ז"ל בספר המצות סי' ]ש'[ והרשב" ז"ל בספר זוהר הרקיע וספר
החינו פרשת כי תצא סי' ת"ר ,אבל לסמ"ג בלאוי קצ"ט שהביא הגירסא 'ת"ל לא יוסי'
מאי איכא למימר ,וצ"ל לפי דבריו ]דתירצו[ כתירו הראשו  ,א"נ דקרא דפ יוסי לא
משמע דמיירי אלא במחוייב מלקות מדכתיב פ יוסי להכותו על אלה מכה רבה ,ובשלמא
אי מיירי במחוייב מלקות ניחא דקאמר על אלה וקאמר נמי מכה רבה והכונה שלא יוסי
להכותו על אלה אפילו מכה אחת ,אבל אי מיירי במכה חבירו מאי 'על אלה מכה רבה'.
ורבינו בעל הטורי יפרש הפסוק ד'על כל אלה מכה רבה' דקאי על לא יוסי .והב"ח כתב
דכ"ע ס"ל דאזהרתו מפ יוסי.
 ìביאור סוגית הגמ' סנהדרין פה

יד .וא הקפידה תורה בהכאת רשע ק"ו בהכאת צדיק וכו' ,נ"ב כ הוא לשו הרמב"
ז"ל בפ"ח מהלכות חובל והסמ"ג בלאוי קצ"ט ,ונראה שזו היא מה שכתוב במכילתא
ומייתי לה בפרק הנחנקי )פה( ומה מי שמצוה להכותו מצוה שלא להכותו מי שאינו מצוה
להכותו אינו די שמצוה שלא להכותו.
עובר בלא תעשה .ולא יתכן גירסא זו אלא להרמב"ם וסיעתו שסוברים דאזהרת מכה חבירו מלא יוסיף נפיק

אבל להטור וסיעתו שסוברים שאזהרת מכה חבירו מפן יוסיף נפיק כדבעינן למימר קמן ,לא יתכן גירסא זו

וכמו שיתבאר לפנינו בס"ד ,עכ"ל בדינא דחיי .כל ההמשך שם היא כמו שמופיע כאן בכנה"ג.
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וק"ל דהא לא מפרשינ בה ברייתא כמו שכתב הרמב" והסמ"ג ורבינו בעל הטורי ז"ל
אלא לפי סברת רב ששת שסובר שהב נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו ולכ צרי
לפרש הברייתא כ :ומה במקו שמצוה להכותו מצוה שלא להכותו שלא במקו מצוה
שאינו מצוה להכותו אינו די שמצוה שלא להכותו ,אבל למאי דמסיק תלמודא דאי הב
נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו כמו שפסקו הפוסקי ,פירוש הברייתא כ הוא :ומה
אחר שמצוה להכותו במקו מצוה דכתיב ארבעי יכנו מצווה שלא להכותו יותר ממ'
דכתיב לא יוסי בנו שאינו מצוה להכותו א במקו מצוה אינו די שמצוה שלא להכותו
שלא במקו מצוה ,וילי מכא אזהרה למכה אביו כמ"ש רש"י והתוס' ז"ל דלא נפיק מפ
יוסי כיו דאינו מצוה להכותו כמו שכתב התוס' אבל אחר דמצוה להכותו נפיק מלא
יוסי כיו דמצוה להכותו לא צרכינ ק"ו.
וא"כ כיו דקמה הלכתא דלכל אי הב נעשה שליח לאביו כדכתבו הרמב" והסמ"ג ורבינו
בעל הטורי ז"ל ,היא פירשו הברייתא כדחיית רב ששת דאזהרת מכה חבירו אתי מק"ו,
ולא פירשו דאזהרתו מלא יוסי כדמפרש' תלמודא ה ברייתא למא דס"ל דאי הב נעשה
שליח וכולי.
וי"ל דא למא דס"ל דאי הב נעשה שליח לאביו יש לפרש הברייתא כדמפרשינ לה
לרב ששת ,דהכי הוא פשיטא דברייתא ,ועוד דא מכה חבירו לא נפיק מלא יוסי לאו
ק"ו כיו דאינו מחוייב מלקות כדכתבינ לעיל אלא שהקשו מה ברייתא לרב ששת לומר
דא נפרש הברייתא אידי ואידי במקו מצוה הא בבנו והא באחר לדיד לא קשיא אבל
לרב ששת קשיא ודחי תלמודא דלרב ששת יש לפרש הברייתא ל"ש בנו ול"ש אחר וכא
במקו מצוה וכא שלא במקו מצוה ואה"נ דא לדיד הפירוש כ הוא מהטעמי האמורי
למעלה.
וא"ת א מפרשינ הברייתא כ :ומה אחר שמצוה להכותו במקו מצוה כדכתיב מ' יכנה
מצוה שלא להכותו יותר מארבעי דכתיב לא יוסי בנו שאינו מצוה להכותו אפילו במקו
מצוה ,דס"ל לה ברייתא דבנו אינו נעשה שליח ב"ד אינו די שמוזהר שלא להכותו שלא
במקו מצוה ורוצה ללמוד אזהרה למכה אביו ניחא דליכא לאקשוי והא אי מזהירי מ
הדי דלא אמרינ שאי מזהירי אלא היכא דלא נפיק עונש מקרא אחרינא וכולא מילתא
נפקא מאזהרה אבל הכא בבנו דענש הכתוב מיתה במכה אביו כדכתיב ומכה אביו יומת
יכולי אנו ללמוד אזהרה מק"ו דלא ענש אא"כ הזהיר כמ"ש הרמב" ז"ל בספר המצות,
אבל למאי דדחי תלמודא ובעי למיל אזהרה למכה חבירו מק"ו וקשה והא אי מזהירי
מ הדי דבמכה חבירו ליכא עונש כדי שנאמר דהיכא דמפורש העונש מזהירי מ הדי .
וי"ל דא למאי דדחי תלמודא לא ילפינ אזהרה למכה חבירו מק"ו כיו דאי מזהירי מ
הדי אלא למכה אביו ילפינ אזהרה מק"ו ,ומכח הק"ו אנו לומדי דבלא יוסי נכנס ג"כ
מכה אביו ,וההפרש שיש ב למאי דבעי תלמודא לפרש בה ברייתא למאי דדחי תלמודא,
דלמאי דבעי תלמודא לפרש נפיק מיניה דבנו אינו רשאי להכות אפילו במקו מצוה ולמאי
דדחי תלמודא בנו רשאי להכות לאביו במקו מצוה וזה יצא לה איש כפי פירושו דברייתא,
אבל לכו"ע לא נפיק מה ק"ו אלא למכה אביו ,אבל מכה חבירו לא אתי מק"ו אלא שהוא
בכלל לא יוסי דכיו דהוזהרנו שלא להוסי ה"ה שלא להכות חבירו.
ומיהו קשה אי חבירו נפיק מלא יוסי א"כ למאי דדחי תלמודא וס"ל דבנו מכה את אביו
במקו מצוה למה ל ק"ו תיפוק ליה מלא יוסי דמשמע מיניה חבירו ,ואביו לא גרע
מאחר ,ובשלמא למאי דהוה בעי תלמודא לומר דבנו אינו רשאי להכות לאביו אפילו במקו
ניחא דבעני ק"ו לאזהרת מכה אביו דלא נפיק מפ יוסי כיו דאינו מצוה להכותו כדכתבו
התוס' ,אבל למאי דדחי תלמודא דבנו רשאי להכות לאביו במקו מצוה למה ל ק"ו תיפוק
ליה מלא יוסי ,ועוד קשה שדברי הרמב" והסמ"ג מוכיחי דחבירו אתי בק"ו וא רש"י
ז"ל על מאי דדחי תלמודא בפרק אלו הנחנקי דבנו מותר להכותו במקו מצוה כתב בלשו
הזה :וילי אזהרה למכה אביו או חבירו מהכא ע"כ.
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והנכו אצלי דבסברא זו פליגי ,דלמאי דהוה ס"ד מעיקרא לומר דס"ל לה ברייתא דבנו
אינו מצוה להכותו א במקו מצוה הוה ס"ל לתלמודא דבנו לא נפיק מפ יוסי כיו
דאינו מצוה להכותו ,אבל חבירו דמצוה להכותו נפיק מפ יוסי ,אבל למאי דדחי תלמודא
דבנו מצוה להכותו במקו מצוה ,ס"ל דאפילו חבירו לא נפיק מלא יוסי דלא נפיק מפ
יוסי אלא באד שמצוה להכותו שמחוייב מלקות ועליו הזהירה תורה כיו שלקה מ',
אבל באד שאינו מצוה להכות כגו שלא חטא ,לא הזהירה תורה שלא להכותו ,ולזה
צריכי אנו הק"ו ללמוד אזהרה למכה חבירו וה"ה למכה אביו ,ולא הוי אזהרה מ הדי
אלא גילוי מילתא בעלמא דפ יוסי מיירי אפילו באד שאינו מצוה להכותו ,אע"ג דמ'
יכנו לא יוסי לא מיירי אלא באד שמצוה להכותו וכדר שכתבו התוס' בפרק הנחנקי
לעני אחר .וזהו שכתב הרמב" והסמ"ג וה"ה לכל מכה חבירו שעובר בלא תעשה ומה
א זה שנתנה התורה רשות להכותו והכוונה אצל וה"ה לכל מכה חבירו שנכנס בלא
יוסי מכח הק"ו דמה וכו' ,דהק"ו הוי גילוי מילתא שבלא יוסי נכנס ג חבירו.
 ìבמקורי הלאוים של מכה חבירו ומכה אביו ואמו ומתי נלמד בק"ו ,יישוב דברי גמ' סנהדרין והמכילתא,
שיטת הרמב"ם ובענין אין מזהירין מן הדין.

 :è"éø ú"ì â"îñ :øôñ úìéâîאזהרה למכה אביו ואמו בכלל אזהרת לא יוסי שהוא
לאו :וכ כתב הרמב" בפ"ה הל' ממרי די ח' ועיי בראיה שהביא מר
ש בכ"מ שהוא נלמד מק"ו .ויש לתמוה אי לא חש לדקדק דהרמב" לא מייתי לה מק"ו
אלא דהואיל והוא מוזהר שלא להכות שו אד וכו' .וראיתי להרמב" במני המצות
מל"ת שי"ט דמתחילה כתב שאנו מוזהרי על כל איש מישראל שלא להכותו ואביו בכלל
ואח"כ הביא לשו המכילתא שהוא נלמד מקל וחומר ,ארכבה אתרי רכשי .ועל הברייתא
ואמכילתא איכא למידק כיו דאיכא האי טעמא שפירתא שכתב ז"ל למה אצטרי ללומדו
מק"ו דתיפול עליו הקושי והלא אי מזהירי מ הדי  ,והתוספות ש נרגשו מזה וכתבו
שזה אינו נאמר אלא להלקותו ,ואי זה עולה על נכו לדעת הרמב" ז"ל בשורש ב.
ותו איכא למידק אמאי לא קא עבדי ק"ו באופ אחר טפי עדי מזה ,ומה אד אחר שאינו
מצווה על כבודו ומוראו הרי הוא מוזהר שלא להכותו ,אביו ואמו שהוא מצווה על כבודו
ומוראו אינו די שהוא מוזהר שלא להכותו .ובמני המצוות מל"ת קע"ב ] שלא לאכול בהמה
וחיה טמאה[ כתב הרמב" ז"ל" :הק"ו הזה ]-שלומדים שאר בהמות טמאות מק"ו דחזיר
עיי"ש[ אמנ הוא לגלוי מילתא בעלמא כמו שזכרנו בבתו מאנוסתו" )סנהדרי עו.(.
והנה לפי מ"ש הרב המגיד ז"ל ברפ"ב הל' מאכלות אסורות שאי לתמוה עמ"ש שלאו
]שאר[ מיני בהמה וחיה טמאי בא מק"ו מחזיר ושפ ממ"ש אי מזהירי מדי ק"ו ,לפי
שאלו כבר נאסרו בלאו הבא מכלל עשה מ התורה בבאור וכיו שכ אפשר ללאו שלה
לבוא מק"ו ע"כ ,א"כ מה נרגשו התוס' מהא דאי מזהירי מ הדי והלא הכאת אביו ואמו
כבר נאסר בלאו הבא מכלל עשה שאמרה תורה כבד את אבי ואת אמ ,איש אמו ואביו
תיראו ואל תכה אות  ,ובזה ניחא א להלקותו .ובזה שפיר אתיא ה ברייתא ומכילתא א
כר' ישמעאל דאמר בפרק בתרא דמכות יג :לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד לוקי עליו א
התרו בו ,ומה ג לפי מ"ש הרא" פ' יתרו ד"ה למע יאריכו וכו' שמצות הכבוד ג"כ
אע"פ שהיא מ"ע הרי היא כמל"ת שמכלל הי אתה שומע לאו וכאילו אמר לא תקלה את
אבי ואת אמ וכו' ע"ש.
ה אמת דממ"ש התוס' בפרק כל שעה ד 1מא :ד"ה איכא בינייהו וכו' ,וא"ת והיכי ילי 1שאר משקי
מק"ו והא אי מזהירי מ הדי וי"ל דהאי ק"ו אינו אלא מגלה דבשול דקרא איירי א 1בשאר משקי
ע"ש ,מוכח שהתוס' לא ניחא להו במ"ש הרב המגיד ז"ל דלמה הוצרכו לזה והלא הבישול כבר נאסר
בלאו הבא מכלל עשה שאמרה תורה כי א צלי אש ולא מבושל ,ולכאורה נ"ל דמכא אי כ"כ סתירה
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דלא דמי ,דהכא עיקר קרא וכל בהמה וכו' אותה תאכלו עיקרו אתא לאסור ולא למ"ע ,והא ראיה דא
לא אכל בהמה מפרסת פרסה ושוסעת שסע לא אמרינ דבטל מ"ע וז"ש הרב המגיד ז"ל מ התורה בבאור
וכו' ,משא"כ הת דקרא אתא לחזק המ"ע של צלי אש דא לא אכל כזית צלי אש בטל מ"ע וא אכל
כזית צלי קיי מ"ע ,וא אכל ג"כ כזית מבושל בשאר משקי אי לנו לאו להלקותו אלא מכח ק"ו דאל
תאכלו בשל במי והרי אי מזהירי מ הדי ודו"ק .אמנ מההיא ]התוספות[ דהנחנקי קשיא.

וליישב כל זה נ"ל ,דה תנא דברייתא ומכילתא ס"ל כאותו תנא דלקמ דאפילו ברשע
שאינו עושה מעשה עמ ענש הכתוב מכה אביו ואמו דלא מקשינ הכאה לקללה ,וא"כ
לא מצי למימר דהואיל והוא מוזהר שלא להכות שו אד מישראל הרי אביו ואמו בכלל,
שהרי לא הוזהר אלא דוקא באד כשר וצדיק ,דא הוא רשע הרי כתבו התוס' פ"ק דקדושי
ד לב מצוה אפילו להכותו לבזותו לזלזלו ,לכ הוצר ללמד אזהרתו מק"ו מאד רשע
)וכ מוכח להדיא ג מדברי הרמב" ז"ל רפ"ה הל' חובל( ומה אחר שמצווה להכות את
הרשע דכתיב יכנו מצווה שלא להכותו יותר ממ' ,בנו שאינו מצווה להכות את אביו אפילו
א ב הכות הרשע הוא ,אינו די שמוזהר שלא להכותו שלא במקו מצוה,
ומה"ט נמי לא מצי עביד ק"ו כדאמר אביו ואמר שמצווה על כבודו ומוראו אינו די
שמצווה שלא להכותו ,שהרי לא נצטוו על כבודו ומוראו אלא דוקא כשהוא צדיק וישר
לא כשהוא רשע ,וכדאמרינ בפרק איזהו נש והגוזל בתרא והני בכבוד אביה מי מחייבי
קרי כא ונשיא בעמ בעושה מעשה עמ ,אלא דוקא כשה צדיקי לא כשה רשעי,
לכ הוצר ללומדו מכח ק"ו וכדכתיבנא .אבל הרמב" לקמ פסק כמ"ד דמקשינ הכאה
לקללה וא ה רשעי פטור על מכת ולא ענש הכתוב אלא כשה צדיקי לכ קאמר
שפיר הואיל והוא מוזהר שלא להכות אד צדיק מישראל כמ"ש בהחובל הרי אביו ואמו
הצדיקי בכלל ולא הוצר לק"ו ולא ללאו הבא מכלל עשה ודו"ק.
וא שמדברי הרמב" ז"ל לקמ בפ"ו מוכח דא אביו רשע חייב בכבודו וכבר תפסו עליו
מההיא דב"מ וב"ק ,במקו אחר כתבתי דלאו מדאורייתא קאמר מדלא כתב חייב בכבודו
ובמוראו וכמו שכ"ל גבי ממזר אלא מכבדו ומתיירא ממנו קאמר והיינו מדרבנ ודו"ק.
ועדיי איכא למידק על התוס' דיפה כתבו לפו מאי דסבר מעיקרא דהתנא ילי אזהרה
למכה אביו לחוד ,אבל לפי מאי דמשני אידי ואידי ל"ש בנו ול"ש אחר וילי אזהרה ג
למכה חבירו והיינו להלקותו וכדאמר ר' אמי ,קשה והא אי מזהירי מ הדי להלקותו,
וכיוצא בזה יש להקשות ג על הרמב" ז"ל שכתב ספט"ז הל' סנהדרי וה"ה מכה את
חבירו שהוא בל"ת ומה זה שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא להכותו יותר על
רשעו ק"ו לשאר כל אד ,ג ברפ"ה הל' חובל כתב א הזהירה תורה להוסי בהכאת
החוטא ק"ו למכה את הצדיק ,דאי מייתי ליה מלקות מק"ו והלא אי מזהירי מ הדי ,
וע"ק שנראה שרבינו הרמב" תופס עיקר כההיא שינוייא דילי אזהרה א למכה את חבירו
וקשה דזה התירו נאמר כי היכי דלא תיקשי לרב ששת דאמר דהב נעשה שליח להכות
את אביו ,אבל לפי מאי דמסיק וכמ"ש הרמב" לקמ דאי הב נעשה שליח להכות את
אביו הדר לפשטא דברייתא כמו דסבר מעיקרא דילי אזהרה למכה אביו לבד אבל לא
למכה את חבירו מכח ק"ו אלא דפשי' ליה ממקו אחר שהוא מוזהר ,א לזו נ"ל דמעיקרא
סבר ]כתוס'??[ ומסכמ' להמכילתא דילי אזהרה למכה אביו לחוד וס"ל לה תנא דלא
מקשינ האה לקללה ואפילו אביו רשע ענש הכתוב וילי אזהרה מרשע וכדאמר לעיל,
ולפו מאי דמשני דילי אזהרה א למכה חבירו שפיר מצי אתיא כמ"ד דמקשינ הכאה
לקללה ומאחר דהכי הלכתא תפסי' ההיא שנוייא כי היכי דתיתי כתנא דקי"ל כותיה ואפ"ה
ליכא מינה תיובתא למאי דקי"ל דאי הב נעשה שליח להכות את אביו ולא סיעתא למאי
דסבר ר"ש דהב נעשה שליח וכו' ודו"ק ונכו .
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 ìקושיא על הגמ' כתובות לג

ועוד קשה טובא על הרמב" ז"ל א איתא דלמכה את חבירו לא בא לו מקרא ואינו נרמז
בכתוב אלא שהוא נלמד מכח ק"ו ,א"כ מאי האי דפרי בפרק אלו נערות ד לג חובל
בחבירו נמי בטלת לא יוסי פ יוסי ,והלא עיקר קרא לגופיה אתא שלא להוסי בהכאת
החוטא ,דאי לאו קרא הו"א הא דקצבה התורה מ' יכנו היינו שלא לפחות ממ' אבל ירצה
להוסי להכאת החוטא ובפרט א נראה שלא שב החוטא מרשעו במלקות המ' הרשות
בידו להוסי עד שישוב ,להכי אטצרי לומר לא יוסי ,והכאת שאר בני אד הוא נלמד
ממנו בק"ו ,א"כ לא בטלת הלאו אלא הלימוד שהוא נלמד ממנו ואינו דומה לביטול הלאו
של ערות אחות לא תגלה שהוא לאו גמור ומיוחד לזה ע עונשו שהוא מלקות ועכשיו
שהוא נפטר בתשלומי ממו הרי בטלת אותו ודו"ק.
 ìעיקר הלימוד הוא מ"פן יוסיף"

אשר ליישב כל זה נ"ל דא לדעת הרמב" הכאת חבירו הוא נרמז במש"ה 'פ יוסי'
שהוא מיותר דכבר הזהיר לא יוסי א"כ פ יוסי שהוא לאו אחר למה לי ,א אינו עני
לשליח ב"ד שכבר נאמר לא יוסי תנהו עני למכה חבירו ,דכל היכא דאיכא למידרש
דרשינ ליה ולא מוקמינ ליה בלאוי יתירי ,וכ"כ הרמב" בהשגותיו מל"ת שי"ח >?<
שהוא נזכר באזהרת פ יוסי ,וכ מוכח מדברי התוס' בהנחנקי ]שהזכירו פ יוסי[ ,וה"נ
דייקא לישנא דש"ס דאלו נערות דמייתיר לא יוסי פ יוסי דנראה שפת יתר ,אכ הכוונה
היא להודיע דממה שכבר נאמר לא יוסי אייתר ל אזהרת פ יוסי דאתא למכה וחובל
בחבירו ,וכיו שהוא נדו בממו תיקשי דבטלת אותו ,וזה נכו .

ולפי שיש להקשות דילמא פ יוסי אצטרי כדתניא בספרי אי לי אלא שמוסי על המ'
מני על כל אומד ואומד שאמדוהו ב"ד ת"ל לא יוסי פ יוסי ,להכי אנו צריכי לק"ו
דבכח הק"ו אנו כוללי בכלל זאת האזהרה למכה חבירו .וכ מוכח מדברי הרמב" ז"ל
במל"ת ש' שאחר שהביא הספרי כתב ומזאת אזהרה היא אזהרה מהכות כל איש מישראל
א החוטא אנו מוזהרי שלא להכותו שאר כל אד לא כ"ש ע"ש ,להורות לנו דבכח הק"ו
אנו כוללי אותה בזאת האזהרה ואי בזה משו דאי מזהירי מ הדי כי אי זה אלא
גילוי מילתא שמגלה דבעבור זה חזר והזהיר פ יוסי כי אי רצונו יתבר שיכה איש את
רעהו על מג שלא במקו מצוה ותוכחה.

ובזה מתיישב מה שתמהו התוס' בהנחנקי אמאי לקי הא פ יוסי לאו שנית לאזהרת
מיתת ב"ד הוא דמיניה נפקא ל אזהרה למכה אביו בספרי ובירושלמי ע"ש ,וקשה טובא
למאי הוצרכו להביא הספרי והירושלמי והלא הברייתא שהביא הגמרא מעיקרא סבור דילי
אזהרה למכה אביו ובסו משני דילי נמי למכה חבירו וצ"ע.

ולעיקר תמיהת י"ל דע"כ לא אמרו דלאו שכולל נמי אזהרת מיתת ב"ד שאי לוקי עליו
אלא דוקא דומיא דמ"ש דמחמר בשבת אינו לוקה מה"ט שעיקר הלאו בא לאזהרת מיתת
ב"ד לא תעשה כל מלאכה ,ומחמר טפל כללו הכתוב עמו בחד קרא ,משא"כ הכא דעיקר
קרא אתא לשליח ב"ד או למכה חבירו ,ואביו הוא טפל לו ונלמד ממנו בק"ו מאחר ובפרט
להספרי דהאי קרא אתא לשליח ב"ד שהוסי על האומד שאמדוהו ב"ד ,ומה ג לפי מ"ש
הרמב" דאביו אינו נלמד מק"ו אלא דהואיל והזהיר שלא להכות איש מישראל הרי אביו
בכלל ,נמצא דעיקר קרא לא נחית אלא להזהיר שלא להכות איש מישראל ,ואנ מסברא
אמרינ דהרי אביו בכלל ,וא כ אי זה נכנס בסוג לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד כלל,
וכבר כתבנו דלא קי"ל כההיא דספרי דהיינו מ"ש הירושלמי דו"ק ,כנ"ל נכו  ,ומהכאת
אביו צדיק נאסר באו הבא מכלל עשה דכבר את אבי ,איש אמו ואביו תיראו ,ואי צור
לאפוקה מיניה והספרי דאפקא מיניה) ...א"ה עד כא מצאתי(
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 ìלימוד הק"ו הוא מדין תוספת מלקות על האמוד של ב"ד ולא בתוספת על הל"ּט

 :èö÷ ú"ì â"îñ :÷ãöä øéòלא יוסי וכו' ,כלומר לא לבד שעובר במוסי על המני
שאמרה התורה אלא אפילו אמדוהו לקבל י"ט שמכי אותו מכה הראויה
להשתלש י"ח לבד ,אע"פ שיכול לקבל י"ט ,וא הוסי על האומד עובר בל"ת ...ועיי
בספרי המבוא בסמ"ג הארו ונראה דדריש דכתיב לא יוסי פ יוסי דתרתי למה לי
דהול"ל רק פ יוסי דפ הוא ל"ת ,לכא אמר לא יוסי בא לומר דכל המוסי על מה
שהו"ל ללקות )וכמש"כ אני( ומזה הוא הק"ו בשאר אנשי ,אבל במוסי על מה שאמרה
התורה דילמא משו שאמרה התורה ונקלה אחי לעיני )שיבוא לידי קלו בהטלת מי
וכדומה( .ויל"ד שג בזה שהמכה את חבירו יש קלו  ,והרואה יראה שאי ממש בזה דאכתי
מנ"ל מכהו באי רואה דעובר בלא תעשה ,ועוד לדמות קלו זה לקלו שהזכרתי ,והנכו
כמו שכתבתי.

><Ë

 ìביאור שיטת רס"ג ובעלי האזהרות בלאו דהכאה

] ... .àøéú êé÷ìà 'ä úà :'à äùò :àìøòô ô"éøì :â"ñøì øåàéáח"א עמ' לד[.
ה אמת דלכאורה יש מקו ספק בדעת הגאו ז"ל בעני לאו דלא יוסי,
שהרי לקמ במני הלאוי כשמנה לאו זה )ל"ת ר"נ( לא מנאו אלא בעני שאסור להוסי
כשלוקי המחוייב מלקות יותר על ארבעי או על האומד שאמדוהו בית די  ,כמבואר
בלשונו ז"ל שכתב ש :לא יוסי המלקה עלי נכוחות עיי"ש ,ורצה לומר שלא יוסי
המלקה להלקות יותר ממה שנתחייב ע"פ המשפט בב"ד .ולכאורה כיו דג מכה חבירו
בעלמא בכלל אזהרה זו למה דקדק הגאו להביא רק פרט זה.

אלא דבאמת בטור חו"מ )סי' ת"כ( הביא אזהרה למכה חבירו מסיפא דה קרא דכתיב פ
יוסי עיי"ש ,ונראה דס"ל דמכה חבירו אינו בכלל לאו דלא יוסי אלא יש לו אזהרה
מיוחדת בפני עצמה מדכתיב פ יוסי ,דכל מקו שנאמר השמר פ ואל אינו אלא ל"ת,
וטעמו כבר ביאר בסמ"ע )ש סק"א( משו דס"ל דלא יוסי לא קאי אלא על המחוייב
מלקות שכבר נלקה ל"ט מכות או כפי האומד ויש סכנה בהוספה ,משא"כ בהכאת חבירו
מכה אחת בעלמא ליכא למיל מינה אי לאו דכתב ביה קרא אזהרה פרטית בפ"ע מקרא
דפ יוסי עיי"ש .וביותר ביאור בפרישה ש עיי"ש ,וע' בכנסת הגדולה חו"מ )סי' ת"כ
ס"ק י"ג י"ד( בהגהות הטור ,ובדינא דחיי לאוי קצ"ט מה שהארי בזה ,ועי' בב"ח בחו"מ
ש שהביא ראיה להטור מגמרא ערוכה )בכתובות לג ריש ע"א( והעלה דג הרמב" דעתו
כ ושאי שו חולק על הטור בזה .ולענ"ד יש לי כמה תיוהי בדברי כול אלא שאכמ"ל
בזה.

ועכ"פ לפ"ז היה נראה לומר בדעת רבינו הגאו ז"ל ש דס"ל ג"כ הכי דמכה חבירו לא
הוי בכלל אזהרת לא יוסי אלא יש לו אזהרה מיוחדת מדכתיב פ יוסי וגו' ,ולאו זה
אינו בא במני הלאוי לפי דרכו ז"ל דכל עשה ול"ת במצוה אחת לא יבואו במני אלא
האחד מה כמשכ"ל .וכא במכה חבירו יש בו מלבד הלאו דפ יוסי ג עשה דואהבת
לרע כמו ,וכ מוכח להדיא בסוגיא דריש פרק הנחנקי ש )פד (:דג מכה חבירו בכלל
עשה זו עייש"ה .ומאחר שכבר מנה הגאו עשה דואהבת לרע שוב לא היה לו למנות
לאו דפ יוסי ,ולא מנה אלא ל"ת דלא יוסי לאזהרה שלא להוסי על השיעור למחוייבי
מלקות ,דסד"א כיו שמצוה להלקות הותר ג להוסי ולא שיי בזה עשה דואהבת לרע
שהרי חייב הכתוב לייסרו על חטאתו.

ומעתה א"כ לכאורה לא מצינו אזהרה למכה אביו ואמו בחשבו הלאוי לפי מנינו של
הגאו שלא מנה לאו דפ יוסי ,אלא דזה אינו ,חדא דמ"מ הו"ל מכה אביו ואמו בכלל
עשה דואהבת לרע כמכה חבירו דהא לא גריעי מרע ,וכמו שלא הוצר למנות לאו דמכה
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חבירו הכי נמי מהאי טעמא גופא לא הוצר למנות אזהרת מכה אביו ואמו .ובאמת דלפ"ז
אי צרי לומר דס"ל לגאו דמכה חבירו יש בו אזהרת פרטית מפ יוסי ,דאפילו ס"ל
כהסוברי דג מכה חבירו בכלל לא יוסי מ"מ בדקדוק הפריט באזהרת לא יוסי מחייבי
מלקות ,משו דמכה חבירו בלא"ה כבר נמנה בכלל מ"ע דואהבת לרע ,ואי הלאו בא
במני אלא משו מחייבי מלקות בלבד.

ואמנ בלא"ה נראה דכל זה ליתא ,דהרי ג הבה"ג והר"י אלברגלוני והר"ש ב גבירול
ז"ל לא מנו לאו דלא יוסי אלא שלא להוסי בשיעור המלקות עיי"ש ,והרי ה ז"ל אי
דרכ כדרכו של רבינו הגאו ז"ל ,וכל מצוה שיש בה לאו ועשה מוני ג העשה וג
הלאו ,וא"כ אמאי לא מנו לאו דפ יוסי לאזהרת מכה חבירו ,ועכ"פ לא הו"ל לדקדק
בדבריה ולפרוט בלאו דלא יוסי דוקא מחייבי מלקות כיו דג מכה חבירו בעלמא בכלל,
וע"כ צ"ל דנקטו הכי רק משו דפשטיה דקרא לא מיירי ודאי אלא במחייבי מלקות הנלקי
בב"ד ,ומכה חבירו במכ"ש ]בק"ו[ אתי וכמבואר בפרק הנחנקי ש )פה (.ובספרי )פ'
תצא( וכמש"כ הטור ש וברמב" עיי"ש.
אלא שבאזהרות הר"א הזק ז"ל ראיתי דבר חידוש ,שמנה לאו דפ יוסי לאזהרת מכה
חבירו ולא מנה לאו דלא יוסי לאזהרה שלא להוסי על השיעור למחייבי מלקות ,א
דודאי עיקר פשטיה דקרא לא מיירי אלא בהכי אבל אזהרה למכה חבירו לא אתיא אלא
מיתורא דקרא .וג זה היפ מהבה"ג וההולכי בדרכו שג הוא ז"ל מה .וג זולת זה
דבריו תמוהי אצלי במש"כ ש וז"ל :פ יוסי אזהרה לחבלת טריה עיי"ש .והרי לא
בעינ חבורה אלא לחיוב מיתה על מכה אביו ואמו כדתנ בפרק הנחנקי עיי"ש ,אבל כדי
לעבור על לאו דלא יוסי משו מכה חבירו לא אשכח שו חילוק בי מכה שיש בה
חבורה או לא ,וצ"ע כעת ואכמ"ל בזה] .עיין "מתק האזהרות עמ' קמ"ג מש"כ בזה[

ועכ"פ מבואר דהבה"ג וסייעתו ג"כ נקטו לאו דלא יוסי רק לעני שלא להוסי על השיעור
למחייבי מלקות ,וע"כ אי זה אלא משו דנקטו קרא כפשטיה ומכה חבירו ממילא אתי
במכלשכ ]ק"ו[ כמש"כ .וא"כ ג בכוונת רבינו הגאו נראה לומר כ וממילא נשמע
מכללא ג אזהרה למכה אביו ואמו דהא לא גריעי מאחריני.

וג נראה דאפילו לפי דרכו של רבינו הגאו ז"ל אי ראוי להשמיט אזהרת מכה חבירו
ומכה אביו ואמו משו שכבר הובאה במני עשה דואהבת לרע כמו ,דא"כ ג עיקר
לאו דלא יוסי אפילו לעני שלא להוסי על השיעור לחייבי מלקות לא היה לו למנותו
מהאי טעמא גופא ,דג לעני להקל בעונש חייבי מיתות כל מאי דאפשר ,הו"ל בכלל עשה
דואהבת לרע כמו כמבואר בפסחי פרק כיצד צולי )עה (.ובפ"ג דכתובות )לז (.עיי"ש
ובכמה דוכתי .וא"כ כ"ש דהו"ל בכלל שלא להוסי בעונש יותר על השיעור שחייבה
תורה ,דכיו שלקה הרי הוא כאחי כדדרשינ מקרא דונקלה אחי וגו' ומוזהר עליו בעשה
דואהבת לרע כעל שאר כל ישראל ,ויתבאר זה לפנינו בס"ד במ"ע דואהבת לרע כמו
ואכמ"ל בזה ,עכ"פ ע"כ כוונת הגאו לכלול בלאו דלא יוסי ג מכה חבירו ומכה אביו
ואמו ,וא"כ כבר הביא אזהרת מכה אביו ואמו ולק"מ אפילו א נימא שאי זה בכלל עשה
דמורא אביו ואמו...

mitqep mipeir +

_

 ìמקור נוסף למלקות" :כן יעשה לו" )ויקרא כד יט(

עיין כתובות לה .בדברי ריש לקיש דס"ל דחייבי מלקיות שוגגין פטורין מתשלומים" :בפירוש ריבתה

תורה חייבי מלקיות כחייבי מיתות ,היכן ריבתה ...רבא אמר אתיא מכה מכה ,אמר ליה רב פפא לרבא
הי מכה ,אילימא ומכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת האי בקטלא כתיב ,אלא האי מכה מכה נפש

בהמה ישלמנה נפש תחת נפש וסמיך ליה ואיש כי יתן מום בעמיתו ]כאשר עשה כן יעשה לו[" וכו',
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וברש"י :ואיש כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו ,והאי יעשה לו מלקות קאמר וכו' .ובשטמ"ק

שם ד"ה ואיש כי יתן... :פירוש כאשר עשה ,שהכה ,כן יעשה לו ,שיכהו ,וכל הכאה של תורה מלקות
ארבעים לא פחות ולא יותר וכו' עיי"ש] .לימוד זה נשאר למסקנא לפי ר"ל ויל"ע למה לא מוזכר כלל
בפוסקים[.

* שבות יעקב >?< לקמן כותב שעיקר הלימוד הוא מק"ו ]רשע כ"ש צדיק[ ולכן בעבד כנעני שאין ק"ו
עיי"ש.

* ערוך לנר מכות כג .ד"ה לימד על הראשונות ,בענין ב' הלאוין ולשון הספרי לא יוסיף פן יוסיף עיי"ש.
אולי כדאי להעתיקו

* במקור הלאו :אדרת תפארת ח"ד סימן נ"ח ,ברית משה ל"ת קצט ,דבר משה )רוזמרין( ריש החובל.

* אין מזהירין מן הדין :בית האוצר מערכת א' אין מזהירין אות י' עמ'  ,140שו"ת "פרי הארץ" )מזרחי(
ח"א חו"מ סי' יג בתוך דבריו ,רביד הזהב >?< :מה זה שהיה רשע בשעת המלקות אסור להוסיף לו וכו'

עיי"ש ,ערוך לנר מכות כג.

* הוי גלוי מילתא וכעין 'בתוך מאתים מנה' ולא דין ק"ו ממש של י"ג מידות שהתורה נדרשת ,עיין
מגילת ספר >? לקמן.

* חידושי הגר"ח בסטנסיל בענין הק"ו ממלקות של רשע עיי"ש.
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 +פרק ד :הכאת אב ואם _
חומרה מיוחדת בהכאת אב ואם .המכה את אביו או אמו ועשה בהם חבורה חייב מיתה.
ודרך אגב סוגית הגמ' דנה גם בשאלה של חכאה לשם רפואה ]באביו ובכל אדם[ וזה
נתבאר לקמן בפרק ??? דין אביו או כל אדם שנתן רשות להכותו נתבאר בפרק ??

 / :ct oixcdpqבמיתה ורק ע חבורה

:äðùî

)דף פד(:

אלו ה הנחנקי ,המכה אביו ואמו וכו'.

 :àøîâמכה אביו ואמו מנל ,דכתיב )שמות כא( ומכה אביו ואמו מות יומת,
וכל מיתה האמורה בתורה סת אינה אלא חנק ,אימא עד דקטיל ליה מיקטל,
סלקא דעת קטל חד בסיי ואביו בחנק ,הניחא למא דאמר חנק קל אלא
למא דאמר חנק חמור מאי איכא למימר ,אלא מדכתיב )שמות כא( מכה איש
ומת מות יומת ,וכתיב )במדבר לה( או באיבה הכהו בידו וימת ,שמע מינה כל
היכא דאיכא הכאה סת לאו מיתה הוא.
ואיצטרי למיכתב מכה איש ואיצטרי למכתב כל מכה נפש ,דאי כתב רחמנא
מכה איש ומת הוה אמינא איש דבר מצוה אי קט לא ,כתב רחמנא כל מכה
נפש ,ואי כתב רחמנא כל מכה נפש הוה אמינא אפילו נפלי אפילו ב שמונה
צריכי.

ואימא א על גב דלא עביד ביה חבורה ,אלמה תנ סנהדרי פה (:המכה אביו
ואמו אינו חייב עד שיעשה בה חבורה ,אמר קרא )ויקרא כד( מכה אד ומכה
בהמה ,מה מכה בהמה עד דעביד בה חבורה דכתיב בה נפש  28א מכה אד
עד דעביד חבורה .מתקי לה רב ירמיה אלא מעתה הכחישה  29באבני הכי
נמי דלא מיחייב ,אלא א אינו עני לנפש בהמה דהא אי נמי הכחישה באבני
חייב ,תניהו עני לנפש אד .אלא הקישא למה לי לכדתניא דבי חזקיה,
הניחא למא דאית ליה תנא דבי חזקיה אלא למא דלית ליה תנא דבי חזקיה
היקישא למה לי ,מה מכה בהמה לרפואה פטור א מכה אד לרפואה פטור.

דאיבעיא להו ב מהו שיקיז ד לאביו ,רב מתנא אמר )ויקרא יט( ואהבת לרע
כמו ,רב דימי בר חיננא אמר מכה אד ומכה בהמה מה מכה בהמה לרפואה
פטור א מכה אד לרפואה פטור ,רב לא שביק לבריה למישקל ליה סילוא,
מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא דילמא חביל והוה
ליה שגגת איסור ,אי הכי אחר נמי ,אחר שיגגת לאו בנו שגגת חנק.

 .28הקשו אחרונים דרק בממית בהמה )ויקרא כד יח( 'ומכה נפש בהמה ישלמנו נפש תחת נפש' כתיב נפש

ולא במזיקה )שם פסוק כא( 'ומכה בהמה ישלמנו ומכה אדם יומת' עיין תוס' יו"ט יעב"ץ וקול הרמ"ז.
 .29השאילתות גורס "הכישה" ועיין העמק שאלה במשמעות הדברים.
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והדתנ מחט של יד ליטול בה את הקו ,ליחוש דילמא חביל והויא לה שגגת
סקילה ,הת מקלקל הוא ,הניחא למא דאמר מקלקל פטור אלא למא דאמר
חייב מאי איכא למימר ,מא שמעת ליה דאמר מקלקל בחבורה חייב רבי
שמעו היא )דף פה (.ורבי שמעו האמר כל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור
עליה.
) :é"ùøד פד ,êúòã à÷ìñ ...ïé÷ðçðä ïä åìà (:בתמיה ,óééñá ãç ìè÷ .כדתנ בפרקי
לעיל )עו (:אלו ה הנהרגי הרוצח ,ועיר הנדחת ,øîéîì àëéà éàî .הכא דאיכא
למדרש דאביו בחנק ,úîå ùéà äëî áéúëãî àìà .היכא דבעי מיתה מפרש מיתה בהדיא.
 ,íéìôð åìéôàכגו ב תשעה וראשו אטו ,או שיש לו שני גבי דלא חיי,ùôð äéá áéúëã .
ונפש משמע ד ,דהוה חבורה ,äùéçëä .לבהמה ,íéðáàá .דלא עשה בה חבורה,íãà ùôðì .
דהיינו אביו ,דא על גב דלא בעינ מיתה ,חבורה מיהא בעינ  ,éì äîì àùé÷ä àìà .דאתקש
מכה אד למכה בהמה בחד קרא ,הואיל וילפת ליה מא אינו עני ,äé÷æç éáã àéðúãëì .
בבבא קמא )לה (.לפטור חייבי מיתות שוגגי מ התשלומי  .מה מכה בהמה לא חלקת בו
וכו' ,'åëå àçéðä .פלוגתא דר' יוחנ ור' שמעו ב לקיש בכתובות באלו נערות )לדäî .(:
 ,äàåôøì äîäá äëîכגו מקיז ד פטור מ התשלומי  ,שהרי לא הזיקה,íãà äëî óà .
דהיינו אביו ,øåèô äàåôøì .ממיתה ,וא על גב דחבורה היא.

><‚Ò

 ,êåîë êòøì úáäàåלא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריה אלא דבר שאינו חפ לעשות
לעצמו ,àåìéñ .קו ישב לו בבשרו ,àúååë äéì çúôîì .כויה ,להוציא ליחה ממנהéëä éà .
 ,éîð øçàלא ליפתח ,שהרי כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו דכתיב )דברי כה( לא יוסי
פ יוסי ,åàì úââù .כשאי מתכוי הוי שגגה באיסור שזדונו לאו בעלמא ,דקילìù èçî .
 ,ãéהיא מחט קטנה שתופרי בה בגדי ,ניטלת בשבת ליטול בה את הקו ,ומשו דקתני
לה להל במסכת שבת בפרק כל הכלי )קכב (:גבי ושל שקאי לפתוח בו את הדלת ,קרי
ליה להא קטנה מחט של יד ,ìéáç àîìéã .ועביד חבורה בשבת ,àåä ì÷ì÷î .וכל המקלקלי
פטורי בחלול שבת ,דמלאכת מחשבת כתיב ,ואי מחייב אמקלקל אלא ר' שמעו  ,ומקלקל
בחבורה ר' שמעו נמי לא מחייב אלא במתכוו לכ דהוי צרי לחבלה ,אבל הנוטל קו
אי צרי לחבלה וברצונו לא יחבלäôåâì äëéøö äðéàù äëàìî äéì úéà ïåòîù 'øå (.äô óã) .
 ,äéìò øåèôבפרק המצניע )שבת צג (:גבי המוציא את המת במטה.

:úåôñåú
ד' דברי.

הכחישה באבני כו' ,בהכחשה דלא הדרא איירי דא לא כ לא שיי נזק
דמקרי שבת מידי דהוה אהכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור ובבהמה לא שייכי

 :éøéàîההורג את חברו נהרג בסיי ובאביו ואמו ג כ בסיי ,לא נאמרה הכאת אב
וא בחנק אלא בהכאה לבד אבל לא בהריגה ,שלא בא להקל עליו אלא להחמיר
עליו ,וכבר ידעת שהסיי חמורה מ החנק.
הורג נפש שאמרנו עליו שהוא בסיי אי בו חלוק בי גדול בי קט בי זכר בי נקבה
טומטו ואנדרוגינוס אפילו קט ב יומו ,והוא שיצא מכלל ספק נפל אבל ספק נפל תו
שלושי יו או ודאי א לאחר שלשי כגו ב שמנה אינו נהרג.
 .30לכאורה פשוט משום דבשעת החבלה יצא דם והתחייב ,ועיין שבת קז ואיזה חבורה שאינה חוזרת נצרר
הדם אע"פ שלא יצא ,דכיון שנאסף ונקשר במקום אחד שוב אינו חוזר ונבלע עיי"ש ,ומוכח דלענין שבת יש

><„Ò
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הכאה של אב וא שהוא נידו בה בחנק דוקא בשיש בה חבורה ואפילו חבורה חוזרת ,30
אבל א אי בה חבורה הרי הוא כמכה שאר בני אד ,שא יש בה סר ממו משל מה
שראוי לו בדי חמשה דברי וא אי בה שוה פרוטה לוקה ,וא על פי שכל שיש ממו
ומלקות לוקה ואינו משל בפירוש רבתה תורה חובל לתשלומי ואינו לוקה ,ובהכאה שיש
בה חבורה פטור מממו הואיל ויש בה מיתה .הכחישו באבני ולא עשה בו חבורה וכ
שלא מת באותה הכאה דינו בחמשה דברי אבל לא במיתה ,ובבהמה הואיל ואי בה אלא
צד ממו הכחישה באבני חייב.
כל שיש ש די מיתה אפילו עשאה בדר שאי ש מיתה כגו שלא התרו בו פטור,
שנאמר מכה אד יומת ומכה נפש בהמה ישלמנה מה מכה בהמה לא חלקת בו בי שוגג
למזיד לפטור אלא לחייב כ מכה אד לא תחלוק בו בי שוגג למזיד לחייב אלא לפטור
כמו שבארנו למעלה.

.æô àî÷ àáá

><ÂÒ

 :äðùîהמכה את אביו ואת אמו ולא עשה בה חבורה ...חייב בכול ...המכה
אביו ואמו ועשה בה חבורה ...פטור מכול מפני שהוא נידו בנפשו.

 :é"ùøמכה אביו ואמו אי חייב עד שיעשה בה חבורה באלו ה הנחנקי .

éîìùåøé
 :à"ä à"éô ïéøãäðñאינו חייב עד שיעשה בה חבורה ,באי זו חבורה כחבורת
שבת כחבורת נזקי ,אי תימר כחבורת שבת אפילו לא חיסר ואי תימר
כחבורת נזקי עד שעה שיחסר.
 :äùî éðôבאיזו חבורה הוא מתחייב ולאיזה די אנו מדמי .כחבורת שבת ,אנו מדמי או כחבורת נזיקי,
דאי תימר כחמובת שבת אפילו לא חיסר בו כלו מתחייב דקיי"ל החובל בשבת חייב על החבורה א
יצא ד או נצרר אע"פ שלא יצא הד  ,אבל א אנו מדמי לחבורת נזיקי אינו חייב עד שעה שיחסר
כדקיי"ל בריש החובל דאינו מתחייב בנזק אא"כ חיסר בו אבר שקטע ידו וכיוצא בו אבל הכהו על ידו
וצבת אינו משל נזק הואיל וסופה לחזור כ"א צער ריפוי שבת ובושת ,הכא מאי ,ולא איפשיטא-] .וע"ע
במראה הפנים כאן שהאריך[.

 / àúìéëîדרבי ישמעאל

 :ä äùøô ïé÷éæð 'ñî :íéèôùîומכה אביו ואמו ,מכה שיש בה חבורה ,אתה
אומר מכה שיש בה חבורה או אינו אלא מכה שאי בה חבורה ,אמרת ומה
א מדת נזיקי מרובה אינו חייב עד שיעשה בה חבורה ,מדת עונשי מעוטה
לא יהיה חייב עד שיעשה בה חבורה ,הא מה ת"ל מכה אביו ואמו מכה
שיש בה חבורה.
תנאי דאינה חוזרת] .ודברי תוס' )ד"ה הכחישה באבנים( דבענין חבלה שאינו חוזרת הוא דוקא בבהמה כמבואר

שם ופשוט[ .ועי' פסקי תשובה )פטרקוב( סי' רצ"א שמביא תשובת הר"י רוזן )הרגצ'ובער ז"ל( אם העמדת

עלוקות חשיבי חבורה לגבי אביו ואמו דהוי חבורה החוזרת ותלוי בספק הירושלמי וצ"ע .וע"ע בעיונים נוספים

בסוף הפרק.
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 / àúìéëîדרשב"י

 :íéèôùîיכול א הכ ולא עשה בה חבורה יהא חייב ,ת"ל מכה בהמה
ומכה אד ,מה מכה בהמה אינו חייב עד שיעשה בה חבורה א מכה אביו
ואמו אינו חייב עד שיעשה בה חבורה ,מכא אמרו אינו חייב עד שיוציא
]ע"פ הוצאת רד"צ הופמן )ואינו בגירסת אפשטיין(,
טיפת ד או עד שיצרור הד...
מדרש הגדול שמות ,וע"ע תורה שלמה משפטים אות רפ"ו[

íéðäë úøåú

 :øåîà úùøôויקרא כד יח ...מכה בהמה מכה אד מה תלמוד לומר לפי
שנאמר מכה אביו ואמו יכול לא יהיה חייב עד שיכה שניה כאחת תלמוד
לומר ומכה אד יומת אפילו אחד מה ,יכול אפילו הכהו ולא עשה בו
חבורה יהיה חייב תלמוד לומר מכה בהמה ומכה אד מה מכה בהמה עד
שיעשה בה חבורה א מכה אד עד שיעשה בו חבורה ,יכול אפילו הכהו
לאחר מיתה יהיה חייב תלמוד לומר מכה בהמה ומכה אד מה מכה בהמה
בחייה א מכה אד בחייו.
 :ñ àúìéàù íéèôùî úùøô :úåúìéàùשאילתא :דאסר ליה לאיניש לצעורי אבוה
ואמיה ומ דלייט אבוה ואימיה חייב קטלא ...ומא דמחי אבוה ואימיה
דיניה בחנק כדתנ ואלו ה הנחנקי מכה אביו ואמו ,ומנל דכתיב מכה אביו ואמו מות
יומת וכל מיתה האמורה בתורה סת אינו אלא חנק ,וממאי דהאי מכה ממחה הוא דילמא
עד דקטיל ליה מקטל לא מדכתיב מכה איש ומת וכתיב והכהו ומת והכא לאו קאמר מיתה
הווי הכאה סת וכל היכא דאיכא הכאה סת הכאה דלאו מיתה הוא ,והני מילי דעביד
ביה חבורה דמפיק ד ואי לא לא מיחייב קטלא ,ומנל דכתיב ומכה נפש בהמה ישלמנה
מה מכה בהמה עד דעביד בה חבורה דכתיב ומכה נפש בהמה מכה אביו נמי עד דעביד
ביה חבורה מתקי לה רבי ירמיה אלא מעתה הכישה באבני הכי נמי דלא מיחייב ,אלא
אמר רבי ירמיה א אינו עני לנפש בהמה דכי נמי הכישה באבני חייב תנהו עניי לאביו
ולאמו.
בר צרי ,מהו למעבד ביה חבורה לרפואה...

><ÁÒ

]נעתק לקמן פרק ?? >?[

 :ä"ä ä"ô íéøîî úåëìä :í"áîøהמכה אביו ואמו מיתתו בחנק שנאמר מכה אביו
ואמו מות יומת ,וצרי עדי והתראה כשאר כל מחוייבי מיתת בית די  ,ואחד
האיש ואחד האשה וכ הטומטו ואנדרוגינוס והוא שיגיעו לכלל עונשי  ,אינו חייב חנק
עד שיעשה בה חבורה אבל א לא עשה בה חבורה הרי זה כמכה אחד מישראל ,והמכה
אות לאחר מיתה פטור.
... :àîø ïîéñ ã"åé :øåèואחד האיש ואחד האשה שהכו את אביה או אמ חייבי מיתה
ומיתתו בחנק א הוא בעדי והתראה ודוקא בחייה אבל לא לאחר מיתה ודוקא
שעשו בה חבורה אבל לא עשו בה חבורה אינו אלא בלאו כמו מי שמכה אחד מישראל.
]נעתק בשו"ע ש ס"א בהג"ה[

 :ã"ëú 'éñ î"åç øåèהחובל באביו ואמו ולא הוציא מה ד חייב בה' דברי ,הוציא מה
ד חייב מיתה לפיכ פטור מתשלומי אפילו הוא שוגג] .נעתק בשו"ע ש ס"א[.
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 ìדין חובל לרפואה ביו"ד סי' ר"מ עיי"ש ושייך לפרק ?? משום רפואה.

 / :dt oixcdpqהכאה לאחר מיתה

><‡Ú

 :äðùîהמכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בה חבורה .זה חומר במקלל
מבמכה ,שהמקלל לאחר מיתה חייב והמכה לאחר מיתה פטור.
 :àøîâתנו רבנ )ויקרא כ( אביו ואמו קלל ,לאחר מיתה .שיכול הואיל וחייב
במכה וחייב במקלל ,מה מכה אינו חייב אלא מחיי א המקלל אינו חייב
אלא מחיי ,ועוד ,קל וחומר ומה מכה שעשה בו שלא בעמ כבעמ לא
חייב בו לאחר מיתה ,מקלל שלא עשה בו שלא בעמ כבעמ אינו די שלא
חייב בו לאחר מיתה ,תלמוד לומר אביו ואמו קלל לאחר מיתה .הניחא לרבי
יונת דמייתר ליה קרא אביו ואמו ,אלא לרבי יאשיה מאי איכא למימר,
דתניא )ויקרא כ( איש איש מה תלמוד לומר איש איש לרבות בת ,טומטו,
ואנדרוגינוס .אשר יקלל את אביו ואת אמו ,אי לי אלא אביו ואמו ,אביו
שלא אמו ,אמו שלא אביו מניי ,תלמוד לומר אביו ואמו קלל אביו קלל,
אמו קלל ,דברי רבי יאשיה .רבי יונת אומר משמע שניה כאחד ,ומשמע
אחד ואחד בפני עצמו ,עד שיפרט ל הכתוב יחדיו .מנא ליה ,נפקא ליה
מומקלל אביו ואמו מות יומת ,ואיד ההוא מיבעי ליה לרבות בת ,טומטו
ואנדרוגינוס .ותיפוק ליה מאיש איש ,דברה תורה כלשו בני אד.
וליתני חומר במכה מבמקלל ,שהמכה עשה בו שלא בעמ כבעמ ,מה שאי
כ במקלל ,קסבר מקשינ הכאה לקללה.

לימא הני תנאי כהני תנאי ,דתני חדא כותי אתה מצווה על הכאתו ,ואי אתה
מצווה על קללתו .ותניא איד אי אתה מצווה לא על קללתו ,ולא על הכאתו.
סברוה דכולי עלמא כותי גירי אמת ה .מאי לאו בהא קמיפלגי ,דמר סבר
מקשינ הכאה לקללה ,ומר סבר לא מקשינ הכאה לקללה .לא ,דכולי עלמא
לא מקשינ הכאה לקללה ,והכא בהא קמיפלגי ,מר סבר כותי גירי אמת ה,
ומר סבר כותי גירי אריות ה .אי הכי היינו דקתני עלה ושורו כישראל ,אלא
שמע מינה בהיקישא פליגי שמע מינה.
 ,áééç äúéî øçàì ìì÷îäù :äðùî :é"ùøכדילי בגמרא ,øåèô äúéî øçàì äëîäå .דחבורה
ליכא  ,ìì÷ åîàå åéáà .31קרא יתירא הוא דהא כתיב רישיה דקרא אשר יקלל את
אביו ואת אמו ,êîòáë êîòá àìù äùòù äëî .דגבי הכאה לא כתיב בעמ למעוטי שאינו
עושה מעשה עמ והאי תנא סבר לא מקשינ הכאה לקללה ,מפני המקרא ,המפסיק בינתי.
 ,äúéî øçàì åá áééç àìדהא חבורה כתיב ,úá úåáøì .טומטו ואנדרוגינוסàìà éì ïéà .
 .31וכ"כ לקמן ד"ה לא חייב בו לאחר מיתה ,עיין "עיונים נוספים" בסוף הפרק בדעת ראשונים נוספים.
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 ,åîàå åéáàשניה יחד ,ììé÷ åîàå ììé÷ åéáà .בראש המקרא סמ קללה לאביו ובסו סמ
לאמו ,åéãçé áåúëä êì èøôéù ãò .וכמו שפרט בחורש בשור ובחמור מדפרט ל שמע מינה
דאי לא הוי יחדו הוה משמע שור לבדו וחמור לבדו ,והא אביו ואמו דרישא דרשינ נמי
או אביו או אמו וסיפא לאתויי לאחר מיתה ,åéáà ìì÷îåî .דואלה המשפטי ,êãéàå .דמפיק
לאחר מיתה מאביו ואמו קילל.

 ,'åëå éîð éðúéìåאמתניתי קאי דקתני זה חומר במקלל מבמכה ,éàðú éðä àîéì .תנא דמתניתי
דלא תנא חומר במכה שעשה בו שלא בעמ כבעמ ותנא דברייתא דלעיל דתנא ומה מכה
שעשה בו ,ïä úîà éøéâ .מתחילת גרי גמורי היו ועכשיו הרשיעו וישראל שאינו עושה
מעשה עמ הוא וכי היכי דעל קללתו פטור על הכאתו נמי פטור ,ïä úåéøà éøéâ .והרי ה
כנכרי גמורי ,éëä éà .דטעמא דפטור משו דגירי אריות ה  ,äìò àðúã åðééä .בתמיה,
בה מתניתי דקתני אינו מצווה לא על הכאתו ולא על קללתו קתני ושורו כישראל שור
שלנו שנגח את שורו ושורו שנגח שלנו ת משל חצי נזק ומועד משל נזק של ,ואילו
דנכרי תנ שור של ישראל שנגח שור של נכרי פטור ושל נכרי שנגח שור של ישראל
בי ת בי מועד משל נזק של.
... :éøéàîואמר אלו ה הנחנקי א' המכה אביו או אמו ,ר"ל הכאה שיש בה חבורה
כמו שיתבאר ...ובאה אחריה המשנה השניה להתחיל בביאור הפרטי ואמר
שהמכה אביו ואמו אינו חייב עד שיעשה בה חבורה וכ שיש חומר במקלל מבמכה
שהמקלל לאחר מיתה חייב והמכה לאחר מיתה פטור ,וטע הדבר נראה שהמכה לאחר
מיתה אינו אלא כמכה העפר אבל הקללה נגררת אחר הנפש שהיא נשארת.
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...ב זה שאנו מחייבי אותו על הכאת אביו מחיי או בקללתו א לאחר מיתה אי בו
חלוק בי זכר לנקיבה אלא בי איש בי אשה אפילו טומטו ואנדרוגינוס כל שהגיעו לכלל
עונשי נחנקי בהכאת ונסקלי בקללת א יש עדי והתראה ,ובסדר בבות התבאר שהמכה
את אביו על אזנו וחרשה חייב אי אפשר לעשות חרש בלא חבורה וטיפת ד יצאה לו
מבפני.

כותיי כבר עשאו גוי גמורי ה לעני עצמ ה לעני ממונ ה לכל הדברי ,ומעתה
אי בה אזהרה לא להכאה ולא לקללה ,ויתבאר במקו אחר שהשתוקי חייב על אמו ולא
על אביו וא על פי שנבדקה אמו ואמרה ב פלוני הוא אינו נהרג על פיה ,אבל ממזר א
עשה אביו תשובה נהרג עליו וא לא שב פטור אלא שאסור לו ,וכ יתבאר ביבמות וולד
שפחה ונכרית אינו חייב לא על האב ולא על הא ,ומ"מ מדברי סופרי שלא יקלל הגר
את אביו גוי ולא יבזוהו שלא יאמרו בא לו מקדושה חמורה לקדושה קלה כלל ,אבל העבד
אפילו נשתחרר אי לו שו יחס כלל ואי בו סר איסור ,ויש בקצת דברי שכתבנו שיטה
אחרת לקצת מפרשי ועיקר הדברי כמו שכתבנו.
 :ï"øä éùåãéçומה מכה שעשה בו שלא בעמ כעמ לא חייב בו לאחר מיתה וכו'.
אי לפרש דטעמא דמכה שלא חייב לאחר מיתה משו דמ הסת
חיוב מכה אביו מחיי משמע ,דא"כ א מקלל נמי כ היה דינו א לא היה לנו רבוי
ממקו אחר ולא הי' צרי להביאו ממכה ,אלא ודאי לפו קראי הוה משמע בי מחיי
בי לאחר מיתה אלא מפני שבהכאה בעינ שיהי' בה חבורה ולאחר מיתה א"א משו הכי
על כרחי מכה לא חייב בו לאחר מיתה ,וכיו שכ קשה היכי ילפינ מקלל ממכה דאי
דני אפשר משא"א דמקלל לאחר מיתה אפשר ומכה לאחר מיתה א"א דבעינ שיהא בה
חבורה,

לפיכ יש לפרש שמפני החומרה שהיא במכה מבמקלל שעשה בו שלא כעמ כעמ ה
דני שהי' לנו לומר שלא יתחייב מקלל לאחר מיתה אא"כ ריבה בו הכתוב בפירוש שהיה
לנו להשוותו למכה לגמרי ,וה"נ אמרינ במתני' חומר במקלל מבמכה שהמקלל חייב לאחר
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מיתה מה שאי כ במכה אע"פ שמקלל אפשר ומכה א"א אבל מ"מ חומרא הוא שזה
נמש חיובו לאחר מיתה וזה אינו נמש,
ומאי דאמרינ לעיל ביוצא ליהרג שהוא חייב על ההכאה ואע"פ שהוא בלאחר מיתה שאי
אני קורא בו במקויי שבעמ ,מ"מ לאחר שלמדנו על הקללה שהיא לאחר מיתה חוזרת
הכאה ולומדת מקללה היכא דאפשר דאית בה חבורה כיוצא ליהרג דתרוייהו גמרי מהדדי,
דה"נ קי"ל דמקשינ הכאה לקללה לעני עושה מעשה עמ.

mitqep mipeir +

_

 ì ìמכה שגרמה שנצרר הדם

עיין העמק שאלה )שאילתות סו"ס ס'( בבמכה אביו ורק נצרר הדם ולא יצא אם חייב מיתה )חולק על
הרד"ל עיי"ש( ,ובתוך דבריו דן בביאור הירושלמי אם דומה לשבת או לנזיקין ועוד עיי"ש= .וכעת מצאתי
במכילתא דרשב"י כתוב מפורש "מכאן אמרו אינו חייב עד שיוצאי טיפת דם או עד שיצרור הדם" ,אלא
שקטע זה אינו בנוסח פינקלשטיין וא"כ אולי אינו מגוף המדרש אלא הוספה וצ"ע ,וצריך לבדוק אם

מוזכר דבר זה בדיוני האחרונים ???=

וע"ע גשר החיים ח"ב פ"א עמ' ז' דפשיטא ליה דבנצרר הדם ממש חייב דנקרא חבלה ,רק דן לענין
זריקות .ושם עמ' יז חידוש מהגרש"ז אוירבך ז"ל וז"ל" :לענ"ד נראה דנצרר הדם הוא דוקא אם נקרע

אחד מגידי הדם ונשפך הדם בפנים באופן שאלמלא העור המקיף היה הדם יוצא ונשפך לחוץ אבל מה
שנתנפח ונתקבץ הדם למקו"א אע"פ שנתאדם הבשר מבחוץ אין זו החבלה מנצרר הדם ,כדמוכח ברש"י

חולין )מו (:במש"ש בנצרר הדם 'וכיון שהאדים העור מבחוץ כיודע שנקרע העור בפנים וסופו להנקב

ולצאת' ,וכן מבין אני מפירש"י בשבת דנצרר הדם הוא דוקא באופן שאין הדם חוזר ונבלע ,וכן מלשון

התוס' ...הרא"ש ...וכ"ה בפיה"מ להרמב"ם ...ואילו העמדת הקרנים הסתומות )שרגילים להעמידם גם
כנגד הלב( אינן גורמות צרירת דם שכזו .נוסף לזה כמו שאינו חייב בשבת משום חובל כי אם דוקא
בחבורה שאינה חוזרת ה"נ גם בנ"ד אפילו אי חשיבת ליה להך נפוח כחבלה הרי היא חבורה חזורת,

ולהדיא מבואר בסנהדרין תד"ה הכחישה דלא מחויב אלא בהכחשה דלא הדרה ...וחושבני שזהו הספק
שמספ"ל בירושלמי ,"...עכ"ל .ועיין ציץ אליעזר ח"ט עמ' ע"ט מה שכתב על דבריו.

]ועיין ב"ק פו .ת"ש המכה אביו או אמו ולא עשה בהם חבורה חייב בה' דברים ,ה"ד לאו כגון שהכהו

על ידו וסופו לחזור וכו' ,הרי כל דסופו לחזור פטור ממיתה ועיי"ש בשטמ"ק ד"ה הב"ע וכו' דבנצמתה
ידו ואין סופה לחזור ליכא לאוקמי' דכה"ג חייב מיתה משום חבורה דא"א לדיכא טיפתא דדמא שנפלה

וכו'[.

עיין קובץ "צהר" )דבורקס ג-ד עמ' צב במאמרו של הג"ר אלחנן פרץ באות ד' בענין טיפולים רפואיים

כמו שפשוף בעור הגורמים לפעמים אודם בעור אם יש בזה חשש חבלה באביו ואמו עיי"ש.

 ìחילוק בין מקלל למכה לאחר מיתה

למה מקלל חייב לאחר מיתה ולא מכה :רש"י פה :ד"ה מידי כותב דבענין חבורה ולאחר מיתה ליכא
חבורה דנפק"ל מ"נפש" .במאירי במשנה מכה לאחר מיתה כמכה בעפר אבל הקללה נגררת אחר הנפש
שהיא נשארת .בספר חסידים סימן תקע"ו כי מועלת הקללה שיש היזק לאב לנשמתו משא"כ בהכאה.

רבינו יהונתן סנהדרין "אבל מקלל חייב דהאי מבזה את אביו וכיון דמקלל אביו שלא בפניו חייב לאחר
מיתה נמי חייב .ומציינים לעיין ב"מלחמת מצוה" לתשב"ץ וכעת לא ראיתיו.
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 +פרק ה :גוי ,עבד כנעני וקטן _
הם שהכו ודין המכה אותם

פרק זה והבא אחריו דנים בחילוקי הדינים של המכה והמוכה .האם כל האישים שווים

באיסור הכאה ומה דינם אם הם מכים? דין המכה את אשתו נתייחד בפרק מיחוד לעצמו
)פרק ז( .דין אב המכה את בנו ומלמד לתלמידו נתבאר לקמן בפרק טז

ieb
גוי שהכה ישראל

ïéøãäðñ

 :çðאמר רבי חנינא נכרי שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר
ב( ויפ כה וכה וירא כי אי איש ]וי את המצרי[ וגו'.

:í"áîø

... :â"ä ä"ô ÷éæîå ìáåç 'ìäוגוי שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר )שמות
ב יב( ויפ כה וכה וי את המצרי.

)שמות

 :å"ä é"ô íéëìî 'ìäמפי הקבלה שבני נח אסורי בהרבעת בהמה ובהרכבת איל בלבד,
ואי נהרגי עליה  ,ועכו" שהכה ישראל אפילו חבל בו )כל שהוא( אע"פ שהוא חייב
מיתה אינו נהרג.
 ìמפרשי הרמב"ם

 :æ"áãøהל' מלכי ש :ועכו" שהכה את ישראל כו' .אר"ח עכו" שהכה את ישראל
חייב מיתה ,שנאמר ויפ כה וכה וירא כי אי איש וגו' ומ"מ אי נהרגי בב"ד אלא על
שבע מצות:

 ìהפסוק אסמכתא }והחיוב מיתה רק דרבנן[

 :äðùî óñëש :ועכו" שהכה את ישראל וכו' .ש )נח (:אמר ר' חנינא עכו" שהכה
את ישראל חייב מיתה שנאמר ויפ כה וכה וכו' ,וסובר רבינו שאע"פ שחייב מיתה לשמי
אינו נהרג ,וראיה מדשקלינ וטרינ באלו ה הגולי א גר תושב שהרג את ישראל גולה
או נהרג וא איתא לשקול וליטרי בחובל בישראל ,אלא ודאי אע"פ שחייב מיתה אינו
נהרג ,וקרא דויפ כה וכה אסמכתא בעלמא הוא:
 :äðùî íçìש הלכה ט :עכו" שעוסק בתורה וכו' .נ"ל טע לרבינו במ"ש דאי נהרג
עליה משו דהוקשה לו מה שאמרו בפרק ד' מיתות ליכא מידע דלישראל שרי ולעכו"
אסור דהא איכא עכו" ששבת ועכו" שעוסק בתורה דלישראל מצוה ולעכו" אסור,
והתוס' הקשו קושיא זו דלא אמרינ הכי בדבר שהוא מצוה לישראל ,ורבינו נראה לו
הסברא בהפ דאדרבא דכיו דלישראל לא די שהוא מותר אלא אפילו מצוה הוי א"כ לא
הוה ל לאסור לעכו" בכ ולחייבו מיתה ,לכ מפרש רבינו דהאי חיוב מיתה מדרבנ
הוא וקרא אסמכתא בעלמא דלא הוי אזהרה גמורה ,דאזהרה מ התורה ליכא בדבר שלישראל
שרי ,וכמו שאמרו ליכא מידי דלישראל שרי ולעכו" אסור כלומר אזהרה מ התורה ,ומה
שהקשו בגמרא דליחשבה גבי שבע מצות היינו דוקא לעני איסורא לבד וכמ"ש הרב כ"מ.
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וכיו דהאי חיוב מיתה שהזכיר כא הוי מדרבנ הוא הדי נמי חיוב מיתה שהזכירו גבי
עכו" שהכה את ישראל כפי האי גוונא הוא דבחד לישנא איתמרו כל הני מימרי חדא
בתר חברתה בההיא סוגיא:
 ìמה הדין במכה בן נח אחר )אם נלמד מדין גזל( ,ושיטת הרמב"ם דאינה מיתה ממש

 .äúéî áééç ìàøùé úà äëäù (éúåë) [éøëð] :çð ïéøãäðñ :ï"øä éùåãéçמשמע דמדי
גזל מייתינ לה דמה לי חבל בגופיה מה לי חבל בממונו ,ולפ"ז לא
שנא ]נכרי[ )כותי( ולא שנא ישראל שוי בדבר ,ועוד דמהיכא ילפינ לה מהמצרי שהכה
את איש עברי ]ושניה[ היו בני נח ,ולי לא משמע הכי דדוקא ישראל דאע"ג דעדיי לא
קבלו התורה כבר היה לה מצות יתירות על בני נח וכדכתיבנא לעיל  ,32ועוד דא"כ למה
מנו בכלל הז' מצות שפיכת דמי והיא הריגה ,לחשבו מכה חבירו ,אלא ודאי דוקא מכה
ישראל חייב מיתה ממש ,כמו שהרגו מרע"ה,
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אבל הרמב" ז"ל כתב דאי בחיוב מיתה זו ובחיוב מיתה שאמרו בכותי העוסק בתורה
ובחיוב מיתה בכותי ששבת ]מיתה ממש[ אלא שמודיעי אותו שהוא חייב מיתה] ,ובכול [
עונשי אותו א יעשה אבל אינו נהרג עליהו ,אע"ג דמפשטא דגמרא לא משמע הכי
מדאמרינ בסמו גבי כותי העוסק בתורה וליחשבה גבי ז' מצות דמשמע דמעיקר מצוה
היא ,ועוד מדאפקה מגזל או מנערה המאורסה שה חייבי מיתות ממש.
 ìדיני בן נח המכה וחובל ,מחלוקת רמב"ם והרמב"ן אם בכלל ז' מצוות

]... :åøéáçá ìáåç ,èî äåöî :êåðéç úçðîכו[ מצוה זו נוהגת בכל מקו ובכל זמ ,
א יש בית די סמוכי דני דיני אלו .וא מצוה זו נוהגת לכל באי
עול א לבני נח לא ביאר כדרכו תמיד ,ומדברי הר"מ פ"ט ממלכי שחישב שש מצוות
שנצטוו בני נח והשביעית להושיב דייני לדו בשש מצוות עי"ש הל' א' וי"ד ,א"כ על
דיני אלו ]של חובל[ אינ מצווי כלל .א הרמב" פרשת וישלח גבי שכ וחמור הביא
דברי הר"מ והשיג עליו ודעתו דמצווי על הדיני שמבואר בש"ס היינו דיני גניבה וכו'
וחובל בחבירו וכו' ,ונהרג עליה א חבל בחבירו או הדליק גדישו עי"ש ,א"כ אפשר כיו
דנהרגי אי משלמי  ,דג אצל בני נח שיי ק ליה בדרבה מיניה ,עיי עירובי סב .גבי
שוכרי מ הנכרי בפחות משוה פרוטה ,ובעבודה זרה פרק השוכר עא .גבי ב נח נהרג על
פחות משוה פרוטה ברש"י ותוס' ש ,ומובא בחיבור זה כמה פעמי.
ואפשר א אי לא אמרינ ק ליה בדרבה מיניה בבני נח מ"מ אי מצווי על זה כלל,
דהתורה הזהירה אות שלא יעשו אבל אי בה תשלומי כדיני ישראל ,א קשה לי על
הרמב" מסנהדרי נח :גר שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר ויפ וגו' ,ולדידיה אפילו
הכה ב נח חבירו חייב מיתה כי ה בכלל שבע מצוות .וג נראה ש דרק חייב מיתה
ואינו נהרג כמו שמבואר בר"מ ש פ"י ה"ו ,ובאמת לדידיה נהרג .וג מאי קא משמע ל
רבי חנינא כיו דהוא בכלל שבע מצוות ,ולחלק בי הכאה שאי בה חבורה להכאה שיש
בה חבורה צ"ע ,וצרי אריכות גדולה ואי"ה דעתי לחבר קונטרס מיוחד בדיני בני נח בעזר
ה' גומר עלי .ובגוונא דאינו חייב מיתה ,בשוגג ,אפשר דמשל ,עיי מה שאכתוב לקמ
]אות ל"ד[.
 .32בדף נו :בשם מדרש רבה דלאברהם הוסיף המילה ותפילת שחרית ,ליצחק המעשר ותפילת מנחה וליעקב

גיד הנשה ותפלת ערבית וכו'.
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גוי * :ב"ברכת אברהם" )להגר"א ארלנגר שליט"א ,סנהדרין כאן( עמד על כמה נקודות בסוגיא :א( בדרך
הראשון של הר"ן שהכאה בכלל גזל לכאורה למדנו חידוש שהמכה חבירו עובר בלא תגזול? ב( שיטת
הרמב"ם שחיוב מיתה הוא בידי שמים ,וכ"כ כאן במאירי ,וצ"ע בדברי לחם משנה שכתב דהוי חיוב

מיתה דרבנן ,וקשה איך רבנן מחייבין מיתה אלא ע"כ צ"ל דהוי מיתה בידי שמים .ג( בשם הגרי"ז )וכ"כ
במהרי"ל דיסקין שמות( שלכן הרג משה את המצרי ע"י שם המפורש כי דינו שחייב מיתה בידי שמים

עיי"ש עוד.

* ב"תאוה לעינים" )למהר"ש אלגאזי ,סנהדרין כאן( מקשה אמאי לא פריך ולחשבה גבי ז' מצוות כי

היכי דפריך אההיא דעכו"ם העוסק בתורה ,ומתרץ "ואפשר משום דבתר הכי אמרו כל הסוטר לועו של
ישראל כסוטר לועו של שכינה ח"ו ,א"כ בהא ניחא דלא חשבה גבי ז' מצוות משום דבכלל ברכת השם
שנצטוו הויא ,שהם מצווים שלא לזלזל בכבודו ית' הכא נמי מכה ישראל ,ודמי ממש למאי דתרצו

לפירכת עכו"ם העוסק בתורה למ"ד מורשה בכלל גזל איתא ולמ"ד מאורסא בכלל עריות היא" ,עיי"ש

עוד.

* ב"חמדת ישראל" )פלאצקי ,קונטרס נר מצוה אות מז עמ' קז (.מדקדק בלשון הרמב"ם עכו"ם שהכה
ישראל אפילו חבל בו "כל שהוא" ,עיי"ש שחידש הלכה לפי"ז .ויש להעיר שברמב"ם פרנקל מובא

שברוב הגריסאות כ"י ודפוס לא גרוסים מילים אלו "כל שהוא" וכן מחקו אותו בהוצאתם.

ישראל שהכה גוי

><Ù

סוגיא דסנהדרי פה :לעני כותי למדנו בסנהדרי פה <?> :שא ה גרי אריות דינ
כגוי שאינ בכלל איסור הכאה עיי"ש .וכ כתב המאירי ש >?<
השאלה רק בנכרי שמקיי ז' מצוות כי עובד ע"ז הוא מהמורדי

חובל בעבד כנעני חייב בבושת )לשיטת רבנ ( משו דאחיו הוא במצוות )ב"ק פח ,(.משמע
דסת נכרי אינו בכלל המצוה.
רש"י מדגיש בכמה מקומות שהוזהרנו להכות "ישראל" :עיי רש"י )סוטה טז (.ואסור
להכות את ישראל בחנ ,וברש"י )גיטי כא (:לא אפשר למקצייה דשיי במצוות ואינו
רשאי לחבול בו) ,ובב"ק פז (:אי אד רשאי לחבול בבתו דהא ישראלית היא ועבר על
לא יוסי וכו',
הרמב" כותב המכה אד כשר מישראל וכו'.

בפתחי חוש ח"ה פ"ב עמ' לד :מדברי הפוסקי משמע דאי איסור להכות אלא בישראל
וכ משמע מהא דמרבינ עבד כנעני מפני שחייב במצוות ,וכל זה בהכאה שאי בה חבלה
אבל בחבלה שהוא בכלל נזיקי נראה שג בעכו" אסור ועיי פ"א הערה א.
עיי מאמרו של הרב יהודה קוק מוריה קמב עמ' רכ"ב" :א מותר להכות עכו"" שכתב
דרק כשהוי לצור ולתועלת מותר להכות א לחנ מסתבר שאסור דלא גרע מאיסור דצער
בעלי חיי שאסור להכות ולצער כל בע"ח ללא צור ותועלת.

iprpk car
 :â"ä å"ô ÷éæîå ìáåçהמכה את חבירו הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה ,שהרי אי כא
תשלומי כדי שיהיה לאו זה נית לתשלומי ,ואפילו הכה עבד חבירו הכאה שאי
בה שוה פרוטה לוקה שהרי ישנו במקצת מצות ,וגוי שהכה את ישראל חייב מיתה...

:í"áîø
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 ] :á"éä æ"èô ïéøãäðñבמצות מלקות[ ...וא הוסי רצועה אחת על האומד ומת הרי החז גולה ,וא
לא מת הרי החז עבר על מצות לא תעשה שנאמר לא יוסי ,והוא הדי לכל מכה את חבירו שהוא בלא
תעשה ,ומה א זה שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא להכותו ]יתר[ על רשעו קל וחומר לשאר
כל האד ,לפיכ כל המכה את חבירו אפילו הכה עבד הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה,

אבל א יש בה שוה פרוטה הואיל והוא חייב לשל ממו אי אד משל ולוקה כמו
שביארנו בכמה מקומות.

 :à"éä á"ô çöåøישראל שהרג גר תושב אינו נהרג עליו בבית די שנאמר וכי יזיד איש על רעהו ,ואי
צרי לומר שאינו נהרג על הגוי ,ואחד ההורג את עבד אחרי או ההורג עבדו הרי זה נהרג

עליו ,שהעבד כבר קבל עליו מצות ונוס על נחלת ה'.

 :áé äëìäמה בי עבדו לעבד אחרי ,שעבדו יש לו רשות להכותו לפיכ א הכהו הכייה
שיש בה כדי להמית ונטה למות ועמד עשרי וארבע שעות ואחר כ מת אינו נהרג עליו
אע"פ שמת מחמת המכה שנאמר )שמות כא כא( לא יוק כי כספו הוא ,ומה הוא יו או
יומי יו שהוא כיומי שהוא מעת לעת.

 :âé äëìäאבל המכה עבד שאינו שלו אפילו מת לאחר כמה ימי מחמת המכה הואיל
והכהו כדי להמית הרי זה נהרג עליו כשאר בני חורי .

 :ãé äëìäיראה לי שהמכה את עבדו בסכי וסיי או באב ואגרו וכיוצא בה ואמדוהו
למיתה ומת אינו בדי יו או יומי אלא אפילו מת לאחר שנה נהרג עליו ,לכ נאמר
'בשבט' שלא נתנה לו תורה רשות להכותו אלא בשבט ומקל ורצועה וכיוצא בה לא הכיית
רציחה.

:ã"áàø

:øåè

 :øäá óåñ ë"åúì åùåøéôלעול בה תעבודו ,אי ל בה אלא עבודה בלבד
וכו' ,פירוש ,שאינו רשאי להכותו ולצערו ולביישו ...מיהו א הכהו וחבל בו
וביישו ,פטור מ התשלומי וכו'.

... :ê"ú 'éñ î"åçוא הכהו מכה שאי בה שוה פרוטה לוקה כיו שאי בו חיוב
ממו  ,ואפילו הכה עבד כנעני של חבירו לוקה שהרי הוא חייב במצות...

><·Ù
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... :ã"ëú 'éñ íùהחובל בעבד כנעני שלו פטור ,חבלו בו אחרי נזק וצער ושבת ובושת
לאדו וריפוי יתרפא בו העבד...

... :ê"ú 'éñ :óñåé úéáומ"ש ואפילו הכה עבד כנעני של חבירו לוקה וכו' ,כ כתב
הרמב" ז"ל בפרק י"ו מהלכות סנהדרי  ,ונראה שטעמו מדתניא בפרק ב'
דמכות )ח (:עבד וכותי גולה ולוקה על ידי ישראל וישראל גולה על ידי כותי ,ומשמע לי
שהיה גורס וישראל גולה ולוקה על ידיה וכ נראה מדברי הרב המגיד פרק ה' מהלכות
חובל )ה"ג( וכתב ש הרמב" שהטע משו דישנו במקצת מצות וכתב הרב המגיד דהכי
אסיקנא בפרק החובל )פח (.דעבד אחיו הוא במצות והרי הוא כאשה.

ותמיהני על רבינו למה הצרי שיהא העבד של אחרי ,דאפילו א הוא שלו למה לא
יתחייב מלקות על הכאה שאי בה שוה פרוטה ,שא על פי שהוא עבדו כיו שהוא חייב
במצות לא נית לו רשות להכותו ,והרמב" בפרק י"ו מהלכות סנהדרי לא הזכיר של
אחרי אבל בפרק ה' מהלכות חובל הזכיר של אחרי:
... :ã"ëú 'éñ íù óñåé úéáהחובל בעבד כנעני שלו פטור ,משנה בפרק החובל )ש(:
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... :ë"ú 'éñ î"åç :ùãç úéáומש"כ ואפילו הכה עבד כנעני של חבירו וכו' ,כ כתב
הרמב" לש ובפט"ז מהל' סנהדרי  .וכתב ב"י ותמיהני למה הצרי שיהא
העבד של אחרי דאפילו א הוא שלו למה לא יתחייב מלקות על הכאה שאי בה ש"פ
שאע"פ שהוא עבדו כיו שהוא חייב במצוות לא נית לו רשות להכותו והרמב" בפט"ז
מסנהדרי לא הזכיר של אחרי אבל בפ"ה מחובל הזכיר של אחרי .עכ"ל.

><‰Ù

ונראה לי הא דנקט עבד חבירו אינו אלא כדי לומר דבהכאה שאי בה ש"פ אפילו הכה
בעבד חבירו לוקה דאילו בעבד שלו אי חילוק שהרי אפילו בהכאה שיש בה ש"פ פרוטה
נמי לוקה כיו דאינו משל כדלקמ בסי' תכ"ד ס"ד .ג הרמב" לזה נתכוי שכתב בפ"ה
דחובל דאפילו הכה עבד של חבירו הכאה שאי בה ש"פ לוקה וכו' ,דבא לומר אבל בעבד
שלו לוקה אפילו יש בה ש"פ ,וג בסו פט"ז מהל' סנהדרי נראה מלשונו דבעבד של
חבירו קאמר דלוקה בהכאה שאי בה ש"פ כיו שאי בה תשלומי  ,אבל יש בה ש"פ אינו
לוקה ומשל ,וקיצר ש וכתב בסת עבד דנסמ עמ"ש תחילה בהלכות חובל דבעבד
חבירו דוקא קאמר .והכי משמע פשטא דמתניתי פרק החובל )פז( דתנ החובל בעבד כנעני
שלו פטור מכול  ,דממילא שמעינ דכיו דפטור מתשלומי א"כ חייב מלקות.
ומהרו" )עיי בסמו בסמ"ע( היפ הקערה על פיה ואמר דבעבד כנעני שלו פטור ממלקות
אפילו אי בה ש"פ ,וא יש בה ש"פ פטור לגמרי מתשלומי וממלקות ,והבי מ"ש הרמב"
פ"ד מחובל דהחובל בעבד כנעני שלו פטור היינו לומר פטור מתשלומי וממלקות ,וליתא,
דהרמב" לא איירי לש מדי מלקות אלא מתשלומי בלחוד קאמר דפטור אבל מלקות
ודאי חייב אפילו יש בה ש"פ כ"ש באי בה ש"פ דכיו דבעבד שלו ליכא תשלומי א"כ
פשיטא דחייב מלקות וכדפירשתי ודו"ק.

:êåøò ïçìù

 :'á óéòñ ë"ú î"åçהכהו מכה שאי בה שוה פרוטה לוקה כיו שאי
בה חיוב ממו  ,ואפילו הכה עבד כנעני לוקה הוא שהרי חייב במצות.

 :íù :ò"îñעבד כנעני של חבירו ,והב"י תמה ש עליה וכ' דאפילו עבד כנעני שלו
נמי דינא הכי כיו דחייב במצות ומש"ה השמיטו ג"כ כא בשו"ע תיבת 'של
חבירו' ,ובדרישה כתבתי ליישב זה והוא דכיו דנתבאר דבמכה שיש בה ש"פ משלמי ואי
לוקי וחיוב תשלומי לא שיי במכה עב שלו דמה שקנה עבד קנה רבו ומש"ה ג בהכאה
דפחות מש"פ לא מצינו גבי אדונו שו חיוב ,דא באנו לחייבו עליה מלקות יבוא להכותו
מתחילה מכה רבה שיהיה בו ש"פ כדי שיפטר בו מכל וכל ,ומש"ה סת הטור והמחבר
לקמ בסי' תכ"ד ס"ג וכתבו דהחובל בעבדו הכנעני פטור וכ"כ הרמב" בפ"ב דהחובל
די י' ע"ש ,ודוחק לומר דאיירי דוקא בחבלה שיש בו ש"פ ומעלה ולא בפחות ממנו ,ועי'
מ"ש בדרישה ש וכא .

:ïäë éúôù

 :íùעבד כנעני של חבירו וכו' ,עיי בסמ"ע ס"ק ו' עד ומ"ה ג בהכאה
וכו' והב"ח השיג ע"ז ואי דבריו מוכרחי.

 :íù :áäæ éøåèעבד כנעני ,מה שפירש הסמ"ע תמוה מאוד דבעבד שלו בכל גווני
חייב מלקות דבכ"מ שאינו חייב ממו חייב מלקות ולדידיה הוה פחות
מש"פ ,אלא נראה דדוקא בשל אחרי חייב אבל בשלו פטור כיו שיש לו רשות להכותו
ולהוכיחו כמ"ש רמ"א ביו"ד סי' תכ"א סי"ג משו הכי פטור א א חבל בו ,כמו שמצינו
שפטור הרב מגלות א הרג תלמידו ע"י הכאה של הוכחה כדאיתא בפ' אלו ה הגולי
יצא הרב הרודה את תלמידו.
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 :ê"ú 'éñ î"åç :äìåãâä úñðëהגהות ב"י אות ב] .טור :ואפילו הכה עבד כנעני של
חבירו לוקה שהרי חייב במצוות ,וכתב הבי"י [:ותמהני על רבינו ז"ל
]הטור[ למה הוצר שיהא העבד של אחרי וכו' ,נ"ב אמר המאס :נ"ל דס"ל לרבינו
בעל הטורי ז"ל דדוקא בעבד של אחרי חייב מלקות אבל בעבדו כיו שנתנה תורה רשות
להכותו ]בשבט[ אינו חייב מלקות .ולמד זה מדתניא במכילתא וכי יכה איש את עבדו א
עבדו ואמתו היו בכלל והכה איש ומת והכתוב מוציאו מכללו שיהא נידו עליו ביו או
יומי ,וכתבו הרמב" ז"ל בפ"ב מהלכות רוצח ,והסמ"ג בלאוי קצ"ג חילוק יש בי עבדו
לעבד אחרי שעבדו יש לו רשות להכותו וכו' אבל המכה עבד שאינו שלו נהרג וכו',
וכתב עוד הרמב" באותו פרק יראה לי שהמכה עבדו בסכי וסיי וכו' אינו בדי יו או
יומי כו' לכ נאמר בשבט שלא ניתנה רשות להכותו אלא בשבט ומקל ורצועה ע"כ.
והפסוק ג"כ אומר לא יוק כי כספו הוא ,והכונה לפי שכספו הוא ורשאי להכותו ,אבל
אחר שהכהו אינו כספו ואינו בדי יו או יומי כמ"ש רש"י ז"ל בפירוש החומש.

>ˆ<

הרי מפורש מכל מה שכתבתי דיש חילוק בי עבדו לעבד אחרי דעבדו רשאי להכותו
ומשו הכי ישנו בדי יו או יומי ועבד של אחרי אי לו רשות להכותו ומשו הכי
אינו בדי יו או יומי ,וכיו שכ הוא יפה עשה בעל הטורי ז"ל שכתב עבד של חבירו
משו דעל עבדו אע"פ שהוא חייב במצות אינו חייב על הכאתו כיו שנתנה רשות תורה
להכותו ,אבל בעבד של אחרי כיו שאי לו רשות להכותו הרי הוא כישראל וחייב על
הכאתו .והרמב" כיו שביאר בהלכות חובל שעל עבד אחרי חייב הוא על הכאתו סת
הדברי בפט"ז מהלכות סנהדרי מפני שסמ על מ"ש בהלכות חובל.
ושוב מצאתי בסמ"ע הסכי הוא ז"ל דבמכה עבדו בי הכאה שיש בה ש"פ בי הכאה
שאי בה ש"פ פטור ,כשאי בה ש"פ פטור ממלקות וכשיש בה ש"פ פטור מ התשלומי ,
אבל הב"ח חולק על זה והסכי דהמכה עבדו בי הכאה שיש בה ש"פ בי שאי בה ש"פ
לוקה ואינו משל.
והסמ"ג לא הזכיר שהמכה עבדו של אחרי לוקה לא בלאוי קצ"ט ולא בעשי ע' וצרי
לדעת למה ,וא נאמר דס"ל דמדתניא בפרק אלו ה הגולי עבד וכותי לוקה וגולה ע"י
ישראל וישראל לוקה וגולה ע"י הכותי ולא תניא וישראל לוקה וגולה ע"י עבד וכותי
משמע שאי ישראל חייב ע"י הכאת העבד ,צריכי אנו לדעת מ"ש כותי מעבד.
ועל הרמב" ורבינו בעל הטורי ז"ל יש לתמוה למה לא כתבו דהמכה לכותי הכאה שאי
בה ש"פ לוקה ,שהרי תניא בברייתא בפרק אלו ה הגולי וישראל לוקה וגולה ע"י כותי
ומוקמינ ליה כגו שהכהו הכאה שאי בה ש"פ ,וא באנו לומר שהרמב" לא היה גורס
בברייתא כותי אלא היה גורס עבד במקו כותי אבל ע"י כותי כיו דאינו במצות אינו גולה
ולוקה ניחא ,אבל בפירוש המשנה בפרק אלו ה הגולי נראה שהיה גורס כותי ,ונ"ל דס"ל
להרמב" ורבינו בעל הטורי ז"ל דהא דתניא הת דישראל גולה ולוקה ע"י עבד וכותי,
היתה קוד התקנה ]שגזרו עליה ועשא כגוי ,ד"ד[ אבל אחר התקנה שגזרו עליה
ועשאו כגוי גמורי כמו שאמרו בפרק הכל שוחטי כותי הוי דומיא דגוי דאי ישראל
גולה ולוקה על ידו.
 :à"ô÷ ïîéñ à"ç :á÷òé úåáùשאלה :דבר תימא שראיתי בדברי אחרוני והוא מ"ש
הטור בחו"מ סי' ת" ואפילו הכה עבד כנעני של חבירו לוקה שהרי
הוא חייב במצות וכ"כ הרמב" בפי"ו מה' סנהדרי ח ,וכתב ש הב"י וז"ל :ותמהני על
רבינו למה הצרי שיהא העבד של האחרי דאפילו א הוא שלו למה לא יתחייב מלקות
על ההכאה שאי בה שוה פרוטה שאע"פ שהוא עבדו כיו שהוא חייב במצות לא נית לו
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רשות להכותו ,והרמב" בפי"ו מהלכות סנהדרי לא הזכיר לשל אחרי עכ"ל .ובאמת ג
בפ"ו מה' סנהדרי מיירי בחובל עבד כנעני של חבירו סתמ כפרוש שהרי כתב ש אבל
א יש בו שוה פרוטה הואיל והוא חייב לשל וכו' ובעבד שלו פטור לכ"ע מתשלומי
כדאיתא להדיא במתני' דפרק החובל.

ועל עיקר הקושיא שתמה הב"י ראיתי שהב"ח והסמ"ע טרחו מאוד ליישב דעת הטור
והרמב" ,ולע"ד כול שגגו ברואה ונתעל מה לשו הרמב" פ"ב מה' רוצח ושמירת
נפש די י"ב :מה בי עבדו לעבד אחרי ,שעבדו יש לו רשות להכותו לפיכ א הכהו
הכאה שיש בה כדי להמית ונטה למות ועמד כ"ד שעות ואחר כ מת אינו נהרג עליו א
על פי שמת מחמת מכה לא יוק כי כספו הוא ,עכ"ל הרמב" .הרי להדיא מבואר מדברי
הרמב" דבעבדו שלו פטור מתשלומי וממלקות.

וטעמו דהרמב" דהא עיקר די המלקות במכה חבירו )אפילו( ילפינ מק"ו כמ"ש הרמב"
פ"ה מה' חובל והטור סי' ת" והוא מסוגיא דש"ס דסנהדרי ד פ"ה שנאמר לא יוס
להכותו א הזהירה התורה להוסי בהכאת חוטא ק"ו למכה את הצדיק ,וא"כ הכאת עבד
עצמו ליכא ק"ו דאיכא פירכא כי כספו ,והמקרא צווח לא יוק כי כספו ,משמע דלא יוק
כלל ,אע"ג דנקימה זו חרב מ"מ פשטא דקרא משמע דבכל עני לא יוק מדלא כתיב לא
יומת ,ומקור דברי הרמב" הוא ממכילתא ומספרי כדאיתא בההמ"מ ומגדול עוז ,נמצא
דדברי הטור והרמב" נכוני בלי שו קושיא כלל ,והצעתי דבר זה לפני כמה גדולי חקרי
לב והסכימו לדברי.
א בש הגאו מוהר"ר רפאל ממאהאליב זצ"ל מירושלי תוב"ב וכ תלמידי חביבי הרב
מהר"ר יודא מילר אב"ד דמדינות דייט השיבו קצת על דברי דמ"ש הרמב" שעבדו יש
לו רשות להכותו היינו כשמתרשל מעבודתו אבל א מכה חנ יש לחייבו מלקות ,והאריכו
בזה ,והשבתי לה דא"א לחלק כה"ג בלשו הרמב" דכתב סתמא עבדו יש לו רשות
להכותו ואחריו נמש הטור ,ואי רצינו לחלק בי שומע לקול רבו או אינו שומע א"כ ג
לעני יו או יומי ג"כ צרי לחלק כה"ג וזה דבר שאי לו שחר כלל ,דהלא כתיב סתמא
לא יוק כי כספו הוא ,יהיה עני ההכאה מפני איזה טע שיהיה והוא פשוט ,א"כ ג בזה
שכתב הרמב" אי לחלק כיו שסמ אקרא דלא יוק,

וא דמצד המוסר לכתחלה אי לו להכות עבדו חנ א דכספו הוא ,דלא יהא אלא בהמתו
דאסור משו צער בעל חיי ,מ"מ ודאי דאי לו ]לנו[ להכותו כלל מלקות בשבילו דהא
כתיב לא יוק ולא חייבו התורה אלא כשהמית או כשהכה אחד מראשי איברי דיוצא
לחירות משו קנס ,וזה כוונת רש"י במסכת גיטי ד כ"א ע"ב ע"ש בד"ה לא אפשר
למקייצה וכו' ,וכ מבואר להדיא מדברי הרמב" סו הל' עבדי די ח' וז"ל :מותר לעבוד
בעבד כנעני בפר ואע"פ שהדי כ מדות חסידות ודרכי החכמה שיהא אד רחמ ורוד
צדק וכו' וכ לא יבזהו ביד ולא בדברי יע"ש ,הרי להדיא א דלקתה מדת הדי שיש לו
רשות להכותו מ"מ מצד המוסר אי לעשות כ  ,וכ מסיק להדיא בירושלמי וז"ל :אמרי
תמ במדת הדי בר הכא במדת הרחמי עכ"ל .העולה מכל זה דדברי הטור והרמב"
נכוני בלי פקפוק וכל האחרוני שגגו בזה ה"ק יעקב.
 ìחובל בעבד כנעני ,בשלו ובשל חבירו

]...èî äåöî :êåðéç úçðîט[ ולעני הנחבלי יש כמה דיני ,ואי"ה יבוארו לפנינו.
החובל חבלה שאי בה שוה פרוטה ,יהיה הנחבל מי שיהיה בי קט
ובי גדול וכל האישי ,חייב החובל מלקות מלאו דלא יוסי ,אפילו חבל בעבד כנעני
ושפחה כנענית של חבירו חייב מלקות ,כי עבד אחיו הוא דחייב במצוות .א א חבל
בעבד כנעני שלו ,עיי בר"מ כא פ"ה ה"ג שכתב דחבל עבדו של חבירו חייב מלקות,
משמע בעבד שלו אינו חייב מלקות ,ובפט"ז מסנהדרי הי"ב כתב סת החובל בעבד חייב
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מלקות ,משמע אפילו עבד שלו .ובטור חו"מ סי' ת"כ כתב כלשו הר"מ בהלכות חובל
ומזיק דעבד חבירו דוקא חייב .ובב"י תמה על זה למה לא מחייב בעבדו ג"כ ,כיו דאחיו
הוא במצוות ,על כ לא העתיק בשו"ע ס"ב תיבת של חבירו .ועיי סמ"ע סק"ו מיישב
דברי הר"מ והטור ,דאי ילקה באי בה שוה פרוטה ,יכה אותו הכאה גדולה שיש בה שוה
פרוטה ויפטר ,עי"ש .ואיני יודע ,נהי דחובל בעבדו פטור מתשלומי דהכל שלו ,אפשר
דמלקות מחויב כיו דאינו משל ,ובפרט א נאמר ]דאינו[ חייב ברפואה ויתבאר לקמ
]אות ט"ז[ .וא א נאמר דבשוה פרוטה כיו דבאמת הוה ליה כאילו משל רק הוא
בעצמו זכה ,כמו א אחר חבלו דהוא לאדו  ,על כ אינו לוקה ,מ"מ באי בו שוה פרוטה
ילקה .וסברת הסמ"ע צ"ע ,שזה כמו נתינת טע להמצוה ,ומהיכ יצא להר"מ .והמשנה
ש פ"ז ע"א שמבואר החובל בעבד כנעני שלו פטור ,כל המשנה מיירי ש מממו  ,א"כ
קושית הב"י נכונה לפענ"ד ,דאי דר הר"מ לכתוב די מה שאינו בפירוש ,ובפרט מה
שהוא רק מסברא.
ובר"מ פ"ב מרוצח הי"ב כתב ,מה בי עבדו לעבד אחרי שעבדו יש לו רשות להכותו
לפיכ וכו' ,מבואר להדיא בר"מ דעבדו יש לו רשות להכותו ,לא כב"י שדקדק בר"מ הל'
סנהדרי דאי חילוק ,וכא מבואר להדיא דיש לו רשות להכות עבד שלו ,ובודאי יצא
להר"מ די זה מאיזה מקו ואנחנו לא נדע .ונראה לי ,לפי מה שנראה מלשו הר"מ שתלה
די יו או יומיי בזה ,שכתב לפיכ וכו' ,א"כ במקו דאינו בדי יו או יומיי ,כמו
שכתב הר"מ אחר זה בהל' ט"ו וט"ז ,כגו עבד של שני שותפי או חציו עבד וחציו ב
חורי או המוכר עבדו ופסק עמו שישמשנו שלשי יו ,דבכל אלו נהרג האדו בכל גוונא
כאיש אחר כמבואר ש ,א"כ עבד כנעני בכהאי גוונא על כרח אי רשות לרבו להכותו
ועובר בלאו דלא יוסי ,ומלקי את האדו  ,דנראה מדברי הר"מ דדי א נהרג בעמד יו
או יומיי תלוי א יש לו רשות להכותו ,א"כ בכל גוונא דאי באדו די יו או יומיי
עובר ,ואי כא מקו לדיני אלו ויתבארו לקמ אי"ה ]עיי מצוה נ'[ ,בכל הנהו הוי כעבד
של חבירו לעני הכאה ג"כ ,כ נראה לי.
 :åúåëäì óéñåé àìù :ä"ö÷ú äåöî :êåðéç úçðîא... .וכתב הר"מ :ואפילו הכה עבד הכאה
שאי בה שוה פרוטה לוקה ,ועי"ש בכס משנה .ועיי בחו"מ סי' ת"כ ס"ב ותכ"ד ס"ג
דאפילו בעבד שלו חייב מלקות בפחות משוה פרוטה ובשוה פרוטה אי לוקי א דאי
משל חמשה דברי ,דא דפטור מתשלומי מ"מ כיו דהפטור מחמת מה שקנה עבד קנה
רבו הוי ליה בר תשלומי  ,ודעת הסמ"ע סי' ת"כ סק"ו דבעבד שלו בהכאה בפחות משוה
פרוטה אי לוקי עי"ש ,ועיי בקצה"ח סי' תכ"ד סק"א.
mitqep mipeir +

_

 ìעבד כנעני

עיין בית דוד )להר"ר יוסף דוד משלוניקי( חו"מ סי' קנג ==לסכם דבריו ==

ארזא דבי רב )גורביץ( ב"ק סימן כ"ב בענין חובל בעבד כנעני שלו ,בית יעקב )טאושנסקי( חו"מ ת"ך

סעיף ב ,אולם המשפט )הוטנר( חו"מ ת"ך ס"ז ,שו"ת משפטי שמואל ורנר סי' ל"ט בתוך דבריו.

מכילתא הר אפרים )עמ' ק( בהסבר שיטת הרמב"ם מחלק דלהכות בחנם ודאי אסור לאדון וזה כוונת

תו"כ בהר שאין לך בהם אלא עבודה בלבד ,אבל אם צריך להכותו כדי שיעבוד כגון שמתעצל וכודמה
אז רשאי האדום להכותו עיי"ש.
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ohw
= ìא( קטן המכה פטור לשלם ומה דינו כשיגדל ב( האם יש איסור דאורייתא להכות קטן  /דין הכאה של אב
או מלמד לשם חינוך מתבאר בפרק ??  /בית דין מכין קטן הגונב או מכה  ...צ"ע לאיזה פרק לשייך אותו כאן

או לקמן ??

ישראל שהכה קטן

 .æô óã :àî÷ àááהחובל בבת קטנה של אחרי חבלה למי ...אבל חבלה כיו דאי בעי
מתחבל בה לא מצי חבל ,לא קנייה ליה רחמנה וכו' :é"ùøôå .דאי אד רשאי לחבול
בבתו דהא ישראלית היא ועבר על לא יוסי פ יוסי.

>ˆ„<

... <?> :à 'ìä ä"ô ÷éæîå ìáåç :í"áîøכל המכה אד כשר מישראל בי קט בי גדול...
הרי זה עובר בלא תעשה.

 <?> :è"î ïîéñ :íéãéñç øôñויאמר לרשע למה תכה רע ...ולכ אתה ב אד הזהר
ושמור נפש מאוד פ תרו יד לא על איש ולא על אשה ה קטני ה גדולי א לא
על בנ להוכיחו] ...מובא בכנה"ג חו"מ ת" אות א[.
 :íù ÷éæîå ìáåç :ð"øäî éðåéöבי קט וכו' ה"ז עובר בל"ת וכו' ,בכס משנה לא הראה
מקורו והרי הורג קט בעי קרא בנדה מד :לחייב ההורגו וא"כ בחובל דליכא קרא לרבות
קט מנ"ל דחייב) .בטושו"ע חו"מ סי' ת"כ השמיטו הא דבי קט  ,משמע דס"ל דאינו
עובר( ,ונראה מקורו מב"ק פז דבעא מרב החובל בבת קטנה של אחרי למי וכו' ופרש"י...
]לעיל[ ,ומבואר דג בקט עובר בלאו.

 :åúåëäì óéñåé àìù :ä"ö÷ú :êåðéç úçðîא... .ואפילו א הכה חרש שוטה וקט ובנו
ובתו שלא לשו מוסר ,די אחד לה ,דבשוה פרוטה חייבה התורה תשלומי  ,עיי בר"מ
בהל' חובל ומזיק ,ובפחות משוה פרוטה חייב מלקות.

 :ë"ú î"åç :øáìéæ à"éøä :äëìä øåøéáאיכא לעיוני אי מכה קט נמי עובר בלאו ובאמת
הדבר מפורש ברמב" ...ומצאתי בסמ"ג עשי ע' וכו' כל המכה אד מישראל בי גדול
בי קט  ...וכ"כ להדיא בספר חרדי ...וכ מצאתי באחרוני שפסקו כ דהמכה קט עמי
עובר בבל יוסי :שו"ת יהודה יעלה יו"ד סי' רמ"ט עיי"ש ,מנחת חינו תקצ"ה ,שו"ע
הגר"ז הל' ת"ת פ"א סקי"ג עיי"ש ,והכי נקטינ .

ופשיטא שהוא הדי בנו ובתו הקטני א מכה אות שלא דר חינו עובר בלאו דאורייתא
וכ מפורש במנ"ח ש ...וברש"י ב"ק פז ...ובשו"ע הרב ש >?< כתב עוד דמלמד תינוקות
המכה את תלמידו יותר מדאי ...הרי זה כמכה אחד מישראל ועובר בלא תעשה מדאורייתא.
קטן שהכה

 :ë"ä ã"ô ìáåç :í"áîøחש"ו פגיעת רעה ...אע"פ שנתפתח החרש ונשפה השוטה והגדיל
הקט אינ חייבי לשל שבשעה שחבלו לא היו בני דעת.
=י של שלמה ב"ק פ"ח אות כז

=ב( קט שחבל בקטנותו והגדיל הא חייב לשל וא צרי כפרה :הגהות אשרי ,והחולקי
עליו .תרומת הדש פסקי סימ ס"ב )קט שקלל או אמר שקר וגר הפסד ממו  ,(...שו"ע
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או"ח שמ"ג בהג"ה ,דרכי משה ביו"ד של"ד ,ב"ה ,ט"ז ,ספר חסידי תרצ"ג ,משנה ברורה
ש בש מ"א ואליה רבא ,פרמ"ג ,אגרות משה או"ח ב סימ טי ,אחיעזר ח"ג סי' פ"א.
וע"ע שו"ת מהר" פאדווא סי' צ' ,שו"ת הב"ח סי' ס"ב ד"ה איברא ,ב"ח או"ח שמ"ג,
טז ש סק"ב ובחו"מ סי' שמט ס"ג ,שער המשפט חו"מ שמ"ט,

mitqep mipeir +

÷=========== :ïè

_
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 +פרק ו :המכה את אשתו _
דיון מיוחד בפוסקים בחומרת מי שמכה את אשתו ובהשלכות לענין כפיית הבעל אפילו

לחייבו לגרש .הנידון כאן הוא רק לענין איסור ההכאה אבל לענין תשלומין בבעל המכה

את אשתו יש סוגיות גדולות בש"ס ובפוסקים עי' כתובות סה :וב"ק פז :ואין כאן המקום
לבארם .דין אשה שאינה מתנהגת כשורה ועוברת על דת תורה האם מותר יתבאר
בעז"ה בפרק י"ג "לאפרושי מאיסורא"

.al w"a

>ˆ<Ê

בעא מיניה רבה בר נת מרב הונא המזיק את אשתו בתשמיש המטה מהו,
כיו דברשות קעביד פטור ,או דלמא איבעי ליה לעיוני ,א"ל תניתוה שלזה
רשות להל ולזה רשות הל .אמר רבא ק"ו ומה יער שזה לרשותו נכנס וזה
לרשותו נכנס ,נעשה כמי שנכנס לרשות חבירו וחייב ,זה שלרשות חבירו נכנס
לא כל שכ ,אלא הא קתני שלזה רשות להל ולזה רשות להל ,הת תרוייהו
כהדדי נינהו ,הכא איהו קעביד מעשה ,והיא לא והכתיב ונכרתו הנפשות
העושות מקרב עמ ,הנאה לתרוייהו אית להו איהו מעשה הוא דקעביד.
 :úåôñåúאיהו קעביד מעשה ,ומיהו לעני חטאת ולעני מלקות חייבת דרחמנא אחשביה
להנאה מעשה.

 :éøéàîהמזיק את אשתו בתשמיש המטה בהיזק שהיה אפשר לו להשמר הימנו חייב
בארבעה דברי ר"ל נזק וצער ושבת ורפוי וא מתה גולה על ידה ,ויש אומרי שמאחר
שעשייתו שוגג לעני אי אתה מחייבו ממו אלא בנזק שהשאר אי לה מקו אלא במזיד
או קרוב למזיד:
 :àñ÷-ñ÷ ïîéñ àî÷ àáá é÷ñô ,â"ç òåøæ øåàá àáåî :äçîù åðéáøבעא מיניה רבה
בר נת מרב הונה ...תניתוה ...הכא נמי הואיל וברשות קא עביד פטור,
אמר רבא ק"ו ומה יער ...המזיק את אשתו בתשמיש המטה שלרשות חבירו נכנס לכ"ש
דחייב ,ואלא הא דקתני שלזה רשות ...הת מתניתי תרוייהו כי הדדי נינהו ושניה שוי
בשבירתה )שאי ( שא בעל הבית סייע בשבירתה ,הכא הבעל קא עביד מעשה.

מיכ יש ללמוד שאסור לאד להכות את אשתו וג חייב בנזקיה א הזיקה ,וא הוא רגיל
תדיר להכותה ולהבזותה ברבי כופי אותו להוציאה .וכבר היה מעשה באחד שהיה רגיל
תדיר להכות את אשתו ונשאל מו"ר רבינו שמחה זצ"ל והשיב שכופי אותו להוציאה זה
לשונו.

אחר כותבי כתב ראשו קבל לפנינו ר' ירמיה על חתנו שהיה מכה את בתו תדיר ומבזה
אותה בפריעת ראשה שלא כדת יהודי ,דלחיי נתנה ולא לצער ,ואפילו קונה אמה העברית
כקונה אדו לעצמו כ"ש אשתו ,ועל כל הכאה עובר בפ לא יוסי ,ועונשו גדול ממכה
חבירו כי היא יושבת לבטח אתו ודמעתה מצויה ,המזיק אשתו בתשמיש המטה קא מיבעי
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ל בפרק המניח את הכד ,אבל בכל מילי דהיזקות אחריני פשיטא ל דלא גרע מאחר.
וא דבריו אמתיי תקנסהו קנס חמור בי בגופו בי בממונו על מה שעבר ,אמנ צרי
כפרה גדולה ותכבידו עליו להבא לפי הנראה בעיניכ שיכול לעמוד שיהא מותרה ועומד
מיכ ולהבא ,ותטילו שלו ביניה שלו מקויי ומסויי ,ותבררו שני או שלשה שיהיו
מוכיחי ביניה וכל קבלה שיהיה לה זה על זה ישפטו ה .וא לא יעמוד הבעל בקיו
השלו שיוסי להכותה ולבזותה אנו מסכימי אחריכ להיות מנודה בב"ד העליו ובב"ד
התחתו ,
ויעשוהו על ידי גוי לתת גט עשה מה שישראל אומר ל ,כי כ הסכמתי ע חביריי שיהא
גט מעושה בגוי כזה בדי אפילו לשמואל דאמר בפרק המדיר עד שכופי אותו להוציא
יכפוהו לזו  ,הני מילי מזונות שיש בידינו לעשות תקנה לדבר דיורדי לנכסיו וזני אותה,
אבל להכותה ולבזותה שענייה זו אסורה בידו ואי בידינו לעשות תקנה לדבר אפילו שמואל
מודה דאי אד דר ע נחש בכפיפה....
ואפילו קבלה עליה יכול סבורה הייתי שהייתי יכולה לקבל שה הכאות שאי לה קצבות.
שהרי אמרו חכמי באגרו שיש בו כדי להמית,
א יעלה חפ הש בידכ להשלי ביניה תתירו לו החר שקיבל עליו לגרשה עד זמ
מרווח .א תראו בתו הזמ שינהוג עמה כשורה תתירו לו לגמרי .וא נראה בעיניכ
שאי עצת שלו מתקיי ביניה תפייסוהו כחכמתכ לגרש מרצונו .וא לא יאבה יקוב
הדי את ההר ותעסוהו כתורת יעשה מה שכתבנו באיני ז ומפרנס .דקיי"ל כרב וכר' יוחנ
לפי ראות עינינו כתבנו .ובפר"ח לא כתב כ  .שמחה בר שמואל.
 :àô ïîéñ ã"ç ,âàøô ñåôã :âøáðèåøî í"øäîמל עולמי יוסי לכ אור ימי
נעימי אהובי מיודעי החתומי' כנ' החתו מטה הבא להשיב
בקצרה הנראה בעיני ,כי כ נ"ל :כל ב ברית חייב לכבד את אשתו יותר מגופו ,עולה עמו
ואינו יורדת עמו ,בעולת בעל כתיב בעלייתו ולא בירידתו ,לחיי נתנה ולא לצער ,ומספר
כתובה נלמוד אנא אפלח ואוקיר ואיזו .
והמכה את אשתו מקובלני שיש יותר להחמיר בו מבמכה את חבירו ,דבחבירו אינו חייב
בכבודו ובאשתו חייב בכבודה  ,33ודר הגוי בכ אבל חלילה וחלילה לשו ב ברית
מעשות זאת ,והעושה יש להחרימו ולנדותו ולהלקותו ולעונשו בכל מיני רידוי וא לקו
ידו א רגיל בכ ,כי הא דרב הונא ק ידא )סנהדרי נח (:אפילו בבבל אע"ג דאי דני דיני
קנסות בבבל מכי ועונשי שלא יקילו ראש בכ ,וא היא רוצה לצאת יוציא וית כתובה.
ובתשובות הגאוני מצאתי ושכחתי ש הגאו  :והאשה שקובלת על בעלה אי אפשי לדור
ע אמ ואחיות המחרפי ומגדפי אותי ,חייב הבעל להוציאה מש לגור בבית אחר
וא לאו יוציא וית כתובה דאמר קרא היא היתה א כל חי ,לחיי נתנה ולא לצער ,ג
את זאת חייב להוציא דודתו מ הבית שהיא מקנטרת ומקנטת אותה וגורמת המחלוקת
ביניה ולנהוג בה דר כבוד וא לאו ענוש יענש.
 :æ"òú ïîéñ æ"ç :à"áùøä ú"åùבעל המכה את אשתו בכל יו עד שהצריכה לצאת
מביתו והלכה לבית אביה הודיענו מה דינו.
תשובה :אי לבעל להכות את אשתו דלחיי נתנה לא לצער ,ואדרבא צרי לכבדה יותר
מגופו ,ובית די שואלי וחוקרי מי הוא הגור .וא הוא מכה אותה ומצערה שלא בדי
והיא בורחת ,הדי עמה ,שאי אד דר ע נחש בכפיפ' אחת ,זכר לדבר הגר .וא היא
הגורמת שמקללתו חנ ,הדי עמו שהמקללת בעלה בפניו יוצאה בלא כתובה.
 .33בשדי חמד ??? עמ'  327מצולם חקר מקור לדברים אלו על פי ההלכה כי ביבמות סב :אין ראיה רק לענין
הנהגה טובה עיי"ש שמביא לשון הרמב"ם ועוד.
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ומכל מקו א הדבר מסופק לב"ד מי הגור או אפילו הגיעו לדבר ברור ,איני רואה שיהיו
ב"ד יכולי להשביעו שלא לעשות כ אלא גוערי בו ומיסרי אותו ומודיעי אותו שא
יכה שלא כדי שהוא חייב להוציא ולית כתובה ,שאפילו על שאר הדברי שאי לה כל
כ צער כגו שמדירה שלא תל לבית אביה או לבית האבל ולבית המשתה או אפילו שלא
תשאיל נפה וכברה לחברותיה או שלא תשאל מה ,הוא מוציא וית כתובה ,כל שכ במכה
ופוצע ומצערה בגופה.

וקרוב הדבר בעיני שא דבר ידוע הוא שהוא מכה אותה שלא כדר בנות ישראל ההגונות,
ר"ל שמתמיד להכותה ,שאינו נאמ לטעו שהיא הגורמת שמקללתו בפניו ,דלאו כל כמיניה
לאחזוקה בפרוצה ,וכעני שאמרו בפרק המדיר )עא (:על מנת שלא תלכי לבית המשתה
יוציא וית כתובה מפני שנועל בפניה ,וא היה טוע משו דבר אחר רשאי ,ואמרי עלה
בגמ' מאי דבר אחר אמר ר' יהודה אמר שמואל מחמת בני אד הפרוצי המצויי ש,
אמר רב אשי לא שנו אלא דאיתחזק אבל לא איתחזק לאו כל כמיניה לאחזוקי אינשי
בפריצי עכ"ל.

ור' יוס אביתורי ]-בזמן רבינו שמואל הנגיד ,תלמידו של ר' משה השבוי[ השיב על זה
וביאר עוד שמשרי אותה עמו על ידי נאמ  ,וא שנה באולתו תצא בכתובה וא אמרה
היא איני רוצה לשהות עמו על ידי נאמ משפטה כדי מורדת ונוטלת נדוניתה והולכת,
ואעפ"י שנמצא דבר אמת שהכה אותה פע אחר פע אי כופי הבעל לית גט ולגבותה
כתובתה עד שידרו אותו ב"ד וזקני הקהל ויאמרו לו הוי יודע שמקויי עלי בשטר כתובה
שתכבדנה ותזוננה כדכת' בכתובה ואנא אפלח ואוקיר וכו' ,וכשמקבל עליו התראה ומשרי
אותה על ידי נאמ א יעיד אותו נאמ ששנה באולתו ,מגבי לה כתובתה] .וע"ע שו"ת
הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן קב בשיונים קלים[

> :æ"éø ïîéñ :íéàøé øôñג< ...לפיכ צרי האד להזהר שלא יגביה ידו על חברו
להכותו אפילו על אשתו ,אבל א מתכוו לייסרה ולהדריכה או לייסר
חבירו ולהדריכו מותר שנאמר שוט לסוס ומתג לחמור ושבט לגו כסילי .ותנ במכות
באלו ה הגולי )ח (.מה יער רשות א כל רשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את
תלמידו ושליח ב"ד שה מצוה .וצא ולמד מכמה מלקות דרבנ שה לייסר בני אד אפילו
לא עבר על דברי חכמי למדנו שמתכוי מייסר ואינו עובר...

:ïùãä úîåøú

 :äìàù :çéø ïîéñ à"çמי ששמע אשתו מקללת ומזלזלת באביה
ואמה והוכיחה בדברי על זה כמה פעמי ולא הועיל ,שרי להכותה
כדי לייסרה שלא תעשה או לאו?

>˜‡<

 :äáåùúיראה דבכה"ג שרי ,ואע"ג דכתב במרדכי פרק המדיר בתשובת רבינו שמחה דהמכה
את אשתו עובר בלאו דפ יוסי ,והחמיר מאד בדבר כדאיתא הת ,מ"מ לאפרושי מאיסור
חמור כזה ודאי שרי .וראייה מהא דאיתא פרק המניח )ב"ק כח (.דנרצע שכלו ימיו ורבו
מסרהב בו לצאת ולא יצא וחבל בו פטור ,ומוקי לה רב נחמ ברבי יצחק כשמסרו לו
שפחה כנענית וחבל בו כדי לאפרושי מאיסורא ,דמשיצא לחירות אסור ופרש"י דרשאי
לחבל בו דאי עושה דינא לנפשיה רק לשמי .הא קמ כל מי שהוא תחת ידו של אד
ורואה בו שעושה דבר עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מ העבירה ,ואי צרי
להביאו לב"ד שיפרישוהו המה בכח בגזירות ,דאל"כ גבי נרצע אמאי רשאי לחבול בו
יביאנו לב"ד ,הנראה לע"ד כתבתי.
) :æîú ïîéñ â ÷ìç :æ"áãø ú"åùתתפח( שאלה ראוב בקש להעתיק דירתו מבית
חמיו בשביל שחרפו וגדפו בפני עדי ,ואשתו מיאנה לצאת מבית אביה
עד שישבע ראוב בעלה שלא ימכור עוד מנדוניתה ושלא יכה אותה ,וראוב טע שאי
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דרכו להכות את אשתו לצערה אלא ליסרה על קצת דברי בלתי הגוני שאינו רוצה
לפרסמ ובדברי לא יוסר עבד על כ יפקוד עליה להוכיחה ואליו יחשבו רע ורשאי היה
ראוב שלא לישבע שבועה זו ודי במה שידורו בפני שכני וה יגידו האמת ואעפ"כ
נתרצה ראוב משו אימת ב"ד וקבל עליו שלא להכותה אלא ע"ד שאינו הגו  .ולטענת
מכירת נדוניתה משיב ראוב שאי לו לחדש תנאי שלא קבלו בשעת נשואי כ"ש שאי
צור דבלא שבועה נמי אינו רשאי למכור שלא ברצונה ומה שמכר ברשותה מכר וא יבוא
למכור ח"ו תודיע הדבר לב"ד ושבועה זו למה .והאשה תוקעת עצמה בטענה זו וראוב
מתרה בה לבוא אל ביתו ולא אבה שמוע זה שבת אחת .יורינו מורינו הדי ע מי וא
לא תאבה לבוא לבית בעלה מה דינה.
תשובה כבר ידעת שהמכה את אשתו עובר בלאו דכתיב פ יוסי להכותו וכו' דמ"ש אשתו
ומ"ש חבירו ומ"מ א ]היא[ עושה דברי בלתי הגוני לפי תורתינו יש לו רשות ליסרה
ולהכותה להחזירה למוטב כיו שהיא ברשותו .אבל אינו רשאי להכותה בשביל הדברי
הנוגעי אליו שהרי אינה שפחתו ולאו כל כמיניה לומר לפי שעשתה דברי בלתי הגוני
הכיתי אותה אלא ע"פ עדי ואדרבה א מכה אותה תדיר עונשי אותו .ויש מי שהפריז
על התורה ואמר שכופי להוציאו ואפי' ע"י עכו" הילכ הדי עמה שאינה רוצה לצאת
עד שישבע שלא יכה אותה שאי אד דר ע נחש בכפיפה כיו שהוא רגיל להכותה והרי
נשבעי לקיי את המצוה דכתיב נשבעתי ואקיימה וכו' ואפי' א רוצה לפרס הדברי
לאו כל כמיניה א אי ש עדי.
ולעני למכור נכסי נדוניתה הדי עמו שאינו רוצה לחדש תנאי שאינו בכתובה אבל לא
בשביל כ נדו אותה בדי מורדת שהרי היא יכולה לומר איני רוצה לזוז מבית אבי עד
שיביא לי נכסי נדוניתי שמכר שאעפ"י שנתתי רשות למכור לא למכור ולאבד אמרתי אלא
למכור ולהרויח הילכ יביא לי נכסי נדוניתי ואח"כ אל עמו .וא"כ איני רואה לדו את
האשה הזאת בדי מורדת כלל שהרי טענתה טענה כיו שהוא מודה שהכה אותה פעמי
אחרות משמכר מנכסי נדוניתא אע"פ שמכר ברשותה שהרי מצית למימר אי אפשר לעמוד
בקטטה כל הימי א לא את לו רשות למכור הילכ אי כא מרד כלל .והנראה לע"ד
כתבתי.
) :æð÷ ïîéñ ã ÷ìç :æ"áãø ú"åùאל רכח( שאלה שאלת ממני אודיע דעתי מי שרגיל
להכות את אשתו ולבזותה תמיד בפני רבי מאי דיניה.
תשובה הנה נמצא כתוב בש רבינו שמחה שכופי אותו להוציא והפריז על המדה וכתב
שיעשוהו על ידי עכו" עשה מה שישראל אומר ל עד כא  .אבל אני תמה על הוראה זו
כיו שהגט מעושה לא נמצאו בניה ממזרי ובמה הפקיעו אישות שבה ,דבשלמא בעל
פוליפוס וחבריו ירדו חכמי לסו דעת כל הנשי ואינ יכולות לסבול לפיכ הפקיעו
חכמי קדושיה ע"י גט כזה ,אבל הכא פע מכה אותה ופע משמח אותה ,פע מבזה
אותה ופע מכבד אותה במלבושי נאי ,ובשלמא כפייה בדברי או ע"י פרעו כתובה
או קנס ניחא ,אבל כפייה בשוטי ע"י עכו" לא תהא כזאת .וכ כתב הרשב"א ז"ל
בתשובה שאי כפייה אלא לאות שמנו חכמי .וכ כתב הרא"ש ז"ל דליכא כפייה בשוטי.
ולכ אי אני רואה לסמו על הוראה זו ועד שנכו אותו להוציא נכו אותו על ידי כתובה
דמצינו כפייה כזאת בגמרא אלא כיצד יעשו מנדי אותו שלא יכה אותה א חזר מוטב
וא לאו מכריזי עליו שהוא מנודה א חזר מוטב וא לאו קונסי אותו בכתיבה א חזר
מוטב וא לאו עונשי אותו על ידי עכו" בגופו שהרי עבר על פ יוסי להכותו .וחובשי
אותו מפני שהכה אותה ואי מזכירי לו שיוציא את אשתו כלל .וא עמד הוא מעצמו
מחמת עונשו וגירש אי זה אונס שהרי הוא מביא על עצמו האונס מדעתו לא יכנה ולא
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יגרשנה .אבל לכו אותו לגרש על ידי נדוי או שמתא או עונש הגו וכל שכ על ידי
עכו" איני רואה ולא מסכי כלל .וקרוב בעיני להיות הולד ממזר .והנראה לע"ד כתבתי.
 :ãò ïîéñ øæòä ïáà :óñåé úéáכתוב בתשובות להרמב" )במיוחסות( סימ ק"ב שנשאל
על בעל המכה את אשתו בכל יו עד שהוצרכה לצאת מביתו וללכת לבית
אביה והוא טוע שמקללתו בפניו והיא מכחישתו .והשיב אי לבעל להכות ולענות אשתו
דלחיי ניתנה ולא לצער וא"א ,וא טע שהיא מקללתו בית די חוקרי מהשכני מי
הגור ,וא הוא מכה ומצער שלא כדי והיא בורחת ,הדי עמה זכר לדבר הגר ,אבל א
מקללתו חנ הדי עמו שהרי מ היוצאות שלא בכתובה היא ,ומכל מקו א הדבר מסופק
לבית די מי הוא הגור או אפילו הגיעו לדבר ברור שהבעל מכה שלא כדי  ,איני רואה
שבית די יכולי להשביעו שלא לעשות כ אלא גוערי אותו ומייסרי ומודיעי שא
יכה שלא כדי שהוא חייב להוציא ולית ]כתובה[ ,שאפילו על שאר דברי שאי לה כל
כ צער כגו שמדירה שלא תל לבית אביה או לבית האבל וכו' או שלא תשאל נפה
וכברה וכו' כל שכ במכה ופוצע ומצערה בגופה .וקרוב בעיני הדבר שא ידוע שהוא
מתמיד להכותה שאינו נאמ לטעו עליה שהיא מקללתו בפניו ,דלאו כל הימינו לאחזוקה
בפרוצה וכעני שאמרו בפרק המדיר גבי על מנת שלא תל לבית המשתה עכ"ל.
ועל מה שכתב שאי בית די יכולי להשביעו ,אני תמה דכיו דעבירה קא עביד שהרי
המכה את אשתו עובר בשני לאוי כש שעובר המכה את חבירו ,וכמו שכתב רבינו יונה
בשערי תשובה )שער ג אות עז( ,למה לא ינדו אותו שלא יעבור על דברי תורה .ומעשי
אצלינו בכל יו .וגערה ונזיפה לא מהניא בהו וע"פ הנידוי ה נמנעי .וסעד לדבר מצאתי
בתשובת רבינו שמחה שכתבתי בסימ קנ"ד )עו .ד"ה מצאתי כתוב( ,אח"כ מצאתי כדברי
בספר מישרי נתיב כ"ג ח"ה )נח ע"ב( בש הרמ"ה א חבל בה הבעל יש יכולת לב"ד
ליסרו ולהחרימו ולנדותו ולהלקותו ולרדותו בכל מיני רידוי ולקו ידו א רגיל בכ כי
הא דרב פפא ק ידא ,כי חייב לכבדה יותר מעצמו או יוציא וית כתובה ע"כ .ובסימ
ק"ג מהתשובות הנזכרות כתוב על הבורחת מפני שמכה אותה או מפני חמותה שמצערתה
ולא במרד חייב הבעל לתת לה מזונות וא לותה ואכלה הבעל חייב לפרוע עכ"ל.
... :ä"âäá :â"ñ ãð÷ ïîéñ :øæòä ïáà ò"åùאיש המכה אשתו עבירה היא בידו כמכה
חבירו ,וא רגיל הוא בכ יש ביד ב"ד ליסרו ולהחרימו ולהלקותו
בכל מיני רידוי וכפייה ולהשביעו שלא יעשה עוד ,וא אינו ציית לדברי הב"ד י"א שכופי
אותו להוציא ובלבד שמתרי בו תחלה פע אחת או שתי כי אינו מדר בני ישראל
להכות נשותיה ומעשה עובד כוכבי הוא] .מקורו ברבינו שמחה לעיל >?<[
וכל זה כשהוא מתחיל אבל א מקללתו בחנ או מזלזלת אביו ואמו והוכיחה בדברי
ואינה משגחת עליו י"א דמותר להכותה וי"א דאפילו אשה רעה אסור להכותה .והסברא
ראשונה היא עיקר.
וא אינו ידוע מי הגור ,אי הבעל נאמ לומר שהיא המתחלת ,שכל הנשי בחזקת כשרות,
ומושיבי ביניה אחרי לראות בשל מי הרעה הזאת.
וא היא מקללתו חנ יוצאת בלא כתובה ,ונראה לי דוקא ברגילה בכ ואחר ההתראה
קט"ו] ...דעת המחבר בב"י )סו"ס קנד כאן( דאין לסמוך על
וכמו שנתבאר לעיל סימ
הפוסקים

כתב

הנ"ל

עליו:

לכפות

דכדאי

הם

להוציא

הגאונים

בדרך זה להחרימו וכו' עיי"ש[.
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משה
אלא

... :à"ë ïîéñ â"ô àî÷ àááהמזיק אשתו בתשמיש המטה חייב )לב(.

אע"ג דברשות קעביד משו דאיהו קעביד מעשה והוה ליה לעיוני,
מכא מוכח דלא שרי לבר ישראל כשר להכות את אשתו אפילו בדבר מרידה קצת ,ואי
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לומר דעל דעת הכי נסבה להכותה וליסרה לצורכו כדי שתשמע לקולו להכנע מלפניו,
ורבי טעו בזה ,כי אפילו תימא דעל דעת הכי נסבה הוי כמתנה על מה שכתב בתורה
דעובר על לאו פ יוסי ,צא וראה מה שחייבו חכמי אותו במזיקה בתשמיש א דלהכי
נבראת ועומדת ופשיטא דלהכי נסבה אפ"ה צרי לעיוני ולהתאפק ולמשול ביצרו שלא
להזיקה ,ק"ו שלא להכותה בעבור כעסו ורגזו.

והנה חכמי ישראל מצינו שסבלו כמה צערות מנשותיה אשר קראו על עצמ מר ממות
ומשלו ברוח ,כגו מעשה דרב ביבמות )סג (.ודוגמתו וזכו לבני כשרי .וכ כתב הראב"ד
)אישות פכ"א ה"י( דמעול לא שמענו מוסר לנשי בשוטי ,ואפילו לרמב" )ש( שסבר
א אינה שומעת לעשות מלאכתו המוטלת עליה כופה בשוטי ,והיינו טעמא כמו שכופה
הרב את עבדו במקל ורצועה בעניי המלאכה ה"נ בעל לאשתו ,מ"מ לא גרע מעבדו דלא
יכול להכותו מחמת עני אחר אלא בעוברו על הדת ,כה"ג אשה נמי שרי כדלעיל סי' ט'
ולא בעני אחר.

ועוד ג דברי הרמב" בטילי נגד הראב"ד שהרי בפרק אע"פ )כתובות סג (.אמר ר' יוסי
בר חנינא א מורדת ממלאכה הוי מורדת ,ואי יכול לכו אותה בשוטי אמאי תקנו בה
די מורדת לפחות ז' דינרי ,יכו אותה בשוטי .ואי שיי בכא לומר אי אד דר ע
נחש בכפיפה מאחר שבידו ליסרה והיא תחת ידו ,בשלמא מורדת בתשמיש לא אמרינ
שיכו אותו בשוטי שאי כופי אותה להיבעל לשנוא לה ,אבל לר' יוסי בר חנינא ליכא
טעמא למילתיה אי שרי לכו אותה בשוטי.

וז"ל תשובה מהר" אשר מצאתי :והיא בעולת בעל ,בעלייתו של בעל ולא בירידתו ,לחיי
ניתנה ולא לצער ,כ"ש שלא להכותה דקא עבר על לאו דלא יוסי פ יוסי דלא גרעה
מאחר ,ואדרבה ק"ו ומה אחר שאינה מצווה עליו לכבדה מצווה הוא על הכאתה ,אשתו
שהוא מצווה עליה לכבדה אינו די שיהא מצווה שלא להכותה ,ואדרבה חייב לכבדה יותר
מגופו כדאיתא פרק אלו ה הנשרפי )סנהדרי עו ,(:וא המזיק את אשתו בתשמיש המטה
אמרינ בפרק המניח דחייב ,כ"ש דאי להכותה.
ועוד בפרק הבא על יבמתו )יבמות סג (.קא דחיק תלמודא לימצא לאשה רעה תקנה ולא
אישתמיט ולימא ליסרה בשוטי .ועוד מספר כתובה נלמוד שקיבל עליו לכבדה ,ואנא
אפלח ואוקיר כו' ,לכבוד ניתנה ולא לבזיו  .ואי זה דר בני עמינו להכות נשותיה כמנהג
הגוי ,חלילה לכל ב ברית מעשות כדבר הזה .וא היה בא לפנינו די זה שאשה קובלת
על בעלה שמכה אותה היינו מחמירי עליו מאלו היה מכה את אחר ,ומטעמא דפרישנא
ע"כ .והארי באותה תשובה היכא שרגיל להכותה שאפילו כופי אותו להוציאה ולית
כתובה ,ומהר"ר שמחה כתב שכופי אותו ע"י גוי עשה מה שישראל אומר ל ,ע"כ...

 ìרק בעבירות למקום אבל משום קטטה ושנאה אין שום רשות להכות

] :øåîà úùøô â"ç é'âàìàô ç"øâì :íééç úçëåúעל דברי מור" דלעיל אה"ע סי'
קנד >?<[ ...ועו"ק במש"כ מור" דא מכה אותה על אשר היא עושה
דברי שלא כהוג שמקללתו וג שמזלזלת באביו ואמו והיא אשה רעה דהביא מחלוקת
בזה דלסברא ראשונה ]מותר[ ולסברא אחרונה אסור והסכי כס' הראשונה דמותר ,כי ה
אמת כי סברא זאת היא ספר הר" בס' יראי סי' רמ"ז >??< שכתב דא מתכוי לייסר
את אשתו ולהדריכה בדר ישרה מותר יע"ש ,וכ"כ הרדב"ז בתשובות החדשות ח"ב סי'
תמ"ז >?< דא עושה דברי בלתי הגוני לפי תורתינו יש לו רשות ליסרה ולהכותה
לחהזירה למוטב כיו שהיא ברשותו יע"ש ,דיש לחלק כי הרא" בסי' יראי והרדב"ז ה
המדברי כשאשתו עוברת באיסורי שבינ לבי המקו דאי לבעלה שו שייכות ,בהא
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ודאי דמותר ,לא כשיש בינו לבינה איזה קטטות והפרשיות ומחמת שנאתו אותה מקפיד
ואפילו א מכה אותה מפני כבוד או"א וע"ד שכתב הרב מוהרא"י בסי' ת"ה וסי' רי"ח
דמותר לבעל להכות את אשתו כשמקללת אביו ואמו וכ"כ מהרש"ל בס' יש"ש בב"ק פ"ג
ס"ט ועמ"ש בסה"ק חקקי לב חא"ח סי' יט ד כב ע"ג יעש"ב בס"ד ,היינו בכה"ג שלא
יש ביניה ש הפרשיות ומחלוקת ושנאה כ"א דוקא מכה אותה משו אפרושי מאיסורא.
 ìבזמן הזה אין היתר להכות

ועוד נראה כי בזמ הזה לא הותר ,כי אחסור דרי וכל אחד ואחד יבקש עילא באשתו
להכותה יכול על מג ותולה עצמו באיל גדול כי מור" פסק כסברא ראשונה ,דאי לעשות
כ בזמנינו זה אלא יברר בבית די הבעל טענותיו ויסרוה ,ויקח הבעל מוסר השכל כי
בראות באשתו כמה דברי מכוערי ועוברת על כמה איסורי ואי פוצה פה ומצפצ ומה
ג במה שרגילות הנשי להזכיר ש שמי לבטלה ולקלל את חבירו ובניו ובנותיו ולדבר
סרה לפעמי על עניי ות"ח ולשו הרע ומחלוקיות ע שכנותיה וכדומה ,ועל כל אלה
אינו מכה אותה ומייסרה ,וכשנוגע בכבודו באיזה דבר אז יחרה אפו להכותה ,ואינה מ
הש כי יהיה חס על כבודו ובזיונו ולא יהיה חס על כבוד המקו ב"ה.

כי כ איני רואה מקו להתיר להכות אד לאשתו בזמנינו זה בשו צד ואופ כי א
כשיראה עושה דבר שלא כהוג  ,כי מלבד א יהיה העני שעשתה אשתו איזה היזק והפסד
בממונו בתו ביתו שלא יקפיד על זה כלל אלא אפילו א היה בדבר הנוגע לו שעושה
איזה פריצות והוא מקנא לה ,עכ"ז יהיה במיתו ובפה מתוק ידריכנה לעבודת ה' ולא על
ידי הכאות .וכמ"ש במדרש רבה פרשת נשא פ"ט וז"ל על פסוק איש איש כי תשטה אשתו
וז"ל :ד"א איש איש למדה אות התורה שתהא ותר בתו בית ,נשפ יי הוי ותר ,
להנחיל לאוהבי יש וכ שמני ואוצרותיה אמלא ,נקרע כסות ימלא ה' כל משאלותי,
אבל א שמעת דבר באשת קו כגבר למי שגבר את הוי גבר לכ נאמר איש איש עכ"ל.
הרי ל בדברי רז"ל דכשאירע איזה היזק והפסד בתו ביתו לא יקפיד על אשתו ולא יכעוס
עליה אמנ כשהיא עוברת על דת משה וישראל יהיה מקפיד עליה ,ואה"נ דלא יכה אותה
אלא יוכיחנה וא לא ציית ליה יל לב"ד ויודיע צערו לה ,והעיקר בזה כי כשאירע
שהבעל מכה את אשתו ב"ד חוקרי ודורשי בדבר מאת השכני א יש לו טענה מספקת
יש לפטרו הא לאו הכי חייבי ב"ד להלקותו ולהחרימו וא לא יש בירור בדבר מחרימי
סת על העתיד לכל מי שיעשה שלא כדי כדברי הרשב"א בתשובות ח"ה סי' רס"ד
ובמיוחסות סי' ק"ב וזה ברור.
וכתוב בספר היחודי לרבינו מוהרח"ו )פ"ו ייחוד ג' ד ה ע"ג( וז"ל :פע אחת חטאתי
כי נתכעסתי ע אשתי והרימותי ידי להכותה והוסר ממני כח הדיבור וצוני מורי שאכוי
תחילה זה היחוד שרציתי לעשות עכ"ל ,ראה בעיני עד היכ מגיע הפג של המכה לאשתו.
 ìראוי למנות מתווכי שלום להשכין שלום בית בין איש לאשתו

ועמ"ש בקונטרס חיי ושלו בס"ד ומצוה לכל ב"ד הרואה תגר בי איש לאשתו שישתדלו
לשו מתווכי שלו ביניה כי אהבת שלו בי אד לחבירו ובי איש לאשתו ה מהדברי
שאד אוכל פירותיה בעוה"ז והקר קיימת לו לעוה"ב ,וא"כ כמה צרי ליזהר שלא להיות
גור שנאה ופירוד בי איש לאשתו כי יהיה גור רעה לעצמו ואיכא כמה איסורי ,איסור
ביטול פו"ר ואיסור לפני עור לא תת מכשול ,כי כמה פעמי עינינו הרואות איש ואשה
שמתקוטטי זה ע זו ומכי ומקללי וזר לא יקרב אליה וכמו רגע חוזרי להיות
לאחדי ,וכשמתערבי אחרי ה מחזיקי המחלוקת ומפרידי אות זה מזו ונמצאו אלו
חוטאי ומחטיאי ,ובפרט כשה עדיי בבחרות כי הגור לה פירוד גור חטאי
גדולי] ...עכ"ל תוכחה חיי[.
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משפטי שמואל ורנר סי' כג ,פסק ע"ד אשה התובעת גירושין בטענה שבעלה מכה וחובל בה ,מברר
השיטות ומקורות בזה בהרחבה עיי"ש.

העיר ב"מנחת שלמה" )ב"ק כאן עמ' סח(" :גם צ"ע בעצם דברי הגמ' מאי שנא מרופא דאם מרפא
ברשות ב"ד פטור בדיני אדם כמבואר בשו"ע יו"ד של"ו ס"א והכי נמי בתשמיש הרי עושה ברשות,

ואולי רשות בי"ד להציל עדיף טפי ,עכ"ל] .ולכאורה אפשר עוד להקשות דיפטור מדין הכאה דמצוה

ויל"ע[
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 +פרק ז :אינו עושה מעשה עמך  /רשע _
באיסור קללה כתבה תורה "ונשיא בעמך לא תאור" ודרשו חז"ל בעושה מעשך עמך,

שהאיסור הוא רק באדם כשר ולא ברשע .גם באיסור קללת אב ואם פטרו חז"ל מקלל
אב שאינו עושה מעשה עמך .מה הדין לענין איסור הכאה  -כל אדם ואביו ואמו  -נחלקו
תנאים אם מקשינן הכאה לקללה בכמה סוגיות בש"ס ודנו הפוסקים מהי המסקנא להלכה.
גם דנו באיזו עבירות יוצא אדם מכלל עמיתך ,ומה היחס לאביו רשע בשאר מצוות כגון
כיבוד ומורא.

.dt oixcdpq
בעו מיניה מרב ששת ב מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ולקללו ,אמר להו
ואחר מי התירו ,אלא כבוד שמי עדי הכא נמי כבוד שמי עדי.
מיתיבי ומה מי שמצוה להכותו מצוה שלא להכותו ,מי שאינו מצוה להכותו
אינו די שמצוה שלא להכותו ,מאי לאו אידי ואידי במקו מצוה הא בבנו
הא באחר ,לא אידי ואידי לא שנא בנו ולא שנא אחר ולא קשיא כא במקו
מצוה כא שלא במקו מצוה ,והכי קתני ומה במקו מצוה שמצוה להכותו
מצוה שלא להכותו שלא במקו מצוה שאינו מצוה להכותו אינו די שמצוה
שלא להכותו.
תא שמע היוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקיללו חייב בא אחר והכהו וקיללו
פטור ,והוינ בה מאי שנא בנו ומאי שנא אחר ואמר רב חסדא במסרבי בו
לצאת ואינו יוצא ,רב ששת מוקי לה בשאי מסרבי בו לצאת ,אי הכי אחר
נמי ,אחר גברא קטילא הוא ,והאמר רב ששת ביישו יש ומת חייב ,הכא
במאי עסקינ בשהכהו הכאה שאי בה שוה פרוטה ,והאמר רבי אמי אמר
רבי יוחנ הכהו הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה ,מאי פטור דקאמר פטור
מממו ,מכלל דבנו חייב בממו אלא בדינו הכא נמי בדינו ,אלא אחר היינו
טעמא דפטור דאמר קרא )שמות כב( ונשיא בעמ לא תאר בעושה מעשה עמ,
התינח קללה הכאה מנל ,דמקשינ הכאה לקללה ,אי הכי בנו נמי ,כדאמר
רב פינחס בשעשה תשובה הכי נמי בשעשה תשובה .אי הכי אחר נמי ,אמר
רב מרי בעמ במקוי שבעמ ,אי הכי בנו נמי) ,דף פה (:מידי דהוה לאחר מיתה.
מאי הוה עלה ,אמר רבה בר רב הונא וכ תנא דבי רבי ישמעאל לכל אי
הב נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו חו ממסית שהרי אמרה תורה )דברי
יג( ולא תחמול ולא תכסה עליו.
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 ,çéìù äùòéù åäîבית די לאביו א נתחייב אביו נדוי או מלקות,åøéúä éî øçàå .

לקללו ולהכות את חבירו והלא כל ישראל הוזהרו על הכאת חביריה ועל קללת
כדילפינ בארבע מיתות ) 34סנהדרי נח (:אפילו הכי נעשה שליח בית די לכ ,דכתיב )דברי
כה( ארבעי יכנו וכתיב )במדבר ה( ית ה' אות ,åúåëäì äåöîù éî äîå .ברייתא תניא הכי
במכילתא ,éãéàå éãéà åàì éàî .מצוה ואינה מצוה תרוייהו במקו מצוה והא בבנו והא
באחר והכי קאמר וילי אזהרה למכה אביו ,äåöî íå÷îá åúåëäì äåöîù øçà äîå .דכתיב
יכנו ,åúåëäì àìù äåöî .יותר מארבעי ,דכתיב )דברי כה( ולא יוסי פ יוסי ,בנו שאינו
מצוה להכותו ,אפילו במקו מצוה ,אלמא אינו נעשה שליח לכ ,אינו די שמוזהר שלא
להכותו שלא במקו מצוה ,åúåëäì àìù äåöî åúåëäì äåöîù äåöî íå÷îá äîå .יותר
מארבעי ,שלא במקו מצוה לא כל שכ וילי אזהרה למכה אביו או חבירו מהכא.
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 ,øåèô åììé÷å åäëäå øçà àáקסלקא דעת פטור ממלקות ,àöåé åðéàå .ואשמעינ דבנו אינו
נעשה שליח בית די לכופו לצאת וקשיא לרב ששתåùééá úùù áø øîàäå :ïðéñøâ éëä .
 ,áééç úîå ïùéביישו יש ומת תו שינתו ,áééç .דהא מתביישי בניו והאי נמי לא שנא.
 ,ììëîדחייב דקתני גבי בנו ממו קאמר בתמיה והא באי בה שוה פרוטה מוקמת לה.
 ,àìàעל כרח חייב בדינו קאמר מיתה ,éîð àëä .דתני גבי אחר פטור ,בדינו קאמר,
וממלקות פטר ליה ואכתי מאי שנא ,êîò äùòî äùåòá .וזה שעובר עבירה שחייב מיתה
לאו עושה מעשה עמ הוא ,äìì÷ çðéúä .דכתיב ביה בעמ ,ïðéù÷î .כלומר גמרינ במה
מצינו ואיכא דאמרי היקשא דכתיב מכה אביו ומקלל אביו גבי הדדי באלה המשפטי אלא
שמקרא אחד מפסיק בינתי ,éîð åðá éëä éà .דהא לא כתיב אזהרה במקלל אביו אלא
במקלל חברו שאביו בכלל עמ בפרק ארבע מיתות )סנהדרי סו ,ñçðô áøã .(.משמיה דרבא
במסכת חגיגה בסו חומר בקודש ,íéå÷îá .הראוי להתקיי ולא זה שנגמר דינו.
 ,äúéî øçàì äåäã éãéîדילפינ לקמ מקלל לאחר מיתה חייב ,וא תאמר :והתנ מכה
לאחר מיתה פטור ,והכא מחייב ליה אהכאה דקתני הכהו וקללו  היינו טעמא דפטור מכה
לאחר מיתה משו דבעינ חבורה ולאחר מיתה ליכא חבורה ,דליכא נפש דנפקא ליה לעיל
מנפש ויוצא ליהרג איכא חבורה דחי הוא אלא דסופו למות.
 :øçàá àä åðáá àä :úåôñåúרוצה ללמד מכא אזהרה למכה אביו דלא נפיק מפ
יוסי כיו דאינו מצווה להכותו ומשמע בסמו דאפי' ביוצא ליהרג נפקא ל
אזהרה לבנו דחייב דמוקי לה רב חסדא במסרבי בו לצאת ואע"ג דאי מזהירי מ הדי
הני מילי להלקותו ומיהו קשה היכי אתא בנו בקל וחומר מאחר כיו דאחר פטור במסרבי
בו לצאת ואינו יוצא ושמא גלויי מילתא בעלמא הוא דפ יוסי מיירי אפי' בבנו אע"ג
דארבעי יכנו לא מיירי בבנו.
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 :'åëå äá ïéàù äàëä åäëäתימה אמאי לקי הא פ יוסי לאו שנית לאזהרת מיתת ב"ד
הוא דמיניה נפקא ל אזהרה למכה אביו כדאיתא בספרי ובירושלמי.
 :íù ïéøãäðñ :ó"éøבעו מיניה מרב ששת ב מהו שיעשה שליח לאביו להכאתו ולקללתו
ומסקנא אמר רבה בר רב הונא וכ תנא דבי רבי ישמעאל לכל אי הב נעשה
שליח לאביו להכאתו ולקללתו חו ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה
עליו :ע"ע דברי הרי"ף במס' יבמות פרק ב נעתק לקמן בסמוך בגמ' יבמות
 .34צ"ע כוונתו דשם בדף נח .מבואר רק על מרים יד על חבירו ,ואולי כוונתו רק על איסור קללה המוזכר
שם דף סו.
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 :éøéàîהב שהיה חז הכנסת או שליח בית די והיה אביו מחוייב מלקות או נדוי שיש
בו קללה בהזכרת הש כאמרו ית ה' אות וכו' ,אסור לו להיות שליח להלקותו
או לנדותו ,ואפילו לא עשה תשובה אסור לו לדחפו ולבזותו א בשליחות בית די  ,ומ"מ
במסית א הב נעשה שליח להכאתו ולקלקלתו שנאמר לא תחמול ולא תכסה עליו ,וכתבו
הגאוני שהאב שנתחייב שבועה לבנו אינו משביעו בשבועה שיש בה אלה שהרי הוא בא
בכ לקללת אביו אלא משביעו שבועה שאי בה אלה.

>˜<‚È

שליח צבור שהיה מלקה והוסי אחת על הארבעי או על אות שאמדוהו ,א מת בה
הרי זה גולה ,וא לא מת עבר מ"מ על מצות לא תעשה שנאמר לא יוסי ,וכל שכ המכה
את חברו שלא במקו מצוה שעבר בלא תעשה ולוקה במקו שאי סר תשלומי כגו
הכאה שאי בה שוה פרוטה ,אבל יש בה סר ממו אינו לוקה בהכאה שאי אד לוקה
ומשל ,וא על פי שהיה לנו לומר שילקה ולא ישל בפירוש רבתה תורה חובל לתשלומי .
ב הב א על פי שראוי לו לכבד את זקנו מ"מ אינו בדיני אלו אלא הרי הוא אצל דברי
אלו כשאר בני אד ה לחיוב ה לפטור.
רשע שנגמר דינו בבית די ליהרג והיה מסרב לצאת אסור לו לב להכותו ולבזותו וא
עשה כ פטור ,ואחר א לכתחלה כ  ,לא היה מסרב לצאת ובא בנו והכהו וקללו פטור
א לא עשה תשובה וא עשה תשובה נהרג עליו א על פי שיוצא ליהרג ,ואחר לכתחלה
אסור לו לעשות כ ובדיעבד פטור בי מממו בי ממלקות הואיל ויוצא ליהרג ואפילו
עשה תשובה ,אפילו לא היה יוצא ליהרג והוא רשע אי מלקי לא על הכאתו ולא על
קללתו שנאמר ונשיא בעמ לא תאור בעושה מעשה עמ ,ואפילו בנו פטור עליו ,הוקשה
הכאה לקללה מה קללה דוקא בעושה מעשה עמ א הכאה כ  ,וא על פי שאמרו בסו
סוגיא זו דכולי עלמא לא מקשינ הכאה לקללה אל תחוש לכ שכמה מקומות תמצא
בתלמוד לשו דכולי עלמא שאי הלכה כ וכל שכ בזו שכבר נדחית כמו שאמרו ,אלא
שמע מינה בהקשא פליגי ומ"מ לא הפקענו את זו מצד שאינו עושה מעשה עמיו אלא
מלקות ומיתה אבל ממו לא וכ שיש בדבר איסור .35
מי שבייש את היש חייב בבשת וא מת מתו אותה שינה עד שלא הרגיש מעול בבשתו
אי מגבי בשת זה ליורשי ומ"מ א תפשו אי מוציאי מיד כמו שיתבאר במקומו.
 :ï"øä éùåãéçוהאמר רב ששת ביישו יש ומת חייב .כ היא הגירסא בכל הספרי,
ופירושה שבאו ללמד ביישו יש ומת שהוא חייב אע"פ שאינו מתבייש
כיו שיש בו בושת לבני המשפחה א כא אע"פ שהוא גברא קטילא יש בושת לבני
המשפחה ,ויש מוחקי אותה דאומרי דה שמעתא דר"ש לא שמיע ל דאמר הכי בשו
דוכתא אדרבה בפרק החובל הוי בעיא ולא איפשיטא ,ואי למחוק הגרסא שהיא בכל
הספרי משו ה קושיא ,דהא אשכח בתלמודא מילתא דהוי בעי' בחדא מסכתא ואיפשטא
במסכתא אחריתי ...ה"נ אע"ג דבפרק החובל איבעי להו ,הכא ידעי דאיפשטא ליה לר"ש,
אבל ה גורסי וקאמר ר"ש ביישו חייב ומפרשי דביוצא ליהרג קאמר ליה ר"ש דא ביישו
חייב דלא חשיב ליה גברא קטילא,

 .35חידוש דגם איסור יש באדם רשע ורק הופקע מעונש מלקות ומיתה ועיין הערה הבאה בחידושי הר"ן

ועיין לשון המאירי מכות ח :ד"ה המכה את חבירו בתו"ד" :אבל הכה את הכותי או שאר הרשעים אין בה
מלקות ,הוקשה הכאה לקללה מה קללה לא הוזהרה אלא בעושה מעשה עמך אף בהכאה כמו כן כמו שביארנו

בסנהדרין" ,הרי דכתב רק דאין בה מלקות אבל איסור יש כמ"ש כאן.

>˜<„È
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וקשה דהא בסמו אמרינ דאחר היינו טעמא דפטור משו ונשיא בעמ לא תאור וא"כ
מ"ט דרב ששת דמחייב ,ואפשר לדחוק דר"ש מיירי בשעשה תשובה ואתא למימר שהחובל
בו אינו מתחייב אלא על הבושת דעל הנזק ועל השבת ועל הרפוי אינו חייב כיו דלקטלא
קא אזיל אלא על הבשת וה"ה על הצער א יש ש צער הראוי לתשלומי אלא דנקיט
בשת משו דחשיב טפי,
ואי צור לכ דלא אדכרינ בגמ' עני עושה מעשה עמ אלא לאחר שהעמידוהו בהכאה
שאי בה שוה פרוטה דבההיא גוונא הוא דאדכרינ עושה מעשה עמ מפני שאי בה
תשלומי ולא אמרינ דלקי עליה אלא לכבוד האד כעני בקללה ולפיכ כשאינו עושה
מעשה עמ הוא חייב בתשלומי שממו הוא חייב ומפני שאינו עושה מעשה עמ לא
הותר לנו ממונו .36
וכ מאי דדרשינ מבעמ במקויי שבעמ למעוטי היוצא ליהרג אינו עני כמו כ אלא
לאחר שהעמידוהו בהכאה שאי בה שוה פרוטה אבל כשיש בה תשלומי חייב והיינו דרב
ששת לפי זאת הגרסא שגורסי ביישו יש חייב דמיירי ביוצא ליהרג ,וא לפי גרסת הספרי
שגורסי ביישו יש ומת חייב כ הוא שמדי היש למדנו לזה היוצא ליהרג שיהיה חייב
עליו ולא נפטור אותו לא מדי עושה מעשה עמ ולא מדי מקויי שבעמ.
אי הכי בנו נמי כדאמר רב פנחס בשעשה תשובה ה"נ וכו' .כלומר שא לא עשה תשובה
לא קרינא ביה בעמ ואפילו כשאי מסרבי בו לצאת דלאו מצוה איכא אפ"ה א הכה
לאביו פטור ,ואי צ"ל במקו מצוה בשליחות ב"ד שנעשה שליח להלקותו ,אבל א עשה
תשובה ובא בנו והכהו וקללו חייב ,אבל אחר שהכהו וקללו אע"פ שעשה תשובה פטור
ממלקות ,ומיירי בהכאה שאי בה שוה פרוטה ,ומשו קללה ליכא דבעינ מקויי שבעמ
אבל לגבי אביו אפילו לאחר מיתה חייב א קללו ,וכשהכהו נמי מחייב אע"פ דאזיל למיתה
הרי הוא עדיי חי)יב( ומקיי ביה שפיר מכה שיש בה חבורה,
והשתא דס"ל לקיומה לברייתא אליבא דר"ש מוקמינ לה ברייתא כשאי מסרבי בו לצאת
והכוהו וקללו שלא במצות ב"ד ,אבל במסרבי בו לצאת והכוהו במצות ב"ד אחר שיש
בהכאה זו מצוה אע"פ שעשה אביו תשובה מותר הב להכות לאביו ולקללו דאע"ג דחייב
לכבדו מ"מ כבוד אביו נדחה מפני כבוד שמי ,אבל מ"מ במסקנא לא קי"ל כרב ששת
אלא א במקו מצוה אי הב נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו כיו שעשה תשובה
חו ממסית וכדאיתא בגמרא משו דכתיב לא תחמול ולא תכסה עליו ,אבל בשלא עשה
תשובה הכל מותר דלא קרינא ביה ונשיא בעמ לא תאור ,וכיו דבקללה פטור ה"ה להכאה
דמקשינ הכאה לקללה כסת מתני' דלא קתני חומר במכה מבמקלל שהמכה עשה בו שלא
בעמ כבעמ משא"כ במקלל משמע דתרווייהו שוו אהדדי,
ולפי שיטה זו כי בעינ מעיקרא ב מהו שיעשה שליח לאביו להכותו ולקללו בשעשה
תשובה היתה השאלה ,שיש עליו מצות כבוד אב וא וקא בעי אי נדחה כבוד אביו לגבי
כבוד שמי א לאו ,ומאי דמחדשינ לבסו בשעשה תשובה אינו חדוש לעני השאלה
 .36ס"ל דחובל במי שאינו עושה מעשה עמך בכ"ז חייב בתשלומין ,וכדרכו נמשך אחר דברי חידושי רבינו

דוד כאן עיי"ש ,וכ"כ במאירי ובעל המאור )וראב"ד( ובספר "תורת אש" אבוקרט מציין לדברי היראים סי' קנ"ו
שס"ל דחובל במי שאינו בכלל עמך דפטור גם מתשלומין) ,עמ' כ( וכנראה ראייתו ממה שהזכיר שעבד בר
בושת ...וצ"ע אם זה מוכרח ועיין מה שציין בתחילת הקונטרס במחלוקת שבות יעקב וקרית חנה במכה בנו

לשם חינוך אם חייב בתשלומין .וכבר עמד על שיטת היראים והר"ן בקובץ שיעורים ב"ק >?< ,ועיין ב"ליקוטי
הלכות" לחפץ חיים מכות ח :ב"עין משפט" אות ק' שכתב דרשע שאינו עושה מעשה עמך אף שבפחות משוה

פטור ממלקות אבל אם יש בזה חיוב ממון אפשר צריך לשלם לו עיין ע"ז כו :עכ"ל )לענין אבידת מומר שחייבים
להחזיר( .ועיין עוד בשיעורו של הרז"נ גודלברג שליט"א ????
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אלא לעני הברייתא של יוצא ליהרג לאחר שהעמידוה בהכאה שאי בה ש"פ שהוצרכו
לכ משו קושיא דעושה מעשה עמ שמתחלה כשהיתה א בהכאה שיש בה ש"פ והי'
אחר פטור במסרבי בו לצאת או א כשאי מסרבי משו גברא קטילא אי צרי להעמידה
בשעשה תשובה שלעני התשלומי לא עשה תשובה ועשה תשובה שווי ה כמו שאמרנו,
דלעני הכאה שאי בה ש"פ ולעני חיוב הב באביו הוא שיש לחלק בי עשה תשובה
ללא עשה תשובה.
 :ïàë ïéøãäðñ :øåàîä ìòáמסתברא לי כיו דתנא דיד אית ליה מקישי הכאה לקללה
א בהכאה לא עשה בו שלא בעמ כבעמ ומי שאינו עושה מעשה
עמ אי חייבי על הכאתו ,והני מילי בהכאה שאי בה שוה פרוטה ולמלקות דממלקות
פטריה רחמנא דומיא דקללה ,אבל מממו לא פטריה רחמנא ,הלכ א הכהו הכאה שיש
בה שוה פרוטה אידי ואידי חייב לשל .ולית הלכתא כתנא ברא דהכא דאמר לא מקישי
הכאה לקללה ,ולא כההיא דפרק אלו ה הגולי דאמר ישראל גולה ולוקה על ידי עבד
וכותי משו דסת מתניתי עדיפא.

>˜<ÂË

 :íù áåúë :ã"áàøäחומר במקלל מבמכה וכו' ,ולית הלכתא כתנא ברא דהכא דאמר לא
מקישי הכאה לקללה ולא כההיא דפרק אלו ה הגולי דאמר ישראל גולה
ולוקה ע"י עבד וכותי משו דסת מתניתי עדיפא ] ע"כ מדברי בעל המאור[:íäøáà øîà :
כותיי כבר עשאו גויי גמורי ואי צרי להיקשא לעני הכאה שיש בה ממו פשיטא
אטו גבי חבלות מי כתוב בעמ.

.ai zekn

>˜<ÊË

תני חדא אב שהרג בנו נעשה לו גואל הד ,ותניא איד אי בנו נעשה לו
גואל הד ,לימא הא רבי יוסי הגלילי והא ר"ע ,ותסברא בי למ"ד מצוה בי
למ"ד רשות מי שרי והאמר רבה בר רב הונא וכ תנא דבי רבי ישמעאל לכל
אי הב נעשה שליח לאביו להכותו ולקללתו חו ממסית שהרי אמרה תורה
לא תחמול ולא תכסה עליו ,אלא לא קשיא הא בבנו והא בב בנו.

:é"ùø

 ,ïáä úà âøäù áàבנו השני נעשה גואל הד של אחיו והורג את אביוàéðúã àä .
 ,äùòðרבי יוסי הגלילי היא דאמר מצוה לגואל הד ,'åëå äùòð ïáä ïéà ìëì .לכל

עבירות שבתורה אי הב נעשה שליח ב"ד על אביו לא להלקותו ולא לנדותו חו ממסית.
 ,åðá ïáá àä åðáá àä àéù÷ àì àìà â"äהא דתניא אי בנו נעשה גואל הד בבנו של רוצח
קאמר והא דתניא בנו נעשה לו גואל הד בבנו של הרוג קאמר שהוא ב בנו של רוצח
ואינו מוזהר על כבודו.
 ,'åë àøáñúå :à"áèéøוהאמר רבה בר רב הונא וכ תנא דבי ר' ישמעאל לכל וכו' .פי'
א נתחייב מלקות או שמתא חו ממסית ומדיח וכש"כ להרגו ,ואע"ג דבפרק
הנחנקי )פה (:משמע דלא אמרינ שאי נעשה שליח על אביו להכותו ולקללו אלא בשעשה
אביו תשובה דהאי עושה מעשה עמ ,הא לא קשיא דהא דהכא כיו דבשוגג הרג עושה
מעשה עמ הוא.
 :áé úåëî :úîà úôùאי בנו נעשה לו גואל הד .במס' סנהדרי )פה (.מוקמינ לה
בשעשה האב תשובה דאז עושה מעשה עמ וכמו שהביא הריטב"א כא .
וצ"ע על הרמב" שסת )פ"א רוצח ה"ג( וכתב דאי בנו נעשה גואל הד ולא הזכיר דרק
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בעשה תשובה וצ"ע .ויש להסתפק דהג דאי הב נעשה גואל הד ,מ"מ בהוח לבבו
והרגו לאב צ"ע אי נהרג הב  ,דרק אינו נעשה לו גואל הד להיות מצוה או רשות להרגו,
אבל כשהרגו ,שפיר קיי הפסוק ורצח גואל הד כו' .ולפי"ז סברא דבעושה באביו רק
חבורה ,יתחייב הב מיתה ,דהקרא לא קיי ורק עשה חבורה לכ נהרג הב  .אכ מה לי
קטלו כולו מה לי קטלו פלגא.

)ש( בגמ' :לכל אי הב נעשה שליח לאביו להכותו וכו' שו"ע יו"ד סי' רמ"א סעי ד':
הי' אביו וא' רשעי כו' אסור להכות ולקלל כו' .עיי בגמ' דסנהדרי )ש( ופרש"י ש
דבעיקר קרא דמקלל ומכה או"א לא מצינו מיעוט על אינו עושה מעשה עמ ,רק כיו
דאזהרה דמקלל הוא מנשיא בעמ לא תאור ,ממילא ליכא עונש בלי אזהרה ,וכמו כ הכאה
איתקש לקללה ,ונמצא דממילא איסורא איכא מכח סתימות העונש מקלל או"א מות ימות,
ממילא אסור ג ברשעי ,ולפי"ז נראה דהכאה בלי חבורה וכ קללה בכינוי שוה או"א
לאיניש דעלמא ,ולפי"ז הא דאי הב נעשה שליח להלקות לאביו א"צ לאוקמי' דוקא בעשה
תשובה ,דבל"ז איכא איסור דשמא יעשה בו חבורה ,ואפשר התו' שמביא ב"י וט"ז בסי'
הקוד דהוצרכו לאוקמי בעשה תשובה הוא משו לנדותו ,דסת נידוי אינו בש המיוחד
דוקא) .חידושי הרי"( שפת אמת על יו"ד ח"ג סי' רמ"א ס"ד
 ìדברי הרמב"ם לענין הכאת או"א

 :áé äëìä ä"ô íéøîî 'ìä :í"áîøמי שהיו אביו ואמו רשעי גמורי ועוברי עבירות,
אפילו נגמר דינ להריגה וה יוצאי ליהרג אסור להכות ולקלל ,וא קלל
או חבל בה פטור ,וא עשו תשובה הרי זה חייב ונהרג עליה אע"פ שהרי ה יוצאי
למיתה ,במה דברי אמורי בבנו אבל אחד שבא והכהו וקלל אחר שנגמר דינו אע"פ
שעשה תשובה הרי זה פטור הואיל והוא הול למיתה ,וא ביישו חייב בקנס המבייש.

>˜<ÁÈ

 :âé äëìäעבר אביו ואמו על עבירה שלוקי עליה והיה הוא חז לפני הדייני לא יכה
אות ,וכ א נתחייב נידוי לא יהיה שליח לנדות ,ולא ידחו אות ולא יבזה אות
בשליחות בית די אע"פ שה ראויי לכ ולא עשו תשובה.
 :ãé äëìäלכל אי הב נעשה שליח להכותו ולקללו חו ממסית ומדיח ,שהרי אמרה תורה
לא תחמול ולא תכסה עליו] .וע"ע לקמ >?< שיטתו לעני כיבוד ומורא ודברי הטור וסייעתו
החולקי[.

... :åîàå åéáà úàëä :è"éø ú"ì â"îñ :ééçã àðéãשנאמר ונשיא בעמ לא תאור בעושה
מעשה עמ ,אע"ג דמילת בעמ לא כתיב אלא באזהרת נשיא אבל לא
באזהרת לא תקלל חרש שהוא אזהרה למקלל חבירו ,ס"ל לתלמודא דגמרינ חבירו מנשיא
במה מצינו או מק"ו ,ומה נשיא החמור שאתה מצווה על המראתו אפ"ה לא חייב הכתוב
שלא בעמ כבעמ חבירו הקל לא כ"ש .ואביו נמי אע"ג דלא מצי למגמר מחבירו ונשיא
משו דאיכא למפר מה להנ שכ אינ חייבי מיתה ,מ"מ כיו דאביו לית ביה אזהרה
מיוחדת אלא שהוא בכלל חבירו כדמשמע בפרק ד' מיתות כדכתב רש"י בפרק הנחנקי
והסמ"ק בסי' קכ"א וכמו שנראה דעת הרמב" והרב המחבר ]הסמ"ג[ והרמב" בפי'
התורה ובספר השגותיו והרא" ז"ל ]יראי[ כמו שכתבתי בלאוי רי"ח ,דרשינ ביה נמי
בעושה מעשה עמ.

 ìשתי שיטות בגמ' סנהדרין אם מדובר אפילו כשעשה תשובה או דוקא בלא עשה תשובה

]] :[êùîäá íùעל דברי הסמ"ג :ואע"פ שאמרנו שבאד רשע אי מתחייב הב מיתה על
הכאתו ועל קללתו[ מ"מ אסור לעשות כ כתנא דבי רבי ישמעאל ]שאי הב נעשה שליח
לאביו להכותו וכו'[ :כ כתב הרמב" בפ"ה מה' ממרי וכ דעת הרי" בפ"ב דיבמות
וכ דעת הטור ביו"ד סי' רמ"א.

>˜<ËÈ
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וסוברי הרי" והרמב" והרב המחבר והטור ז"ל העומדי בשיטה א' דבעיא דבעו מיניה
דרב ששת בפרק הנחנקי ]הא הב נעשה שליח וכו'[ בשלא עשה תשובה הוא דאי
בשעשה תשובה פשיטא דאי הב נעשה שליח לאביו להכותו ולקללו ...אלא בשלא עשה
תשובה הוא ואפ"ה בעי א יש איסור בדבר אע"ג דליכא מיתה או לא ותיר רב ששת
דאי איסור בדבר דכל שיש בו חיוב מיתה אסור וכל שאי בו מיתה אפילו איסור אי
בדבר ,ומקשינ לרב ששת מהא דתניא היוצא ליהרג ...וחזר מתירו זה ומוקי לה בשעשה
תשובה אע"ג דמסרבי בו לצאת ,וכ מצאתי לרב בעל לח משנה ,ומש"ה אחר פטור
דאמר קרא בעמ במקוי שבעמ ,אבל בנו חייב מידי דהוי לאחר מיתה ,ובעי תלמודא
מאי הוי עלה כלומר היכי קאי במסקנא מותר להכותו ולקללו בשלא עשה תשובה כרב
ששת או לא ,ופשיט תלמודא דאפילו לא עשה תשובה יש איסור בדבר מתנא דבי ר'
ישמעאל לכל אי הב נעשה שליח וכו' ,ואע"ג דרב ששת מצי לאוקמה בשעשה תשובה
מ"מ סת קתני ומשמע אפילו לא עשה תשובה...
וראיתי בתוס' בפרק כיצד )יבמות ש( גבי הא דמקשינ בגמרא וחייב על מכתו אמאי קרי
כא ונשיא בעמ בעושה מעשה עמ ,ואוקמיה בשעשה תשובה ,כתבו :והא דאמר בפרק
הנחנקי לכל אי הב נעשה שליח וכו' הת בעשה תשובה ע"כ .וכ כתב רבינו ירוח
נ"א ח"ד וז"ל :אי הב נעשה שליח כנגד אביו להכותו ולקללו פי' א נתחייב בב"ד קללה
או מלקות חו ממסית ומדיח ,ודוקא כשעשה תשובה אבל לא עשה תשובה לכל נעשה
שליח להכותו ולקללו וכו' ע"כ.
ותימא הוא דלפי דבריה צרי לומר דהבעיי שאל שאלתו בשעשה תשובה דוקא אבל
כשלא עשה תשובה פשיטא ליה דנעשה שליח כיו דכתיב בעמ וזה אינו עושה מעשה
עמ ,וכשהשיב רב ששת דהב נעשה שליח מיירי אפילו בשעשה תשובה ,וזה דבר קשה
דא"כ היכי מתרצינ לרב ששת ברייתא דיוצא ליהרג בשעשה תשובה והא רב ששת ס"ל
דאפיל בשעשה תשובה לכל הב נעשה שליח ,וא באנו לומר...
...ונ"ל שדעת התוס' ור' ירוח ז"ל לפרש דהבעיא היתה בשעשה תשובה אבל בשלא עשה
תשובה פשיטא ליה לבעיי דלכל הב נעשה שליח ,ולא מיבעיא שליח ב"ד אלא אפילו
בלא שליחות ב"ד יכול לקללו ולהכותו דהא כתיב ונשיא בעמ לא תאור בעושה מעשה
עמ כ"ש בשליחות ]ב"ד[ ,ורב ששת השיב דאפילו בשעשה תשובה יכול להיות שליח
ב"ד להכותו ולקללו ותדע ל ששאלת הבעיי ותשובת רב ששת היתה בשעשה תשובה,
כדמשני רב ששת ואחר מי התירו אלא כבוד שמי עדי הכא נמי כבוד שמי עדי ,משמע
דכי היכי דחאר הותר אפילו כשעשה תשובה משו דכבוד שמי עדי אביו נמי הותר
כשעשה תשובה דכבוד שמי עדי ,ועוד דאי בשלא עשה תשובה היתה שאלת הבעיי
ותשובת רב ששת למה לא השיב רב ששת אמר קרא ונשיא בעמ לא תאור בעושה מעשה
עמ ,אלא ודאי כדאמר דאפילו בשעשה תשובה השיב רב ששת דנעשה שליח,
והקשו עליו מהא דתניא היוצא ליהרג ובא בנו והכהו וקללו חייב בא אחר והכהו וקללו
פטור ,והוינ בה מ"ש בנו מ"ש אחר ,ואמר רב חסדא במסרבי בו לצאת ואינו יוצא ,אלמא
דבנו אינו נעשה שליח ב"ד לכופו לצאת ומתר רב ששת דלדידיה ברייתא מיירי בשאי
מסרבי בו לצאת ובשעשה תשובה ובנו חייב כיו דאינו בשליחות ב"ד מידי דהוי לאחר
מיתה ואחר פטור משו דאמר קרא בעמ בעושה מעשה עמ ,ולבסו בעי תלמודא מאי
הוי עלה כלומר היכי קאי במסקנא למה ששאל הבעיי כרב דנעשה שליח ב"ד להכותו
ולקללו אפילו בשעשה תשובה או לא ,ופשיט תלמודא דאינו נעשה מדתנא דבי ר"י ובעשה
תשובה מיירי דאי בלא עשה תשובה פשיטא דנעשה כיו דאינו עושה מעשה עמ ,ובאו
דברי התוס' ורבינו ירוח אל נכו ...
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תנו רבנ הגזלני ומלוי ברבית שהחזירו אי מקבלי מה והמקבל מה אי
רוח חכמי נוחה הימנו ...מיתיבי הניח לה אביה מעות של רבית אע"פ
שה יודעי שה רבית אי חייבי להחזיר ,אינהו הוא דלא הא אביה חייב
להחזיר ,בדי הוא דאביה נמי אינו חייב להחזיר והא דקתני בדידהו משו
דקא בעי למתני סיפא הניח לה אביה פרה וטלית וכל דבר המסויי חייבי
להחזיר מפני כבוד אביה תנא רישא נמי בדידהו ,ומפני כבוד אביה חייבי
להחזיר אקרי כא ונשיא בעמ לא תאור בעושה מעשה עמ ,כדאמר רב
פנחס בשעשה תשובה הכא נמי בשעשה תשובה ,אי עשה תשובה מאי בעי
גביה איבעי ליה לאהדורי ,שלא הספיק להחזיר עד שמת.
 ,øéæçäì ïéáééç ïéà :é"ùøדכתיב והשיב את הגזלה אשר גזל והני לא גזול מידי דקנינהו
בשינוי רשות וקסבר רשות יורש כרשות לוקח דמי ,íééåñîä .דבר הניכר לרבי
זו היא שגזל פלוני והניחה ליורשיו ,êîò äùòî äùåòá .וזה לא עשה מעשה עמו ואינ
חייבי בכבודו ,ñçðô áø .בחומר בקודש )חגיגה כו(.
 ,'åë éáø éîéá ä"ãá úåôñåú :íù :òùåäé éðôור"י אומר כו' אלא מאות בני אד
שרוב עסק עכ"ל ,והא דמקשה בסמו מהניח לה אביה מעות של
ריבית צ"ל דזה הלשו משמע שעיקר המעות שהניח היה של ריבית ,וכ נראה להדיא
מלשו הרא"ש ]סימ ב'[ ע"ש וכ מוכח מגמרא דמקשה בסמו איקרי כא ונשיא בעמ
כו' ואי כשלוה בריבית באקראי לא מסתבר שלא יהיו בניו חייבי בכבודו בשביל כ ועוד
דכבר אפשר שהיה סבור שאי כא ריבית קצוצה אלא על כרח דמשמע לתלמודא דאיירי
שנתעסק בפרהסיא בריבית עד יו מותו וק"ל.
 ,êîòá àéùðå ïàë éø÷éà 'åë íäéáà ãåáë éðôîå :àøîâáמה שיש לדקדק מכא אהא
דאמרינ בפרק הנחנקי לכל אי הב נעשה שליח לאביו להלקותו כו' דמשמע דהב חייב
בכבוד אביו רשע וכמ"ש הרי" )יבמות כב (:והרמב" )פ"ה ממרי הי"ב( והרא"ש )יבמות
פ"ב ס"ג( עי' בטור יו"ד )סי' ר"מ( ובב"י ש ובט"ז )סקי"ז( ,ולי נראה דעיקר הקושיא
כא דנהי דחייב בכבוד אביו רשע מ"מ באותה עבירה עצמו שעבר אביו ולא חש לכבודו
לא מסתברא שיהיו ה חייבי,
ועוד י"ל משו דבלא"ה מצינו דאפילו למא דס"ל שאינו חייב בכבוד אביו רשע מ"מ
אסור לכתחלה לבזותו והיא סברת הר" ושאר פוסקי עי' בט"ז וש" )ש סק"כ( וא"כ
מאי מקשה הכא בגמ' דשמא חייבי להחזיר בדבר המסויי כיו דבכל יומא איכא זילותא
יתירא לאביו כשלא יחזירו ועוד דא יחזירו יהיה לו כפרה קצת וא שהוא בעצמו לא
חש לזה מ"מ שמא א היה קיי עדיי היה מחזיר אלא על כרח דעיקר הקושיא בסוגיא
דשמעתי שא א היה קיי והיה רוצה להחזיר לא היינו מקבלי  ,וא"כ לא תליא מלתא
בהשבו כלל וממונו גמור הוא שמורישו לבניו ולזילותא דידיה לא חיישינ אפילו בחייו,
וא"כ מקשה שפיר למה נחייב את בניו להחזיר כיו דכל הני טעמי לא שייכי וליכא אלא
מצות כיבוד גרידא שה חייבי לכבדו יותר ממה שהוא עצמו חש לכבודו ואמאי הא לאו
]עושה[ מעשה עמ הוא ודו"ק ,וכ"ז היינו לתירוצא קמא דתוס' בסמו דאפילו בדבר
המסויי אי מקבלי ממנו בתקנתא דרבי וכמו שיתבאר בסמו.
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 .áñ àòéöî àáá :øôåñ íúçוהני בכבוד אביה מי מחייבי ,בטור יו"ד סי' רמ"א
הקשה אהרמב" דס"ל דנהי דלא מחייבי בני אהכאתו וקללתו בשאינו
עושה מעשה עמ משו דבקללה כתי' ונשיא בעמ מ"מ חייבי לכבדו דגבי כיבוד לא
כתיב עמ א"כ מאי מקשה הכא הני בככוד אביה מי מחייבי ,ותיר הרב בית יוס דה"ק
כיו דנפל לפני הבני בירושה ה"ל דידהו וקי"ל כיבוד משל אב ,ותיר בשעשה תשובה
והי' בדעתו להחזירו לבעליו ולא זכו הבני לעול ע"ש.

>˜<·Î

ודבריו צ"ע א"כ מאי מייתי מקרא ונשיא בעמ לא תאור ומאי שייטיה דהאי קרא הכא,
וי"ל עפמ"ש ר" בקדושי דוקא כיבוד הוא משל אב אבל שלא לצערו הוא משל ב ומייתי
ראיה מעובדא דדמא ב"נ ע"ש ,והתוס' בכתובות פו .ד"ה פריעת בע"ח העלו דבשמעתי
לאו משו כבוד לחוד איכא אלא משו קלו ובזיו ע"ש ,וא"כ קשה אתירו הרב"י הנ"ל
הא בכה"ג הוה משל ב נמי.

לכ נ"ל דקושיא מתורצת בחברתה דודאי מ"ש הר" דלהציל מצער הוא משל ב לאו היינו
ממ"ע דכבד את אבי דזה לא נאמר אלא משל אב ולא משל ב  ,א הוא מאביזרייהו
דהכאה וקללה ,והשתא פרי הש"ס שפיר הני בכבוד אביה מי מחייבו בשל ב והלא
כתיב ונשיא בעמ בעושה מעשה עמ ,נמצא פטורי על הכאתו וקללתו ואינ מחוייבי
להצילו מצערו וקלונו משלה ורק מחוייבי לכבדו משלו והאי לית ליה מגרמיה ,ומשני
בשעשה תשובה ,ולפ"ז לא צריכי תו למ"ש רב"י דמשנת על לבו להחזיר לא זכו בו
הבני אלא אתי כפשוטו כיו שעשה תשובה צריכי להצילו מקלונו אפילו משלה וכנ"ל
וק"ל .ועי' באר יעקב בי"ד סי' רמ"א דבר נאה וחרי אלא שאינו אמיתי בדעת הרמב"
למעיי ש בפני.

ak zenai
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)כב (.משנה :מי שיש לו ב מכל מקו פוטר אשת אביו מ היבו וחייב על
מכתו ועל קללתו ובנו לכל דבר חו ממי שיש לו ב מ השפחה ומ העובדת
כוכבי.
)כב (:גמרא :וחייב על מכתו ,אמאי קרי כא ונשיא בעמ לא תאור בעושה
מעשה עמ ,כדאמר רב פנחס משמיה דרב פפא בעושה תשובה הכא נמי
כשעשה תשובה ,והאי בר תשובה הוא והתנ שמעו ב מנסיא אומר איזהו
מעוות לא יוכל לתקו זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר ,השתא מיהא
עושה מעשה עמ הוא.
 ,êîò äùòî äùåòá :é"ùøוהאי אביו לאו עושה מעשה עמ הוא שהרי בא על הערוה
והוליד ממנה ממזר .כדאמר רב פנחס ,בפרק חומר בקדש ,úäéî àúùä .הואיל
ושב עושה מעשה עמ הוא ונהי נמי דעונו גלוי ונזכר כל זמ שממזר קיי מיהו מתשובה
ואיל בכלל עושה מעשה עמ הוא.
 ,äáåùú äùòùë :úåôñåúוהא דאמר בפ' הנחנקי )פה( לכל אי הב נעשה שליח
לאביו להכותו ולקללו חו ממסית כו' הת כשעשה תשובה .וא"ת בשלמא
מלקות משכחת דמחייב אע"פ שעשה תשובה אלא לקללו מי שעשה תשובה אי רשאי
לקללו אפילו אחר ,ויש לומר דא הזכיר ש שמי לבטלה או עשה דבר שנתחייב בו
נדוי א על פי שעשה תשובה חייב ולא מיפטר.

>˜<„Î
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 :ó"éøוחייב על מכתו ועל קללתו וכו' ,קרי כא ונשיא בעמ לא תאור בעושה מעשה
עמ בשעשה תשובה ,ה"מ לעני חיובא אבל לעני איסורא אפילו לא עשה תשובה
אסור לו לב להכותו לאביו ולקללו ,דגרסינ בסנהדרי בפרק אלו ה הנחנקי אמר רבה
בר רב הונא וכ תנא דבי רבי ישמעאל לכל אי הב נעשה שליח לאביו לא להכותו ולא
לקללו חו ממסית ומדיח שהרי אמרה תורה לא תחמול ולא תכסה עליו.
 ,øåàú àì êîòá àéùðå ïàë éø÷ éàîà àøîâá íù :øðì êåøòק"ק דאימא איירי שבא
בשוגג עלי' דקסבר אשתו היא והיתה ערוה והולד ממזר דעושה מעשה
עמ הוא וי"ל דהכי קפרי דע"כ במזיד איירי דאי בשוגג מאי קמ"ל דבנו הוא לעני הכאה
וקללה הא מסיפא שמעינ לה דקתני ובנו הוא לכל דבר וכמו שפירשו התוס' לעיל לעני
אחיו אע"כ דבמזיד איירי וקמ"ל דלא פטור משו לא עושה מעשה עמ ועל זה פרי
אמאי לא פטור ומתר דאיירי בעושה תשובה וקמ"ל מתנית א דמעות שאינו יוכל לתקו
הוא מכ"מ בעשה תשובה השתא מיהת עושה מעשה עמ קרינ ביה.

בתוס' ד"ה כשעשה תשובה הת כשעשה תשובה ,נלענ"ד דאפילו לא ידוע לנו א עשה
תשובה מכ"מ א"ש שאסור להכותו ולקללו שמא הרהר תשובה בלבו וכדאמרינ בקדושי
)מט ב( במוחזק לרשע שקדש אשה ע"מ שצדיק גמור הוא שחוששי לקדושיו שמא הרהר
תשובה בלבו והכא נמי דכוותי' ובזה אפשר לתר ג מה שהקשו התוס' דא"כ בקללה
אפילו אחר אינו רשאי לקללו ולפ"ז י"ל דכיו דע"כ צריכי ב"ד לקללו ולא לחוש לספק
שמא עשה תשובה דאל"כ לא משכחת לעול נדוי ב"ד מוטב שיכה אחר דליכא רק ספק
ל"ת גרידא ולא בנו שיש גבי' ספק לאו שיש בו מיתת ב"ד ובזה א"ש ג"כ מה שפסק
הרמב" )פ"ה מהל' ממרי הי"ב( דבנו שהכה או קלל אותו בלא עשה תשובה פטור אבל
לכתחלה אסור אפילו בלא עשה תשובה וכ דעת הרי" והרא"ש ולכאורה ק' אי אינו חייב
משו דלאו עושה מעשה עמ הוא לכתחלה נמי לשתרי וג הקשה הלח משנה ש דא"כ
מה מקשה בסנהדרי לרב ששת מהברייתא לימא דר"ש איירי בלא עשה תשובה וברייתא
בעשה תשובה ולפ"ז א"ש דמברייתא מקשה שפיר לרב ששת מדמתיר לכתחלה ולא חייש
לשמא עשה תשובה והרי מברייתא מוכח דבעשה תשובה בנו חייב עליו.
 ìבראושנים נוספים

:í"áîø

 <?> :à"ä ä"ô ÷éæîå ìáåçאסור לאד לחבול בי בעצמו בי באחרי ולא
החובל בלבד אלא כל המכה '- ,...'ìàøùéî øùë íãàוכן כתב החינוך >?< ,ועיין
סמ"ג עשין ע' >?< שהביא לשון הרמב"ם והשמיט מילת "כשר".

... <?> :æ"éø ïîéñ :íéàøé øôñוא הוא עבריי אפילו במצוה אחת רשאי להכותו
דקיי"ל כסת משנה דתנ בסנהדרי באלו ה הנחנקי )פה (:זה חומר במקלל מבמכה וכו',
ומקשינ עלה בגמ' וליתני זה חומר במכה מבמקלל שבמכה עשה בו שלא בעמ כבעמ
מה שאי כ במקלל ואמר קסבר מקשינ הכאה לקללה ,ואע"ג דפליגי תנאי הת אמרינ
ביבמות בהחול )מב( לכללא סת מתני' ומחלוקת בברייתא הלכה כסת ,ואמרינ נמי
בב"מ פרק איזהו נש )עג (:רב שעורי אחוה דרבה תקי אינשי דלא מעלו ומעייל להו
בגוהרקא דרבה ואמר ליה רבה שפיר עבדת ]דתניא[ ]ראית[ שאינו נוהג כשורה וכו' .והא
דתנ בב"ק בפרק המניח )לג (.אד באד משלמי במותר נזק של) ,ולעני ( ]ולפי[ מה
שפי' מכה שני פטור שהרי הראשו רשע הוא ,הת כשחבלו זה בזה בשוגג מוקמינ שלא
נעשה ראשו רשע וה בני תשלומי כדתנ בפרק כיצד )כו (.אד מועד לעול בי שוגג
וכו' .ותקי דרב שעורי ,פי' מכה ומעשה] .עיי לעיל >?< ובהערה ש[
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 :éàîùà ï÷æ ä"ã :áì óã :ïéùåãé÷ úåôñåúפי' בקונטרס אשמאי רשע וע האר
וקשה דהיכי קאמר איסי ב יהודה דשיבה משמע אפילו זק
אשמאי והלא מצוה  åúåëäì åìéôàלבזותו לזלזלו לכ פר"ת אשמאי לשו שוממי כמו
פתחי שמאי דמנחות )ד לג (:כלומר בור וע האר כדמתרגמינ והאדמה לא תש 
וארעא לא תבור )בראשית מז(.

>˜<ÔÎ

 ìמחלוקת הרמב"ם והטור לענין כיבוד ומורא ]באביו רשע[

 :à"éä å"ô íéøîî :í"áîøהממזר חייב בכבוד אביו ומוראו אע"פ שהוא פטור על מכתו
וקללתו עד שיעשה תשובה ,אפילו היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא
ממנו ,ראהו עובר על דברי תורה לא יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא יאמר לו
אבא כתוב בתורה כ וכ כאילו הוא שואל ממנו ולא כמזהירו.

>˜<ÊÎ

 :î"ø 'éñ ã"åé :øåèכתב הרמב" ממזר חייב בכיבוד אביו ואמו ומורא א ע"פ שהוא
פטור על מכת וקללת עד שיעשו תשובה אפ' היה אביו רשע ובעל עבירות מכבדו
ומתיירא ממנו ונ"ל כיו שהוא רשע אינו חייב בכבודו כדאמרינ גבי הניח לה אביה פרה
גזולה חייבי להחזיר מפני כבוד אביה ופרי והא לאו עושה מעשה עמ הוא פי' ואי
חייבי בכבודו ומשני כשעשה תשובה אלמא כל זמ שלא עשה תשובה אי חייבי בכבודו.

] :íù íéøîî :æ"áãøמביא קושית הטור ומסיי... [:ויש לתר דהת ]בפרק איזהו נש[
איירי כשמת בלא תשובה דשוב לא יוכל לתק את אשר עותו אבל הכא איירי באביו קיי
ויש תקוה שיעשה תשובה ולא תזכרנה הראשונות ונמצא הב עבר למפרע והדבר ברור
שהחי מצטער והמת ג שנאתו ג קנאתו כבר אבדה] :ג בכס"מ עומד על קושית הטור ועיי"ש
מה שתיר ,וביש"ש קידושי פ"א סימ ס"ה[.

 :î"ø éñ ã"åé :êåøò ïçìùממזר חייב בכבוד אביו ובמוראו אפילו היה אביו רשע
ובעל עבירות מכבדו ומתירא ממנו .הגה :וי"א דאינו מחוייב לכבד
אביו רשע ,אא"כ עשה תשובה )טור ומרדכי פ' כיצד ובהגהות מיימוני פ"ו דהלכות ממרי(.

>˜<ÁÎ

 ìעוד מדברי האחרונים

÷] :ãö ÷"á :íéøåòéù õáåלהר"ר אלחנ וסרמ זצ"ל[ סי' ק"ד :איקרי כא עושה
מעשה עמ .הנה הכא איירי בגזל שרוב עסקו בכ כמ"ש בתוס'
וע"כ לא הוי עושה מעשה עמ ,אבל אילו גזל פע אחד באקראי י"ל דמיקרי עושה מעשה
עמ ,אבל מהא דפרי ביבמות כ"ב גבי ממזר דחייב בקללת אביו והא אינו עושה מעשה
עמ ,ומאי רומיא הא אפשר דלא בא על הערוה רק פע אחד באקראי ,ומוכח דג בכה"ג
מיקרי אינו עושה מעשה עמ ,והטע כיו דבידו לחזור בתשובה ואינו חוזר תו לא הוי
אקראי ,וכ כתב בספר יראי במצות הלואת אביו סי' קנ"ו ,והביא ראיה מהא דונקלה
אחי ,כיו שנקלה הוא כאחי ,אבל קוד שנקלה אינו כאחי ,א שלא עבר אלא פע
אהד ,וזה דלא כמ"ש בש" יו"ד ריש סי' רנ"א,

ולפי"ז הא דמותר לשנאתו כשראה בו דבר ערוה ,פסחי קי"ג ,הטע משו דיצא מכלל
עמית ואחי ,אבל בתוס' ש כתבו דאינו מותר לשנאתו רק בשביל העבירה שעשה ,וא
יהיה לו עליו שנאה אחרת עובר בלא תשנא ,ומוכח דהוא בכלל אחי ,אלא דג באחי
לא אסרה תורה לשנאתו בשביל דבר ערוה ,ובספר חפ מיי כלל ד' סעי ד' הקשה מדברי
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ר"י בשע"ת דאסור להכלימו ,ומ"ש דמותר לשנאתו ,וכתב לחלק דלהרע לו בידי חמיר
יותר ,משנאה שבלב ,ואינו נראה לחלק בזה דאי נימא דמותר לשנאתו מפני שיצא מכלל
אחי ,ה"ה דאינו בכלל עמ ע שאת בתורה ומצות ,ולדעת ספר יראי באמת מותר ג
להכלימו ,אלא דדעת ר"י כמ"ש בתוס' הנ"ל ,דג לעני שנאה הוא בכלל אתי ,אלא שלא
אסרה תורה רק שנאת חנ ,היינו שלא בשביל דבר ערוה.

ובלאו דלא יוסי כתב בספר יראי דעבריי לעבירה אחת מותר להכותו דקיי"ל כמ"ד
סנהדרי פה ,מקשינ הכאה לקללה ,ומבואר ש בדבריו דכיו דליכא איסורא להכותו ה"ה
דאינו חייב לשל א חבל בו ,והקשה מהא דתנ אד באד משל במותר נזק של,
ואמאי שני חייב לשל הא הראשו רשע הוא שעבר בלאו דלא יוסי ,ותיר דמיירי שחבל
בשוגג שלא נעשה ראשו רשע ,אלא דצ"ע דכיו דיצא מכלל עמתי ,א"כ אפילו למ"ד
דלא מקשינ הכאה לקללה ,ג"כ לא יתחייב בחובל ,דגבי תשלומי חבלה כתיב ואיש כי
ית מו בעמיתו ,ומ"ש מאונאת דברי דמותר להונותו משו דאינו בכלל עמית כמ"ש
היראי ש ,והוא לכו"ע ואינו תלוי בהא דמקשינ הכאה לקללה.

מ"ש היראי דבאינו עושה מעשה עמ ,כיו דמותר לחבול בו ליכא ג חיוב תשלומי ,
ומבואר דס"ל דחיוב תשלומי תלוי באיסור חבלה ,ולפי"ז נראה דה"ה בנזקי ממו  ,א
מותר להזיק ליכא חיוב תשלומי  ,דמ"ל חבל בגופו מ"ל חבל בממונו ,ואי להקשות נרד
ששיבר את הכלי אמאי חייב ,הא מותר לו לשבור משו פיקו"נ ,זו אינה קושיא ,דדוקא
היכא דההיתר הוא מצד הנחבל והניזק דא גופו מותר ממונו לא כ"ש ,אבל בנרד דההיתר
הוא בשביל פקו"נ ולעני חיוב תשלומי הא ליכא פיקו"נ לפוטרו ,מיהו בחידושי הר"
)סנהדרי פה( דעתו ,דג באינו עושה מעשה עמ איכא חיוב תשלומי  ,וע"ע רש"י גיטי
כא.
 ìאינו עושה מעשה עמך

] ... :åîàå åéáà äëî ,ç"î úåöî :êåðéç úçðîד[ וא היו אביו ואמו רשעי פטור
על מכת  ,כמבואר כא בסנהדרי פ"ה ע"א וביבמות פרק כיצד כ"ב
ע"ב ,דבעינ עושה מעשה עמ .וגדר מעשה עמ אינו מבואר עד היכ הוא ,וא שרש"י
כא בסנהדרי פירש דכיו שעבר עבירה שיש בה מיתה לאו עושה מעשה עמ הוא ,וכ
פירש ביבמות כיו דבא על הערוה ,א"כ אפשר דוקא עבירות חמורות שיש בה מיתה או
כרת .א בבבא מציעא ס"ב ע"א לעני פרה של רבית אמרינ ג"כ דהוה ליה אינו עושה
מעשה עמ ,ורש"י כא פירש כ כיו דבאמת מיירי כ  ,א"כ אפשר לפי זה דבאיזו עבירה
שעבר במזיד ,אפילו מצות עשה ,הוי ליה אינו עושה מעשה עמ ,וצ"ע בזה.

>˜<Ï

ובאינו עושה מעשה עמ אי רשאי להכות לכתחילה ,אפילו במקו מצוה כגו ע"י בית
די  ,דעת הרי" כא בסנהדרי והר"מ פ"ה מממרי הי"ג והרב המחבר ,דאינו רשאי ,ודעת
תוס' יבמות פרק כיצד ש ד"ה כשעשה ,דרשאי ,ואי להארי כא  ,עיי בדבריה.
ודוקא א לא עשו תשובה ,אבל א עשו תשובה חייב עליה ,אע"פ שה חייבי עוד
מיתה ומלקות ,דלעני זה לא מהניא תשובה ,מ"מ הוו להו עושי מעשה עמ וחייבי
עליה ,כ הוא כא בש"ס להדיא ובר"מ הי"ב ,דא נגמר דינו להריגה ויוצא ליהרג מפני
עבירה שבידו ,מ"מ א עשה תשובה ובא בנו וחבל בו חייב.

 ìאינו עושה מעשה עמך בשוגג

]... :åè úåà ç"î äåöî :êåðéç úçðîטו[ והנה הבאתי לעיל ]אות ד'[ דבאביו ואמו רשעי
אינו חייב על מכת ,דהוו להו אינו עושה מעשה עמ .וא עבר עבירה בשוגג א הוי
עושה מעשה עמ ,לכאורה ,ביבמות כ"ב ע"ב דמקשה הש"ס אהא דממזר חייב על הכאת
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וקללת אביו הא אינו עושה מעשה עמ ,ותיר בשעשה תשובה ,והוה ליה לתר דהיה
שוגג ,אלא על כרח דא בשוגג אינו עושה מעשה עמ .א באמת אינה סברא ,כיו דהיה
שוגג בודאי הוי ליה עושה מעשה עמ ,א א נודע לו השוגג ,כיו דג שוגג צרי
תשובה ,א"כ א לא עשה תשובה הוי ליה בזה עצמו אינו עושה מעשה עמ כיו דאינו
עושה תשובה ,ואי זה סברא לאוקמי המשנה בשוגג ולא נודע לו כלל ,על כ אוקמהו
בשעשה תשובה .37
וגדר התשובה שיהיה עושה מעשה עמ אינו מבואר בעבירות שאי בה חזרת ממו  ,וצרי
לומר דזהו לפי ראות אנשי א עשה תשובה אמיתית ,א דתשובה בלב סגי ,עיי קידושי
מ"ט ע"ב המקדש וכו' שמא הרהר תשובה וכו' ,מ"מ זה אינו ידוע ,ואי יכולי להורגו
מספק ,א עשה תשובה כפי הנראה לאנשי שהוא תשובה ,הוי ליה עושה מעשה עמ.

ולפי מה שכתבנו דבשוגג ולא עשה תשובה הוי ליה אינו עושה מעשה עמ כיו שעבר
על מצות עשה דתשובה דהיא רק מצות עשה ,א"כ נראה דבכל העבירות אפילו עבר רק
על מצות עשה הוי ליה אי עושה מעשה עמ .ועיי תוס' יבמות ש ד"ה כשעשה ,נראה
ש דא כשהוציא ש שמי לבטלה כל זמ שלא עשה תשובה הוי ליה אי עושה מעשה
עמ ,א"כ הוא הדי בכל עבירות שבתורה ,כ נראה לי.

 ìחובל ברשע או בנגמר דינו למיתה או טריפה

]... :é úåà èî äåöî :êåðéç úçðîי[ ועל הכאת רשע אינו חייב בלאו הזה ,עיי סנהדרי
פרק הנחנקי פ"ה ע"א ור"מ פ"ה מממרי הי"ב דבעינ עושה מעשה עמ ,וא עשה
תשובה חייב .וא אחד נגמר דינו להריגה וחבירו הכהו ,א דעשה תשובה מ"מ פטור
הואיל והול למיתה ,דדרשינ בעמ במקוי שבעמ ,וכ הוא בסנהדרי ור"מ ש .ונראה
לי ,כיו דדרשינ בעמ המקוי בעמ ועל כ בנגמר דינו פטור דהול למות כמו שפירש
רש"י ,א"כ ג על הטריפה אינו מוזהר בלאו הזה ,כיו דאינו חי והול למות ,ועיי תוס'
ש ע"ח ע"א ד"ה ההורג ,גבי הורג את הטריפה דפטור א למא דסובר )בחולי מב(.
טריפה חיה דמ"מ סופו למות מאותה חבלה ,עי"ש ,מכל שכ למאי דקיימא ל טריפה
אינה חיה ,וא אד טריפה אינו חי ,א"כ נראה לי דאי לוקי א חבל בטריפה ,וכיוצא
בזה כתבתי לקמ פרשת קדושי ]מצוה ר"ס אות כ"א[ לעני קללה ,עי"ש .וכל מה שכתבנו
עד כא הוא בהכאה שאי בה שוה פרוטה לעני מלקות ,ולעני תשלומי ביש בה שוה
פרוטה יבואר אי"ה בסמו.
mitqep mipeir +

_

 ìהאם המכה רשע חייב לשלם לו ה' דברים?

במפרשי הש"ס סנהדרין פה מצאנו שיטת רבינו דוד ואחריו בחי' הר"ן שמפני שאינו עושה מעשה עמך

לא הותר לנו ממונו ,ורק בהכאה שאין בה שוה פרוטה מוזכר שפטור אבל אם יש בהכאה ש"פ חייבים
לשלם לו .וע"ע בעל המאור וראב"ד על הרי"ף שם שגם ס"ל כך,

וגם החפץ חיים ב"לקוטי הלכות" )מכות פ"א בסוגיא דהאב גולה ע"י הבן ז .בדפי הספר עין משפט אות

ק'( כתב :ולדינא לע"ע לא מצאתי בהדיא אם מקשינן הכאה לקללה למי שאינו עושה מעשה עמך
ובסנהדרין פה :אית בזה פלוגתא דתנאי ,ולענ"ד נראה דמקשינן דמוכיח שם הגמרא ממשנה דסברא

דמקשינן עיי"ש ,ולכאורה הלכה כסתם משנה ,וזה דוקא לענין הכאה שאין בה שוה פרוטה דלית בזה

חיוב ממון ורק הלאו דלא יוסיף ,אבל אם יש בזה חיוב ממון אפשר צריך לשלם לו עיין בעבודה זרה
דף כו :עכ"ל.

 .37להעיר דבריטב"א מכות יב מבואר דשוגג אינו בכלל אינו עושה מעשה עמך.
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וע"ע חשק שלמה מכות כג) :נדפס בסוף המס'( שכ"כ והוסיף הסבר :דלא גרע משורו ,דמה לי אם חבל
בגופו ומה לי אם חבל בממונו" ,אח"כ מצאתי סברא זו בהגהות סמ"ק לר"י צייטליש לאוין פ"ד עיי"ש.
ומצד שני יש סוברים שפטורים גם מממון :שיטת ספר היראים כמובאר בקובץ שיעורים ??? ,ועוד??.

==

בשיעורו של הגרז"נ גולדברג דן בנושא זה באריכות עיי"ש וכדאי לתמצט את מאמרו.

=== ìכאן צ"ע עיין מהודרא קמא == מותר להכותו רק על חטאו

לציין לשיטת אבני נזר שדוקא אם הוא רשע בענין נתינת מכות אז אומרים שכלפיו אין איסור להכותו

אבל אם חוטא בשאר עבירות אין היתר להכותו ,וכן מפרש תוס' ריש פ"ד בענין קללת מי שפרע שהיות
שאינו עומד בדיבורו לכן מותר לקללו ע"י דיבור אסור .כעין סברא זו בפני יהושע ב"ק צד לענין אביו

רשע שרק באותו דבר שגזל או לקח רבית אין הבנים חייבים לכבדו אבל בדברים אחרים עדיין חייבים.

 ìאינו עושה מעשה עמך באיזו עבירות מדובר?

האם גם בטול עשה או לאו שאין בו מלקות ,מנחת סולת ח"א עמ'  ,34וע"ע ????

 ìבענין כיבוד אביו רשע

==לבדוק אם מדובר במצות כיבוד או גם על איסור הכאה== דברי רבי חיים בן עטר ב"ראשון לציון"

)צו (:וכן ב"אור החיים" ריש פרשת קדושים שדייק ברמב"ם שדוקא אם אביו רשע לשעה כגון שעבר
עבירה וכעת אינו ממשיך ברשעתו אלא שיש בידו עבירה של תורה צריך לכבדו ולירא ממנו ,אבל אם

הוא רשע גמור וממשיך בדרכו שמסתמא אין לחוש שמא יצרו תקפו אלא הבאיש ריחו לגמרי ועובר

על עבירות שבאות לידו ,אינו צריך לכבדו] .נעתק ביביע אומר ח"ח יו"ד סי' כ"א[
אגרות משה יו"ד א' סי' קל"ד.

אריכות בשלטי גיבורים ברי"ף סנהדרין ועיין ש"ס עוז והדר בהגהות הב"ח שם בארוכה וגם בדברי כנסת

הגדולה שמביא ומפלפל בדבריו.
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 +פרק ח :חובל בעצמו _
האם גם בחובל בעצמו עובר בלאו דלא יוסיף? את"ל שאין כאן איסור הכאה מן התורה

האם יש איסור דרבנן או איסור בל-תשחית? בב"ק צא דנה הגמרא לענין פטור מתשלומים
ומה בנוגע לאיסור הכאה? נושא זה קשור גם למתבאר בפרק שלאחריו )פ"ט( האם אפשר
לתת רשות לאדם להכות אותו עיי"ש..

`v-:v `nw `aa
משנה) :דף צ... (:ומעשה באחד שפרע ראש האשה בשוק באת לפני רבי עקיבא
וחייבו לית לה ארבע מאות זוז .אמר לו רבי ת לי זמ ונת לו זמ .שמרה עומדת
על פתח חצרה ושבר את הכד בפניה ובו כאיסר שמ ,גילתה את ראשה והיתה
מטפחת ומנחת ידה על ראשה ,העמיד עליה עדי ובא לפני רבי עקיבא ,א"ל לזו
אני נות ד' מאות זוז ,א"ל לא אמרת כלו החובל בעצמו א על פי שאינו רשאי
פטור ,אחרי שחבלו בו חייבי ,ובקוצ נטיעותיו א על פי שאינו רשאי פטור,
אחרי חייבי.
גמרא) :דף צא (.שמרה עומדת על פתח חצירה וכו' .והתניא ,אמר לו ר' עקיבא
צללת במי אדירי והעלית חרס ביד ,אד רשאי לחבל בעצמו .אמר רבא לא
קשיא כא בחבלה כא בבושת .והא מתניתי בבושת הוא )דף צא (:וקתני החובל
בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור .הכי קאמר ליה לא מבעיא בושת דאד רשאי
לבייש את עצמו ,אלא אפי' חבלה דאי אד רשאי לחבל בעצמו ,אחרי שחבלו
בו חייבי.
ואי אד רשאי לחבל בעצמו ,והתניא יכול נשבע להרע בעצמו ולא הרע
יהא פטור ת"ל )ויקרא ה( להרע או להטיב מה הטבה רשות א הרעה רשות,
אביא נשבע להרע בעצמו ולא הרע .אמר שמואל באשב בתענית .דכוותה גבי
הרעת אחרי להשיב בתענית ,אחרי מי מיתיב להו בתעניתא ,אי ,דמהדק
להו באנדרונא .והתניא איזהו הרעת אחרי ,אכה פלוני ואפצע את מוחו.
אלא תנאי היא ,דאיכא למ"ד אי אד רשאי לחבל בעצמו ,ואיכא מ"ד אד
רשאי לחבל בעצמו.
מא תנא דשמעת ליה דאמר אי אד רשאי לחבל בעצמו .אילימא האי תנא
הוא דתניא )בראשית ט( 'וא את דמכ לנפשותיכ אדרש' ,ר' אלעזר אומר
מיד נפשותיכ אדרש את דמכ ,ודלמא קטלא שאני ,אלא האי תנא הוא,
דתניא מקרעי על המת ולא מדרכי האמורי ,אמר רבי אלעזר שמעתי שהמקרע
על המת יותר מדאי לוקה משו בל תשחית ,וכ"ש גופו ,ודלמא בגדי שאני,
דפסידא דלא הדר הוא .כי הא דרבי יוחנ קרי למאני מכבדותא ,ורב חסדא
כד הוה מסגי ביני היזמי והגא מדלי להו למאניה ,אמר זה מעלה ארוכה ,וזה
אינו מעלה ארוכה.
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אלא האי תנא הוא ,דתניא אמר ר"א הקפר ברבי מה ת"ל )במדבר ו( 'וכפר
עליו מאשר חטא על הנפש' וכי באיזה נפש חטא זה ,אלא שציער עצמו מ
היי ,והלא דברי ק"ו ,ומה זה שלא ציער עצמו אלא מ היי נקרא חוטא
המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה.

 ,äøîù :é"ùøהמתי לה עד שראתה עומדת על פתח חצירה ,ïîù øñéàë åáå .שמ קנוי
באיסר ,éàùø åðéàù ô"òà .כדמפרש טעמא בגמרא וכ קוצ בנטיעות אי רשאי
דעובר בבל תשחית ) ,íéøéãà íéîá úììö (.àö óãכלו' יגעת לפטור עצמ ולא העלית
ביד כלו שברי חרסי אי ראוי לכלו ,äìáç .אי רשאי,úùåá àéòáî àì (:àö óã) .
דהואיל ואד רשאי לחבול בעצמו כי בייש בעצמו וביישו ביה אחרי לא מפטרי בהכי.
 ,åîöòá ìáåçä 'éôà àìàחבלה ממש דאי רשאי בה ואיכא למימר הואיל ומקולקל הוא
דאי מקפיד לא נחייבו אחריני עלוי' אפ"ה חייבי .

>˜<‰Ï

 ,úåùø äáèä äîבשבועות )כז( מפרש ליה לקרא דלא מתוק אלא בדבר הרשותäéúååëã .
 ,íéøçà úòøä éáâדקתני הת יכול נשבע להרע לאחרי ולא עשה יהא חייב ת"ל להרע
או להטיב מה הטבה רשות ,בשבועות ש( כו' ,åäì ÷ãäîã .סוגר בחדר ואי לה מה
לאכול ,ùåøãà íëéúåùôðì .מיד עצמכ אדרוש ,åéìò øôëå .בנזיר כתיב ,ùôðä ìò .משמע
שחטא בנפש אד ,øáã ìëî .המסג עצמו בתענית.

 :øåèô éàùø ïéàù ô"òà åîöòá ìáåçä :úåôñåúתימה מאי חיוב שיי ואי פטור
ממלקות קאמר ע"כ הקוצ נטיעותיו אע"פ שאי רשאי פטור לאו היינו פטור
ממלקות דהא חייב משו קוצ אילנות טובות ואזהרתיה מואותו לא תכרות כדאיתא בפרק
בתרא דמכות )כב (.וצרי לדחוק ולומר פטור אע"פ שאי בו צד חיוב שאי חס על גופו
אחרי שחבלו בו חייבי ואחרי שקצצו נטיעה חייבי צרי לאוקמה כר"מ דאמר )כתובות
לב (:לוקה ומשל דלוקה משו לא תכרות אי נמי בדלא אתרו ביה.

 :àéä éàðú àìàכלומר ר' עקיבא דמתני' ורבי עקיבא דברייתא פליגי ושנויי דלעיל ליתנהו
והשתא ניחא דמשו דאמר תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא קבעי מא תנא דמתני' דאמר
אליבא דר' עקיבא אי אד רשאי לחבול בעצמו.

 :ïéòø÷î àéðúã àåä àðú éàä àìàוא"ת ומאי ס"ד השתא וכי על זה צרי להביא ראיה
דמקרע בגדי עובר משו בל תשחית ואור"י דאי מביא ראיה אלא שאסור לחבול אפי'
לצור כגו אשה שטפחה על ראשה וכ ההיא דא את דמכ שהרג את עצמו בשביל שו
דבר שירא וכ מקרע על המת זהו לצור.

 :úéçùú ìá íåùî øáåòוהא דאמר במו"ק )כד (.שמואל קרע עליה דרב תליסר אצטלי
דמילתא יש לומר דצורבא מדרבנ שאני ולא היה יותר מדאי.

 :ïééä ïî åîöò øòéöù àìàלכאורה משמע דבנזיר טהור נמי קאמר דנקרא חוטא בפרק
מי שאמר הריני נזיר מגלח )נזיר יט (.קסבר רבי אליעזר הקפר נזיר טהור חוטא והיינו טעמא
דכתיב קרא בנזיר טמא מפני ששנה בחטא וכ בפ"ק דנדרי )י (.ותימה דבפ"ק דנזיר )ג(.
פרי נזירות מילתא דעבירה ואמרינ ליה נאה ומשני אפי' לרבי אליעזר הקפר דאמר נזיר
חוטא הוא ה"מ טמא דאיידי דבעי מיסתר דלמא אתי למעבר על נזירותיה אבל נזיר טהור
לאו חוטא קרי ליה ואור"ת דהא דקאמר דלא הוי חוטא היינו שמצוה גדולה מ העבירה
דמצוה לידור כדאמר )ריש סוטה( הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מ היי ומכל מקו
קצת יש חטא מידי דהוי אמתענה תענית חלו בשבת שקורעי גזר דינו ונפרעי ממנו
תענית של שבת מאי תקנתיה ליתיב תענית לתעניתא שהמצוה גדולה מ העבירה וה"ק
בנזיר אפי' ר' אליעזר דאמר נזיר חוטא ה"מ נזיר טמא שהוא עיקר חוטא אבל נזיר טהור
לא חשיב רבי אליעזר כ"כ חוטא.
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 :àé úéðòú 'ñî :úåôñåúאמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא .וקשיא דאמרינ
בפרק החובל )צא( החובל בעצמו רשאי אבל אחרי שחבלו בו חייבי ,ומפרש
הת הא דקאמר החובל בעצמו רשאי אמר שמואל ביושב בתענית ,אלמא משמע דשמואל
קאמר דיושב בתענית לא נקרא חוטא .ויש לומר דודאי הוי חוטא כדאמרינ הכא מקל
וחומר מנזיר ומה נזיר שלא ציער עצמו אלא מיי וכו' ,אבל מכל מקו המצוה שהוא
עושה התענית גדול יותר מ העבירה ממה שהוא מצער נפשו ,דמצוה לנדור כדאמרינ
)סוטה ב (.הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מ היי  ,ומכל מקו יש קצת חטא מידי דהוה
אמתענה תענית חלו בשבת דקורעי גזר דינו ונפרעי ממנו תענית של שבת ומאי תקנתיה
ליתב תעניתא לתעניתיה .38
] :á"ò åì úåòåáù 'ñîבגמ' שם כתוב והמקלל עצמו ...עובר בלא תעשה,
:úåôñåú
דכתיב )דברים ד( רק השמר לך ושמור נפשך מאד[ ,ãàî êùôð øåîùå ,תימה
בקללה דברי הכל חייב ובחובל עצמו איכא פלוגתא )ב"ק צא (:חבלה נמי תיפוק ליה מהאי
קרא או מוהשמרו מאד לנפשותיכ .ועוד תימה דבפרק ד' מיתות )סנהדרי סו (.דחיק
לאשכוחי אזהרה למקלל אביו מנשיא וחרש ודיי ליגמר ממקלל עצמו וי"ל דאי לאו
דאשכחנא אביו לא הוה גמרינ בעצמו מה שלא מצינו שאסור בחבירו.
וכתב ש ב íééç íéîלפר"ח :תוד"ה ושמור נפש וכו' ,חבלה נמי תיפוק ליה וכו' ,ואני
תמה עליה דחבלה לא נפיק מהני קראי דקטלא שאני והכי דחי תלמודא בפרק החובל
וצ"ע.

 .øåèô éàùø ïéàù ô"òà åîöòá ìáåçä :à"áùøתימה מאי חייב ומאי פטור שיי
במחבל בעצמו ,ואי לומר פטור ממלקות חדא דפטור דומיא דאחרי שחבלו
בו קאמר ומאי חייבי דמי תשלומי חבלה א פטור מדמי חבלה משמע ,ועוד אי ממלקות
קאמר א"כ הא דקתני בקוצ נטיעותיו אע"פ שאי רשאי פטור ממלקות נמי קאמר ,וא"א
לומר כ דקוצ נטיעותיו בר מלקות הוא ואזהרתיה מלא תשחית את עצה כדאיתא במכות,
וי"ל דה"ק הוא שחבל בעצמו או שקצ נטיעותיו אע"פ שאי בו צד חיוב אחרי שחבלו
בו או שקצצו נטיעותיו חייבי .והא דקתני אחרי שקצצו חייבי ר"מ היא דאמר לוקה
ומשל ,וא"נ בשלא התרו בו וכמ"ד חייבי מלקות שוגגי ודבר אחר חייבי ,הא לר"ל
דאמר )כתובות לד (:פטור ע"כ ר"מ היא ,כנ"ל.
אלא האי תנא הוא דתניא מקרעי על המת כו' .וא"ת אי מהאי ק"ו מאי קאמר מא תנא
הא כו"ע היא דמקרעי בגדי עוברי על בל תשחית ,ותירצו בתוס' דמייתי ראי' מק"ו
מקריעה שהיא לצור כגו במת שאע"פ שעיקר הקריעה מצוה ומי שהוא מקרע יותר מדאי
נהנה בו שעושה נחת רוח ליצרו ואפ"ה אסור וכ"ש מחבל עצמו.
אלא שציער עצמו מ היי  .מכא משמע דר"א הקפר אפילו בנזיר טהור קאמר וכ מפורש
בפ"ק דנדרי דנזיר טהור חוטא הוא .ואיכא למידק דבפ"ק דנזיר אמרינ דאפילו ר' אלעזר
הקפר דאמר נזיר חוטא הוא ה"מ נזיר טמא דאיידי דבעי מסתר דלמא אתי למעבר על
נזירותי' אבל נזיר טהור לאו חוטא קרי ליה ,ור"ת ז"ל תיר דהא דקאמר הת נזיר טהור
לאו חוטא קרי ליה היינו שהמצוה גדולה וחמורה מ העבירה ,שמצוה לידור וכדאמר
הרואה סוטה בקלקולה יל ויזיר עצמו מ היי ומ"מ מקצת חטא יש שציער עצמו מ
היי  ,מידי דהוי אתענית חלו בשבת דאמרינ שקורעי לו גזר דינו ונפרעי ממנו מתענית
של שבת מאי תקנתיה ליתיב תעניתא על תעניתיה.
 .38עיין מש"כ השל"ה פרשת נשא בדרך חיים תוכחה מוסר ,ובדברי גבורות ארי בסמוך.
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... :æèøú ïîéñ à"ç :à"áùøä ú"åùודקא קשיא ל הא דתניא פרק שבועות שתי
בתרא )כז( יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע יהא פטור תלמוד
לומר להרע או להיטיב .והא חובל בעצמו דאורייתא הוא כדאיתא פרק החובל ,וסבירא ל
דנשבע להרע לעצמו היינו שנשבע לחבול לעצמו מדאמר הרעת דאחרי היכי דמיא אכה
את פלוני ואפצע את מוחו .לא היא דנשבע להרע לעצמו היינו נשבע שלא יאכל ,ותדע
ל מדקבעי הרעה דאחרי היכי דמיא ,ומאי דקאמרינ כל )יכול??( להרע לעצמו אלא
דמשו דלעצמו ליכא אלא נשבע שלא יאכל.
 :ö ÷"á :éøéàîומעשה באחד שפרע ראש האשה בשוק ובא לפני ר' עקיבא וחייבו
בארבע מאות זוז ואמר לו ת לי זמ ונת לו והמתי לה עד שמצאה עומדת
על פתח חצרה ושבר פ אחד שלו בפניה ובו כאיסר שמ ומרוב כילות שלה גלתה את
ראשה והיתה מטפחת ידיה בשמ והיתה מנחת על ראשה שתשאב השמ בשערה ובביתה
תצניענו וזה היה בקי בכילות וזילות שלה ,וכיו להראות שאינה חוששת לבושת ,ובא לפני
ר' עקיבא ואמר לו לזו אני נות ארבע מאות זוז .ויש מפרשי שהפ היה שלה ,ולצער
השבירה ושפיכת השמ היתה מצטערת ,וגלתה את ראשה וטפחה עליו מלשו נשי
מטפחות ,ומכל מקו לשו 'מנחת על ראשה' יורה כפירוש הראשו .

ובא לפני ר' עקיבא ואמר לו לזו אני נות ארבע מאות זוז ואמר לו ר' עקיבא לא אמרת
כלו שהחובל בעצמו א על פי שאינו רשאי פטור מ המלקות ,ואפילו התרו בו ואי
צרי לומר שפטור מממו  ,ואחרי שחבלו בו חייבי ,וכ הקוצ נטיעותיו א על פי
שאינו רשאי פטור ואחרי שקצצו לו חייבי .וא לעני בושת כ  ,שא הוא מבייש בעצמו
לא נתמעט די המבייש בכ ,ומכל מקו הלכה כתנא קמא ולעני בושת הכל לפי המבייש
והמתבייש כמו שבארנו ,ושאר המשנה הלכה היא.
]ש צא (:זה שבארנו במשנה שאי אד רשאי לחבול בעצמו ,מ התורה הוא ,שנאמר
'א את דמכ לנפשותיכ אדרוש' ,ושמא תאמר דוקא בהריגה הא בחבלה מני  ,תלמוד
לומר 'וכפר עליו מאשר חטא על הנפש' וכי באיזו נפש חטא אלא מפני שציער עצמו על
היי  ,והלא דברי קל וחומר ומה זה שלא ציער עצמו אלא מ היי נקרא חוטא המצער
עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה ,ומכל מקו לעני בשת ופחיתות א אינו קפיד על
עצמו ומפחית ומבייש את עצמו רשאי.

א על פי שאמרו אי אד רשאי לחבול בעצמו ,א נשבע שיחבול עצמו ,שבועה חלה
עליו ,עד שא לא חבל לזמ שקבע לעצמו חייב משו שבועת בטויäøåîâ äåöî åæ ïéàù ,
 íéøôåñ éøáã àìàוהמקרא אינו אלא אסמכתא  ,39וכבר ביארנו במקומו שכל שהוא איסור
סופרי שבועת בטוי חלה עליו ואינו נקרא נשבע לבטל את המצוה ,ומכל מקו א נשבע
לחבול באחר כגו שאכה את פלוני ואפצע את מחו או אקללנו ואגזול את ממונו או אמסרנו
לאנס או למלכות ,אפילו היה בידו לעשות ,פטור מפני שהוא מוזהר בתורה בהדיא שלא
לעשות כ ככתוב לא יוסי.

נשבע שיסג את עצמו וישב בתענית שבועה חלה עליו ,נשבע שיושיב אחרי בתענית
כגו שיצניע בבתי כלאי ולא יניח להביא לה לאכול ,אי שבועה חיה עליו ,וכ כל
כיוצא בזה כמו שיתבאר במקומו.
 .39ובשבועות לא :כתב המאירי :וכן ביארנו ממ"ש למטה בנשבע להרע לעצמו ששבועה חלה עליו אפילו
נשבע שיחבול בעצמו אע"ג שחבלת עצמו אסורה וכמו שאמרו שחהובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור,

ונמצא שבועה חלה עליו ,הואיל ואינו איסור תורה להדיא".
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כש שאי אד רשאי לחבל בעצמו כ אינו רשאי להשחית את ממונו ,וא בקריעת כלי
על המת שהוא רשאי כמו שאמרו מקרעי על המת ואי בזה משו דרכי האמורי ,א קרע
יותר מדאי עובר משו בל תשחית ,והוא במכת מרדות מדבריה ,וזה שאמרו בכא לוקה
משו בל תשחית פירושו מכת מרדות.

:ä"îø

 ,'åëå äéðàî éìãî äåä éöå÷ éðéá éâñî äåä éë àãñç áøשמעית מינה דאד רשאי
לחבול בעצמו ואינו רשאי לאבד ממונו וקיימא ל כרב חסדא דבתרא הוא ,40
הרמ"ה ז"ל בפריטיו :שטמ"ק ב"ק כא .

... :âë úåòåáù :ï"øä éùåãéçונ"ל שאי אנו צריכי לכל זה ,דאפילו לרב יוחנ דאמר
חצי שיעור אסור מ התורה ,שבועה חלה עליו ,דכל דליתיה מפורש
מ התורה בעשה או בלא תעשה לא מקרי מושבע ועומד לעני שלא תחול שבועה עליו,
ויש לי ראיה לדברי מדאמרינ לקמ בפרקי )כז (.דנשבע להרע לעצמו חייב משו שבועת
בטוי ,והרעת עצמו דומיא דהרעת אחרי היא ,דהיינו אכה את פלוני ואפצע את מוחו,
והכי אמרינ בב"ק בפרק החובל ,ובכה"ג בעצמו אינו רשאי ,דהכי תנ בפרק החובל
שהחובל בעצמו פטור אע"פ שאינו רשאי ,ומוכחינ הת בפרק החובל בגמ' דאינו רשאי
מדתני רבי אלעזר הקפר ברבי אומר מה ת"ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באי זו
נפש חטא זה אלא מפני שציער עצמו מ היי  ,אלמא אע"ג דאסור מ התורה לחבול בעצמו,
כיו דלאו עשה ולא תעשה הוא בהדיא אלא מדרשא אתי ,חילא שבועה עליה,
ולא שיהא רשאי לחבול בעצמו אע"פ שנשבע ,דהא אפילו דרבנ דוחה של תורה בשב
ואל תעשה כל שכ איסור של תורה ,שאי אומרי לו לאד עמוד וחטא בידי לקיי
שבועת ,אלא דא לא חבל בעצמו חייב קרב שבועה ,כיו שאי באיסור חבלה לא תעשה
מפורש ,הכא נמי בחצי שיעור אע"ג דלר"י אסור מ התורה מ"מ כיו שאי בו לאו מפורש
אלא מדרשא קאתי כדאיתא בפ' בתרא דיומא ,א נשבע לאוכלו ולא אכלו חייב קרב
שבועה אע"פ שאינו רשאי לאכלו ,וכמו שכתבנו,
וכיו שהכרענו דאפילו לר"י משכח"ל בחצי שיעור בה  ,כ"ש דמשכחת לה בלאו ,מעתה
אי אנו צריכי לידחק באות תירוצי שהזכרנו למעלה ,דודאי רבי יוחנ אי לאו משו
טעמא דמוקי לה כדברי הכל מצי מוקי לה בחצי שיעור כר"ל ,ומשכחת לה בי בלאו בי
בה וכמו שכתבתי ,וההיא דאמר ביומא לר"ל דכיו דאית ליה התר מ התורה מחייב עליה
קרב שבועה ,דמשמע דאי לית ליה התר מ התורה לא מיחייב ,לרוחא דמלתא נקט לה,
משו דלר"ל אית ליה התר מ התורה ,אבל אה"נ דכל דלית ביה עשה או לא תעשה
מפורש אע"פ שהוא אסור מ התורה כחצי שיעור לרבי יוחנ  ,מיחייב עליה קרב שבועה,
וכ מצאתי לרמב" ז"ל בפ"ה מהלכות שבועות כדברי שכתב שבועה שאוכל פחות מכזית
נבלה וטרפה חייב בשבועה.
אלא שעדיי אני מסתפק באותה ראיה שהבאתי ,דדילמא כי מרבינ לקמ הרעת עצמו היינו
משו דס"ל לההוא תנא דלקמ דאד רשאי לחבול בעצמו וכדקתני בההיא ברייתא דלקמ
שהרשות בידו ,דפלוגתא נינהו וכדאיתא בפרק החובל ,אבל לדיד דקיי"ל דאי אד רשאי
לחבול בעצמו וכסת מתני' דבפרק החובל לעול אימא ל דנשבע לחבול בעצמו פטור
משו שבועת בטוי.
 .40וכן הביא בשמו בטור חו"מ סי' ת"כ עיי"ש ולא כתוב מקורו ועיין כנה"ג >? במה שהציע ,ולפנינו הדבר
מפורש בשטמ"ק דקיי"ל כרב חסדא דבתרא וכו'] ,ולפי"ז אולי רק בחבלה חוזרת כעובדא דרב חסדא וצ"ע[
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אלא שראיתי לו לרמב" ז"ל שפסקה אפילו לדיד דקיי"ל דאי אד רשאי לחבול בעצמו,
דאלמא ס"ל לרב ז"ל דשהרשות בידו כולל שני דברי ,לומר שהוא ברשות עצמו להרע
לעצמו משא"כ בהרעת אחרי וכפשטא דברייתא דלקמ  ,וכולל נמי שהוא מותר וכדמשמע
בפ' החובל ,ואע"ג דבמותר לא קיי"ל הכי דמתני' דהחובל פליגא ,בעקר דינא דבהרעת
עצמו קיי"ל דחייב כיו דלא אשכח תנא ולא אמורא דלימא בהרעת עצמו דפטור ,שכ
כתב הרב ז"ל בפ"ה מהלכות שבועות :נשבע להרע לעצמו כגו שנשבע שיחבול בעצמו
אע"פ שאינו רשאי שבועה חלה עליו וא לא הרע חייב משו שבועת בטוי ,וכ נראה
לדעת הר"ר אלפס ז"ל שכתב בהלכותיו ההיא ברייתא דלקמ דמרבינ הרעת עצמו וכתב
משנתנו שבפרק החובל כפשטה ,נראה שה סומכי על מה שכתבתי כנ"ל ,ומעתה האי
בשלמא לרבי יוחנ אתי כפשטה.
 :åòøú ïîéñ :íéãéñç øôñכש שחייב אד על נזקי חבירו כ חייב על נזקי עצמו
שא הוא עצמו שרק וטש בפני עצמו ומתלש בשערו ומקרע את כסות
עצמו ומשבר את הכלי בחמתו ומפזר את מעותיו בחמתו פטור מדיני אד ודינו מסור
לשמי שנאמר )בראשית ט ה( וא את דמכ לנפשותיכ אדרוש.
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... :ê"ú 'éñ î"åç øåèהחובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור  41אחרי שחבלו בו חייבי.
כתב הרמ"ה שאינה הלכה אלא האד רשאי לחבול בעצמו .42

 :óñåé úéáש :לא החובל בעצמו א על פי שאינו רשאי ]פטור[ אחרי שחבלו בו חייבי,
משנה בפרק החובל )צ :(:ומ"ש בש הרמ"ה שאינה הלכה וכו' ,נראה שטעמו מדאמרינ
עלה בגמרא )צא (:ואי אד רשאי לחבול בעצמו והתניא יכול נשבע להרע לעצמו וכו'
ומסיק אלא תנאי היא דתניא אמר רבי אלעזר הקפר ברבי מה תלמוד לומר )במדבר ו( וכפר
עליו מאשר חטא על הנפש וכו' אלא שציער עצמו מ היי וכו' ומשמע ליה להרמ"ה
דבשו דוכתא לית הלכתא כרבי אלעזר הקפר .והרמב" בפרק ה' מהלכות חובל )ה"א(
פסק כסת מתניתי דאינו רשאי לחבול בעצמו:

 :ç"áש :כתב הרמ"ה שאינו הלכה אלא האד רשאי לחבול בעצמו ,נראה דטעמו מדמסיק
בפרק החובל דחובל בעצמו תנאי היא ומא דסבר אינו רשאי האי תנא הוא דתניא אמר
רבי אלעזר הקפר ברבי מה ת"ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו' ,ובסוגיא דפרק קמא
דשבועות )ח( משמע דרבנ הוא דפליגי עליה דרבי אלעזר הקפר וס"ל דקרא דוכפר לא
בא על החטא דאפילו נטמא באונס דלאו חוטא הוא לרבנ מביא קרב  ,ומאשר חטא על
הנפש הוי לרבנ לשו חסרו כמו והייתי אני ובני שלמה חטאי וכמו שכתבו התוס' לש
וכיו דרבנ פליגי עליה דרבי אלעזר הקפר יחיד ורבי הלכה כרבי.
 :àì óéòñ :ê"ú 'éñ î"åç ò"åùהחובל בעצמו ,אע"פ שאינו רשאי ]פטור*[ ,אחרי שחבלו
בו ,חייבי] * .הוספה מ"באר הגולה" וז"ל[ :כן הוא בגמ' ובהלכות הרי"ף ובפסקי הרא"ש] .ועיין
דרישה בסמוך[.

 .41כן הגירסא בטור דפוס ראשון ובדפוסים אחרים מילת פטור מוקף בסוגריים ועיין דרישה בסמוך.

 .42מקור דברי הרמ"ה עיין בשטמ"ק לעיל >?< עייש מילתא בטעמא והב"י והב"ח לא ראו דבריו שם:
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 :èð ïîéñ ç"ô ÷"á :äîìù ìù íéדי שאסור לחבול ולבייש עצמו בעבור צור
ממו  .ולהרוג עצמו אסור ,אפילו מתיירא שלא יעבירוהו על דת.
וק"ו שאסור לשחוט בניו בעת הגזירה .ולהצית הבית באש מותר .ואסור לקרוע על מת
יותר מדאי א לא לתלמיד חכ.
מסקינ בגמרא על דברי רבי עקיבא במתניתי שאמר א על פי שאי אד רשאי לחבול
בעצמו כו' ,והתניא ר' עקיבא אומר אד רשאי לחבול בעצמו ,ומשני הא דקאמר רבי
עקיבא שרשאי איירי בבושת ומתניתא שקאמרה אסור איירי בחבלה ממש ,וא שמעשה
דמתניתא שיבר הכד בפניה איירי בבושת ,מ"מ הכי קאמר ליה ר' עקיבא לא מיבעיא בושה,
שמותר אד לבייש בעצמו ,א"כ פשיטא שלא הפסידה דינה במה שביישה את עצמה וצרי
את לשל ,אלא אפילו חבלה שאי אד רשאי לעשות בעצמו ,משו בל תשחית ,אפ"ה
אי חבל בעצמו וחבלו בו ג כ אחרי חייבי .ומסיק תלמודא ,וכי אי אד רשאי לחבול
בעצמו והתניא יכול נשבע להרע בעצמו ,כגו לחבול ,ולא הרע יכול יהא פטור ת"ל להרע
או להטיב ,מה להטיב רשות א להרע רשות ,א"כ אביא נשבע להרע בעצמו ,ומסיק תלמודא
אלא תנאי היא חד תנא סבר אי אד רשאי ,וחד סבר רשאי.
ופירש התוס' )ד"ה אלא( הא דקאמר אלא תנאי ,היינו שחוזר מ שנויא קמא שחילק בי
חבלה לבושת ,אלא מתניתא שקאמר בש ר' עקיבא שאסור לחבול וברייתא שאמרה בש
רבי עקיבא שמותר לחבול בעצמו ,פליגי ותנאי היא ,תנא דברייתא סבר כברייתא דלעיל
מה הטבה רשות ,ותנא מתניתא סבר כהאי ברייתא ,דתניא אמר רבי אלעזר הקפר ברבי.
מה ת"ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא זה אלא שציער עצמו מ
היי  ,והלא דברי ק"ו ומה זה שלא ציער עצמו אלא מ היי נקרא חוטא המצער עצמו
מכל דבר ,על אחת כמה וכמה.
והנה פסק הטור )חו"מ ת"כ( בש הרמ"ה הא דאמרינ שאי אד רשאי לחבול בעצמו אינה
הלכה ,ומסתמא שסבר הלכה כברייתא דמה הטבה רשות ,שנאמר בהדיא שרשאי ,אבל
ברייתא דרבי אלעזר הקפר היא דרשה בעלמא ולא איירי בעניי חבלה כלל .ומכל מקו
אפילו לפי' הרמ"ה אינו מותר אלא לצור ,דאי לא לצור לכ"ע אסור אפילו להזיק בגדי
ושאר דברי משו בל תשחית ,כדפרי סתמא דתלמודא בפ"ק דקידושי )לב (.הא קעבר
משו בל תשחית ,וכ בפרק מפני )שבת קכט (.פרי כה"ג ,ומשני הת לצור גופא מותר
משו בל תשחית דגופא עדי ,וה"ה כמו שמותר להשחית ממו מחמת צור כגו הא
דחשיב דבפרק האורג )קה (:להטיל אימה בתו ביתו ,הכא נמי מותר לחבול בעצמו מחמת
צור אחר.
ולי נראה דהלכה כמתניתי שאסור לחבול ולבייש בעצמו ,דמתניתי עיקר לגבי ברייתא,
וכ הרי" והרא"ש לא הביאו רק המשנה ,וא"כ אפילו לצור אסור ,דהא מעשה דרבי
עקיבא לצור ממו היה ואפילו הכי אמר רבי עקיבא שאינו רשאי לחבול בעצמו ,וק"ו
חבלה ממש ,וכ האי קרא דרשינ בגמרא בהאי סוגיא א את דמכ לנפשותיכ אדרוש
אמר ר' אליעזר מיד נפשותיכ אדרוש ,היינו נמי שאסור להרוג את עצמו בשביל שו דבר
שירא ,וכ פסק ר"י להדיא )תוד"ה אלא(.
 ìלהמית עצמו מחשש עינויים ביד גוים

ונראה אפילו א נתפס בידי גוי ומתיירא שלא יענו אותו עד שיעבוד ע"ז ,מ"מ לא ימית
את עצמו ויסבול כל העינויי לפי כחו ,והבא לטהר מסייעי לו ואולי יכול לקבל הענויי.
וא שאמרינ )כתובות לג (:אלמלא נגדינהו לחנניא מישאל ועזריה כבר פלחו לצלמא ,הלא
פירש התוס' )ש ד"ה אילמלי( משו דהצל דנבוכדנצר אינו עשוי אלא לכבוד המל ולא
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היה ע"ז ממש אבל א היה ע"ז ממש ח"ו שלא היו מקבלי העינוי ,דהא ר' עקיבא היו
סורקי את בשרו במסרק של ברזל ואמר כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה אימתי יבא
לידי ואקיימנה בכל לבב ובכל נפש ,וג"כ אי דר מלכות לענות אותו על שיעבוד ע"ז
אלא דני אותו או בשריפה או במיתה חמורה ,וא"כ יהרג ואל יעבור ,וזה אינו קרוי חובל
בעצמו ,כמו שכתב הרא"ש בפרק אי מעמידי )ע"ז פ"ב סימ ט'( שאי קרוי חובל בעצמו
כשמניח עצמו ליהרג כו' ,אבל בעצמו פשיטא אסור.
וכ מצינו להדיא בפ"ק דע"ז )יח (.גבי ר' חנינא ב תרדיו שא"ל תלמידיו ר' פתח פי
ותכניס בו האש ותצא נשמת במהרה ,אמר מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבול בעצמו,
אבל בקש לאחרי לקרב מיתתו .ומ"מ א מתיירא שלא יענו אותו על יהודי אחרי.
ויאבדו ח"ו כמה נפשות מישראל ,כמו שיש מקצת מושלי על דבר שקר שמעני יהודי
אחד על הכלל ,ואחד יאבד בעו"ה הרבה ,מותר להרוג בעצמו ,ואולי שאול ע"ה כיו על
זה שנפל על חרבו )ש"א לא ד( ,שסבר א יפול חי ביד יתעללו בו ויענו אותו ומסתמא
בני ישראל לא יכולי לראות ולשמוע בצרת המל ולא יעמדו על נפש מלנקו נקמתו
ולהצילו ויפלו כמה רבבות מישראל ,והוא כבר ידע שנגזרה עליו הגזירה שלא ימלט מה.
ועל זה אמר קרא פ יבואו הערלי ודקרני ,כלומר שבסו ידקרוני וממיתי אותי ויתעללו
בי קוד מיתה ,ולפקוח נפש אחרי מותר לחבול בעצמו .וג אפשר משו כבוד מל
משוח ה' ,שאי ראוי שימות בידי הערלי ויעשו בו מיתת עינוי ובזיו והוא חילול ה' בדת
אמונתנו.

א שמצאתי כתוב בש הריטב"א ז"ל וז"ל :הא דאמרינ בהגדה דר' חנינא ב תרדיו
מוטב שיטלנה מי שנתנה ולא אחבול בעצמי ,כתוב בגליוני התוספות שהיה אומר ר"ת ז"ל
היכא דמתיירא שלא יכריחוהו לעבור על דת מותר לחבל בעצמו ,והכי איתא במדרש )ב"ר
ל"ד ,י"ט( כתיב א את דמכ לנפשותכ אדרוש ,מכא אזהרה לאד שלא יחבול בעצמו,
יכול אפילו כשאול מל ישראל ,ת"ל א מיעוט ,פירש שחבל בעצמו מפני שהיה מתיירא
שמא יעבירוהו על דת ,דבכה"ג שרי ,ומכא לומדי לשחוט הנערי בגזירות מפני העברת
דת ,ע"כ מצאתי בגליוני התו' .וה דברי שצריכי תלמוד ועיו אלא שכבר הורה זק ,
ושמענו בש גדולי צרפת שהתירו בו הלכה למעשה עכ"ל.

אבל כבר מוכח מדעת ר"י )תוד"ה אלא( שאינו ,שכתב אסור להרוג את עצמו מפני שירא,
ומדכתב סת שירא ,משמע אפילו מיראת שמי שלא יעבורוהו על דת .וכ הרא"ש )ע"ז
ש( לא התיר אלא להניח עצמו ליהרג וזה אינו קרוי חובל בעצמו אבל לא שיחבול בעצמו.
וג דעת שאול לא היה כ כמו שכתב ,דא"כ לא היה רוצה לקיי המקרא בכל לבב ובכל
נפש כמו ר' עקיבא שהיה מצטער על זה ,וג לישנא דקרא לא משמעת כלל משו
שיעברוהו על דת אלא שלא יעללו בו לצערו ולענות אותו ,כמו שנאמר פ יבואו הערלי
ויתעללו בי .ואפשר שהוא מפרש ויתעללו בי על עבירות ועל זה היה מתיירא ,הלא אמר
ודקרני ,וזה עניי מיתה ,וכ תרגו יהונת וקטלוני ,אלא הוא מטעמא שכתבתי ,ועל זה
מיעט במדרש לעיל א לנפשותיכ ,אבל לא כיו המדרש שהיה שאול עושה מפני העברת
דת.
וק"ו שאסור בשעת הגזירה לשחוט את בניו ,כדי שלא יטמאו אות בשמד .כי אפילו
בעצמו אי אד רשאי לחבול ,ק"ו באחרי .ומסתמא א )אינ( ראוי וזוכי לכ יחזרו
מעצמ  ,ועכשיו ה אנוסי ,ופטורי לגמרי ,וג"כ רוב האנוסי חוזרי אחר כמה שני.
ולפעמי בניה חוזרי.

ומ"מ יכול להצית את הבית כדי שישרפו הוא ובניו בעת הגזירה ,וזה אינו קרוי חובל
בעצמו אלא כמו שהניח עצמו ליהרג ,וזהו מותר ,ור' חנינא ב תרדיו נמי ביקש לקרב
מיתתו ,רק שלא רצה לעשות בגופו כגו לפתוח פיו ולקבל האש ,דהוי כחובל בגופו ממש.
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 :êú 'éñ î"åç :äìåãâä úñðëאות ט] .טור :החובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור...
כתב הרמ"ה שאינה הלכה אלא האד רשאי לחבול בעצמו ,וכתב
הב"י [:ומשמע ליה להרמ"ה משו דוכתא דלית הלכתא כר"א ב הקפר וכו' .נ"ב ,הב"ח
מצא מקו דלית הלכתא כר"א ב הקפר .אמר המאס :ומה בכ נהי דלא קי"ל כר"א ב
הקפר שאי אד רשאי לצער נפשו מ"מ לחבול בעצמו אינו רשאי כסת מתניתי  ,וכי
קאמרינ תנאי היא ומוקמינ לר"א ב הקפר כמ"ד דאי אד רשאי לחבול בעצמו היינו
במכ"ש דא אינו רשאי לצער עצמו כ"ש דאינו רשאי לחבול בעצמו ,אבל א יסבור איזה
תנא או אמורא דאד רשאי לצער בעצמו אינו מוכרח שיסבור דאד רשאי לחבול בעצמו
דאפשר דיסבור דלצער רשאי אבל לחבול אינו רשאי.
והנראה בעיני שטע הרמ"ה ז"ל דאד רשאי לחבול בעצמו הוא מכח ברייתא דפ"ג
דשבועות ומייתי לה בפרק החובל דתניא יכול נשבע להרע לעצמו ולא הרע שיהא פטור
]ת"ל[ להרע או להטיב ,והאי נשבע להרע לעצמו מתוקמא תלמוד בחובל בעצמו דומיא
דהרעת אחרי כדאמרינ בפרק החובל ,וכיו דה ברייתא ס"ל דאד רשאי לחבול בעצמו
אי משו לישנא דקאמר מה הרעה רשות וכו' ,אי משו דכיו דחזינ דחיילא עליו שבועה,
ואי אי אד רשאי לחבול בעצמו היכי חיילא עליו שבועה ,דלא ס"ל להרמ"ה ז"ל כסברת
הר" ז"ל דכל שאינו מפורש בתורה שבועה חלה עליו כותיה נקטינ .
י .והרמב" ז"ל בפ"ה מהלכות חובל פסק כסת מתני' דאינו רשאי לחבול בעצמו וכו',
נ"ב אמר המאס :דברי רבינו המחבר והר" ז"ל וכל הפוסקי המדברי בזה יש מקו
עיו ועיינתי עני נאות ליישב דבריה והד אותי לכ זכות ה' ידינהו לכ זכות ,וע
שאחר החפוש מצאתי רוב הדברי שעיינתי בתשובת מהר"ש חיו ]בני שמואל[ ז"ל סימ
מ"ג מ"ד ומ"ה ומ"ו ,ובספר משפט צדק ח"א סי' מ' ומ"א ,איני מונע עצמי לכתוב לע"ד.
ראש לחלי איכא לאתמוהי בדברי רבינו המחבר ז"ל למה לא ציר להרי" ולהרא"ש ע
הרמב" ז"ל שהביאו בהלכותיה מתני' דהחובל בצורתה ,ואפשר מפני שאפשר לדחות
דלא הביאוה אלא אגב מה שהביאו חלוקה דהחובל באחרי כמ"ש מהר"ח ' ברו ז"ל
הובאו דבריו במהרש"ח ]שו"ת בני שמואל[ סי' מ"ד ,אבל הרמב" ז"ל כתב כ בפירוש,
וזה דעת הרשב"א ז"ל בתשובה ח"א סימ תרי"ו ,אלא שראיתי לו ש דברי תמוהי
והמה נפלאו ממני כתב וז"ל :ודקשיא ל הא דתניא בפרק שבועות בתרא יכול יהא נשבע
להרע לעצמו ולא הרע יהא פטור ת"ל להרע או להטיב והא חובל עצמו דאורייתא כדאיתא
בפרק החובל וס"ל דנשבע להרע לעצמו היינו שנשבע לחבול בעצמו מדאמר הרעה דאחרי
היכי דמיא אכה את פלוני ואפצע את מוחו לא היא דנשבע להרע לעצמו היינו נשבע שלא
יאכל ,ותדע ל מדקא בעי הרעה דאחרי היכי דמיא ,ומאי דקאמרינ כל להרע לעצמו
אלא משו דלעצמו ליכא אלא נשבע שלא יאכל ע"כ.
ותמיהא לי מילתא טובא דהא בפרק החובל הוה בעי שמואל לאוקמא ברייתא דיכול נשבע
להרע לעצמו דאשב בתענית והקשה לו דהרעה בעצמו דומיא דאחרי ומה הרעה דאחרי
אכה את פלוני א הרעה בעצמו כ  ,ואולי מפני קושיא זו כתב הראנ"ח ז"ל בח"ב סי'
ס"ב על תשובה זו ודברי הרשב"א ז"ל צ"ע ,וכבר מצאתי למהרש"ח ז"ל בתשובה סו
סי' מ"ה עמד על זה ברמז.
ומהר"ח ' ברו ז"ל רצה לתר שהרשב"א ז"ל דחה סוגיא דהחובל מקמי סוגיא דפרק
שבועת שתי בתרא ,ביאור דבריו שהרשב"א ז"ל סובר דמדקאמרי בפרק שבועת שתי
איזו היא הרעה דאחרי משמע דהרעה עצמו לאו היינו חובל בעצמו כסוגיא דפרק החובל,
וכיו דסוגיא דפרק שבועת שתי ס"ל דהרעת עצמו אינו דומה להרעת אחרי ק ליה
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תירו שמואל בהלכתא דיכול דנשבע להרע לעצמו דאשב בתענית קאמר .וזה דוחק גדול
דבשביל דקדוק א' דפרק שבועת שתי נדחה סוגיא מפורשת דפרק החובל דמסיק דהרעה
דעצמו דומיא דהרעה דאחרי ותנאי היא ,ועוד א הרשב"א ז"ל סבור דיש לדחות סוגיא
דפרק החובל מפני סוגיא דפרק שבועות שתי הו"ל לפרש כי לא דבר ריק הוא.
וראיתי להרמב" בפ"ה מהל' חובל פסק כסת מתני' דאי אד רשאי לחבול בעצמו,
ואילו בפ"ה מהל' שבועות נשבע להרע לעצמו כגו שנשבע לחבול בעצמו אע"פ שאינו
רשאי ,שבועה חלה עליו .ותימה דהוו תרתי דסתרי אהדדי ,דבפרק החובל מוכח דלתנא
דמתני' דאי אד רשאי לחבול בעצמו אי שבועה חלה עליו ,ולמ"ד שבועה חלה עליו,
אד רשאי לחבול בעצמו .וכ נראה ברור מתשובות הרשב"א בתשובה הנזכרת דא נשבע
לחבול בעצמו אי שבועה חלה עליו ,וכ נראה מדברי התוס' שכתבו דברייתא דנשבע
להרע לעצמו ס"ל דאד רשאי לחבול בעצמו.
ג על הרי" והרא"ש ז"ל יש לתמוה דבפרק שבועות שתי הביאו ברייתא דיכול נשבע
להרע לעצמו ,ובפרק החובל הביאו מתני' בצורתה .ומ"ש בתשובות מהרש"ח בש מהר"ח
' ברו דהרי" ז"ל דעתו כדעת הרמ"ה ז"ל דאד רשאי לחבול בעצמו ,ובפרק החובל
לא כתב מתני' דהחובל בעצמו דיכול נשבע להרע לעצמו אלא אגב נשבע לאחרי ,ולפי
זה ג הרא"ש ז"ל דעתו כ  ,אי זה מ המוב .

ג עמש"כ הר" ז"ל בפ"ג דשבועות יש לי גמגומי ואי דעתי להארי בזה שכבר עמדו
על דברי הר" הראנ"ח ז"ל ח"ב סי' ס"ב ומהרש"ח ז"ל בסי' מ"ג מ"ד מ"ה ,ולא יכולתי
כעת לעמוד על כונת דבריה לא אכתוב פה מה שכתבו הרבני הנזכרי זולת מה שיראה
לענ"ד ואפשר שדברי בכלל דבריה.

ודר כלל אני אומר שדעת מהר"ח ' ברו ז"ל שהרמב" והר" ז"ל קיימי בשיטה אחת
דאי אד רשאי לחבול בעצמו ואעפ"כ שבועה חלה עליו כיו דאתי מדרשא ולאו בפירוש
איתמר ,ודעת הרי" והרא"ש ז"ל כדעת הרמ"ה ז"ל דאד רשאי לחבול בעצמו ,אבל דעת
מהרש"ח ז"ל שהרי" והרמב" והרא"ש והר" ז"ל בשיטה אחת קימי דאע"ג דאי אד
רשאי לחבול בעצמו ,שבועה חלה עליו כיו דאתי מדרשא ,והאריכו בסי' הנז' כל אחד
ואחד לחזק דעתו.

ואני בעוניי א כי אי דעתי מכרעת נ"ל )דדברי( ]כדברי[ מהרש"ח ז"ל ,ומה שהוקשה
למהרש"ח בסי' מ"ג בש מהר" מלמד ז"ל דא כדברי הר" ז"ל דכל דאתי מדרשא
שבועה חלה עליו מאי פרכינ בפרק החובל ואי אד רשאי לחבול בעצמו והא תניא יכול
נשבע להרע לעצמו ולא הרע יהא חייב ת"ל להרע או להטיב וכו' ,ומאי קושיא אע"פ שאי
אד רשאי לחבול בעצמו שבועה חלה עליו כיו שאינו מפורש בתורה ,והוצר מהרש"ח
ז"ל לומר דדחינ סוגיא בפרק החובל כה קושיא משו קושיא דשבועות ,לדידי לא קשיא
מידי ,דאי כוונת המקשה לומר דכיו דאינו רשאי לחבול בעצמו אי שבועה חלה עליו
שהרי אפשר שלא יהא אד רשאי לחבול בעצמו מדברי סופרי דשבועה חלה לבטל דבר
מדברי סופרי כמ"ש הרשב"א ז"ל ורבי מהפוסקי ,ואי הוה ס"ל למקשה כשלא ]?דשלא[
לחבול בעצמו הוי איסורא דאורייתא והוה קשיא ליה היכי חיילא עליו שבועה לבטל מצוה
דאורייתא הו"ל להקשות כה"ג ואי אד רשאי לחבול בעצמו והתניא נשבע להרע לעצמו
וכו' ואי אינו רשאי היכי חיילא עליו שבועה והתניא וכו'.

 äàøð ïëìåדכבר ידע המקשה דאע"ג דאי אד רשאי לחבול בעצמו שבועה חלה עליו
מהטע שכתב הר" ז"ל ולכ לא הביא מתני' דנשבע לבטל את המצוה דהת מיירי בדבר
המפורש בתורה ולא אתי מדרשא ,אבל כוונת הקושיא היא מלשו המשנה דתני אע"פ
שאינו רשאי ,ואילו בברייתא קתני מה הטבה רשות א הרעה רשות ,אלמא דיש לו רשות
להרע לעצמו שלא כדברי תנא דמתנ' דקתני אע"פ שאינו רשאי .ומסוגיא דפ"ג דשבועות
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מוכח דרשות לגמרי מיירי ועוד דדוחק לומר דרשות דקאמר היינו מצוה שאינה מפורשת
בתורה ,ועוד הרעה דומיא דהטבה מה הטבה רשות לגמרי א הרעה רשות לגמרי ,ותיר
תנאי היא דה ברייתא דקתני מה הטבה רשות א הרעה רשות ס"ל דאד רשאי לחבול
בעצמו.
ובהכי ניחא מה שהוקשה למהר"ח ' ברו על דברי הר" ז"ל דאי ס"ל כתנא דאד רשאי
לחבול בעצמו מאי ק"ל במתני' דפרק החובל דההוא תנא ס"ל דאי אד רשאי לחבול
בעצמו ואי ס"ל כתנא דמתני' דאי אד רשאי לחבול בעצמו אי שבועה חלה עליו ,והיא
קושיא שהקשינו להרמב" ז"ל ,ובמש"כ ניחא ,דלעול ס"ל להר" כמ"ד דאי אד רשאי
לחבול בעצמו ואפ"ה שבועה חלה כיו שאינו מפורש בתורה דלא מוקמינ דפרק החובל
ברייתא דנשבע לעצמו כמ"ד רשאי לחבול בעצמו מטע דא אינו רשאי אי שבועה חלה
עליו אלא משו לישנא דתני הרעה דרשות כדכתבינ  ,ועיי בהראנ"ח ח"ב סי' ס"ב.
 ïéãîì åðéöîðדלדעת הרי" והרמב" והרמ"ה והרא"ש והר" ז"ל הנשבע לחבול בעצמו
שבועה חלה עליו ,דלדעת הרמ"ה משו דהוי רשות דהלכה כמ"ד דאד רשאי לחבול
בעצמו וזו היא דעת הרי" והרא"ש לדעת מהר"ח ' ברו ,ולדעת הרמב" והר" ז"ל
אע"ג דאי אד רשאי לחבול בעצמו כיו דאינו מפורש בתורה אלא דאתי מדרשא שבועה
חלה עליו וזו היא דעת הרי" והרא"ש לדעת מהרש"ח.
אבל הרשב"א בתשובה חולק וסובר דהא בהא תליא דאי אי אד רשאי לחבול בעצמו,
אי שבועה חלה עליו ,ואי אד רשאי לחבול בעצמו שבועה חלה עליו ,והלכה כמ"ד שאי
אד רשאי לחבול בעצמו וה"ה שאי שבועה חלה עליו ,וברייתא דקתני יכול נשבע להרע
לעצמו בנשבע שלא יאכל מיירי ,וסוגיא דהחובל יש ליישבה לדעת הרשב"א ז"ל דהמקש
היה סובר דהרעת עצמו דומיא דאחרי ,אבל לבתר דמסיק תנאי היא ,נהי דלמא דס"ל
דאד רשאי לחבול בעצמו דהיינו ברייתא דנשבע להרע לעצמו מוכרח לומר דהרעת עצמו
דומיא דהרעת אחרי ,אבל למא דס"ל דאינו רשאי לחבול בעצמו לא מתוקמא אלא בנשבע
שלא יאכל ,ולא שדעת הרשב"א ז"ל דה ברייתא דנשבע לעצמו מתוקמא בנשבע שלא
יאכל לכו"ע דלה ברייתא דס"ל דאד רשאי לחבול בעצמו מתוקמא בחובל בעצמו ,אלא
שכוונת הרשב"א לומר דלמ"ד אי אד רשאי לחבול בעצמו אי שבועה חלה עליו,
וכלל תירוצו הוא דאי אמרינ בפרק החובל דנשבע להרע לעצמו היינו כשנשבע לחבול
בעצמו הוא למ"ד דרשאי אד לחבול בעצמו דלמ"ד דאי אד רשאי לחבול בעצמו לא
מתוקמא אלא בנשבע שלא יאכל ,ואע"ג דצרי להיות הרעת עצמו דומיא דהרעת אחרי
כדקאמר בגמ' ,היינו קוד שנדע דאיכא תנא דס"ל דאי אד רשאי לחבול בעצמו ולהכי
הוה קשיא ליה דמכח הסברא הרעת עצמו דומיא דהרעת אחרי ומתני' דקתני אע"פ שאינו
רשאי לחבול בעצמו משבשבא היא כיו דמצינו לכו"ע דברייתא דאד רשאי לחבול בעצמו,
אבל לבתר דאשכח תנא דאי אד רשאי לחבול בעצמו ,עדיפא ליה לאוקמי ברייתא דנשבע
להרע בעצמו בנשבע שלא יאכל ,אע"פ שהוא דוחק לחלק הרעת עצמו מהרעת אחרי
מלאוקמא בנשבע לחבול בעצמו ויסבור דהשבועה חלה עליו.
וע שהדברי דחוקי ,לע"ד לא אשכחנא גונא אחרינא ליישב דברי הרשב"א א לא
שנאמר דהרשב"א לא היה גורס בפרק החובל על תירו שמואל דמוקי ליה באשב בתענית
מאי דמקשה בגמרא והתנאי איזהו הרעת אחרי וכו' ומשני תנאי היא ,אלא כ היה גורס:
אמר שמואל באשב בתענית דכותא בהרעת אחרי להושיב בתענית וכו' ,ואב"א תנאי
היא וכו' .ומפרש הרב ז"ל דאע"ג דהרעת אחרי שיי ג"כ ג"כ אכה את פלוני מ"מ כיו
דאפשר לפרש ג"כ בהרעת אחרי להושיב בתנעית מעתה לא יקשה דהרעת אחרי לא
הוי דומאי דהרעת עצמו כיו דלהושיב בתענית הוי דומה כדומה אע"ג דבחובל לא הוי
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דומה כדומה אי כא חשש .והרשב"א ס"ל דצרי להיות הרעת עצמו דומיא דהרעת אחרי
דומה כדומה ממש בכל הצדדי ולהכי מוקי לה כתנאי ,וכיו דהת מתניתי דאי אד
רשאי לחבול בעצמו תפס הרשב"א להלכה כתירוצא קמא דנשבע להרע לעצמו באשב
בתענית קאמר וכדמוקי לה שמואל.

 àøáéàåשכ מוכיחי דברי הרשב"א ז"ל שכתב דס"ל דנשבע להרע לעצמו היינו דנשבע
לחבול בעצמו מדאמרינ הרעה דאחרי היכי דמיא אכא את פלוני ואפצע את מוחו ע"כ,
ולמה תלה זו בסברת השואל והוא תלמוד ערו לפי גירסתנו ,אלא שהדברי מראי שלא
היה גורס כ בגמ' כדכתיבנא .ואי שיהיה דעת הרשב"א ז"ל דמתני' בפרק החובל וברייתא
דנשבע להרע לעצמו הלכתא נינהו ,וברייתא דנשבע להרע לעמו באומר אשב בתענית.

מעתה עלה לנו תירו יפה למה שהקשה מהרש"ח ז"ל בסי' מ"ג על הר" דלמה לא נסתייע
מדברי הרי" לדינו כדר שנסתייע מדברי הרמב" ,ולפי האמור התירו הוא מבואר
דמהרי" ליכא סייעתא דאפשר לדחות דלעול הרי" ס"ל דאע"ג דאתי מדרשא אי שבועה
חלה עליו ומה שהביא בהלכות ברייתא דנשבע להרע לעצמו ,הוא משו דמפרש לה בנשבע
שלא יאכל כדמפרש ל הרשב"א .אבל מדברי הרמב" שכתב בפירוש הברייתא דנשבע
להרע לעצמו מיירי בנשבע לחבול בעצמו איכא סייעתא .ותמהני ממהר"ח ברו שירד לתר
דברי הרשב"א שדחה סוגיא דהחובל מקמי סוגיא דפ"ב דשבועות ולא עלה על דעתו לתר
שהר" לא נסתייע בדברי מהרי" מפני שאפשר לדחות שדעתו כדעת הרשב"א.
שוב ראיתי בספר משפט צדק ח"א סי' מ' ומ"א שמהרש"ח והוא ז"ל עמדו על זה וראיתי
שזכיתי לכוי לדעת ברוב הדברי ואחר זמ רב שכתבתי זה נדפס ספר מקור ברו ]להר"ר
ברוך קלעי ,אזמיר תי"ט[ וראיתי בסי' ל"ב ול"ה ומ"ו עמד על דברי הרמב" והר" ז"ל
ויישב דברי הרמב" יע"ש.

 .àé úéðòú :éøà úåøåáâאמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא .הקשו התוספות
הא אמרינ בפרק החובל החובל בעצמו רשאי אבל אחרי שחבלו בו
חייב ,ומפרש הת הא דקאמר החובל בעצמו רשאי אמר שמואל ביושב בתענית ,אלמא
משמע דשמואל קאמר דיושב בתענית לא נקרא חוטא .ואני תמה ששינו הסוגיא ,דהת
דלא מוקי שמואל הת להא דהחובל בעצמו רשאי ביושב בתענית ,אלא הכי אמרינ הת,
ואי אד רשאי לחבל בעצמו והא תניא מה הטבה רשות א הרעה רשות אביא נשבע
להרע בעצמו ולא הרע ,אמר שמואל ביושב בתענית ,הרי הדבר להיפו דמוקי שמואל להא
דא הרעה רשות רשאי ביושב בתענית אבל לחבול בעצמו אינו רשאי ,מכל מקו עיקר
קושיות התוס' ודאי קשיא.
ותירצו התוס' דודאי נקרא חוטא כדאמרינ הכא בקל וחומר מנזיר מכל מקו המצוה שהוא
התענית גדול יותר מ העבירה ממה שהוא מצער נפשו ,דמצוה לדור כדאמרינ בסוטה
הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מ היי  ,ומכל מקו יש קצת חטא מידי דהוה אמתענה
תענית חלו בשבת דקורעי גזר דינו ונפרעי ממנו תענית של שבת ומאי תקנתיה ליתיב
תעניתא לתעניתיה .וקשה לי כיו דאי אפשר לנזירות ותענית אלא א כ מצער עצמו ,נזיר
מ היי ומתענה מכל דבר ,ואי אפשר לה בלתי מצטער ,על כרח מצות נזירות ותענית
דאי אפשר לה בלתי מצטער כי דחי מצות לאיסור צער אי כא שו חטא כלל ואי
צרי כפרה ,ודמי להא דקיימא ל עשה דוחה לא תעשה משו דעשה אלימא מלא תעשה
משו הכי דחי לה ,והת ודאי לאו חוטא מיקרי הואיל דבדי הוא דדחי ,הכי נמי גבי
נזירות ותענית כיו דהמצוה רבה על העבירה בדי הוא דדחי לה ולאו חוטא מיקרי.

 ...ולא דמי לתענית חלו בשבת דהת אי התענית מצוה בשבת אלא עבירה שמבטל עונג
שבת אלא שהתירו לו משו דיפה תענית לחלו כאש לנעורת ובו ביו כדאמרינ לקמ
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)ד י"ב( ומשו כפרה על ביטול עונג שבת צרי למיתב תענית לתעניתו מה שאי כ הכא
גבי נזירות ותענית דא איתא דאית ביה דררא דמצוה ועבירה כדברי התוס' מא רבה על
שכנגדו לבטלו לגמרי .א העבירה רבה אי כא לחלוחות מצוה כלל וא המצוה רבה
אי כא שו נדנוד עבירה כלל ואי לקרוא להו חטא.
 ...ולי נראה דקושית התוספות מעיקרא מהא דשמואל דשמעתי אהא דשמואל דפרק החובל
לא קשה מידי ,דהכי אמר הת ואי אד רשאי לחבל בעצמו והא תניא יכול נשבע להרע
בעצמו ולא הרע  ...ומסיק רבי אלעזר הקפר היא דאמר וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש
על שציער עצמו מ היי נקרא חוטא .והא אפילו לר' אלעזר הקפר בנשבע לישב בתענית
א על פי שנקרא חוטא אפילו הכי השבועה חל עליו ,א על גב שאי שבועה חלה לבטל
דבר מצוה ,דבר תימה הוא לומר דלשמואל ולרבי אלעזר הקפר בנשבע להתענות אי
השבועה חל עליו ומותר לאכול מיד.
ועוד דקאמר לקמ בפרקי )ד יב( אמר רב יהודה אמר רב לווה אד תעניתו ופורע כי
אמריתא קמיה דשמואל אמר לי וכי נדר קיבל עליו דלא סגי דלא משל לצעורי נפשיה
קיבל עליה אי מצי מצער נפשיה אי לא מצי לא מצער נפשיה ,אלמא במצי מודה שמואל
דחייב להתענות מחמת נדרו ,והא נדר של תענית לאו מנדרי איסור ה שחלי על דבר
מצוה וגריעי טפי משבועה ,ואפילו הכי מודה שמואל במצי דחל עליו וחייב להתענות ,כל
שכ ששבועה גמורה של תורה חלה בנשבע להתענות .ובלישנא בתרא קאמר שמואל הת
פשיטא לא יהא אלא נדר נדר מי לא בעי לשלומי ומיזל למחר וליומא אחרינא ,ומה פשיטא
הוא זה וקרי ליה נדר אדרבה הא לדידיה אפילו חוטא איקרי ,והשתא כיו דהא דמצער
נפשיה דנקרא חוטא קליש כל כ דנדחה מפני קבלת תענית הקל כל שכ דנדחה מפני
שבועה דחמירה.
ועוד מצידה תברא דאי סלקא דעת דחוטא דמצער נפשיה לר' אלעזר הקפר אלי כל כ
דאפילו שבועה נדחית מפניה ,א כ לא משכחת לה למצות נזירות שתחול לעול ,דהא
נזירות אי לו די נדרי שחלי על דבר מצוה אלא די שבועה דאינו חל על דבר מצוה
כדמוכח בפרק קמא דנזיר אלא דדריש א כ מבטל מצוה גמורה ,א כ למה לי קרא
בפרק קמא דנזיר מיי ושכר יזיר לאסור יי מצוה כיי רשות וכדרבא דאמר שבועה שאשתה
וכו',
וא כ לפי המסקנא איירי ברייתא דשבועות דסבירא לה דרשאי לחבל בעצמו אפילו
בחבלה גמורה ,רק מתני' דבבא קמא דאינו רשאי לחבל בעצמו מוקי שמואל אפילו לישב
בתענית וכדאית ליה דמקרי חוטא ,ומכל מקו חל שבועתו דאפילו לרבי אלעזר הקפר חל
שבועתו ומיושב קושית התוס'.
] :àé úåà è ïîéñ úåôñåð :éáö íëç ú"åùיו"ד[ סי' ק"פ המשרט על צער אחר פטור,
כתב הב"י ומותר לכתחלה ,ובעיני דברי הטור מדוקדקי דהא קי"ל
אי אד רשאי לחבול בעצמו ,א שבחו"מ סי' ת"כ הביא דברי הרמ"ה שמתיר ,ומהתימא
על הב"י שפסק בח"ה סי' הנ"ל דאסור לחבול בעצמו וכא כתב דמותר אפי' לכתחלה,
ולא שיי כא למימר דמטע שריטה מותר ודעת הרמ"א תמוה ביותר שכ' דמותר לשרוט
על צער אחר והוא הפ מה שסת בחו"מ ,הנ"ל צבי אשכנזי:

m"anxd zhiya
 :à äëìä ä ÷øô :÷éæîå ìáåç 'ìä í"áîøאסור לאד לחבול בי בעצמו בי בחבירו ,ולא
החובל בלבד אלא כל המכה אד כשר מישראל בי קט בי גדול בי איש בי אשה דר
נציו הרי זה עובר בלא תעשה ,שנאמר לא יוסי להכותו ,א הזהירה תורה שלא להוסי
בהכאת החוטא קל וחומר למכה את הצדיק.
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 ìעיין לעיל בחידושי הר"ן ,ובכנה"ג שביאור בדברי הרמב"ם == כס"מ מ"מ כנה"ג ??? יש"ש ??

 :æè äëìä ä ÷øô :úåòåáù úåëìä :í"áîøנשבע לקיי את המצוה ולא קיי פטור
משו שבועת ביטוי ,כיצד כגו שנשבע שיעשה לולב או סוכה או שית צדקה
לעני או שיעיד לו א ידע לו עדות ולא עשה ולא נת ולא העיד הרי זה פטור משו
שבועת ביטוי ,שאי שבועת ביטוי חלה אלא על דברי הרשות שא רצה עושה וא לא
רצה אינו עושה שנאמר להרע או להיטיב ,לפיכ כל הנשבע להרע לאחרי פטור משבועת
ביטוי כגו שנשבע שיכה את פלוני או יקללנו או יגזול ממונו או ימסרנו ביד אנס מפני
שהוא מצווה שלא לעשות ,ויראה לי שהוא לוקה משו שבועת שוא.

>˜<ËÓ

 :æé äëìä íùנשבע להרע לעצמו כגו שנשבע שיחבול בעצמו א על פי שאינו רשאי
שבועה חלה עליו ,וא לא הרע לעצמו חייב משו שבועת בטוי ,נשבע להיטיב לאחרי
הטבה שבידו לעשותה כגו שידבר עליו לשלטו או יכבדנו שבועה חלה עליו ,וא עבר
ולא עשה חייב משו שבועת ביטוי.

 :æ"áãøש .נשבע להרע לעצמו וכו' .אע"ג דאמרינ בפרק החובל שאי אד רשאי לחבול
בעצמו מדרשא אתיא וכל מידי דלאו מפורש בהדיא לא נקרא מושבע מהר סיני לעני שלא
תחול עליו שבועה א על גב דעבר אדאורייתא דומיא דחצי שיעור כדכתיבנא לעיל:
=משנה למלך ??

 :à"ä â"ô úåòã 'ìä :í"áîøשמא יאמר אד הואיל והקנאה והתאוה והכבוד וכיוצא
בה דר רעה ה ומוציאי את האד מ העול ,אפרוש מה ביותר ואתרחק
לצד האחרו  ,עד שלא יאכל בשר ולא ישתה יי ולא ישא אשה ולא ישב בדירה נאה ולא
ילבש מלבוש נאה אלא השק והצמר הקשה וכיוצא בה כגו כהני העובדי כוכבי ,ג זה
דר רעה היא ואסור ליל בה ,המהל בדר זו נקרא חוטא ,שהרי הוא אומר בנזיר וכפר
עליו מאשר חטא על הנפש ,אמרו חכמי ומה א נזיר שלא פירש אלא מ היי צרי
כפרה המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה ,לפיכ צוו חכמי שלא ימנע אד
עצמו אלא מדברי שמנעתו התורה בלבד ,ולא יהא אוסר עצמו בנדרי ובשבועות על
דברי המותרי ,כ אמרו חכמי לא דיי מה שאסרה תורה אלא שאתה אוסר עלי דברי
אחרי ,ובכלל הזה אלו שמתעני תמיד אינ בדר טובה ,ואסרו חכמי שיהא אד מסג
עצמו בתענית ,ועל כל הדברי האלו וכיוצא בה צוה שלמה ואמר אל תהי צדיק הרבה
ואל תתחכ יותר למה תשומ.
 :à"ä â"ô úåòã :äðùî íçìשהרי הוא אומר בנזיר וכפר עליו וכו' .בפ"ק דתעניות
)יא( נקרא חוטא ,ואמרו ש כי האי תנא דתניא ר"א הקפר ברבי אומר
מה ת"ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזה נפש חטא וכו' והלא דברי ק"ו ומה
זה שציער עצמו מ היי וכו' ,ריש לקיש אמר נקרא חסיד וכו'...

ומ"מ קשה לדעת רבינו דהתוספות הקשו שתי קושיות ...ותירצו לקושיות אלו דהא דאמרינ
דלא הוי חוטא היינו שמצוה גדולה מ העבירה דמצוה לידור כדאמרינ הרואה סוטה
בקלקולה וכו' ומ"מ קצת חטא יש מידי דהוה אמתענה תענית חלו וכו' .וידוע שאי תירו
זה שיי לדעת רבינו שהוא סובר שהוא אסור להתענות ולפי תירוצ מצוה ומצוה יותר
מ העבירה וא"כ קשו עליה הת קושיא דכתיבנא.

ותו קשיא טובא דלפי ה סוגיא דהחובל משמע דלר"א הקפר דאמר אי אד רשאי לחבול
בעצמו לית ליה ההיא ברייתא דנשבע להרע לעצמו ולא הרע דחייב ,דלדידיה לא שיי
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לומר הרעה רשות דאי אד רשאי לחבול בעצמו ,וא כ הוא דפסק כא כר"א הקפר אי
כתב בפ"ה מהל' שבועות נשבע להרע כגו שנשבע שיחבול בעצמו אפ"ה שאינו רשאי
שבועה חלה עליו ,וג ש לא הונח לי שכתב אע"פ שאינו רשאי דא"כ ה דברי סותרי
כפי הנראה מסוגיא דהחובל דמא דאית ליה אינו רשאי אית ליה פטור כדכתיבנא.
...ונראה לתר דרבינו משו דקשיא ליה הני תלתא סוגיי דמוכחי דנזיר טהור עבד איסורא
לר"א הקפר וסוגיא דפ"ק דנזיר מוכח בהפ כדכתיבנא לכ הוצר לתר דנהי דר"א הקפר
אפילו בנזיר טהור קמיירי ולא בנזיר טמא דוקא דעיקר קרא איירי ביה הוי האיסור דאורייתא
אבל בנזיר טהור דלא מפורש בקרא אע"ג דאיהו קאמר דלא נקט קרא טמא אלא משו
דשנה בחטא מכל מקו כיו דאינו מפורש בהדיא בכתוב הוי מדרבנ  ,וה דקאמר דנקט
טמא משו דשנה בחטא אסמכתא בעלמא הוא דאיסור תורה אינו אלא בנזיר טמא.
...וכי תימא אמאי לא שני שמואל דבחבלה ממש איירי ומתני' דקאמר אי אד רשאי
לחבול בעצמו הוי מדרבנ וברייתא דקאמר דהוי רשות הוי מדאורייתא ,דברייתא אקרא
קאי ואע"ג דמדרבנ הוי איסורא לא איכפת ל  ,דהא למאי דמוקי שמואל ביושב בתענית
איכא נמי איסורא דרבנ  .י"ל דסבר שמואל דאי אד רשאי לחבול בעצמו מ התורה
ודוקא בתענית הוא דאמרינ דהוי דרבנ משו דעיקר קרא לא איירי אלא בנזיר טמא
כדכתיבנא ,אבל חבלה אסורה משו בל תשחית או מוא את דמכ כו' דלא ס"ל הני
דחויי דדחו בגמ' ודלמא קטלא שאני ודלמא בגדי שאני וכו'.
א קשה דלפי המסקנא דהחובל משמע דר"א הקפר לית ליה ההיא ברייתא דהרעה רשות
כדכתיבנא אלא קאמר תנאי היא ,והא לפי מאי דכתיבנא אתיא כר"א דר"א מדרבנ קאמר
בנזיר טהור ואינו נשמע לחבלה מדרבנ דמכל הני קראי דלעיל לא שמעינ חבלה כדדחי
לעיל וכיו שכ מצי אתי ברייתא דהרעה רשות כוותיה דהוי מ התורה ,דהא לתר דברי
הרמב" דפסק כר"א הקפר כא וש פסק כברייתא .ועוד דש כתב בהדיא אע"פ שאינו
רשאי ,צריכי אנו לומר דכיו דאינו אלא מדרבנ חייל שבועה ומאי דאינו רשאי אינו אלא
מדרבנ ויצא לו משו דחבלה לא נפקא ל אלא מנזיר טהור לפי המסקנה דהחובל .וכבר
ביארנו מהכרח הסוגיות דהוי מדרבנ .
לכ נ"ל לומר דר זה באופ אחר לתר קושיא זו .דודאי דאיסור נזיר טהור אינו אלא
מדרבנ מהכרח הסוגיות כדכתיבנא אבל מ"מ משמע לגמרא דאע"ג דהרעה רשות אקרא
קאי מ"מ משמע ליה לשו הברייתא דומה להטבה ממש מה הטבה רשות אפילו מדרבנ
ואע"פ דהדרשא שייכא אפילו שיהא אסור מדרבנ מ"מ מלשו הברייתא משמע דאית ליה
דאפילו מדרבנ מותר מדקאמר רשות והוי דומה הרשות דקאמר גבי הטבה.
ושמואל דתיר דאשב בתענית לאו דמוקי ברייתא כר"א הקפר ,דכיו דלר"א הקפר איכא
איסורא מדרבנ לא אתי שפיר לישנא דברייתא דקאמרה רשות דמשמע רשות לגמרי ,אלא
הכונה לומר באשב בתענית וברייתא אתי כר"א דפליג על ר"א הקפר וס"ל דאיקרי קדוש
ושמואל לא ס"ל כברייתא אלא כר"א הקפר .והשתא אתי שפיר דקאמרה סוגיא דהחובל
דר"א הקפר פליג על הברייתא לא לעני דינא דברייתא דאפילו ר"א מודה ליה אלא משו
דנקט ברייתא רשות .ורבינו פסק כר"א הקפר ואפ"ה פסק כדינא דברייתא דאי סותרי
כדכתיבנא וזהו שכתב אע"פ שאינו רשאי כלומר אע"פ שאינו רשאי מדרבנ מ"מ שבועה
חלה עליו...
זה נ"ל טע נכו לישב דברי רבינו .אח"כ ראיתי להר" שכתב בפרק שבועות שתי בתרא
גבי ברייתא נשבע להרע לעצמו ולא הרע ,נראה דאע"ג דבפרק החובל )צ"א( אמרינ דאי
אד רשאי לחבול בעצמו מדרשא אתיא ל וכל דליתא מ התורה מפורש לא מיקרי מושבע
ועומד לעני שלא תחול עליו שבועה וכו' .וכ כתב בתשובה הביאה הרב"י סימ רל"ט
וז"ל :ומה שהוא מדרש חכמי שאינו מפורש בתורה שבועה חלה עליו ,וזה לי ימי
חפשתי דבר זה ומצאתי סעד לדברי מדברי הרמב" והארכתי בזה בפרק שבועות שתי
בתרא ,ע"כ.
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ולדידיה ודאי דאתי שפיר קושיא דשמואל אדשמואל דאע"ג דשמואל אית ליה מדרשא
דרבי אלעזר הקפר דנזיר טהור אסור מ"מ תיר בפרק החובל באשב בתענית דמילתא
דאתיא מדרשא שבועה חלה עליו .נמצא דלפי האמת נמי לרבי אלעזר הקפר דס"ל דנזיר
עבד איסורא וה"ה לחובל בעצמו כיו דאתיא מדרשא חייל עליה שבועה ואתיא ברייתא
כותיה ,ואולי מכח קושיא דשמואל אדשמואל נפקא ליה הא .וע זה נמצאו דברי רבינו
על נכו .
א קשה מה שהקשינו דמסוגיא דהחובל משמע דר' אלעזר הקפר לית ליה ההיא ברייתא
דקאמר אלא תנאי היא ומהדר לאשכוחי תנא דפליג ומשכח במסקנא רבי אלעזר הקפר
משמע דברייתא לאו כוותיה אתיא ,א לא שנאמר בדוחק דנהי דלפי מאי דס"ד הוה אמרינ
תנאי היא ,אבל לפי מאי דאמרינ אלא רבי אלעזר הקפר לא צריכנא לתנאי אלא ברייתא
כוותיה אתיא וזה דוחק גדול .ועוד קשה אסוגיי דפליגי אהדדי גבי נזיר טהור ,וע מה
שפירשתי בדברי רבינו אתי שפיר הכל.
] :ãåã éëøãב"ק צא .על דברי הרמב"[ ...הנה התחיל בחבלה בי בעצמו ובי בחבירו
ואח"כ בהכאה לא הזכיר עצמו ומשמע שרק חבלה אסור בעצמו ולא הכאה ,ומקרא דנזיר
דילי הש"ס איסורא דחובל בעצמו מוכח דג הכאה אסור דלא גרע מציער עצמו מ היי ,
והרמב" הביא על הכאה קרא דלא יוסי להכותו ועל חובל בעצמו לא הביא כלל דמני
זה ,ובטור ושו"ע חו"מ לא מובא כלל איסורא דחובל בעצמו ,וצרי ביאור.

mitqep mipeir +

_

 ìציונים

תומים חו"מ סי' כז ,יביע אומר ח"א יו"ד סי' ח אות ב-ג ,עטרת פז חו"מ סימן ז ,מעשה רקח חובל ומזיק

פ"ה ,שדי חמד מערכת אל"ף ח"א אות מ' בדין אין אדם רשאי לחבול בעצמו ,צביון העמודים )סמ"ק
סי' פד( בריש דבריו דן אם יש לאו במכה את עצמו.

 ìאיסור דאורייתא או דרבנן

??...ובאבי עזרי הל' דעות פ"ג כתב דאחר שלמדנו מדברי ר"א הקפר שאסור לאדם לצער את עצמו,

לומדים מזה דהאדם אינו בעלים על עצמו ,ממילא נלמד דהחובל בעצמו ה הוא כחובל באחרים ועובר
בלא יוסיף.

 ìניתוח פלסטי לשם נוי האם יש חשש חובל בעצמו

עיין אג"מ חו"מ ח"ב סי' ס"ו בנערה שרוצה לעשות ניתוח ליפות עצמה ,ומסיק שמותר אף שהוא ע"י
חבלה כיון שאינו דרך נציון ובזיון אלא אדרבא לטובתה ועוד טעמים עיי"ש ,וע"ע מנחת יצחק ח"ו סי'
קה אות ב ,משנה הלכות ח"ד סי' רמ"ו ,וביביע אומר ח"ח סימן יב דן בזה בארוכה עיי"ש ומסיק שמותר

כדי לשפר את יפיה וכו' למצוא שידוך הגון וכו' ואפילו נשואה וכו' ובלבד שיהיה ע"י רופא מומחה
ובעל נסיון רב וזהיר במלאכתו עי"ש.

 ìהאם מותר לתרום אברים )כליה וכדומה( מחשש חובל בעצמו

 ìהאם מותר לתרום דם עבור ריוח ממוני מחשש חובל בעצמו

ב"אגרות משה" חו"מ ח"א סי' ק"ג ,מסיק שיש טעם גדול להתיר דהא מצינו שבדורות הקודמים היו
נוהגים להקיז דם אף רק לאקולי כמפורש בשבת דף קכט ,ולכן אם שנשתנה אח"כ כמו בזמן הרמב"ם

ועתה נשתנה עוד יותר שאין מניחין להקיז דם כלל מ"מ ודאי גם עתה איכא גם רפואה בזה דלא יהיה
שינוי גדול כ"כ ,וגם היום מוציאין הרופאים כמעט בלא צער ,ולכן אפשר אין לאסור בחבלה זו דהקזת

הדם והרוצה להקל אין למחות בידו כיון שהוא סברא גדולה .עכת"ד.

ועיין ב"נשמת אברהם" )מהד"ב חו"מ סי' ת"כ עמוד קו( שמפקפק להלכה בזה בשם הגרי"י נויברט

>˜·<
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שליט"א ,אמנם הגרש"ז אורבך כתב לו במכתב :שלמעשה גם הוא מתיר מכיון שהתורם עושה מצוה

של הצלת נפשות )ואפילו אם הוא עושה את זה רק עבור הכסף למעשה יש כאן מעשה הצלה( מסתבר
שאין על זה שם של חבלה כלל ,עכ"ל.

 ìלגרום חבלה בעצמו משום הרווחת ממון

"חשוקי חמד" לגר"י זילברשטיין שליט"א )ב"ק צא :עמ' תקו( בענין אחד שמשמש כשק אגרופים וכדי

להרוויח כסף ופוסק שמותר ,וע"ע "שדה יצחק" להר"ר יצחק רודניק סימן ט' אם מותר לבר ישראל
לעסוק באיגרוף כיון שאי אפשר שבתוך החתרות לא יבוא לידי פצע וחבורה ומכה עיי"ש.
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 +פרק ט :נתן רשות לחבירו להכותו _
דין אדם שנותן רשות לחבירו להכותו לענין חיוב תשלומים מתבאר בסוגיא בב"ק צב

בכמה חילוקי דינים ,אלא שיש לברר בנוגע ל"איסור" ההכאה או החבלה ]מצד המכה

והמוכה[ .פרק זה קשור עם הפרק הקודם "חובל בעצמו" דלכאורה אם אינו רשאי לחבול
בעצמו כ"ש דלא מהני רשותו לאחרים .עוד מתבאר האם מועילה נתיתת רשות בהכאת

אב ואם .נושא זה קשור גם לנושא של הכאה לשם רפואה שניחא לאדם לקבל החבלה
)ניתוח( ומתי יש חשש של איסור הכאה עיין בזה בפרק טו חבלה לרפואה.

bv ,av `nw `aa
האומר סמא את עיני ,קטע את ידי ,שבר את רגלי חייב ,ע"מ לפטור חייב.
קרע את כסותי ,שבר את כדי חייב ,ע"מ לפטור פטור .עשה כ לאיש פלוני
על מנת לפטור חייב ,בי בגופו בי בממונו.
)צג... (.האומר סמא את עיני כו' ,א"ל רב אסי בר חמא לרבא מאי שנא רישא
ומאי שנא סיפא ,אמר ליה רישא לפי שאי אד מוחל על ראשי אברי ,א"ל
וכי אד מוחל על צערו ,דתניא הכני פצעני  43על מנת לפטור פטור ,אישתיק.
אמר מידי שמיע ל בהא ,אמר ליה הכי אמר רב ששת משו פג משפחה,
איתמר ר' אושעיא אמר משו פג משפחה .רבא אמר משו שאי אד
מוחל על ראשי אברי שלו ,רבי יוחנ אמר יש ה שהוא כלאו ,ויש לאו
ה .תניא נמי הכי הכני פצעני על מנת לפטור ואמר לו ה ,הרי יש
שהוא ְ ֵ
ה שהוא כלאו ,קרע את כסותי על מנת לפטור ואמר לו לאו ,הרי לאו שהוא
ה.
ְֵ

:àúôñåú

האומר סמא את עיני שהזקתני ,קטע את ידי שהזקתני פטור ]י"ג :חייב[.

מנחת ביכורי :שהזקתני ,וניחא ליה בהכי וע"מ לפטור קאמר לכ פטור ,אבל בעי סתמא חייב דאי אד
מוחל על ראשי אברי שלו.
מנחת יצחק ש :כלומר דכאיב ליה טובא ימי רבי של צער ולא אוכל עוד לסבול וניחא ליה לעקרה
להנצל מ הכאב ,וכ ביד שיש לו מכה וגדל הכאב מאד וניחא ליה לחכתה .חייב ,כצ"ל ,ור"ל דמחמת
הכאב אומר כ ואי לזה לעשות כ= .ועיי בשירי מנחה שלו בדפוס עוז והדר שהגיה כ על פי הירושלמי.

:é"ùø

 ,øåèôì úðî ìòעל מנת שתהא פטורéùàø ìò ìçåî íãà ïéàù éôì øîà àáø .
 ,åéøáàוברייתא לא תקשי דעל צערו מוחל אד ,åøòö .כאב מכה,øîà ïðçåé éáøå .

אד מוחל על הכל ומתניתי לאו דא"ל נחבל לחובל קטע את ידי על מנת שתהא פטור
אלא קטע את ידי סתמא וא"ל חובל על מנת לפטור כלומר אמור לי אתה על מנת שאהיה
 .43גירסת הב"ח !! =

>˜‚<
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פטור וא"ל היא ה וקמ"ל מתני' דיש ה שהוא כלאו וכגו דמתמה אתמוהי,éðòöô éðëä .

וא"ל זה ע"מ לפטור ואמר נחבל ה יש ה שהוא כלאו אי אתמה חייב ואי בניחותא
אהדריה פטור וברייתא דלעיל דקתני הכני ופצעני ע"מ לפטור פטור בדאמר נחבל כולה
 ,ïäkאי אתמה
מילתא הכני ופצעני ע"מ לפטור דהא ודאי דוקא אמר ליהÅ À àåäù åàì ùé .
פטור ,והאי דנקט חיובא לגבי מכה ופוצע ופטורה לגבי ממונא אורחיה דמילתא נקט דמחיל
איניש אממוניה טפי מגופיה.

:úåôñåú

 :äçôùî íâô íåùîומשל הכל אפילו צער.

 ,åàìë àåäù ïä ùéå ïäkלשנויי מתני' קאתי מ"ש רישא
Å À àåäù åàì ùé øîà ïðçåé éáøå
ומ"ש סיפא ,ופירש בקונטרס בי רישא ובי סיפא א א"ל לאו בתמיה הוי כה  ,וא א"ל
ה בתמיה הוי כלאו ,והו"מ למיתני ברישא תרוייהו נזקי גופו וממונו וכ בסיפא אלא
אורחא דמילתא נקט שדר למחול על נזקי ממו ואי דר למחול על נזקי גו .ודוחק
הוא .אלא נראה לפרש דנזקי גופו אפילו א"ל ה שדומה כאומר בניחותא מסתמא בתמיה
קאמר ,ובנזקי ממונא אמר ליה לאו ודומה כאומר בניחותא מסתמא בתמיה קאמר כיו
שמתחילה א"ל קרע את כסותי ושבור את כדי .ויש ספרי שכתוב בה כיצד ול"ג ליה.
==פירוש המשנה לרמב" ==??
 :úéùéîçä äðùîä :éøéàîהאומר סמא את עיני ושבר את רגלי וקטע את ידי חייב בכל
חמשה דברי ואפילו אמר לו בפירוש על מנת לפטור שמ הסת אי אד
מוחל על ראשי אברי ,קרע את כסותי ושבר את כדי ועשה כ חייב ,וא אמר לו על מנת
לפטור פטור שאד עשוי למחול על ממונו ,אמר לו עשה כ לפלוני על מנת לפטור ר"ל
שעלי לשל לנגזל ולפטור אות מ הדי  ,חייב העושה א בממונו ,והמצוה פטור שאי
שליח לדבר עברה.
זהו ביאור המשנה וכ הלכה ודברי שנכנסו תחתיה בגמרא אלו ה  :דבר זה שבארנו
בגופו שאפילו אמר לו על מנת לפטור חייב דוקא בראשי אברי שמ הסת אי אד
מוחל בכ ,הא א אמר הכני ופצעני א אמר לו על מנת לפטור ועשה כ פטור.
פעמי שא בהכני ופצעני פטור א על פי שלא אמר על מנת לפטור וא בלא הודאה,
כיצד אמר לו הכני פצעני והשיבו האחר וא אני עושה כ אתה פוטרני ואמר לו ולאו
בתמיהא פטור ,כאלו אמר ה  ,או כאלו אמר בפירוש על מנת לפטור וכל שכ בממו .
ופעמי שאפילו אמר לו ה חייב כגו שאמר לו הכני ופצעני והלה שואלו על מנת לפטור
והוא משיב ה בתמיהא הרי הוא כלאו וחייב .ומכל מקו בראשי אברי אי ה ולאו,
ואפילו אמר על מנת לפטור אי מועילי לפטור כמו שבארנו.
וקצת מפרשי פרשוה בדר אחרת והיוצא מדבריה שכל שאמר נחבל לחובל בפירוש
שבר את ידי על מנת לפטור אפילו בחסרו אבר פטור ,ומשנתנו שהפליגה בי ממו לגו
לא שאמר נחבל לחובל קטע את ידי על מנת לפטור אלא שאמר קטע את ידי סתמא והוא
שואלו על מנת לפטור ומשיב ה בלא תמיהא ,ואמר שבחסרו אבר הרי ה זה כלאו ונדונהו
בלשו תמיה ,אבל לעני הכני פצעני ונזקי ממו מביני אותו כמשמעו .וכ לדר אחרת
יש לאו שהוא כה והוא שאמר הנחבל לחובל קטע את ידי ואמר לו ואתחייב בכ והוא
משיבו לאו בחסרו אבר נדונהו כה ובהכאה ובממו נדנוהו כמשמעו אבל א אמר ה
או לאו בתמיהא דני אותו בתמיהא בי בגו בי בממו  .ורוב פוסקי ראיתי שפסקו כדעת
ראשו .
 :[äðùîá] :ìéðåìî ïúðåäé åðéáøהאומר סמא את עיני וכו' חייב ,אע"פ שהנחבל
צוהו על זה חייב לשל לו דמי ידו ורגלו דבודאי לנסותו
עשה ,ואפילו אמר לו על מנת לפטור מה' דברי ,חייב ,לפי שאי אד מוחל על ראשי
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איברי ,ובגמ' מוכח דדוקא נקט ראשי איברי ,אבל א )לא( אמר לו הכני ופצעני ע"מ
לפטור פטור ,והכי תני לה בברייתא בהדאי.
] :[àøîâä ùåøéôáמ"ש רישא ומ"ש סיפא ,כיו שפוטרו מאותו נזק או ליהוי פטור בי
בממו בי בנזקי הגו או יתחייב שניה .ואסיק דר' יוחנ הוא דאמר יש ה שהוא כלאו
ויש לאו שהוא כה  ,ר"ל ר' יוחנ לעול אד מוחל על הכל בי בנזקי ממו בי בראשי
איברי ,וא אמר בפירוש הנחבל לחובל שבר את ידי ותפטר מדיני אד ,בהא ליכא מא
דפליג דודאי פטור ,ומתני' דמשוי חילוק בי ממו לגו לאו דאמר נחבל לחובל קטע את
ידי ע"מ לפטור ,אלא קטע ידי סתמא ואמר לו חובל ע"מ פטור ,כלומר אומר אתה לי ע"מ
שאהיה פטור ,והשיב לו הנחבל ה בלא תמיהה ,וקמ"ל מתני' דלגבי חבלא אע"ג דלא
אמר ליה בלשו תמיה' ר"ל כמו שהוא שאלו בתמי' ענהו הנחבל בתמיה ,דמסתמא אי
אד מוחל על ראשי איברי אבל לגבי נזקי ממו נראי הדברי כמשמע שנתרצה בפטור.
ויש לאו שהוא כה  ,כגו שאמר לו נחבל קטע את ידי ואמר לו החובל ע"מ חיוב בתמי'
כלשו כל שאלה ,והשיב לו הנחבל לאו בלא תמיה' ,וקמ"ל ר' יוחנ דלגבי חבלות עי
הלאו כאלו אמר במתמה וחייב לשל ,ולגבי ממו נבי אותו כמשמעו בלא תמי' ומיפטר
מלשל ,אבל היכא שאמר הה במתמה בפירוש או הלאו בפירוש לית דינא ולא דיינא
שנבי אותו בתמי' בי בנזקי ממו בי בנזקי הגו.
 ,íéøáéà éùàø ìò ìçåî íãà ïéàù éôì :à"áùøשאע"פ שאמר לו ע"מ לפטור מתו
צערו או כעסו אומר כ ולא בגמר דעת .א"ל וכי אד מוחל על צערו והתניא
וכו' א"ל מידי שמיע ל בהא וכו' .תמיה לי דמהאי לישנא משמע שחשש רבה לקושייתו
של ר"י ,מדאשתיק וא"ל מידי שמיע ל בהא וכ משמע שקבל ממנו טעמו של רב ששת,
וא"כ אי נחלק בזה ע ר' הושעיא .וי"ל דלאחר מכא נתיישבה לו הברייתא דאה"נ דאנ
סהדי דעל ראשי אברי אי אד מוחל אבל על צערו לפעמי שהוא מוחל וכדאר"י דכל
שהוא אומר בניחותא שהוא פוטרו פטור ,ואע"פ שיש לפרש שר' יוחנ פוטר ג"כ בראשי
איברי כשפוטרו בניחותא כמו שנכתוב בסמו ,רבה חלוק עליו בדבר זה.
רבי יוחנ אמר יש ה שהוא כלאו ויש לאו שהוא כה  .ה כמתמיה הרי הוא כלאו ולאו
כמתמיה הרי הוא כה  .פי' הראב"ד ז"ל דר' יוחנ לאו לפרושי מתני' קאתי דמודה הוא
לרבא בהא דאי אד מוחל על ראשי איברי לעול ,אלא די אחר בעלמא קאמר דצערו
וכ"ש ממונו מוחל אלא שיש ה שהוא כלאו ובי בצער גופו ובי בממונו חייב ,ויש לאו
שהוא כה ופטור בי בצער גופו ובי בממונו וכ"ש בשפוטרו בניחותא כגו שאמר לו
הכהו ופצעהו והריני פוטר .ולפי פי' זה אתי שפיר מה שפירשתי למעלה בדברי רבא,
אבל שאר המפרשי לא פרשו כ אלא ר' יוחנ לפרושי מתני' ולפרוקי מתני' וברייתא קא
אתי ,וכ משמע מדקאמרינ ר' יוחנ אמר ולא קאמר אמר ר' יוחנ דאלמא אמימרא דרבא
ור' הושעיא קאי ולומר דאינהו מפרשי מתני' בהכי ואיהו מפרש בהכי .וכ פירש רש"י ז"ל
דבי בראשי איברי בי בצערו בי בממונו א פטרו בניחותא ולא בה כמתמיה פטור
והיינו סיפא דמתני' ,ובי בזה ובי בזה בה כמתמיה חייב והיינו רישא ,אלא אורחא דמלתא
הוא דנקט החיוב על החמור והפטור על הקל ואי הכל תלוי אלא בפוטר כמתמיה ובפוטר
בניחותא ואפילו בלאו כמתמיה .וכ נראה ג מדברי הרב אלפסי ז"ל שלא הביא חלוקת
רבא ורב ששת ור' הושעיא אלא הא דר' יוחנ בלבד דאלמא מתני' וברייתא בהכי מיתרצ .
תנ"ה הכני ופצעני ע"מ לפטור ואמר לו לאו הרי לאו שהוא כה  .כ הגירסא במקצת
הספרי שלנו ,ולפי גרסא זו ה"פ אמר לו הנחבל הכני ופצעני ואמר לו החובל על מנת
לפטור אתה אומר לי כ והשיבו הנחבל כמתמיה לאו ,הרי לאו זה כה וה"ק וכי אני לא
אומר ל ע"מ שלא אעמיד בדי  .ויש לשונות אחרי בספרי אחרי.
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 ìאינו יכול לשעבד את גופו למלוה ולהרשות לו לייסרו

 :é ïîéñ çñ ììë :ù"àøä ú"åùועל הדבר האחר אשר נסתפקו בו חכמי ברגש א
יהא רשאי שו יהודי מוציא שטר חוב על יהודי אחר ,לתפוס גופו
בכח אותו שטר חוב ,אע"פ שיהיה כתוב בשטר ש המלוה .דבר ברור הוא ,שא אי
ללוה ממו לפרוע לא יתפוס המלוה גופו של לוה וישתעבד בו ,או ימכרנו בשביל חובו.
דדוקא בשביל גנבה הוא נמכר ,דכתיב וא אי לו ונמכר בגנבתו ,ודרשו חז"ל )קדושי
יח( בגנבתו ולא בכפילו בגנבתו ולא בזממו בגנבתו ולא בחובו ,ואפילו א שעבד גופו
לכ אי השעבוד חל על גופו ,דא שעבד גופו למכרו כעבד אי שעבוד זה חל דאי עבד
עברי נוהג בזמ הזה ,וג המלוה עצמו אינו יכול להשתעבד בגופו òøôéù ãò åøñéì ù"ëå
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וא"כ למה יתפשהו ,להשתעבד בו אינו רשאי ,ליסרו אינו רשאי .וכל זה בחוב שמלוה אד
לחברו אבל במס המל נהגו הקהלות לתפוס כל מי שאינו פורע מס המל ,ודינא דמלכותא
דינא .נא הכותב ,אשר ב ה"ר יחיאל ז"ל.
])נוסח אחר (:מה ששאלת :שטר שקיבל עליו הלוה לאסור גופו עד שיפרע ,א שטר זה
קיי )את( ]א[ התנאי הוא לאסור בבית הסוהר של כותי ,לכתחלה אי למסור חבירו
בידי כותי לאסרו ביד ,אע"פ שאד יוכל להתנות ולמחול על צער גופו כדמוכח בפרק
החובל דתנ האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי חייב ,על מנת לפטור חייב,
קרע כסותי שבר כדי חייב ,על מנת לפטור פטור ,וקאמר מ"ש רישא ומ"ש סיפא ,רבי
אושעיה אומר משו פג משפחה ,רב אומר משו שאי אד מוחל על ראשי אברי שלו,
ורבי יוחנ אומר יש לאו שהוא כה ויש ה שהוא כלאו ,והלכה כרבי יוחנ דתניא כוותי,
אלמא שאד יכול להתנות ולמחול על ראשי אברי שלו ìáà ïéîåìùúî øåèôì éìéî éðä
 ,ìéòåî éàðúä ïéà äìçúëìשיהא מותר לכו גו חבירו ולעשות לו שו צער בגופו .נא
הכותב אשר ב ה"ר יחיאל זצ"ל[ ]=וחזר הרא"ש על זה בכלל ע"ח אות ב' דמ הדי אסור למלוה
להשתעבד בלוה דאי בעל חוב משועבד לעבוד בגופו כדי לשל חובו ,עיי"ש[.
 :à"éä ä"ô ÷éæîå ìáåç :í"áîøועוד יש הפרש בי נזקי גופו לנזקי ממונו ,שהאומר
לחבירו סמא עיני קטע את ידי על מנת שאתה פטור הרי זה חייב בחמשה
דברי שהדבר ידוע שאי אד רוצה בכ .אבל האומר לחבירו קרע את כסותי שבר את
כדי על מנת שאתה פטור הרי זה פטור ,וא לא אמר לו על מנת שאתה פטור הרי זה
חייב לשל א על פי שהרשהו להשחית.
áééç äæ éøä äùòå øåèô äúàù úðî ìò éðåìô ìù åéìë øáù åøéáçì øîåàä :â"éä íù
àåä äùåòäù ô"òàå ,øåèô äúàù úðî ìò éðåìô ìù åðéò àîñ åì øîà åìéàëå ,íìùì
éøáåò éãé ÷æéçå øåò ìéùëä éøäù àåä òùøå ïåòá åôúåù åì øîåàä äæ éøä ,íìùì áééçä
.äøéáò
 :äðùî ãéâîש :ועוד יש הפרש בי נזקי גופו לנזקי וכו' .שנינו סו החובל האומר
סמא את עיני וכו' ע"מ לפטור חייב קרע את כסותי שבר את כדי וכו' ע"מ לפטור פטור
ע"כ ואקשינ עלה בגמרא מדתני הכני ופצעני ע"מ לפטור פטור אמר רב ששת משו פג
משפחה פירוש בסמא את עיני איכא פג שהוא חסר אבר משא"כ בהכני פצעני ואמר תו
אמר ר' הושעיא משו פג משפחה רבא אמר לפי שאי אד מוחל על ראשי איברי שלו
ר' יוחנ אמר יש ה שהוא כלאו ויש לאו שהוא כה תניא נמי הכי הכני ופצעני ע"מ
לפטור ואמר לו ה זה ה שהוא כלאו )שבר את כדי( קרע את כסותי ע"מ לפטור ואמר
לו לאו זה לאו שהוא כה ופירוש כשאמר ה בתמיה הוא כלאו וכשאמר לאו בתמיה הרי
הוא כה .
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ודע שרבינו ז"ל מפרש דר' יוחנ לא קאי אראשי איברי דמתני' דלימא דטעמא דמתני'
מפני שאמר לו ה כמתמיה וכדפירש"י ז"ל ,אלא דר' יוחנ דינא באנפי נפשיה הוא ובהכני
ופצעני הוא בדוקא אבל בראשי איברי אפילו אמר ה בניחותא חייב ,וזהו שהזכיר רבינו
בראשי איברי בדוקא ,אבל בהכני ופצעני ודאי הרי ה כנזקי ממו וכ עיקר ,ולא הביא
הרב ז"ל די המדבר בתמיה לפי שהוא פשוט .44
... :à"ëú 'éñ î"åç :øåèכתב הרמב" האומר לחבירו קטע ידי או סמא את עיני ע"מ
שתפטר אפ"ה חייב שהדבר ידוע שאי אד רוצה בכ :וא"א הרא"ש ז"ל כתב
א הנחבל אמר לו בפירוש ע"מ שתפטר ודאי פטור אלא מיירי שהנחבל אומר קטע ידי
או סמא עיני סת ושאל אותו החובל אתה אומר לי ע"מ שאפטר והשיב לו הנחבל ה
אפילו שאומר הנחבל ה שנראה כמו שאומר בניחותא דמשמע שנות לו רשות ע"מ שיפטר
אפ"ה חייב שיש לנו לפרש דבריו דבתמיה אמר ה כלומר והיא הייתי אומר ל דבר זה
ולכ חייב אבל א א"ל בפירוש ע"מ ליפטר פטור.
... :áé óéòñ à"ëú 'éñ î"åç :êåøò ïçìùהאומר לחבירו קטע את ידי ,או סמא את
עיני על מנת שאתה פטור ,הרי זה חייב בחמשה דברי שהדבר ידוע
שאי אד רוצה בכ .הגה :וי"א דא א"ל בפירוש ע"מ לפטור פטור ,אלא שא לא
א"ל בפירוש רק דברי שמשמע כ ,אנו דני דבריו שלא פטרו ,כגו שא"ל קטע ידי או
סמא עיני וא"ל המזיק על מנת לפטור ,וא"ל הניזק ה  ,אנו דני שבתמיה קאמר ה וחייב
המזיק )טור סי"ח בש הרא"ש(.
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 ìאם יכול לשעבד את גופו למלוה ודין נתינת רשות הוא רק לענין ממון אבל עובר בלאו

 :ãôú ïîéñ :ù"áéø ú"åùשאלה :ראוב שלוה משמעו ונתחייב לו בקני בכל תוק
בתפישת הגו ]כנראה הכוונה לבית סוהר[ ,ועוד שיעבד עצמו לית
מטלטלי בני חורי לחק אלפארד"א .וחק זה הוא נהוג במלכות ארגו שא אי לו מטלטלי
בני חורי שהוא נתפש בגופו .ועתה שמעו המלוה תבע חובו מראוב הלוה ונמצא שאי
לו ,בקש שיהיה הלוה נתפש בגופו כפי החיוב שנתחייב לו ,והלוה טוע שאינו מ הדי
שיהיה נתפש בגופו כי לא מצינו זה בדי תורה שיהיה אד מישראל נתפש בגופו על שו
שיעבוד ושאת .הדי ע מי.
תשובה :הדי ע ראוב הלוה שאי אד יכול לשעבד עצמו ולהתנות להיות נתפש בגופו,
כדאמרינ בפ"ק דקדושי )יט( גבי המקדש את האשה ע"מ שאי ל עלי שאר כסות ועונה,
רבי יהודה אומר בדבר שבממו תנאו קיי ,הא בדבר שבגו אי תנאו קיי .ופירשו
המפרשי ז"ל דבר שבממו שאר כסות ,דבר שבגו עונה ,לפי שמצטערת בגופה במניעת
העונה ,ובכא נמי להיות נתפס בגופו איכא צערא דגופא ואינו יכול להתנות בו.
ועוד דאפילו בממו  ,המתחייב מחמת צער הגו ,שקיל וטרי בגמרא בבבא קמא בסו פרק
החובל )צג( א אד מוחל על צערו או לא ,ואע"ג דמסקינ הת דכל שאמר לו בפירוש
ע"מ לפטור או בלאו כמתמיה שהוא כה פטור ,וכדתניא הכני פצעני ע"מ לפטור יש לאו
שהוא כה יש ה שהוא כלאוåäòöôå åäëäùá åáåéçå ïåîîä øåèô ïéðòì àìà åðéà äæ î"î ,
íéòáøàã àø÷î äéúøäæàã åøáç äëî ìù åàìá øåáòìå äìçúëì åòöôìå åúåëäì ìëåéù ìáà
.øùôà àì éàãå àä äæ - åì ïúðù úåùøä éðôî óéñåé àìå åðëé

ותדע שהרי א בראשי אברי איכא מרבוותא ז"ל דאמרי דכל שאמר כ בפירוש בניחותא
ע"מ לפטור פטור ,ומתניתי דתנ האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי ע"מ
לפטור חייב ,מוקמי לה בה כמתמיה שהוא כלאו ,ובודאי שאי זה אלא לעני פטור הממו
 .44כ"כ הראב"ד בב"ק שם ,ובסמ"ע כתב שלרמב"ם הכני פצעני אינו נפטר אלא אם אמר ע"מ לפטור ,עיי"ש.
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וחיובו בשחבל בוúà àîñìå åãé úà òè÷ì ìëåé äæ éàðú ìéáùáù úòãä ìò äìò àì ìáà ,
 äìçúëì åðéòכי קרוב הוא שימיתנו בזה כמו שהעידה תורה שהברזל ממית בכל שהו ,וכ

אמרו ז"ל )ע"ז כח( שורייני דעינא בלבא תלו ,ומטע זה אמרו עי תחת עי ממו  ,משו
דעי תחת עי ולא עי ונפש תחת עי  .אלא ודאי בי בראשי אברי בי בצערו ,לא אמרו
שאד מוחל עליה אלא לעני הממו המתחייב עליה החובל ,אבל שיוכל אד להתנות
שיצערוהו בגופו ומפני זה יכפוהו ב"ד בצער ההוא  זה אינו.
ועוד ,דאפילו פועל קיי"ל )בב"ק קטז( שיכול לחזור בו אפי' בחצי היו משו דכתיב כי
לי בני ישראל עבדי ולא עבדי לעבדי ,ושמי לו מה שעשה ואע"פ שנשכר לכל היו,
לפי שאי תנאי מועיל ,לעבוד בגופו על כרחו אע"פ שהוא מלאכת אומנתו הרגיל בה ,אי
צ"ל שלא יועיל תנאי שיהיה במסגר אסור ,ובבית כלא יושבי חש .ואפי' בגוביינא ,שעושי
ב"ד מנכסיו ,תניא בברייתא בב"מ פרק המקבל )קיג( וכדר שמסדרי בערכי כ מסדרי
בבעל חוב ,והוא שנותני לו מזו שלשי יו וכסות י"ב חדש ומטה ומצע וסנדליו ותפליו,
וא הוא אומ נותני לו שני כלי אומנות מכל מי ומי אע"פ ששעבד כל נכסיו .והסכימו
הגאוני ז"ל ,שהלכה היא .וכ כלי ,שעושי בה אוכל נפש אמרה תורה לא יחבול רחי
ורכב כי נפש הוא חובל  ואי ימשכננו בגופו שצרי לבקש פרנסתו בשוקי וברחובות.
ומה שטע שמעו המלוה בזה דדינא דמלכותא דינא אינו עני לזה כלל .שאי דינא
דמלכותא וא לא דינא דמלכא שיהיה אד נתפס בעד הלואה ,אלא באלפרד"א לבד הוא
המנהג והדי  .וא זה התנה להתחייב בהלואתו ,כפי החק ההוא ,מדי תורתינו אי תנאי
זה מועיל .והרא"ש מטוליטול"ה ז"ל כתב כ )כלל סח סימ י נעתק לעיל בסמו >??<( ,בתשובת
שאלה אפילו התנה על עצמו שיתפוס המלוה את גופו וכתב לו זה בשטר אינו מועיל,
ואינו יכול לאסרו ולא להשתעבד בו .ע"כ.
והאמת כי בעירנו זאת ,נוהגי הדייני לתפוש הלוה בגופו כשנתחייב כ  ,והוא מצד תקנת
הקהל .ועוד תקנו הקהל שא בלא חיוב יתפש כל אד על כל תביעה שיתבעוהו או ית
ערבי על התביעה ,הנקרא קיו ב"ד .ואני רציתי למחות ביד ,על התקנה ההיא ,באשר
היא שלא כדי תורתינו .ואמרו לי כי זו תקנת השוק מפני הרמאי ושלא לנעול דלת בפני
לווי  .והנחתי על מנהג.
ומכל מקו ,אפשר לומר שא הלוה מוחזק שיש לו מטלטלי  ,ומבריח אפשר לבית די
לכופו ,ולאסרו ,ג להכותו בגופו ,וא לא נתחייב בזה בפירוש .דהיינו דאמרינ בכתובות
בפרק הכותב )פו( אמר ליה רב כהנא לרב פפא לדיד דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר
לא ניחא לי ,למעבד האי מצוה מאי אמר ליה תנינא במה דברי אמורי במצות לא תעשה
אבל במצות עשה כגו שאומרי לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו נוטל מכי אותו
עד שתצא נפשו.
ואע"ג דלא קיי"ל כרב פפא אלא כרב הונא בריה דרב יהושע דפליג עליה בפרק גט פשוט
)קעד( ולית ליה פריעת בעל חוב מצוה ,היינו דלית ליה כרב פפא דס"ל שעבודא לאו
דאורייתא ופריעת בעל חוב מצוה בלחוד .אלא סבר רב הונא בריה דרב יהושע שעבודא
דאורייתא וב"ד יורדי לנכסיו מדינא ,ופריעת בעל חוב לאו מצוה בלחוד היא .אבל לכ"ע,
בפריעת בעל חוב מצוה איכא ,ואי אמר לא בעינא למעבד מצוה ,וא"א לב"ד לירד לנכסיו,
בודאי מכי אותו עד שתצא נפשו .וזהו שהרב אלפסי ז"ל הביאה להא דרב פפא בפרק
הכותב אע"פ שפסק כרב הונא בריה דרב יהושע בפרק גט פשוט .וכיו שאפשר לב"ד
להכותו כדי שיקיי מצוה זו ג כ אפשר לה לאסרו .כדאמרי' בפרק ואלו מגלחי )טז(
מנא ל דכפתינ ואסרינ ועבדינ הרדפה ,דכתיב )עזרא ז כו( ה למות ,ה לשרושי ,ה
לענוש נכסי ולאסורי  .אבל א הלוה עני ואי לו מה לשל ,הדבר ברור שאסור לתפשו

104

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
ù"áéø ú"åù

î

ç"áìø ú"åù

î

äîìù ìù íé

בגופו ולענות נפשו ,וא א נתחייב בזה בשטר והיה התנאי מועיל מ הדי  ,שהרי אפילו
לעבור לפניו כדי לביישו אסור ,כדאמרינ בפרק איזהו נש )עה( מני לנושה בחברו מנה
ויודע בו שאי לו שאסור לעבור לפניו תלמוד לומר לא תהיה לו כנושה .ואי יהיו ב"ד
נזקקי לסייעו בדבר האסור .וכ"ש שאי התנאי מועיל בכיוצא בזה כמו שכתבתי למעלה.

ואיני רואה שו צד אחר שיהיה מ הדי לתפסו בגופו כיו שאי לו מה לשל אלא א
כ נשבע לשי עצמו בבית הסהר ושלא לצאת מש עד יפרע חובו .וזהו כעי אושטגי"ש,
שבעני זה תופסי אותו בגופו כמו שנשבע כדי שיקיי שבועתו.

 ... :æî÷ ïîéñ :ç"áìø ú"åùעוד אני אומר דג שיהיה הדי נות ככה ,רוצה לומר
שראוי שיכפר המלקות למי שאינו מותרה כמו למותרה ,מכל מקו
הבית די לא ילקו אותו דאינ יכולי להלקות בלא עדי והתראה כמבואר בכמה מקומות
בתלמוד ,ומה כתובות פרק אלו נערות ובמכו' פרק אלו ה הלוקי'.

>˜<‚Ò

אולי יאמר המערער דאי מכא ראיה וטעמא הוא משו דהת לא איירי אלא לעני דאי
כופי בית די אות להלקות ,אבל א ה מעצמ יבאו לבית די לחלות פניה להלקות
לכפרת עונש הכרת שיש עליה ילקו אות ורשאי ה בכ ,דברייתא בהדיא תני בס"פ
החובל האומר לחברו הכני פצעני על מנת לפטור פטור ,והלכתא היא דא על גב דתנ
במתניתי הת האומר סמא את עיני קטע את ידי וכו' על מנת לפטור חייב הני מילי ראשי
איברי דאי אד מוחל עליה אבל צערא דגופא מחיל.

וא על פי שהרמב" ז"ל לא כתב זאת החלוקה לפטור בפירוש בספ"ה מהלכות חובל
ומזיק כשזכר אלו הדיני ,מכל מקו מבואר הוא בדבריו שהדי כ  ,שהרי לא הזכיר החיוב
אלא בסמא את עיני קטע את ידי משמע דדוקא באלו חייב שה ראשי אברי ,מה תאמ'
לא אדדייק' מריש' דייק מסיפא ,שלא פטר אלא בקרע את כסותי שבר את כדי וכו' ,זה
אינו ,דיותר חמור הוא נזקי ממו מההכאה שאי בה נזק ,וכל כונת הרב היתה להודיענו
שיש הפרש בי נזקי גופו לנזקי ממונו כמו שהתחיל בלשונו ושבנזקי גופו חייב ובנזקי
ממונו פטור ,אמנ בהכאה שאי בה נזק פשיטא שהוא פטור לדעתו ,הרי שהאומר לחברו
הכני על מנת לפטור שהוא פטור אליבא דכולי עלמא.

ונראה שג הוא מותר ,הג שלא מצאתי זה מפורש זולתי רמז בלבד ,במה שכתב הרב
ברפ"ה מהלכות חובל וכל המכה אד כשר וכו' דר נציו הרי זה עובר וכו' ,משמע דאינו
עובר אלא דר נציו .

מכל מקו בנדו דיד נראה שמותר לבית די ורשאי ה למלא רצו הבא לפניה לבקש
מה ולחלות פניה שילקו אותו לכפרת עונו לאומר כ  ,אומר שזה אינו אמת ,ואי מכא
ראיה כלל לשיהיו רשאי הבית די להלקות אותו מלקות של תורה ,דהא קיימא ל בדוכתי
טובא סנהדרי פרק קמא ופרק זה בורר ויבמות פרק שני וכתובות פ"ב דאי אד משי
עצמו רשע רוצה לומ' שאי אד נאמ על עצמו לומר שעשה עבירה...

 :æñ ïîéñ ç ÷øô àî÷ àáá :äîìù ìù íéדי האומר סמא עיני ,קטע ידי ,ע"מ
לפטור פטור וכ"ש קרע את כסותי כה"ג ,וא אמר המזיק על מנת
לפטור והשיב זה 'ה ' ,בזה יש חילוק בי נזקי גופו לנזקי ממונו כו' .וא אמר קרע כסות
של פלוני אפילו על מנת לפטור חייב.
מתניתי  :האומר סמא את עיני קטע את ידי שבר את רגלי ,אפילו אמר לו ע"מ לפטור
חייב ,אבל אמר לו קרע את כסותי שבר את כדי חייב ,ע"מ לפטור פטור ,אבל א אמר
עשה כ לפלוני ע"מ לפטור בי בנזקי גופו בי בנזקי ממונו חייב ,לפי שאי שליח לדבר
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עבירה .ופרי בגמרא מ"ש רישא נזקי גופו מסיפא נזקי ממונו ,רבא אמר משו שאי אד
מוחל על ראשי איברי ,הילכ אפילו אמר ליה ע"מ לפטור לא גמיר ומחיל ליה ,אבל
נזקי ממונו ואפילו נזקי גופו שאינו ראשי איברי כגו שאמר הכני פצעני ע"מ לפטור,
פטור דיכול להיות דגמיר ומחיל בצערא דגופא .וכ תניא בברייתא הכני פצעני ע"מ לפטור,
פטור.
רבי יוחנ אמר רישא דמתניתי לא איירי שאמר נחבל לחובל ע"מ לפטור ,אלא נחבל אמר
סמא את עיני והחובל אמר ע"מ לפטור ,כלומר א ע"מ לפטור את אומר לו והשיב לו
הנחבל ה  ,שדומה בניחותא ,מ"מ אמדינ דעתיה שבתמיה קאמר ליה והוי כמו לאו ,דאי
אד מוחל בצער דגופו .וה"ה להכני ופצעני .אבל אמר ניזק קרע את כסותי ,והמזיק אמר
ע"מ לפטור ,לא זו א אמר לו ה דפטור דפשיטא כפשוטו קאמר דאד מחיל בממונו,
אלא א זו אפילו א"ל הניזק לאו ,שדומה בניחותא ,מ"מ אמדינ דעתיה דבתמיה קאמר
ליה והוי כה  .תניא נמי הכי הכני פצעני ע"מ לפטור ואמר לו ה  ,הרי יש ה שהוא כלאו,
קרע את כסותי ע"מ לפטור וא"ל לאו הרי לאו שהוא כה  ,כ נ"ל כוונת הסוגיא.

אבל רש"י פירש דוקא שאמר לו בתמיה ה אבל אמר ליה בניחותא ,אפילו גבי סמא את
עיני פטור ,וכ להיפ א א"ל לאו בניחותא חייב אפילו גבי קרע את כסותי ואי חילוק
בי נזקי גופו לנזקי ממונו ,והאי דנקט חיובא לגבי מכה ופצע ופטורא לגבי ממונא ,אורחא
דמילתא נקט דמחיל איניש אממוניה טפי מגופו .אבל לישנא דתלמודא יש ה שהוא כלאו
כו' לא משמע הכי ,דבגמרא לא חילק ביש ה שהוא כלאו כו' אלא בי נזקי גופו לנזקי
ממונו ,אבל האי חילוקא בניחותא ובתמיה כמו שפי' רש"י לא מזכיר תלמודא כלל .ועוד
מדקאמר יש ה שהוא כלאו ויש לאו שהוא כה  ,משמע שהוא רוצה לחלק בי ה ללאו,
שפע אחת משמע ה כלאו ואמדינ דעתיה שלא גמיר ומחיל ,ויש פעמי להיפ שלאו
כה ואמרינ גמיר ומחיל ,והיינו החילוק בי גופא לממו  ,על כ אמר שפיר יש ה כו'
ויש לאו כו' ,אבל לפי' רש"י אי חילוק אלא בי אומר בתמיה לאומר בניחותא וא"כ כ
היה לומר :יש ה שהוא כלאו ולאו כה  ,כגו שאומר בתמיה ,ויש ה שהוא כה ולאו
כלאו כשאומר בניחותא ,ועל זה היה נופל שפיר הלשו שני פעמי יש יש ,אבל עכשיו
לפי' רש"י אינו מיושב יש ה כו' ויש לאו כו' ,אלא כמו שפירשתי שהוא החילוק בי נזקי
גופו ,דאפי' אמר ה מהפכינ ללאו לחיובא .וגבי נזקי ממונא אפילו אמר לאו מהפכינ
לה לפטורי כדפי' .וכ דעת הרא"ש )סימ י"ח( וכ פירש הר" בש הרא"ה ,וכתב עוד,
דוקא בסתמא שאמר ה ולאו אבל אי ברירא לעדי שאמר בניחותא ,או בתמיה ,אזלינ
בתרייהו ,וכ עיקר.

ולעול כשאמר הנחבל גופא ע"מ לפטור פטור ,והיינו ה ברייתא דלעיל הכני ופצעני ע"מ
לפטור פטור ,איירי כדאמר כולה הנחבל .והלכה כרב יוחנ ולא כרבא ,א דרבא בתראה
הוי דהא תניא כותיה דרבי יוחנ  ,וכ דעת הרי" והרא"ש ,והרמב" )חובל פ"ה הי"א(
לא חילק בזה רק כתב כפשוטו ,בנזקי גופו אפילו אמר ע"מ לפטור חייב ובנזקי ממונו א
אמר ע"מ לפטור פטור ,ודומה שפסק כרבא ,וכ פי' המגיד משנה ורוצה לתר אותו ,ותימא
הוא ,הילכ א אמר הנחבל ע"מ לפטור פטור לעול ,בי בנזקי גופו בי בנזקי ממונו,
ואי אמר החובל ע"מ לפטור והשיב לו הנחבל ה  ,וברור לעדי דבניחותא קאמר ,פטור,
אבל לא ברור ,מסתמא בתמיה קאמר וחייב .וגבי נזקי ממונו א אמר המזיק ע"מ לפטור
והשיב לו הניזק ה  ,פשיטא דפטור .אלא אפילו אמר לאו ,בסתמא פטור דבתמיה קאמר,
אבל אי ברור לסהדי דבניחותא קאמר חייב א בנזקי ממונו.

 ìהמשנה מדברת רק על פטור מתשלומין אבל איסור יש

:øéàé úååç

] :â"ñ÷ ïîéñבשאלה של חבורה של סוחרי שבכל הסכסוכי שביניה
בדיני השגת גבול וכו' היו באי לרב לשאול אבל כעת רוצי להסכי
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"יחד להתיר בינינו השגת גבול באיזה אופ שיהיה ונמחל זה לזה הפסד ממו שגר לו
חבירו" .וענה לה שמכה טעמי זו לא עצה טובה וג מצד די תורה אסור לה .וז"ל[.

...לכ אני אומר כי ג לעני די תורה אינו מספיק כלל ולא ינוקו בתיקו כזה אפילו בדיני
אד וכ כל המוחלי זה לזה לעשות מעשה שאסרה תורה כגו גניבה ואונאה והשגת
גבול דמלבד דלא ינקה מדי שמי כל עושה אלה מצד שהוא נגד ישוב העול והנהגתו
וזה היה חטא דור המבול כי מלאה האר חמס קראו חמס מפני שאי נקי מה ה"ל כחמס
דיהיב דמי ואע"פ שי"ל שאני ש דלא מחלי מא יימר ולדעתי להרגיל לא קפדו כלל
דלא נאמר בהו כמו גבי סדו דצעקת באה לפניו יתבר שמו.
ותנ במשנה החובל בעצמו אע"פ שאינו רשאי פטור ולמה לא יורשה שהרי מחיל לנפשיה,
מ"מ הקפידה תורה ואמרה ושמרת לנפשותיכ ,וג על הממו הקפידה מבל תשחית
בכמה גוונא ,וכ אמרו הקוצ נטיעותיו אע"פ שאינו רשאי וכו'òø÷ã àéâåñ àåää ìë ïëå ,
àìå àåä øåñà î"î éøééî ïéîåìùúã øåèôå áåéç ïéðòì éìâøå éãé åà éãë úà øáù éúåñë úà
 åøéáç úåùø äæá éðäîוכו'.

 :õ"áòéì :íéîù íçìביאור למשנה :ב"ק פ"ח מ"ז :קטע את ידי ,נראה פשוט הוא
הדי לחבלה שאי בה חסרו אבר ,דמידי הוא טעמא אלא משו צערא
דגופא דלא מחיל אנש ...מיהו הכאה גרידא בלי חבלה נראה שניתנה למחילה ,ושמא רפואה
היא לו )שכ יש שחובטי עצמ במרח בשבט עד שפ ד עליה ומועיל לה כהקזה
והעמדת כלי מציצה וכויה בברזל וזולת זה( ,אבל חבלה דאבר בסת אי תולי בצור
רפואה )אלא במשפט דייני סדו( עד שיוודע בבירור .אע"ג דבודאי איכא לאשכוחי כה"ג
נמי אפילו לקטוע אבר ,כגו שעלתה לו נומי ביד או ברגל שצרי לחתכה כדי שלא ישחת
כל הגו ,אלא דבמילתא דלא שכיחא לא קמיירי.

>˜<ÂÒ

שוב ראיתי בתוי"ט שכתב ג"כ מסברא דנפשיה דהכאה ופציעה בלי חסרו ראשי איברי
נמי .ומשמע קצת דמפליג נמי מיהא בי פציעה להכאה יבשתא דסתמא ניתנת למחילה
דאיכא למיתלי דמהני ליה ומעלי.

ומ"ש מהרפ"כ )בעל הסמ"ע מובא ש בתוי"ט( שא אמר בפירוש ע"מ לפטור פטור
אפילו בחסרו ראשי אברי ,ודאי נראי דבריו .איברא נ"ל דאינו פטור אלא מדיני אד
שלא נית ליתבע עוד בחמשה דברי כיו דבהדיא פטריה ,אבל חייב הוא מכל מקו בדיני
שמי ,זה לא נית למחילה ,שהחובל בעצמו אינו רשאי ונענש על זה כדתנ לעיל א"כ
לא עדי מגברא דאתי מחמתיה ,אדרבא גרע משאר חובל בעלמא דיצרא אנסיה ומתק
הוא אצל יצרו כי אי אד שולט ברוח ,אבל האי קעבר אבל תשחית דגופא בחינ ללא
תועלת והנאה .ואע"ג דעשה רצו חבירו וחבריה מינח ניחא ליה ,אפ"ה לא שרי דברי הרב
ודברי התלמיד דברי מי שומעי  ,ואפילו שלוחו לא מיפטר משו דבדינא רבה יש שליחות
לדבר עבירה )ולא עוד אלא אפילו בקרע את כסותי וכו' אע"ג דפטור ,נ"ל פשוט דחייב
מיהת בדיני שמי בכל גוונא משו דקעבר אמימרא דרחמנא בל תשחית( .מיהו היכא
דודאי פליט מצערא אחרינא דרבה מיניה אי הכי נמי דמישרי שרי לכתחילה נמי דכה"ג
הנאה או הצלה לגו ולשאר איבריו הוא דהוי...
 ìלא מועילה נתינת רשות כי אין לאדם בעלות על גופו

 :ã"ñ :ùôðå óåâ é÷æð éðéã ,î"åç :áøä ò"åùאסור להכות את חבירו אפילו הוא נת
לו רשות להכותו )משנה ב"ק צ( כי אי לאד רשות על גופו כלל להכותו
ולא לביישו ולא לצערו בשו צער) ,ב*( אפילו במניעת איזה מאכל או משתה אא"כ עושה
בדר תשובה ,שצער זה טובה היא לו להציל נפשו משחת )ראשית חכמה מ"א סי' תקע"א(,
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ולכ מותר להתענות לתשובה אפילו מי שאינו יכול להתענות ,ומי שיכול להתענות מותר
אפילו שלא בדר תשובה אלא כדי למרק נפשו לה' שאי טוב למעלה מטובה זו )תענית(.
)ב*( קונטרס אחרו :גמ' ד צא ותוס' ש ד"ה אלא תנאי וכו' וי של שלמה ש )אבל מש"ש דאפילו
לצור ממו אסור לביישו צע"ג מדאמר רב לרב כהנא פשוט נבלה וכו' ,וג מה שאוסר לצער גופו צע"ג
מיעקב אבינו שאכלו חורב וקרח(.

)וכ מותר להכות בניו הקטני] ...לקמ >?<[ ומשרתו אפילו אינו שומע בקולו אסור להכותו
אא"כ הוא עבד כנעני )רמב" פ"ב מהל' רוצח הל' יב דלא כב"י סי' ת"כ ומש נלמד לעבד עברי
דלא שהרי אינו בדי יו או יומי( ,וא התנה עמו מתחילה כששכרו שיהיה רשאי להכותו
כשלא ישמע בקולו מועלת נתינת רשות הואיל והיא לטובתו כדי שישכרהו .ומ"מ א חזר
בו המשרת מתנאו אסור להכותו שהרי יכול לחזור בו אפילו באמצע הזמ כמ"ש בהלכות
שכירות ,ועוד שבצער הגו אי תנאו מועיל לשלא יוכל לחזור בו כמש"כ באה"ע סי' ע"ו
לעני מחילת העונה שהיא יכולה לחזור בה משו שהוא צער הגו ואינו נית למחילה
עולמית אלא כל זמ שמוחלו ברצונו לבד(.
 ìלא מהני נתינת רשות וראיות לזה

) çî-æî ú"ì ,àìøòô ô"éøì :â"ñø øåàéáבאיסורי מקלל(] :ח"ב עמ' ...[88
ועל פי דברינו  45אלה תמיהני מאד על מה שראיתי בתשובות הרלב"ח
)בקונטרס הסמיכה( שכתב וז"ל-] :נעתק לעיל בסמוך[

...ולפי מה שנתבאר ,דברי הרלב"ח ז"ל אלו מתמיהי מאד ,דלא יתכנו דבריו אלא למ"ד
אד רשאי לחבול בעצמו ,דלדידיה כיו דיש לו רשות על גופו לעני חבלה מצי נמי לית
רשות לאחרי לחבול בגופו ומותר לאחרי כמו לדידיה עצמו ,משא"כ למ"ד אי אד
רשאי לחבול בעצמו ,אי יעלה על הדעת שתהא מועלת נתינת רשות שלו להתיר לאחרי
מה הוא עצמו אי לו רשות לעשותו .ומאחר דהרמב" ש באותו מקו )בפ"ה מהלכות
חובל( פסק בהדיא דאסור לאד לחבול בעצמו כמו באחר עיי"ש ,אי אפשר כלל להעלות
על הדעת דנתינת רשות שלו תועיל להתיר לאחרי לחבול בו ולהכותו ,מה דלדידיה גופיה
לית ליה רשות.
וג ראיתי לאחד מ האחרוני ז"ל שהפריז על המידה עוד יותר לומר דנתינת רשות מהני
אפילו להכאה וקללה דאביו ואמו ,והביא לזה ראיה מדברי הרמב" )פרק כ"ו סנהדרי
ה"ו( שכתב דאע"פ שמחל המקולל מקלי את המקלל שכבר חטא ונתחייב עיי"ש ,משמע
דכשמחל מעיקרא שפיר דמי ואי כא עבירה כלל ,ומינה דה"ה לעני הכאה וחבלה.

והנה לא ראה דברי הרלב"ח בתשובה ש ולכ לא נסתייע ממנו ,אבל הדברי אי לה
שו שורש ויסוד כלל ,דהדבר פשוט כדכתיבנא דכיו דאיהו גופיה לית ליה רשות לקלל
עצמו ,דהמקלל עצמו עובר בל"ת ולוקה כמש"כ הרמב" גופיה ש ,אי אפשר שית
רשות לאחרי לקללו וכ לעני חובל כמשכ"ל.

ומש"כ הרמב" הטע דלא מהני מחילה משו שכבר חטא ונתחייב ,היינו משו דמחילה
ונתינת רשות דמעיקרא פשיטא דלא מהני כלו ,לא מיבעיא לעני להתיר לו לקללו לכתחילה
דלא מהני ,דהרי איהו גופיה מוזהר על עצמו בכ ולית ליה רשות ,ואי תיסק אדעתי
 .45המחבר דן באיסור מקלל עצמו ומזה עובר לאיסור חובל בעצמו באריכות גדולה ומסיק שיש מחלוקת

הפוסקים אם אדם רשאי לחבול בעצמו ומוכיח להלכה כשיטת הרמ"ה שמותר לאדם לחבול בעצמו ומביא

את עיקר דבריו בשטמ"ק ומבאר ראייתו ומוסיף עוד ראיות מכמה מקומות בש"ס ומביא שיש עוד פוסקים

דקאי בשיטתיה עיי"ש אריכות גדולה מעמ'  83עד  97עיי"ש- ???? ,להוסיף עוד קשר לקטע המובא כאן ??
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דמצי יהיב רשות לאחר ,אלא אפילו לעני ליפטר מליענש על כ לא ס"ד לומר דמהני
מחילתו ,דהרי הו"ל מחילה בדבר שלא בא לעול כמשכ"ל ,ולזה לא איצטרי לאשמעינ
אלא לעני מחילה שאחר המעשה שכבר חל חיוב העונש ,ולזה נת הטע משו שכבר
חטא ונתחייב והמשפט לאלקי הוא ולאו כל כמיניה למחול ,והדברי פשוטי ואי
להארי.
 àéáäù äîåהרלב"ח ז"ל ראיה ממש"כ הרמב" )רפ"ה מהלכות חובל( דאינו עובר אלא
דר נציו  ,והבי דר"ל דר מריבה מלשו 'כי ינצו אנשי' וגו' ,ומזה הוכיח דברשות מותר,
הנה בסמ"ג )עשי ע'( מבואר דנוסחתו בדברי הרמב" הוא 'דר בזיו ' עיי"ש ,אלא דבי
כ ובי כ הדברי תמוהי מאד לפי הבנת הרלב"ח דהרי בריש פרק הנחנקי אמרינ :
רב לא הוה שביק לבריה למישקל ליה סילוא ומר בריה דרבינא לא הוה שביק לבריה
למיפתח ליה כוותא ,ופרכינ עלה מאי שנא בנו משו דדילמא חביל והו"ל שגגת איסור
אי הכי אחר נמי ,ומשני אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק עיי"ש .הרי להדיא דאע"ג דהת
אי כא לא בזיו ולא נציו כלל מ"מ קאמר דהו"ל שגגת לאו ,ועוד דא"כ מאי קבעיא
הת ב מהו שיקיז ד לאביו עיי"ש ,והרי ידוע דאזהרת מכה אביו ומכה חבירו מחד קרא
נפקי ,מדכתיב לא יוסי להכותו ,וא איתא דמכה חבירו אינו מוזהר אלא בהכאה דר
בזיו ונציו א"כ א מכה אביו כ  ,ומאי מיבעיא ליה בהקזה.
 ìחובל בשוגג )כתובות לה( נחשב חייבי לאוין שוגגין אף שאינו דרך נציון

וכ מוכרח מסוגיא דכתובות )לה (.דאמרינ הת דריש לקיש דס"ל חייבי מלקות שוגגי
פטורי מתשלומי ילי לה מדכתיב מכה בהמה ישלמנו וגו' וסמי ליה ואיש כי ית מו
בעמיתו ,והוקש חובל בחבירו למכה בהמה ,מה מכה בהמה לא חלקת בו בי שוגג למזיד
מתכוי לשאי מתכוי לפוטרו ממו אלא לחייבו ממו  ,א חובל בחבירו לא תחלוק בו
בי שוגג למזיד בי מתכיו לשאי מתכוי וכו' לחייבו ממו אלא לפטרו ממו עיי"ש.
והיינו לומר דהלאו פוטרו בשוגג ושאי מתכוי כמו במזיד דפטור משו שתי רשעיות
דק ליה בדרב"מ .והשתא א איתא דליכא אזהרה בחובל בחבירו אלא דוקא בדר בזיו
או נציו בלבד אבל כל הכאה שאינה על דר זה אינה בכלל אזהרה זו כלל ואפילו לכתחילה
מותר ,אי זה עני לחייבי מלקות שוגגי דפטר ריש לקיש ,דהרי כל שהוא שוגג ואינו
מתכוי וכיו"ב אי כא לא בזיו ולא נציו  ,ולא שייכא בה אזהרה דחובל בחבירו כלל.
ולכ נראה ברור דהרמב" והסמ"ג לא באו אלא לאפוקי מכה לרפואה ,או האב הרודה
את בנו והרב את תלמידו וכיו"ב ,אבל כל מכה וחובל זולת זה הו"ל בכלל דר בזיו
ונציו  ,דכל הכאה שהיא שלא לצור להמוכה דר שנאה ודר בזיו הוא .ומקור דברי
הרמב" והסמ"ג הוא מגמרא דפרק ואלו מגלחי )טז (.עיי"ש ,ומסוגיא דריש פרק הנחנקי
שהבאתי דמבואר דאפילו באביו שרי לרפואה ,וזה פשוט אצלי ,ודברי המהרלב"ח ז"ל
מתמיהי אצלי ואכמ"ל ,ועי' בריב"ש )סי' תפ"ד( עיי"ש היטב...

 ìאף שנתן רשות עובר המכה בלא יוסיף

 :è"é 'éñ î"åç :ùéà ïåæçאות ה' בתו"ד... :ופעמי שעבר בלא יוסי ואינו חייב לשל
כגו שאמר הכני כדאמר ב"ק צ"ג א' אע"ג דעבר בלא יוסי כדאמר סנהדרי
פ"ד ב' אחר שגגת לאו ,משמע דלא מהני מחילה...

>˜<ËÒ

 ìנתינת רשות לא מועילה לסלק איסור בל יוסיף אבל בהכאה פחות מש"פ אינו עובר

 :çò ïîéñ â ç"åà :äùî úåøâàבחובל בחבירו בנתינת רשות א עבר על הלאו.
ובחובל בחבירו הא ליכא מלקות אלא בחבלה שאי בה שוה פרוטה
וכשהרגו א בשוגג פטור מ התשלומי כתנא דבי חזקיה בי בממו אחר ובי מדמי הנהרג,
וממילא ליכא מציאות לשאלת כתר"ה דא התרו בו שלא יכהו משו לאו דבל יוסי והרגו
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בשוגג בהכאתו לומר דילקה כיו שפטור ממיתה ,דהא ליכא מלקות בחבלה כזו דנהרג,
וא א היה מוכה שחי שאינו שוה כלו למכרו לעבד כפי ששמי הנזק כדאיתא בגיטי
ד מג ,הא איכא צער ובושת ששוי יותר משו"פ.

ובנת רשות לחברו להכותו ששאל כתר"ה א עבר על הלאו וחייב מלקות ,הנה מכיו
שאסור לאד לחבול בעצמו כדאיתא בב"ק ד צ"א ואיפסק כ ברמב" רפ"ה מחובל,
ודאי אי רשותו כלו לסלק איסור בל יוסי מעליו ,וא באופ שיהיה פטור לשל דא
דבסת נתינת רשות חייב לשל כדאיתא בב"ק ד צב א באמר ע"מ לפטור משו דתלינ
שאי אד מוחל ,וכדכתב הרמב" פ"ה מחובל הי"א שהדבר ידוע שאי אד רוצה בכ,
מ"מ כשיאמר הנחבל שהיתה כוונתו לפטורו ממש הא פטור כדאיתא ברש"י ש ד צג
וכ הוא ג לתוספות ש ,מ"מ יהיה פטור ממלקות דנחשב כשיל מצד המחילה .ובנת
לו רשות לחבול בו וחבל בו חבלה שפחותה משו"פ ,מסתבר שעל חבלה קטנה כזו שהוא
ג בלא צער ובלא בושת אי זה דר נציו ובזיו כשנות לו רשות ואי מקפיד על זה
שאינו עובר בהל"ת דלא יוסי דהוא כדר שחוק בעלמא ,דהלאו אינו עובר אלא כשהוא
דר נציו ובזיו כדאיתא ברמב" ש וממילא לא שיי מלקות .אבל בחבלה גדולה שהוא
דר נציו ובזיו לא תועיל נתינת הרשות לסלק האיסור מעליו מאחר שא הוא עצמו אסור
לחבול בעצמו כדלעיל.

והא דחבריה דמיכה נענש על שלא הכה את חברו מיכה הנביא מה שאמר לו להכותו ,הוא
משו דמיכה היה נביא המוחזק שלעבור אלאו בהוראת שעה מחוייבי לשמוע לו כמו
במצוה לדבר חול .והיה יכול הגמרא בסנהדרי ד פ"ט להוכיח דנביא המוחזק שאני מזה
גופא שהיה מחוייב לשמוע לו להכותו א שהוא לאו מאחר דרשותו לא מהני ,אבל הביא
מאברה בהר המוריה דשמע לו יצחק ומאליהו בהר הכרמל דסמכו עליו לעבור על איסור
שחוטי חו ,משו דהא איכא מ"ד דאד רשאי לחבול בעצמו בב"ק ש )צא (:שלדידיה
יש להועיל רשותו שלא יעבור על הלאו ,ולכ הוכיח מאברה ואליהו שודאי הוא איסור
לכו"ע וג איסור חמור דמיתת ב"ד וכרת ומ"מ סמכו עלייהו בלא אות שהוא משו דנביא
המוחזק שאני.

 ìאב ואם אינם יכולים למחול על הכאתם )בזיונם( אבל כל אדם יכול למחול על הכאתו

:ïáà éøåè

מגילה כח .ד"ה א"ת משנאי בתו"ד:

]-מביא קודם דעת הראב"ד דאע"ג

דהרב שמחל על כבודו ,כבודו מחול ,היינו במידי דלית ביה בזיון ורק חייב
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לנהוג בו כבוד כגון לעמוד מפניו וכדומה ,אבל על בזיונו אינו יכול למחול ,וכן באב ואם
ליכא למימר שהאב יכול למחול לבן לומר לו דברי חירופין וגידופין ,ועל זה כתב[:

...ונ"ל עוד ראיה לדבריו ]של הראב"ד[ מדאמרינ ר"פ הנחנקי )פד (:רב לא שביק לבריה
למשקל ליה סילויא מר ברי דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא דילמא חביל
וה"ל שגגת איסור ,ואי האב יכול למחול על בזיונו א"כ ה"ה על הכאתו נמי יכול למחול
א"כ למה לא שבקו לבניה למיפתח כוותא ולמשקל סלויא ה"ל למחול על כבוד ,אלא
ודאי כל כה"ג שהוא דר בזיו אי כבוד האב מחול וה"ה כבוד הרב .והא דפרי הת אי
הכי אחר נמי ומשני אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק ,אע"ג דאחר יכול למחול על הכאתו
כדמוכח בספ"ח דב"ק )צג( ,הא דפרי אי הכי אחר נמי .àéãäá ìçî àìã àëéä àîúñá åðééä
 ìמשיג על טורי אבן שגם כל אדם אינו יכול למחול

 :ù"ùøמגילה כה .ד"ה א"ת משנאי עיי טורי אב שכתב בסו דבריו :ואע"ג דאחר
יכול למחול על הכאתו כדמוכח בספ"ח )כצ"ל( דב"ק ,נראה דכווי להא דתניא
ש הכני פצעני על מנת לפטור פטור ,אבל אי זה ראיה דהאי פטור אינו אלא מתשלומי
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כהא דתנ הת 'קרע את כסותי וכו' ע"מ לפטור פטור' ,דודאי חייב משו בל תשחית
דלא עיד מדידיה גופיה דעובר כדמוכח בשבת )קכט .קמ (:וש בב"ק )צא (:שהמקרע על
המת יותר מדאי לוקה משו בל תשחית ,וכ תנא ש )צ (:והקוצ נטיעותיו אע"פ שאינו
רשאי פטור ,וכתבו התוס' ש )צא (:ד"ה החובל ,דחייב מלקות ,ועוד דבחובל גופא אמר
ר"ע ש במתניתי דאינו רשאי לחבול בעצמו וכ פסק הרמב" רפ"ה מהל' חובל ,ומדברי
הר" בפרק שבועות שתי בתרא על הברייתא דנשבע להרע לעצמו מוכח דהוי איסור
דאורייתא ,ופשיטא דלא עדי אחר אפילו א הרשהו.
 ìמשיג על טור אבן הנ"ל דלא שייך מחילה באב ואם

 :÷çöé éøôח"א סו"ס נד... :והנה בהיותי בעני זה אמרתי לכתוב מה שהוקשה לי
בדברי הטורי אב ש ...ע"ש ,אול דבריו צע"ג דמה שכתב דא האב
יכול למחול על בזיונו ה"ה על הכאתו נמי יוכל למחול כנ"ל הוא תמוה מאוד דמאי עני
הכאה לבזיו דאפילו אי נימא דאב יוכל למחול לבו ג על בזיונו היינו משו דעיקר איסור
בזיו הרי נמש ג"כ רק ממצות כיבוד ועיקר עני כיבוד הוא תלוי ברצו ולפ"ז אפשר
לומר דלעול יכול למחול ג על בזיונו ,אבל מה עני זה להכאה דמכה אביו הוא בחנק
מגזה"כ ולא משו מורא וכיבוד דלא דרשינ טעמיה דקרא ומה שיי מחילה בזה.
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וביותר נראה דא בחובל בחבירו לא שיי מחילה כלל לעני הלאו ,ומה שהביא הטורי
אב ראיה מס"פ החובל דאחר יוכל למחול על הכאתו באמת לאו ראיה הוא כלל דהסוגיא
שד מיירי רק לעני חיוב ממו כמבואר ש באומר הכני פצעני ע"מ לפטור ע"ש אול
עיקר האיסור של חובל בחבירו לעול אימא דלא מהני מחילה כלל ,ותדע דהרי במיתה
בודאי לא שיי מחילה וה"ה בחובל בחבירו ומכש"כ מכה אביו דלא מהני מחילה ע"ז
וזה ברור ,ועי' בב"ק )צא( לעני א אד רשאי לחבול בעצמו ע"ש.
 ìנתן רשות להכותו מותר לכתחילה גם באביו ואמו וגם בחבירו

]... :åîàå åéáà äëî ,çî äåöî :êåðéç úçðîג[ ונראה לענ"ד ,דזה שחייבה התורה
במכה אביו ואמו או בחבירו ,היינו דוקא בלא רשות ,אבל א אביו
ואמו או חבירו אומרי לו שיכ או שיקלל ,אינו עובר בלאו הזה ואינו חייב מלקות ולא
מיתה ,עיי בבא קמא פרק החובל צ"ג ע"א ור"מ פ"ה מחובל ומזיק הי"א לעני ממו א
נות לו רשות ,עי"ש ,ולעני חיוב מלקות או מיתה נראה לענ"ד פשוט דאינו עובר ואינו
חייב .וכ נראה מלשו הר"מ פכ"ו מסנהדרי ה"ו שכתב אע"פ שיש לו לדיי או לנשיא
למחול על כבודו אינו יכול למחול על קללתו ,וכ שאר הע אע"פ שמחל המקולל מלקי
את המקלל שכבר חטא ונתחייב עכ"ל ,ועי"ש בכס משנה .משמע דוקא א כבר קילל
כיו שכבר עבר עבירה לשמי אי המחילה מועלת ,אבל כשנות רשות מתחילה לקלל אי
כא עבירה כלל ,וכ כא גבי מכה ,וש יש קצת עבירה דמוציא ש שמי לבטלה ,ויבואר
לקמ אי"ה פרשת קדושי )מצוה רל"א אות ד'( ,אבל גבי מכה אי כא עבירה כלל ,לא
בחבירו ולא באב וא.

ומה דמבואר כא בש"ס דאיבעיא לעני להקיז ד ,היינו שלא מרצו אביו ,ומ"מ מסקינ
דפטור כיו דהיא לרפואה ,וכ הנהו אמוראי דלא שבקו לבניה ליטול לה קו ,היינו
דילמא יעשו חבלה שלא לצור בשוגג שלא מרצו אביו ,אבל א אביו מוחל ומצוה
להכותו נראה דאינו חייב כלל ,וכ בחבירו ,ואינו עובר כלל ,ואע"פ שלא מצאתי זה מפורש
מ"מ הסברא נותנת כ  ,כ נראה לענ"ד ברור .ודוקא במכה מחיי ,אבל לאחר מיתה פטור
דלא שיי חבורה ,כ הוא במשנה כא פ"ה ע"ב.
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דברי יושר רוזנטל סימן טו ,משפטי שמואל ורנר סי' לט ,אדרת תפארת ח"ד ס' נ"ט ,דרכי דוד ב"ק צא
חילוק בין הכאה לחבלה ?? ,סיכום ענין "משפט שיילוק" של הרב זוין והמשיגים עליו כו כו'

בענין מחילת האב :שאילתות והעמק שאלה שם ,בית יצחק יו"ד קנ"ט ,שו"ע הרב ??? ס"ד ,ברכי יוסף

יו"ד ר"מ אות ח'.

>˜<‰Ú

112

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
êåðéç úçðî

î

í"áîø

î

ù"àø

î

êåðéç úçðî

 +פרק י :אופני הכאה _
כוחו ,גרמא ושלא כדרך הכאה

בפרק זה :א( חבלה ע"י כוחו כגון דחף חבירו ונחבל בנפילתו ,עוסק בנסירת עצים והתיז

חתיכת עץ ופצע אדם .ב( חבלה דרך גרמא :שיסה כלב על חבירו ,תקע באזנו והזיקו,
הניח לפניו רעל וכדומה .ג( סוגי חבלות ונזקי אדם שאינם בדרך הכאה .הפוסקים דנו
בעיקר מדין תשלומין ,האם חייב לשלם וכמה ,כאן הנידון הוא לענין "איסור" הכאה.

כוחו כגופו

כוחו ממש :ב"ק לב :ע המתבקע וכו' ,זרק עליו חפ ,ח ,רובה ,תאונת דרכי שפגע
בו במכונית וכו'  ...רמב" חובל א יז ,שו"ע תכא ט
דחפו בגופו והפילו או שנתקע בחפ ונחבל בו :שו"ת תרה"ד לקמ סימ ?? ,מהרי"ט
מכות ריש פ"ב לעני גלות ,וכעת ראיתי במאירי ש "דחפו בגופו קרוב למזיד"...
תקע לחבירו באזנו :ב"ק צ :וב"ק לו ,:רמב" ? שו"ע ??
 ìהדליק אש וגרם חבלה נחשב כאילו הזיקו בידו

 :å"èä ã"éô ïåîî é÷æð :í"áîøאש שעברה והזיקה את האד וחבלה בו הרי המעביר
חייב בנזקיו ובשבתו וברפויו ובצערו ובבשתו  åãéá ÷éæä åìéàëשאע"פ שאשו
ממונו הוא הרי הוא כמי שהזיק בחציו...

) øîúéà :ç úåà á"ô ÷"á :ù"àøב"ק כב (.אשו רבי יוחנ אמר משו חציו ,ואפילו הדליק
האש בתו שלו ופשע בשמירתו והל ודלק בתו של חבירו חשבינ ליה כאילו
ירה ח בידי והזיק ,וא נשרפה יד חבירו חייב ד' דברי ,וא נשר אד חייב עליו
כאילו הרגו בידי] ...מובא בטור חו"מ סי' תי"ח ובשו"ע ש סעי יז עיי"ש במפרשי[.
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גרמא ושלא בדרך הכאה

שיסה בו כלב וחבל בו )גרמא וחייב בדיני שמי ,קשור לשלא בדר הכאה(
רופא שרש תרופה לא מתאימה וניזק )גרמא ,וכאשר כוונתו להזיק(
 ìהאכילו רעל והזיקו או רופא שנתן תרופה לא נכונה האם עובר באיסור לא יוסיף:

???

 ìסגרו בחדר או רקק בגופו וביישו אינו עובר בלאו יוסיף

:êåðéç úçðî

 :åøéáçá ìáåç èî äåöîאות ו... :וג נראה פשוט דבמקו שלא היתה
בשבת לבד ,כגו הדקיה באינדרונא היינו שסגרו
הכאה שאינו חייב אלא ֶ ֶ
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בחדר ובטלו ממלאכתו דחייב בשבת ,א לא היתה השבת שוה פרוטה מ"מ אי לוקי כי
הלאו דלא יוסי אינו אלא על הכאה ,וכ רקק בגופו דחייב בבושת ,והכל נלמד מקראי
בש"ס בבא קמא פ"ה ע"ב ,ועיי ר"מ ש ה"ג ופ"ג ה"ט ובשו"ע ש סעי' י"א ול"ח,
מ"מ אינו עובר בלא יוסי דאינה הכאה והלאו הזה גבי הכאה כתיב ,א"כ אפילו אפחות
משוה פרוטה אי לוקי  ,כ נראה לי פשוט.
 ìמאנס צ"ע אם עובר בלאו דלא יוסיף

úåà] ìéòì åðáúëã ,ïéåàì éáééçî åà úåúéøë éáééçî äìåúá ñðàîá ïëå... :íù êåðéç úçðî
,àúëìä éëä ìáà ,äæ ìò åðù÷äù äî ù"éòå ,ììë ïåîî áééç åðéà åá åøúäá ïðé÷ñôã ['à
éåäã ,ë"â äæ åàì íåùî ä÷ìé äøåàëì óéñåé àìã åàì íåùî íâ åá åøúä íà äøåàëì ë"à
éàãå äìáçã åàìã ,ñðåàá ò"ö î"îå ,à÷åã äàëäá äæ åàìã äàøð úîàá êà .ìáåç äéì
ë"à ,äæä åàìá øáåò åðéà äîì äìåúá ñðàîá ë"à ,øáà äæéàá ïéãä àåä ãéá à÷åã åàì
äìáçã åàì íåùî ä÷åì øèåôã øçà åàì úîçî ïéîåìùúî øåèôã àëéä ë"à ,øáåòã øùôà
] .äæá ò"ö î"îå ,äæ åàì íåùî åá åøúä íà ë"âעיין בהמשך :מנחה חדשה ,חזו"א ור"ש
שקופ[.

 ìאחרונים דפשיטא להו דהמאנס אינו עובר בלא יוסיף ]עי' לעיל בסמוך מנחת חינוך[

] :'á úåà èî äåöî :äùãç äçðîלמו"ר יוסף פאפריש ,נכד המנחת חינוך[ :כתב
אאזצ""ל וכ במאנס בתולה ...עכ"ד ,ולולא שאיני כדאי הייתי אומר
דבכה"ג אי עובר כלל בלאו דלא יוסי ,דלא יוסי הוא רק אזהרה במכוו להכותו ולחבול
בו ,אבל זה שאי מכוו לחבול בו רק להנאתו מתכוו אי זה בכלל הלאו ,וכה"ג איתא
בב"ק )מא (.רבא אמר לעול דרבעה וקטלה ודקא קשיא ל מה לי קטלה בקרני מה לי
קטלה ברביעה ,קר כוונתו להזיק האי כוונתו להנאת עצמו הוא ,ה"נ התורה הזהירה בבל
יוסי רק היכא דכוונתו לחבול אבל לא היכא דכוונתו להנאת עצמו ,ואפילו לאביי דס"ל
דבכה"ג חייב היינו רק בכופר דמשתל שלא בכוונה אבל לכו"ע פטור מ המיתה ע"ש
כיו דהוה שלא בכוונה ,ה"נ לאו דלא יוסי לא נאמר רק בכוונתו לחבול אבל לא היכא
דכוונתו להנאת עצמו ,וא התרו בו משו לא יוסי וקבל עליו התראה הוה כמא דמקבל
התראה בהתרו בו בלאו שאי שיי בו ואי בהתראה כלו ופטור.

:ùéà ïåæç
הרמב"ם

 :è"é 'éñ î"åçאות ה :ר"מ פ"א מהלכות נערה הי"א א התרו בו ה"ז לוקה
ואינו משל קנס וכו' ,בדברי רבינו א"א לפרש כמש"כ סק"ב ]-בשיטת

דהחובל ביוה"כ אפילו התרו בו למלקות חייב לשלם

דבפירוש רבתה תורה חובל

לתשלומין [...דבדברי רבנו משמע דלוקה ,ונראה דעת רבנו שאי במאנס די חובל שהרי
מפותה אי לה צער בהאי חבלה ,ואע"ג דאנוסה מצטערת מ"מ אי זה עיקר חבלא ,ולא
דמי ללא יוסי דעיקרו הכאה וצער ,וס"ל לר"מ דחובל שאי בו לאו לא הוי בכלל בפירוש
רבתה תורה לתשלומי  ,ואי עבר בהאי חבלא בלאו אחר לוקה ואינו משל ,והלכ סת
ולא פירש דמשל בושת ופג דבאמת פטור מכל...
והוסי עוד במכתב:
...והעיקר נראה דעת הר"מ שאי במאנס משו לא יוסי כיו דמפותה כה"ג לאו ש חלבא
עלה ,ונמצא דש צער וחבלא בא לה מצד עצמה ,וא כי לעני חיוב חובל חשבינ לי'
לצער אבל לאו דלא יוסי ליכא ,כיו דתריס בידה ,ועוד היא מסייעה לחבול עצמה במיאונה,
]מובא ב"חזון איש" מלוקט על הש"ס מס' כתובות לב :עמ' [58
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א שמיאונה מצוה ,וסובר הר"מ דלא אמרינ בפירוש רבתה תורה אלא בחבלא דעבר עלה
בלא יוסי אבל בחבלה דליכא הוי כהיזק הממו וכי איכא לאו אחר פטור מתשלומי .
 :úåáåúë 'ñî :óå÷ù ïåòîù éáø éùåãçסימ לו סו אות א'... :ונלענ"ד דהר"מ
סובר דדי חובל ליכא באונס ומפתה ,דחבלה הוי רק
א אד חובל בחבירו להזיקו אבל באונס ומפתה שחהלבה נעשית ע"י ביאה שהוא דר
תשמיש אד להנאתו אינו בכלל חובל אלא בכלל נזיקי  .וראיה לזה נראה מהא שלא הביא
הש"ס אונס ומפתה מהנ שחדשה תורה לתשלומי דהרי איכא לאו דלא יוסי .ובאמת לא
מצינו בשו פוסק שיהיה די מלקות באונס משו לאו דלא יוסי א היכא דאינו משל
כמו א אתרו ביה משו לאו אחר ,ועי' במנחת חינו ש שהעיר ג"כ מזה ונשאר בצ"ע,
וע"כ נראה מזה דלא חשבה תורה לחובל רק בעושה דר חבלה אבל בעושה דר תשמיש
להנאתו אי זה חבלה.

>˜<‡Ù

]ובסוף הסימן כתב[... :ואי להקשות מהא דמבואר בגמ' ב"ק ד לב דמזיק אשתו בתה"מ
הוא חייב ועי' בראשוני ששקלו וטרו א חייב בה' דברי עי' שטמ"ק ש בונמק"י ,דש
החבלה הוא חו מהתשמיש אבל באונס ומפתה הביאה עצמה היא החבלה ,וזה פשוט
וברור.
]ושם עמ' קב ,אמצע סי' מ"ב ,כתב עוד[... :וראיתי במנחת חינו שחקר בח"ל א אנס
שיתחייב מלקות ג בשביל לאו דלא יוסי יעו"ש ,וג אנכי עמדתי על זה ,אמנ לדברינו
הנה מוכח מקרא דאונס דלא חייבה תורה מלקות בכל מאנס בתולה על לאו דלא יוסי,
דאל"ה לא משכחת האי קרא בלא אתרו ביה ,והטע י"ל דכיו שלהאנתו עביד ליכא בכה"ג
לאו זה דלאו דר חבלה הוא] .עיי"ש כל הסימן[

mitqep mipeir +

_

השקהו סם וגרם שינוי בעורו

עיין שו"ע חו"מ תך סעיף י :השקהו סם או שסכו סם ושינהו ממראה עורו אינו משלם לו אלא ריפוי

בלבד.

מתעסק

ע"ע שו"ת חת"ס או"ח קע"ז במשרתת שנתעלפה וגבירתה רצתה לעוררה ע"י שפיכת יי"ש לתוך פיה
ובטעות לקחה רעל והנערה נפטרה עיי"ש ,וכתב שפטורה מגלות ק"ו מבנו ושליח ב"ד שכאן נתעסקה
בלהחיותה ונזדמן דבר הממית ומקרי מתעסק.

שלח שליח

דין השולח ודין השליח === 99
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 +פרק יא :מגביה ידו על חבירו _
= להרחיב== איסור מרים יד על חבירו ,מה הפירוש שנקרא רשע בכל מקום ,הפוסקים
למדו מכאן שגם פסול לעדות ,ואגב זה נבאר דין מכה ממש ,שעובר מלאו דאורייתא,
מה דינו לענין עדות

:gp oixcdpq

>˜<‚Ù

ואמר רבי חנינא הסוטר לועו של ישראל כאילו סוטר לועו של שכינה שנאמר
)משלי כ( מוקש אד ילע קדש .אמר ריש לקיש המגביה ידו על חבירו א
על פי שלא הכהו נקרא רשע שנאמר )שמות ב( ויאמר לרשע למה תכה רע,
למה הכית לא נאמר אלא למה תכה א על פי שלא הכהו נקרא רשע) .אמר(
זעירי אמר רבי חנינא נקרא חוטא שנאמר )שמואל א' ב( וא לא לקחתי בחזקה
וכתיב )ש( ותהי חטאת הנערי גדולה מאד .רב הונא אמר תיקצ ידו שנאמר
)איוב לא לח( וזרוע רמה תשבר .רב הונא ק ידא .רבי אלעזר אומר אי לו
תקנה אלא קבורה שנאמר )איוב כב( ואיש זרוע לו האר.
 ,éøöîä úà êéå :é"ùøמשו דהכה איש עברי ,ùã÷ òìé íãà ù÷åî .הנוקש את האד
היינו ישראל שקרויי אד ,דכתיב )יחזקאל לד( ואתנה צאני צא מרעיתי אד את  את
קרויי אד וכו' ,ùãå÷ òìé .כאלו לועה את הקדש ,כלומר כסוטר על לועו ,øèåñ .מכה.
 ,ä÷æçá éúç÷ì àì íàבבני עלי כתיב ,שהיו תוקפי בבשר הזבחי ,ואמר :א לא תת לי
אקח בחזקה ,דהיינו כמרי ידו ,שהיו מגזמי להכות ,äîø òåøæå .הרגיל לרו ידו על חבירו.
÷ ,àãé õמאד אחד שהיה רגיל להכות את חבירו ,וקנסו בכ כדאמר בפרקי דלעיל )מו,
א( בית די היו מכי ועונשי שלא מ התורה לעשות סייג וגדר לדבר ,òåøæ ùéà .איש
שמני זרוע לו האר מתוקנת לקבורה ,כלומר ראוי להמיתו ולקוברו.
 ,àãé õ÷ :úåôñåúפירש הקונטרס שהיה רגיל להכות את חבירו וקנסו בכ וי"ל דדינא
הוא דהא מקרא דריש וזרוע רמה תשבר ובפרק כל היד )נדה יג (:גבי יד לאמה
תקצ אמר דינא תנ כדרב הונא דרב הונא ק ידא אלמא דינא הוא והא דאשכח בפרק
ד' וה' )ב"ק לז (.גבי חנ בישא דרב הונא גופיה לא חייבו אלא ממו שאני הכא דמועד
ורגיל בכ היה להכות באגרו דדיניה הוא בכ וכ יד לאמה רגיל בכ.
 ,àãé õ÷ :ù"àøä úåôñåúפרש"י ז"ל אד שהיה רגיל להכות את חברו וקנסו בכ
כדאמרי' ב"ד מכי ועונשי שלא מ הדי לעשות סייג ,וקשה
דבפרק כל היד קאמר גבי יד לאמה תקצ דינא תנ כי הא דרב הונא ק ידא ,ולפרש"י
לאו דינא הוה אלא קנסא ,ונראה לפרש דרב הונא דינא קאמר לאד המועד ורגיל בכ
ומקרא קא דריש וזרוע רמה תשבר ,ונראה לי דאינו קשה כלו דה"ק דינא תנ דהרגיל
בכ יש לקונסו ולקצו ידו כי הא דרב הונא ק ידא או לטותא תנ חכמי קללוהו אבל
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לא קנסוהו לקצו ידו ,ולא תיסוק אדעתי דמדברי קבלה נלמוד די לחבול באד דא"כ
לר' אלעזר יהרגוהו ויקברוהו] :כעי זה תירו בערו לנר כא עיי"ש[
 :ìàððç åðéáøאמר ר' חנינא גוי שהכה את ישראל חייב מיתה שנאמר וי המצרי
ויטמנהו בחול ,והסוטר לועי ישראל כסוטר לועי שכינה שנא' מוקש
אד ילע קדש ,פיר' מלעיב בקדש ,אמר ר' שמעו ב לקיש כל המגביה ידו על חבירו
אע"פ שלא הכהו נקרא רשע שנמ' ויאמר לרשע למה תכה ,הכית לא נאמר אלא תכה ,ר'
חנינא אמר נקרא חוטא שנאמר וא לא לקחתי בחזקה וכתי' ותהי חטאת הנערי גדולה
מאד את פני ה' .רב הונא אמר תיקצ שנא' וזרוע רמה תשבר ,רב הונא ק ידא'øéôå ,
 ïåîî åùéðòäעל שהרי ידיו עליו ,בגמ' דכל היד המרבה לבדוק אבעיא להו דינא או
לטותא תנ דהא רב הונא ק ידא ,ר' אלעזר אומר אי לו תקנה אלא קבורה שנא' ואיש
זרוע לו האר לא ניתנה האר אלא לבעלי זורע שנא' ואיש זרוע לו האר] .נעתק מכת"י

>˜<‰Ù

הגניזה יו"ל ע"י פרו' אס עיי מרגליות הי כא[

 ,'åë åøéáç ìò åãé äéáâîä ìë :äîø ãéרב הונא ק ידא ,קציצה ממש ,קנסא בעלמא
עבד משו דהוה רגיל ההוא גברא למימחי אינשי כדאמרינ בפרק נגמר הדי
)מו (.ב"ד מכי ועונשי שלא מ התורה לא לעבור על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה,
ורב הונא הוה אורחיה למקנס למא דהוה רגיל למעבד כי האי גוונא כדאמרינ בפרק הגוזל
)צו (:במעשה דההוא דגזל פדנא דתורי מחבריה ואתא לקמיה דרב נחמ וקנסיה לשלומי
פלגו שבאחא ואקשו ליה ואמר להו לאו ]אמינא לכו[ כי יתבינא בדינא ליכא דלימא לי
מידי דאמר רב הונא חברי אנא ושבור מלכא אחי בדינא ,האי גזל עתיקא הוא ובעינא
דאקנסיה.
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ויש אומרי ק ידא ,שוה יד אחד שהכה חבירו ]רבינו חננאל לעיל בסמו וע"ע במאירי להל[,
וקנסו ממו כעני שנאמר וקצותה אל כפה וקי"ל דממו קאמר ,ולא מסתבר ]דבשלמא[
קרא מיירי בהאי לישנא אלא גמרא למה לי כי האי לישנא ,ותו הא קרא תשבר קאמר ועלה
קאמר מעשה דרב הונא ,ותו הא קי"ל דב"ד מכי ועונשי שלא מ התורה וא"כ מאי תיקשי
ל כי היכי דנצטרי לאפוקי גמרא מפשטיה.
 :éøéàîב נח שהכה את ישראל או שחבל בו חייב מיתה בידי שמי אלא שאינו נהרג
עליה ,וכ ישראל המגביה ידו על חבירו א על פי שלא הכהו נקרא רשע שנאמר
ויאמר לרשע למה תכה רע ,הכית לא נאמר אלא תכה וא על פי שעדיי לא הכה קראו
רשע :כבר ביארנו שבית די מכי והורגי שלא מ הדי בהוראת שעה מעשה באחד שהיה
רגיל להכות בני אד באגרופו ודנוהו לקו את ידו וכ כל כיוצא בזה ,ומ"מ יש שפירשו
ק ידו לעני ממו ר"ל שהענישוהו בדמי ידו.

] :âé äãð :à"áèéøä éùåãéçנעתק בחמרא וחיי כא [ :איבעיא להו דינא תנ או
לטותא תנ כי הא דרב הונא ק ידא ,פי' דאמרינ בפרק ד'
מיתות כל המגביה ידו על חבירו להכותו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע ,רב הונא אמר
תיקצ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר ,ואמרינ רב הונא ק ידא ,אלמא כי אמר תיקצ
דינא קאמר ולא לטותא ,וטעמא דמכי ועונשי אפי' עונש הגו שלא מ התורה כדי לעשות
סייג וגדר לתורה ,וכהא דאמרינ ביבמות )צ (:במי שרכב על סוס בימי יווני ]וכו'[ והטיח
את אשתו אחר התאנה וכו' ,וצרי לזה בית די חשוב וחכמי גדולי ובעינ ישוב גדול.
ובש הרב פנחס הלוי ז"ל כתבו דהכא כיו שחות ידו של חבירו אינו חייב אלא ממו
אי חיוב זה אלא בממו והפקר בית די הפקר..
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 :íù úåãâà éùåãéç :à"ùøäîלמה הכית וכו' ...והקשו המפרשי דמהיכ למדו לומר
שבהכאה זו נקרא רשע דאימא שהיה רשע מקוד זה המעשה כמו חבירו
שהיה רשע כבר מדכתיב רע שפי' רע כמות ,ונראה לומר בזה לפו ריהטא ממשמעות
הכתוב שמשה קראו רשע היה לו לכתוב רשע למה תכה וגו' ,אבל נכתב לרשע בלמ"ד
שמשמעו שהוא סיפור הכתוב שמשה אמר לאותו שנעשה רשע למה תכה וגו' ,ולמה כתב
לנו כא שהיה רשע כיו שמשה לא אמר לו כ אי לאו לאשמועינ דבהכאה זו נעשה רשע,
אבל מילת רע שהוא סיפורו של משה קראו כ על ש שהיה רשע כבר כדאמרינ בשמות
רבה ודו"ק.
 :â"ö ïîéñ (øôôå÷) :46 íé÷ñôå úåáåùú :âøáðèåøî í"øäîושכתבת על המגביה
ידו על חבירו נקרא רשע )סנהדרי נח (:מאי נפקא מינה ,זו לא
שמעתי ,כיוצא בו שמעתי בש רבינו אליעזר ממי פע ישב בדי עני המהפ בחררה
ובא אחר ונטלה ממנו ,ואמר אי דינו מסור בידי לא אמרו חכמי אלא 'נקרא רשע' אני
מה אעשה לו ,וישב עמו בדי אחד מבעלי בתי שבעיר ואמר לו ר' בזה לא יצאנו ידי
חובתינו ,יש לנו להכריז בבית הכנסת שמותר לקרותו רשע עד שיפייסנו ,והודה לו ועשה
כ  ,לא זז מש עד שאותו עשיר החזיר הקרקע לעני שהיה מהפ בה ,ורואה אני שהדברי
ק"ו ,א כ בממונו לא יהא ממונו חביב מגופו ,וכ תעשה ג אתה ] ...המש דבריו לעני

>˜<ËÙ

>˜ˆ<

פסול עדות עיי לקמ >?< .ודבריו מובאי ג בהגהות מיימוני חובל ומזיק >?< ,ובשו"ת מהרש"ל סי'
ל"ו עיי"ש[

 :äàøéä øôñ :äðåé åðéáøסימ רל :ואל תרי זרוע על שו אד להכותו כי הסותר
לועו של חבירו כאילו סוטר לועו של שכינה שנאמר וזרוע רמה תשבר,
וראוי הוא להקבר חי שנאמר ואיש זרוע לו האר ,ואפילו בהרמת יד נקרא רשע שנאמר
ויאמר לרשע למה תכה רע ,על כ יש לאד להזהר מאד מלהכות א לא בנו הקט או
תלמידו שהוא מוכיחו.

>˜ˆ‡<

 :âñ ïîéñ :äáåùúä úøâàהמרי יד על חבירו נקרא רשע משעת הרמת יד שנאמר ויאמר
לרשע למה תכה רע ,למה הכית לא נאמר אלא למה תכה.

 :èî ïîéñ :íéãéñç øôñויאמר לרשע למה תכה רע )שמות ב יג( לא הכהו ובהרמת
יד נקרא רשע ואמרו חכמי כל הסוטר לועו של חבירו כאלו סוטר
לועו של שכינה פי' כל המכה לחיו של ישראל כמו ושמת סכי בלוע )משלי כג ב( כאלו
הכה השכינה ואי לו תקנה אלא קציצת ידו שנאמר )איוב לח טו( וזרוע רמה תשבר.
ולכ אתה ב אד הזהר ושמור נפש מאוד פ תרו יד לא על איש ולא על אשה ה
קטני ה גדולי א לא על בנ להוכיחו .וחשוב בלב לעשות כאיש שנשא שתי נשי
שעבר על תקנת רבינו גרשו כל העול אומרי עליו כמה חצו אותו האיש ראוי הוא
לטרדו ולנדותו יותר ויותר מזה עובר המכה את חבירו ,וג המגביה ידו עליו ואפילו לא
היה ב י"ג.

:ùôð úáéùî

]-פירוש עה"ת מאת רבי יוחנן לוריא ז"ל מחכמי אשכנז בזמן מהר"ם

פאדווה[  :â á úåîùויאמר לרשע למה תכה רע וגו' ,פירש"י כמות,
ג פירש שזה בהרמת יד נקרא רשע .וקשה לי מנל שבהרמה זו נקרא רשע ,תאמר היה
רשע קוד זה המעשה כמו חבירו שהיה כבר רשע .ונ"ל מדקאמר 'ויאמר לרשע' ולא אמר
" .46תשובות ופסקים" מאת חכמי אשכנז וצרפת ,נעתק מכ"י ע"י אפרים קופפר ,מקיצי נרדמים ירושלים
תשל"ג ,ובתוכו עשר תשובות ממהר"ם מרוטנברג

>˜ˆ·<

>˜ˆ‚<
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'רשע' ע"כ פירוש לרשע ]הידוע כרשע[ כההוא דידוע באותו עני  .ועדיי ]לא[ נוכל לומר
תאמר היה רשע קוד זה ולא התחיל עתה רשעתו.

ויצא מזה די גדול כי המיימוני ]הרמב"[ והסמ"ג קראו בלשונ כל המכה אד כשר
בישראל אפילו בהרמת יד ,משמע שהרמת יד על רשע לא נקרא רשע  ,47והוא היפ הכוונה,
שבכא פירש שנקרא רשע בהרמת יד אפילו על רשע כמותו .וא ליישב ולהשוות הדיעות
נצטר לפרש שזה המכה ]כבר[ רשע ע"כ נקרא רשע אפילו בהרמת יד על רשע ,אבל א
היה צדיק והרי ידו על רשע ,לא נקרא רשע ,ובזה מדבר המיימוני .וסמ לו ממקרא
שבעזרא ]ואכה מה אנשי ואמרט )נחמיה ה יג([ ,א כי י"ל דוקא דר מוסר ותוכחה.
ונ"ל שיש סמ לדברי המיימוני מדקאמר 'רע' ,מה לו להזכיר שו רשעת חבירו דאי
]סברא[ לחלק ברשע המרי יד על צדיק או על רשע כמותו ,מאחר שהוא רשע אי ראוי
להוכיח ,אלא ודאי בא ללמד ונמצא למד.

ג נחבר אליה ]יש דבר דומה[ 'והעומר עשירית האיפה הוא' )שמות טז לו( ,אינו בא
לומר וללמד שהעומר עשירית איפה היא כי מי יאמר לנו מידת האיפה ,אלא בא ללמד
מדות האיפה ממדות העומר כמו שאבאר בפרשת בשלח .ג מצנצנת המ ידוע מדות העומר
וא"כ בא ללמד ונמצא למד .ודומה לזה מה שכתב בחנה )שמואל א א כו( אני האשה הנצבת
עמכה ,והפי' שהוא ניצב עמה ,כי למדו רז"ל מכא )ברכות לא (:שאסור לישב בתו ד'
אמות של מתפלל ,וא"כ עלי היה עומד אצלה והיא מתפללת.

וכ 'למה תכה רע' רשע כמות ,והפי' אתה ריע לו ,משמע הא א ]אי אתה[ רשע כמותו
לא הייתי מפשיע ,וצ"ע כי )אבל( מורגלא בפו כל כל המרי ידו על חבירו נקרא רשע
ואינ מחלקי א המכה או המוכה ה רשעי או צדיקי] ,וכ [ נ"ל עיקר שבכל מקו
נקרא רשע כשמכהו בשבילו דר ריב וקטט ,אבל א מכהו דר מוסר ותוכחה ]והוא ראוי
להוכיח[ אשרי ויישר חילו כמו שהתפאר עזרא .וכ מה שקורא המיימוני והסמ"ג 'אד
כשר' ר"ל כשעושה דר מוסר ותוכחה .ואפשר גבי משה רבינו ע"ה ג"כ היה הרמות ידו
דר תוכחה ועל זה היה גוער בו מאחר שהוא ג"כ רשע אינו ראוי להוכיח ,ונראה הדברי
שהשיב ]לו[ הרשע מעניינו ]ואמר[ אתה מוחה בידי להוכיח ומי שמ לאיש שר ושופט
שאתה באת להוכיח אותי וק"ל] ...המש דבריו לעני פסול עדות לקמ >??<[
בראשונים מוני המצוות

... :<?> ù ú"ì úååöîä øôñ :í"áîøומזאת האזהרה היא האזהרה מהכות כל איש
מישראל ...וכבר הזהירו מלרמוז להכות ואפילו לא יכה ,אמרו כל המגביה ידו על חבירו
להכותו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע למה תכה רע-] .ממש"כ ומזאת האזהרה וכו'
משמע קצת דסובר דהוי דאורייתא[

 <?> :÷éæîå ìáåç :ä÷æçä ãéפ"ה ה"ב :אפילו להגביה ידו על חבירו אסור וכל המגביה
ידו על חבירו אע"פ שלא הכהו הרי זה רשע.
 :<?> :æ"éø ïîéñ :íéàøéä øôñלא יוסי להכותו ויראת מאלקי ולא תכה את חבר...
ואפילו לא הכהו ,בהגביהו ידו על חבירו נקרא רשע ואע"פ שלא הכהו שנאמר ויאמר
לרשע למה תכה רע למה הכית לא נאמר אלא תכה ....לפיכ צרי האד להזהר שלא
יגביה ידו על חבירו להכותו ואפילו אשתו...
 <?> 'ò äùòå ,<?> :è"ö÷ ú"ì :â"îñעיי"ש.
 .47צ"ע איפה ראה זה בתוך הרמב"ם והסמ"ג עיין לשונם ודו"ק.
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î
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î

áäæä ãéáø

 :<?> :ä"ö÷ú :êåðéçä øôñשלא להוסי במלקות ...וחז"ל מנעו אותנו אפילו מלרמוז
להכות ,אמרו כל המגביה ידו על חבירו להכותו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע וגו' ] .יש

לדייק בלשונו שחז"ל מנעו אותנו והיינו דהוי רק מדרבנ[.

.

 ,àãé õ÷ àðåä áø... :è"ö÷ ú"ì â"îñì øåàéá :ééçã àðéãכתב הרב המאירי ז"ל י"מ
לעני ממו ור"ל שהענישוהו בדמי ידו ע"כ .ויש סעד לדבריו מהא דאשכח
גבי חנ בישא דרב הונא גופיה לא חייבו אלא ממו  ,ורש"י כתב ק ידא מאד אחד שהיה
רגיל להכות את חבירו וקנסו בכ וכו' ,והתוס' כתבו דאי זה דר קנס אלא דינא הוא
והביאו ראיה מהא דאמרינ בפרק כל היד גבי יד לאמה תקצ ,דינא נת בדרב הונא דק
ידא אלמא דינא הוא ע"כ.
ונראה דלא קשיא מזה לפירוש הקונטרס דהת ה"ק דינא תנ הרגיל בכ ויש לקנסו לקצו
ידו כי הא דרב הונא דק ידא או לטותא תנ חכמי קללוהו אבל לא קנסוהו לקצו ידו
כמו שכתבתי בחידושי בפרק ד' מיתות בש תוספי הרא"ש ז"ל.
ולא ידעתי לפי דעת י"מ שכתב הרב המאירי דהא דאמרינ רב הונא ק ידא ר"ל שהענישוהו
בדמי ידו מה יענה מהא דאמרינ בפרק כל היד דינא תנ כי הא דרב הונא דק ידא ,ושמא
כ היו מפרשי דינא תנ וחייב לשל דמי ידו כי הא דרב הונא דהענישוהו בדמי ידו ,או
לטותא תנ ואינו חייב לשל דמי ידו אלא אלקי יחקר זאת.
ולפי דברי רש"י דס"ל שר' הונא ק ידא ממש דר קנס לא קשיא מהא דחנ בישא דרב
הונא גופיא חייבו ממו  ,דכיו דדר קנס ק ידא פעמי היה קונסו בקציצת יד ופעמי
היה קונסו בממו כפי צור השעה .ולדברי התוס' שאני הכא דמועד רגיל בכ היה להכות
באגרו רשע ולכ ק ידא וכמו שכתבו התוס' בפרק ד' מיתות .ונמצא תמצית של דברי
דהא דאמר רב הונא תקצ ידו הכוונה בזה לרב המאירי דענשיהו בדמי ידו ולדברי רש"י
והתוס' תקצ ידו ממש א רגיל בכ.
 øîåà øæòìà éáøאי לו תקנה אלא בקבורה .אי הכוונה לומר שראוי להרגו ולקברו ,דא"כ
נמצא מכה את חבירו חייב מיתר ולא הוזכר זה בשו מקו ,אלא הכוונה לומר שראוי
לקבורה כדכתיב ואיש זרוע לו אר ,כלומר איש שמני זרוע לו האר מתוקנת לקבורה
שראוי להתיתו ולקברו ,וכ פירש רש"י.

>˜ˆ„<

 :øåèä úåäâä ê"ú 'éñ :äìåãâä úñðëטו .והמרי יד על חבירו להכותו אע"פ שלא
הכהו נקרא רשע וכו' ,נ"ב :מי שתופס בכנ חלוקו של חבירו לא
נקרא רשע ,מהר"א שלו ז"ל בתשובה כ"י.
] :áäæä ãéáøביאור עה"ת להר"ר דב בער טרייוויש ז"ל ,דיי ומו"צ ווילנא מבית
מדרשו של הגר"א ,òùøì øîàéå [:עיי רש"י והוא מסנהדרי ד נח:
משמע דא לרשע אסור להכות )עיי כה"ג ר"פ נח דג לרשע אסור לגזול( ,אכ ברימ"ט
]שו"ת מהרי"ט אה"ע סי' מג[ כתב דמותר דאי עושה מעשה עמ ,וצ"ל דאינהו מיירי
דמכה עושה מעשה עמ ,א ממ"ש הרמב" ובחו"מ סימ ת" שאסור להכות לישראל
שהקפידה תורה על הכאת רשע במלקות פ יוסי ופשיטא לאינו רשע ,הרי אפילו ע"פ
ב"ד אסור להכות הרשע שלא מ הדי  ,וצ"ל דכיו שהכוהו כדינו הרי כתיב ונקלה כיו
שנקלה הרי הוא כאחי ,והק"ו שד הרמב" הכי פירושו :מה זה שהיה רשע בשעת הכאה
הקפידה תורה שלא יוסי להכותו ,אבל לרשע שלא קבל עדיי מלקות שפיר כתב הרימ"ט
שהכשר רשאי להלקותו ,ועי' פרשת מסעי ולא תקחו כופר וגו' לשוב.

>˜ˆ<‰
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dxezd iyxtn
ו4רא ִאי
.סבלת ַ ַ ְ
ו4רא ְ ִ ְ ֹ ָ
אחיו ַ ַ ְ
ו4צא ֶאל ֶ ָ
מה ַ ֵ ֵ
ו4ג3ל ֹ ֶ
הה ַ ִ ְ ַ
4.מי ָ ֵ
ַויהי ַ ָ ִ
 :âé-àé á úåîùיא ְ ִ
ו4טמנה
ה,צרי ַ ִ ְ ְ ֵ
ו4רא ִי ֵאי ִאי ַ ַוֶ 4את ַ ִ ְ ִ
וכה ַ ַ ְ
ו4פ ֹה ָ ֹ
מאחיו :יב ַ ִ ֶ
עברי ֵ ֶ ָ
מה ִאי ִ ְ ִ
מצרי ַ ֶ
ִ ְִ
רע :יד
תה ֵ ֶ
ל,ה ַ ֶ
לרע ָ ָ
ו4אמר ָ ָ ָ
נ7י ַ ֹ ֶ
עברי ִ ִ
אני ִ ְ ִ
ני ֲ ָ ִ
וה"ה ְ ֵ
ה2ני ְ ִ ֵ
ו4צא ִַ ֵ ַ 4.
ַ.חל :יג ַ ֵ ֵ
ו4ירא
ה,צרי ַ ִ ָ
הרג ָ ֶאת ַ ִ ְ ִ
אר ָ ַ ְ
אמר ַ ֲ ֶ
הלהרגני ַא ָ ה ֹ ֵ
עלינ ַ ְ ָ ְ ֵ ִ
ופט ָ ֵ
לאי ַ!ר ְ ֹ ֵ
!מ ְ ִ
ו4אמר ִמי ָ ְ
ַֹ ֶ
ה3בר:
נדע ַ ָ ָ
אכ ַ
ו4אמר ָ ֵ
מה ַ ֹ ַ
ֶֹ
 :âé á úåîù :áåè ìëù ùøãîויצא ביו השני והנה שני וגו' ,שניה שוי ברשע,
אנשי ,גדולי ישראל ,עברי ,יהודי והיינו דת ואביר .ויאמר לרשע ,למחוייב שבשניה,
למה תכה רע ,הכית לא נאמר אלא תכה אפילו הכי קראו רשע ,מכא א"ר אבא כל
המגביה ידו על חבירו להכותו ואע"פ שלא הכהו נקרא רשע .רב הונא אמר תקצו ידו,
שנא' וזרוע רמה תשבר.

:ñåì÷ðåà

לחבר.

ונפק ביומא תנינא והא תרי גוברי יהודאי נצ ואמר לחיבא למא את מחי

וכד
נצ ְ ַ
יהדאי ָ ָ
גברי ְ ָ ִ
ואביר ְ ִ
דת ַ ֲ ִ ָ
והא ָ ָ
ואדיק ]והביט[ ְ ָ
ניינא ְ ִ
.ימא ִ ְ ָ ָ
נפק ְ ָ
ַ ְ :ïúðåé
לחבר.
מחי ְ ַ ְ ָ
אנ ְ ָ ֵ
למא ַ ְ
אמר ֵליָ ְ 5
למימחיַ ָ 5
אביר ְ ִ ְ ֵ
דת ְ ֵידיַ 5על ֲ ִ ָ
זק ָ ָ
חמא ִדי ְ ַ
ֲָ
 :é"ùøשני אנשי עברי ,דת ואביר ה שהותירו מ המ  .נצי ,מריבי .למה תכה,
א על פי שלא הכהו נקרא רשע בהרמת יד .רע ,רשע כמות.
 :åðøåôñויאמר לרשע .מפני היות כל אחד מה אחיו לא התעורר להנק ,אבל הוכיח
במישור.
 :íééçä øåàויאמר לרשע וגו' פירוש לרשע שהיה בה ואומרו "רע" לו יהיה שיהיה
רשע כמות למה יהיה בולע צדיק ממנו או ירצה כי הכיר שאחד רשע ואחד ת שלא
הריעו ,לזה אמר לרשע למה תכה ,אד שלא נתחייב ל ,ולא בקש רעת ,והוא אומרו
רע ,והג שאמר בתחילה ב' אנשי נצי ימצא שאחד יריב חנ לצד רשעו ,ואיד יריב
על ריבו חנ.

 :äìá÷äå áúëäנצי .כל נצי וינצו בנפעל הוא קטטה שיש בה הכאה וחבלה ,וכ כי
ינצו אנשי והכה וגו' ,וכי ינצו וגו' להציל את אישה מיד מכהו ,וינצו שניה בשדה ויכו
האחד את האחד ,וינצו במחנה ,והיה ש חבל )רל"ש(.
 :øáã ÷îòäעברי נצי .בא בבינוני הבא במקו ש התאר המורה על מצה תמידית
ולא בפעל עבר כדר לה"ק .אלא לרמז שהיו שניה מתוארי לנצי תמיד .ומזה יצא
הדרש שהיו דת ואביר .ויאמר לרשע .לא כתיב לא' ,אלא לרשע היינו שאמר לו .רשע
למה תכה רע .ומש"ה ביקש לירד לחייו ולמסרו למלכות.

 :ø÷é éìëויאמר לרשע למה תכה רע ,פירש"י אע"פ שלא הכהו בהרמת יד נקרא רשע,
רע רשע כמות ,וקשה מי הגיד למשה כי זה רשע כמותו ,ועוד היכ כתיב שבקש להכותו
שהרי לא נאמר ויר ידו להכותו .ונ"ל שלשו הכאה שיי ג בלשו  ,כמ"ש )משלי יב יח(
יש בוטה כמדקרות חרב .וכתיב )דברי כז כד( ארור מכה רעהו בסתר .כי המטיל מו בחבירו
אי ל מכה גדולה ממנו ,ורז"ל אמרו )קידושי ע (.כל הפוסל במומו פוסל ,ומשה ראה שני
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עברי נצי בחרופי וגדופי וא"כ שניה רשעי ,כי מדת הצדיקי להיות מ הנעלבי
ואינ עולבי שומעי קול מחר ואינ משיבי  ,וקראו רע רשע כמות ממש כי באותו
מו שאתה פוסלו ומכהו בשוט לשונ ודאי אותו מו נמצא ג ב כי הפוסל במומו
פוסל ,ע"כ אמר למה תכה רע כי הוא רע במו זה.
והראיה על זה ,שלא היתה כא הכאה ביד כי א בפה ממה שאמר הלהרגני אתה אומר,
וכי אתה חושב להרגני באמרי פי לשל לי מדה כנגד מדה הלא עדיי לא הרגתיו ממש
שתחשוב להרגני ,כי כ דרכ להוסי בעונש יתר על החטא כי המצרי היה ג"כ מכה איש
עברי ואתה הרגתו ,כ תחשוב לעשות ג לי.

mitqep mipeir +

_

בית יעקב טאושנסקי חו"מ תכ ??  /ברכת אברהם )להגר"א ארלנגר( סנהדרין נח  /מרגליות הים שם /
חבצלת השרון קרליץ ??  /יחי יוסף )סופר( ??  /תורת מרדכי רבינוביץ החובל בחבירו האם פסול לעדות
מצולם  /פני מבין )נאבארו( כמה דברים פסול לעדות עיין חוט שני ?? /

בענין כללי "נקרא רשע"  /שו"ת מהרש"ל סי' לז  /פסקי מהרי"ל דיסקין ??  /מהר"ם מינץ ??

== ולהבין הגדר בזה ועל מה נקרא רשע עי"ש ברש"י ד"ה "אם לא לקחתי" דכל מאיים נכלל בזה.
]דהיינו משתלט על חבירו בכח הזרוע נקרא רשע[
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 +פרק יב :למנוע גזילת ממון _
עביד איניש דינא לנפשיה

מהסוגיות המפורסמות בב"ק – "עביד איניש דינא לנפשיה" ,וההיתר הוא אפילו אם צריך

להשתמש בכח וע"י הכאה .רכזנו כאן ממפרשי הסוגיא ופוסקים ראשונים ואחרונים
מפרשי השו"ע המבארים הלכה זו .צרפנו בסוף הפרק נושא של הכאה מתוך אומדנא.

אחת הראיות של הגמ' היא מעבד נרצע שמסרב לצאת שאדונו יוכל להכותו ,המשמש
מקור ההלכה לנושא פרק הבא )פי"ג( "הכאה לאפרושי מאיסורא" .משום כך יש חפיפות
בין הפרקים והרוצה לעמוד על כל הפרטים צריך ללמוד את שני הפרקים כאחת ולהשלים
מה שחסר בחברתה.

.gk :fk `nw `aa
)דף כז (:שלח ליה רב חסדא לרב נחמ הרי אמרו לרכובה שלש ולבעיטה חמש ולסנוקרת
שלש עשרה ,לפנדא דמרא ולקופינא דמרא מאי ,שלח ליה חסדא חסדא קנסא קא מגבית
בבבל אימא לי גופא דעובדא היכי הוה ,שלח ליה דההוא גרגותא דבי תרי דכל יומא הוה
דלי חד מנייהו אתא חד קא דלי ביומא דלא דיליה א"ל יומא דידי הוא לא אשגח ביה
שקל פנדא דמרא מחייה ,א"ל מאה פנדי בפנדא למחייה אפילו למ"ד לא עביד איניש דינא
לנפשיה במקו פסידא עביד איניש דינא לנפשיה.
דאתמר רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה ,רב נחמ אמר עביד איניש
דינא לנפשיה ,היכא דאיכא פסידא כ"ע לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה כי
פליגי היכא דליכא פסידא ,רב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה דכיו דליכא
פסידא ליזיל קמיה דיינא ,ר"נ אמר עביד איניש דינא לנפשיה דכיו דבדי עביד לא
טרח.
מתיב רב כהנא ב בג בג אומר אל תיכנס לחצר חבר ליטול את של שלא ברשות
שמא תראה עליו כגנב אלא שבור את שיניו ואמור לו שלי אני נוטל א"ל )דף כח (.עמ
ב בג בג יחידאה הוא ופליגי רבנ עליה ,רבי ינאי אמר מאי שבור את שיניו בדי אי הכי
ואמור לו ואומרי לו מיבעי ליה שלי אני נוטל שלו הוא נוטל מיבעי ליה קשיא.
ת"ש שור שעלה ע"ג חבירו להורגו ובא בעל התחתו ושמט את שלו ונפל עליו
ומת פטור מאי לאו במועד דליכא פסידא לא בת דאיכא פסידא אי הכי אימא סיפא
דחפו לעליו ומת חייב ואי בת אמאי חייב ,שהיה לו לשמטו ולא שמטו.
תא שמע הממלא חצר חבירו כדי יי וכדי שמ בעל החצר משבר ויוצא משבר
ונכנס אמר ר"נ בר יצחק משבר ויוצא לב"ד משבר ונכנס להביא זכיותיו.
ת"ש מניי לנרצע שכלו לו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת וחבל ועשה בו חבורה שהוא
פטור ת"ל לא תקחו כופר לשוב לא תקחו כופר לשב ,הכא במאי עסקינ בעבדא
גנבא עד האידנא לא גנב והשתא גנב ,עד האידנא הוה אימתיה דרביה עליה השתא
לית ליה אימתא דרביה עליה .ר"נ בר יצחק אמר בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית
עד האידנא היתירא והשתא איסורא.
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ת"ש המניח את הכד ברה"ר ובא אחר ונתקל בה ושברה פטור...
ת"ש וקצתה את כפה ממו  ,מאי לאו בשאינה יכולה להציל ע"י דבר אחר ,לא
שיכולה להציל ע"י דבר אחר ,אבל אינה יכולה להציל ע"י דבר אחר פטורה ,אי
הכי אדתני סיפא ושלחה ידה פרט לשליח ב"ד לפלוג ולתני בדידה בד"א בשיכולה
להציל ע"י ד"א אבל אינה יכולה להציל ע"י דבר אחר פטורה ,ה"נ קאמר בד"א
בשיכולה להציל ע"י דבר אחר אבל אינה יכולה להציל ע"י דבר אחר נעשה ידה
כשליח ב"ד ופטורה.
ת"ש הרי שהיתה דר הרבי עוברת בתו שדהו נטלה ונת לה מ הצד מה שנת
נת ושלו לא הגיעו ,ואי אמרת עביד איניש דינא לנפשיה לנקוט פזרא וליתיב ,אמר
רב זביד משמיה דרבא גזירה שמא ית לה דר עקלתו  ,רב משרשיא אמר בנות
לה דר עקלתו  ,רב אשי אמר כל מ הצד דר עקלתו הוא קרובה לזה ורחוקה
לזה ,אי הכי אמאי שלו לא הגיעו לימא להו שקולו דידכו והבו לי דידי ,משו דרב
יהודה דאמר רב יהודה מיצר שהחזיקו בו רבי אסור לקלקלו.
 ,ùìù äáåëøì åøîà éøä :é"ùøמנהג הדייני לגבות מ הבועט את חבירו בארכובתו של
בועט ג' סלעי לבשת לפי שגדולה בשת מכת הארכובה מדחיפת היד,äèéòáì .
ברגל ,úø÷åðñì .אוכ של חמור שהכה בו את חבירו ,äøùò ùìù .סלעי לבשתו לבד חיוב
שאר הדברי  ,àøîã àãðôì .48בית יד של פושיי"ר ,àðéôå÷ .הברזל עצמו אצל הנקב .בשת,
קנס הוא  ,àãáåòã àôåâ .49דפנדא וקופינא ,àúåâøâ .בור מי מכונסי להשקות שדותäàî .
 ,éãðôק' הכאות היה לו להכותו שהרי גזלו מימיו ,àãðôá .היינו בית יד.

 ,äéùôðì àðéã ùéðéà ãéáò àìואפי' די אמת לא יעשה הוא לעצמו אלא יל אצל הדיי .
במקו דאיכא פסידא ,אי אזיל לבי דינא דאדאזיל לבי דינא ואתי קא דלי האי ולא ידע
מאי דלי ,או שמא יכלו המי מ הבור ואי לו פרעו לזה דקא מפסיד ,כי האי גוונא עביד
איניש דינא לנפשיה ,êøéáç øöçì ñðëéú ìà .בגניבה ובסתר שלא תראה עליו כגנבàìà .
 ,åéðéù úà øåáùכלומר קח בחזקה וקשיא לרב יהודה ,êîò .בתמיה כלומר וכי נראה בעיני
שתשובה זו הוגנת היא .לישנא אחרינא ,עמ תהא תשובה זו שאינה כלו.

 ,ïéãáתבעהו לדי  ,åì íéøîåà .ב"ד שלו הוא נוטל מבעי ליה ,åàì éàî .דהוי עליו מועד
דאי הוה שביק ליה ומיית דידיה ליכא פסידא דמשל ליה כוליה ,íúá .דאי הוה אזיל לבי
דינא אדהכי מיית דיליה ולית ליה אלא פלגא נזקא ,åéúåéëæ àéáäì .כגו א היה זה טוענו
שהחצר שלו וצרי זה להביא שטר מכירה שקנאה.
 ,åéîé åìëùשהגיע יובל ,áäøñî .מפציר ,åá ìáçå .הרב בעבד,'åâå áåùì øôåë åç÷ú àì .

דרוש בה לשב למי שרוצה לשוב לקלקולו ולהיות עבד לישנא אחרינא לשב למי שדינו
להיות שב אל משפחתו ואינו רוצה ,åç÷ú àì .לצרכו שו ממו  ,àáðâ àãáòá .דאיכא
פסידא ,àøéúéä àðãéàä ãò .דכתיב א אדוניו ית לו אשה ,àúùäå .שהוא ב חורי ,àøåñéà .
ורשאי להלקותו ולהפרישו דהאי דינא לאו לנפשיה הוא.
 ,øçà øáã é"ò ìéöäì äìåëé äðéàùáדבדי קא עבדא אלמא לא עביד איניש דינא לנפשיה
אפי' במקו פסידא כי הכא שבעלה מוכה כל שעה ,øçà øáã é"ò ìéöäì äìåëéùë .דלא
דינא עבדא ,ã"á çéìùì èøô .שפטור על הבושת.
 .48והרי"ף כתב :האי דקאמר לרכובה שלש וכו' קמפרשי רבנן דהני דמי צער בלחוד הוא לבר מדמי בושת,
ורבנן אחריני אמרי האי דמי הכל הוא ,ומסייעי להאי סברא ממעשה דחנן בישא )לז (.דלא חייביה אלא פלגא
דזוזא דתנן התוקע לחבירו נותן לו סלע דהוא פלגא דזוזא ,ואנן הכי סבירא לן עכ"ל ,וע"ע בראשונים אחרים.

 .49עיין תוס' ד"ה קנסא קמגבית ,ובמפרשים מהו ענין קנס כאן ==
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 ,áéúéìå àøæô èå÷ðìיקח מקל וישב על דר הראשו דהא דינא הוא דהא אמרת מה שנת
נת אלמא חילו מעליא הוי ,ïåúì÷ò êøã .דלאו דינא הוא ,äæì äáåø÷ .לעיירות היושבי
סמו לאותו צד ,äæì ä÷åçøå .לאות הסמוכי לצד האחר שיהו צריכי להקי כל סביבות
השדה וכשהיתה באמצע השדה לא היו מקיפי כל כ ,ä"à .דלאו חילו הוא אמאי שלו
לא הגיעו ,øùòîä ïî åøèåôì .דא פאה הנשארת הפקר חשיבא ואע"ג דנקט לה איהו
פטורה ממעשר ,'åëå úåììåòáå èøôá áééç .אע"ג דהפקר פטור מפאה דתנ )פאה פ"א מ"ד(
כל שהוא אוכל ונשמר חייב במעשר ובפאה אפ"ה כי האי הפקר חייב בכל הני כדמפרש
טעמא בהגוזל עצי )לקמ צד( דכתיב ביה תעזוב יתירא ,øùòîî øåèôå .דלא כתיב ביה
תעזוב יתירא אלמא הפקר כל דהו פטור ממעשר כדתנ כל שהוא אוכל ונשמר חייב במעשר.
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 :íùשלח ליה רב חסדא לרב נחמ  ...והלכה כרב נחמ דקיימא ל הלכה כרב
נחמ בדיני.

 :íù :ìàððç åðéáøשלח ליה רב חסדא לרב נחמ  ...שלח ליה רב נחמ  ...דגרגותא
הוה לתרי ...אמר ליה רב נחמ כל כי האי גוונא אפילו רבי יהודה
דפליג עלי בהא מודה לי דכיו דאיכא פסידא עביד איניש דינא לנפשיה ומחי ליה לכתחילה
וכל שכ דאי כבר מחייה דפטור דדינא קא עביד ,אמר לא מצינא דאיטרח לבי דינא...
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פסקא :והביאו ח' הלכות לברר הלכה כמא מתרוייהו ושנינו לכולהו וקיימא ל כרב נחמ ,
והני כולהו בשינויא דרב נחמ הלכתא כוותיה .א( הא דב בג בג אומר שבור את שיניו
ואמור לו את שלי אני נוטל כרב נחמ ודברי ]רבינא[ נידחו .ב( שור שעלה וגו' הא נמי
כרב נחמ ובשינויא אוקמוה בת ...ג( הממלא חצר חבירו כדי יי  ,ג זו כרב נחמ  ...ד(
מני לנרצע שכלו ימיו ...ת"ל לא תקחו כופר לשוב ,פירוש לא תקח למסרב לשוב אל
משפחתו וכו' ,ג זו כרב נחמ ותיובתא לרב יהודה ,ומשני בעבדא גנבא דאית ליה פסידא,
ורב נחמ בר יצחק משני כשרבו מסר לו שפחה כנענית ועד האידנא דהוה עבדא הות ליה
היתירא השתא דכלו ימיו ויצא לחרות איסורא ,ולאפרושי מאיסורא פטור החובל .ה( מתני'
המניח את הכד ...ו( הא וקצתה את כפה ממו  ,קשיא לר' נחמ דהא הוא דאמר עביד
איניש דינא לנפשיה וזו לא יכלה להציל אשה מיד מכהו אלא בהחזיקה במבושיו ,אמאי
חייבת ממו נימא עביד איניש דינא לנפשיה ,ושני כגו שהיתה יכולה להציל בלא שליחות
יד במבושיו ...ז( הרי שהיתה דר הרבי עוברת בתו שדהו ...לינקוט פזרא וליתיב ,כלומר
יטול בידו שבט כמו פזרא ויקפח שוקי כל מי שבא לעבור בתו שדהו ,קשיא לרב נחמ ,
ומשנינ משו דרב יהודה ...ח( בעל הבית שהניח פאה ,וקשיא לרב נחמ  ,ואוקמה רבא
זה מ הצד...
 ,ìááá úéáâî÷ àñð÷ :úåôñåúלאו קנסא אלא די קנסא הוא כדאמרינ בהחובל )ב"ק
פד (:דמילתא דלית בה חסרו כיס לא עבדינ שליחותייהוúà øåáù àìà .
 ,åéðéùדליכא פסידא איירי מדאסר ליכנס שלא ברשות ,áééç éàîà íúá éàå .בשלמא אי
איירי במועד יש לו להתחייב שאינו בהול והיה לו לשומטו אבל אי בת איירי לא סלקא
דעת שהיה לו לשומטו לפי שהוא בהול שירא להפסיד ולא מסיק אדעתיה לשומטו.
 ,àöåéå øáùîאע"ג דלעיל אמרינ שהיה לו לשומטו היינו משו דליכא טירחא בשמיטה
יותר מבדחיפה אבל הכא לא אטרחוהו לסדר זה על זה ,åéîé åìëù òöøðì ïééðî .אורחא
דמילתא נקט שאז רגילות לסרהב לפי שאינו יכול להשתעבד עוד בוàä ì÷úðã àîòè .
 ,áééç øáùאליבא דרב פרי דמוקי לה בממלא דבלא ממלא מודה ר"נ דאי לו לשבר
דאיבעי ליה לסגויי באיד גיסא דלא פליג אכולהו אמוראי דלעיל ולתרוייהו לא פרי
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דאע"ג דאיירי בממלא ליכא פסידא דלא דמי לחצר חבירו שאד יכול להקי ברה"ר וליל
בכל מקו שירצה ,øçà øáã éãé ìò ìéöäì äìåëéùá àì .וכיו דיכולה להציל על ידי דבר
אחר אפילו די אינו ,áéúéìå àøæô èå÷ðéìå .וס"ד השתא דשלו לא הגיעו לפי שאי יכול
להזמי כל עוברי דרכי לבית די .
 .äééçîì àãðôá éãðô äàî äéì øîà :à"áùøודוקא בשאינו יכול למונעו בדבר אחר
הא יכול למונעו ע"י דבר אחר חייב וכדאמרינ לקמ מפני שהיה לו לשומטו
ולא שמטו ,äéìò ïðáø éâéìôå àåä äàãéçé âá âá ïá .כלומר אני אומר יחידאה הוא ופליגי
רבנ עליה ,ואי אפשר לומר דבהדיא פליגי רבנ עליה דא"כ היכי פריש רבינא מאי שבור
את שיניו בדי דאי פליגי רבנ עליה אי אפשר למימר דב בג בג שבור את שיניו בדי
קאמר דא"כ במאי פליגי רבנ עליה כנ"ל... ,úîå ïåéìòì åôçã àôéñ àîéà éëä éà ...ומיהו
אפילו במועד א אי ש עדי או שאי לבעל השור להשתל ממנו ,פטור ,דמקו פסידא
הוא היכא דא"א לו לשמטו.
 :àî÷ àáá :ï"áàø é÷ñôאיתמר רב יהודה אמר לא עביד אינש דינא לנפשיה אלא
ליזיל קמי דיינא ורב נחמ אמר עביד איניש דינא לנפשיה ,היכא דאיכא
פסידא כגו שישמוט בעל דינו הפירות א ימתי עד שיבא לפני ב"ד כולי עלמא לא פליגי
דעביד אינש דינא לנפשיה ,כי פליגי היכא דליכא פסידא ,והילכתא כר"נ דהא פליגי רבנ
עליה דב בג בג ואיהו דאמר כרבנ  ,ועוד דהילכתא כר"נ בדיני.
 :àî÷ àáá :ã"áàøä éùåãéçהא דאמרינ לרכובה שלש ולבעיטה חמש וכו' ,פרשו
רבואתה דמי בשתא נינהו כדאמרינ בירושלמי הכהו בטומוס
שבידו אינו נות אלא בשת ,ואע"ג דבשת ממונא הוא ,כיו דאד באד הוא דלא שכיח,
ובשת אע"ג דשכיח כיו דלית בה חסרו כיס ,כקנסא שויוה רבנ דלא מגבינ ליה בבבל
והכי איתא בפרק החובל.
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הכא במאי עסקינ בעבדא גנבא דאית ליה פסידא ,עד האידנא לא גניב והשתא גניב ,קשיא
לי מנא ליה דעד האידנא לא גנב דילמא גנב ואפילו הכי רביה לא בעי לאפוקיה ולאפקועיה
שעבודיה ,ואיכא למימר אי הוה גנב ליה עד השתא מאי איריא כלו ימיו אפילו לא כלו
נמי איבעי ליה לאפקועי שיעבודא מיניה ולאפוקי אמאי לא דהא אית ליה פסידא ,ועוד
קרא למה לי ,אלא ש"מ דלא גנב ליה עד השתא והאידנא חשיד ליה בגנבותא בשכלו ימיו
רשות בידו להצילו להוציאו על כרחו ולהזיקו א לא יוכל להוציאו ]אלא[ על ידי חבלא,
אבל בתו ימיו על כרחו להזיקו לא ,והיינו דתמיהא ל אי עד האידנא לא גנב השתא מאי
טעמא חשיד ליה ומאי טעמא שרינ ליה לאזוקיה ולאפוקיה על כרחו ,ושנינ עד האידנא
הוה ליה אימתא דרביה ואע"ג דחשיד עליה לא שרינ ליה לאזוקי ולאפוקיה אבל כלו ימיו
שרינ ליה.
 :â ïîéñ â"ô ÷"á :ù"àøרב יהודה אמר לא עביד איניש דינא לנפשיה ,רב נחמ אמר
עביד איניש דינא לנפשיה .לא פליגי הני אמוראי בראוב שבא לגזול חפ
משמעו ועמד שמעו נגדו והכהו ,או שראה שמעו חפ שלו ביד ראוב ובא שמעו
לקחתו וראוב מיחה בו והכה שמעו לראוב עד שהניח לו את שלו ,אי איכא פסידא
כההוא עובדא דגרגותא דבי תרי דשמא יכלו המי ונתקלקל שדה ,או אשה המצלת את
בעלה כשאי יכולה להציל ע"י דבר אחר ,עביד איניש דינא לנפשיה ופטור במה שחבל
בחבירו א לא היה יכול להציל את שלו א לא שיכנו.
ובדבר דלית ליה פסידא אלא הצלת טורח שלא יצטר להוציא ממונו בדי – בהא פליגי,
דרב יהודה סבר בשביל הצלת טורח אי לו רשות לחבל בו ,ורב נחמ סבר כיו דדינא קא
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עביד ויכול לברר שבדי היה יכול להוציא ממנו  50יש לו רשות להציל את שלו אפילו
בהכאה א אינו יכול להציל בעני אחר ,אבל א אי יכול לברר שבדי יכול להוציאו
ממנו לאו כל כמיניה לומר שלי הוא ולהציל ממוני עשיתי.
ודוקא א בא לגזול ממנו או שראה חפ שלו בידו הוא דאמרינ הכי ,אבל למשכנו בשביל
חוב שחייב לו לית ליה רשותא ,דתנ בפרק המקבל )קיג (.המלוה את חבירו לא ימשכננו
אלא בב"ד ואמר שמואל הת דאפילו שליח ב"ד מנתח נתוחי בשוק דוקא אבל לא יכנס
לביתו והמלוה עצמו אפילו בשוק לא ,וכיו דאי לו רשות א חבל בו או א הזיק ממונו
חייב כמו על אחר .והלכתא כרב נחמ בדיני ,ועוד דטובא פירכות פרי לרב יהודה ושנינהו
בדוחק.
 :íù :óñåé é÷åîðקנסא וכו' ,לאו למימרא דקנסא נינהו לומר דאינו משל על פי
עצמו דבהדיא אמרינ בפ"ק )ד (:דכולהו חמשה דברי ממונא נינהו
כדברירנא הת ,אלא הכי קאמר כיו שאי גובי חמשה דברי אלא במקו שגובי קנס
וטעמא משו דלא שכיחי ,ובשת משו דלית ביה חסרו כיס כדאמרינ לקמ  ,א"כ אתה
שתגבה חמשה דברי בבבל כמדומה לי שאתה גובה ש קנסות.
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...מאה פנדי ,א אינו יכול להציל ע"י דבר אחר אלא ע"י הכאה ,ולא בהכאה אחת יכה
אפילו מאה מכות ופטור .וממילא שמעינ דשליח ב"ד נמי הכי דיניה בהדי מא דלא ציית
דינא דאי לא תימא הכי מארי ממונא היכי יהבי ליה רשותא למעבד הכי מי אלי משליחא
דבי דינא.
והא דעביד דינא לנפשיה היינו דוקא בממונא דשכיח בעיניה כי הכא גבי גרגותא דקא בעי
מאריה למשקליה ולאצולי מידא דהיא דבעי למגזליה או לאזוקי ממוניה ,ואי צרי לומר
הצלת נפשות ,אבל היכא דליתיה לממונא בעיניה אלא אפרועי הוא דקבעי אפרועי מלוה
מיניה ,לית ליה רשותא למעבד דינא לנפשיה דהא תנ )ב"מ קיג (.המלוה את חבירו לא
ימשכננו אלא בב"ד.
ודוקא נמי היכא דאית ליה ראיה למציל דממונא דידיה הוא אי נמי דמודה ליה בעל דיניה
בהכי  ,אבל היכא דלית ליה ראיה ולא מודה ליה ,אי עביד דינא לנפשיה ע"י הכאה וכיוצא
בה מיחייב לשלומי לניזק דמי חבלה ,דעד כא לא קאמר רב נחמ אלא היכא דעביד דינא
]אלא היכא[ דאי נמי לא הוה עביד איהו לא עבדי ליה בי דינא בציר מהכי.
...לא שיכולה ]להציל ע"י דבר אחר[ ,דכל היכא שיכול להציל ע"י דבר אחר בלא היזק
חברו כי מציל ע"י היזקא דחבריה לאו דינא קא עביד ודכ"ע חייב ,ושמעינ דהא דעביד
איניש דינא היינו דוקא כשאינו יכול להציל ע"י דבר אחר אבל בלאו הכי לאו דינא קא
עביד ,וא הכה איש או בייש חייב ואפילו היכא דאי לא אציל הוה איכא פסידא.
 :íù ÷"á :éøéàîכל שאונס דבר לחברו וחברו האנוס לש ורואה באנסו ואפשר לו
לברר א לאחר מעשה שאותו עני אונס אצלו יש לו רשות לעשות די לעצמו
ולדחותו שלא לעשות לו אונס זה ,אפילו הכהו על זה כמה הכאות אי לו חיוב א אי
אפשר לו למנעו בלא כ ,ואי צרי לומר במקו שא יתעכב עד שיל לבית די תהא
לו פסידא ,כגו שהיה גוזלו או אונס את כליו או דולה בבור מי המכונסי שלו ומכלה
 .50מש"כ שרק אם יכול לברר וכו' הוא מדברי רבו מהר"ם מרוטנברג נעתק לקמן בסמוך >?< עיי"ש באורך
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את מימיו ,אלא א בדבר שאי הליכתו לבית די גורמת לו פסידא זו הואיל והוא לש
בעוד שזה אונסו ,עושה די לעצמו ומכהו עד שידחהו מעליו ,הא כל שעבר האונס כגו
שכבר גזלו או גנב לו או שכבר הלוהו ]ואינו[ רוצה לפרעו ,אינו בדי זה ,לא אמרוה אלא
בעוד שהוא אונסו ,מעתה מי שראה את שלו בביתו של חברו ומתירא שזה יחזיק בו ,נכנס
לש לפני חברו כדי ליטול את שלו בחזקה ,וא הלה מונעו שובר את שניו ואומר לו שלי
אני נוטל ,ומ"מ אל יכנס ש דר העלמה שמא יראה עליו כגנב ,אלא שא עשה עשוי.
שור שעלה על גבי חברו להרגו יכול בעל התחתו להשמיטו מתחתיו ואפילו א מת העליו
בהשמטת התחתו פטור ,ואפילו במועד שלא היה לו פסידא בהנחתו שהרי משתל נזק
של ומ העליה ,וא דחפו לעליו ומת מ"מ חייב שהרי היה יכול להצילו בהשמטת שלו
מתחתיו ולא היתה מיתת העליו מצויה בעני זה ,ומ"מ א לא היה יכול לשמטו א בזו
פטור.

...נרצע שכלו ימיו ר"ל שהגיע היובל ואינו רוצה לצאת ,ובעל הבית רוצה להוציאו ,הרי
זה תוק בו ומוציאו וא חבל בו פטור ,ואי צרי לומר א היה מכיר בו שהוא גנב אלא
שעד עכשו מצד שהיתה אימתו עליו היה בטוח בו שלא יגנוב ועכשו שפרחה אימתו מתירא
שמא עד שיל לבית די יגנוב לו ,או יעשה עבירה בביתו כגו שמסר לו שפחה כנענית
שעד עכשו היתה מותרת לו ועכשו אסורה ומתירא שמא עד שיל לבית די יזקק עמה,
וא הוא גנב עד שא בזמ שאימתו עליו אינו נמנע מלגנוב א בתו זמנו כ .
זה שנאמר בתורה באשה שבאה להציל את בעלה מיד מכהו שא החזיקה במבושיו יקוצו
את כפה ,פירושו בממו  ,ומ"מ א בחיוב ממו דוקא בשהיתה יכולה להציל על ידי דבר
אחר הא א לא היתה יכולה להציל על ידי דבר אחר נעשית ידה כשליח בית די שמציל
בכל שאפשר להציל ופטורה ,ולמדת מ"מ שלא הותר לעשות די לעצמו בהכאה וחבלה
א היה יכול להציל בלא חבלה והכאה וכמו שאמרו למעלה היה לו לשמטו וכו'.

הרי שהיתה דר רשות הרבי עוברת בתו שדהו וסתמה ונת לה דר בצד שדהו ,הואיל
וכל מ הצד דר עקלתו הוא שהרי קרובה לזה הבא מאותו הצד ורחוקה לזה שבא מצד
שכנגדו ,אי חילופו מועיל כלו והרי בני רשות הרבי עוברי בדר ראשונה ,וא השניה
אינו יכול לעכבה שכל מיצר שהחזיקו בו רבי שלא בדר גזלה א על פי שנמצא אחר
כ שנתינתו אינה נתינה אסור לקלקלו ,ולשו אסור שבמקו זה פירושו שא א עשה
לא הועיל ,ומ"מ א לא היה צד עקלתו לשו אד חילופו מועיל ורשאי לדחות כל ההול
בשביל ראשו א בהכאה ודחייה ,מתו דברינו למדת שכל שהחזיקו בו רבי בגזלה אינו
בדי זה ,והוא שאמרו על זה בבבא בתרא )ק (.וכי רבי גזלני נינהו ותרצו כשאבדה לה
דר באותה שדה ,וכ בזו הואיל ומדעתו נתנה מתחלה הדי בה כ .
 :äî÷ ïîéñ ÷"á 'ñî â"ç :òåøæ øåàפסק רבינו יצחק אלפסי זצ"ל הלכתא כרב נחמ
דהלכתא כרב נחמ בדיני ,וכ פסק רבינו אבי העזרי זצ"ל .ודוקא בדבר
ידוע שזה גוזלו דומיא דההוא גרגותנא דהוה ידוע דתרווייהו הוה ,אית ליה רשותא למיעבד
דינא לנפשיה ,אבל בדבר שאי ידוע אי גוזל אותו אי לא לית ליה רשות לכו"ע ,אפילו אי
הוה ליה פסידא לפי דבריו ,דא"כ כל אחד ואחד יאמר לחבירו האי דידי ומגזל גזלת ממני
ויכה אותו או יחטו מידו ונימא עבידנא דינא לנפשיה ,א"כ לא שבקת חיה לכל בריה,
אלא ודאי לא עביד אינש דינא לנפשיה אלא בידוע שזה גזלו.
 :ä"ì úåà â"ô ÷"á :éëãøîנרצע שכלו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת ואינו יוצא וחבל
בו ועשה בו חבורה פטור ,ופירש ר"י דאורחא דמילתא נקט נרצע שכלו ימיו
שאז רגיל לסרהב ולהוציאו לפי שאינו יכול להשתעבד בו עוד ,משמע שה"ה משרתו ואפילו
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קוד הזמ א חושש מגניבה וכ"ש אד דעלמא שיצא עליו ש שהוא גנב .51
בהגהות אשרי ברא"ש סי' ג' ,ומובא לקמן ביש"ש ?? ובתומים ?? ועוד ==

=נעתק

 ìרק בחפץ המבורר שהוא שלו עייין גם לעיל בדברי הרא"ש

 :ð"÷úú 'éñ ã"ç :âøáðèåøî í"øäîעביד אינש דינא לנפשיה )ב"ק כז (:רבותינו
שבשפיר"א פסקו בראוב שהיה חייב לשמעו ולא פרעו שיכול
שמעו לקח ולתפוס בכל מה שימצא משו דעביד אינש דינא לנפשיה ,וכתבתי לה לא
תתלו בוקי סריקי ]ברב נחמ [ דא"כ עשית ר"נ טועה בדבר משנה אפילו מקרא נמי לא
קרא דתנ בפ' המקבל )קיג (.המלוה את חבירו לא ימשכננו ואמר שמואל הת דאפילו
שליח ב"ד מנתח נתוחי בשוק דוקא ולא יכנוס לביתו אבל המלוה עצמו אפילו בשוק לא
וקרא נמי כתיב בחו תעמוד והאיש וגו' ,והא דאמרינ הכא עביד אינש דינא לנפשיה
אפילו לכנוס לבית חבירו היינו החפ שלו המבורר שכיו שזה החפ עצמו שלו הוא יכול
]לקחו[ בכל מקו שימצאו אבל למשכנו ולקח משל חבירו בשביל חובו אינו רשאי בלא
שליח ב"ד ]-וכ"כ היראים סי' קלב עיי"ש[ וכ מוכח כל ההלכה דוקא דבר שהוא שלו.
מאיר ב"ר ברו ז"ל.
 :ã"ñú ïîéñ :éèðà÷éø é÷ñôפסקו הר"א ממי והר' מאיר דהא דעביד אינש דינא
לנפשיה לא אמרינ אלא בחפ המבורר שהוא של ראוב ושמעו
מחזיק בו ולא זקי הגזל על הנגזל דמי גזלנותו דלהוי כמלוה ,בההיא עביד ראוב דינא
לנפשיה ונכנס לבית שמעו ליטול את שלו ,וכ מוכחת כל השמועה ,אבל א שמעו חייב
לראוב מנה ליכא מא דאמר דבכי האי גוונא עביד דינא לנפשיה ,ואומר כ טועה גמור
הוא ,ולדבריה עשו רב נחמ טועה בדבר משנה כההיא דהמקבל דתנ המלוה את חבירו
לא ימשכננו אלא בבית די ולא יכנס לביתו ליטול משכונו שנאמר בחו תעמוד ,ומפרש
בגמרא דוקא שליח ב"ד מנתח נתוחי אבל בע"ח אפילו נתוחי לא ,ומפרש מתניתי הכי
המלוה את חבירו לא ינתחנו אלא בב"ד ולא יכנס שליח ב"ד לביתו ליטול משכונו .ואפילו
קרא נמי לא קרא דכתיב בחו תעמוד .וג לא אמרינ עביד אינש וכו' אלא בדבר ידוע
שזה גזלו.
] :ç÷ú ïîéñ :ïè÷ õ"áùúפסקי מהר" מרוטנברג[ ולמעבד דינא לנפשיה קיימא ל
כרב נחמ דאמר אפילו היכא דליכא פסידא עביד אינש דינא לנפשיה.
אמנ אומר אני דקיימא ל כר' יוחנ דהיינו דוקא חפ המבורר שהוא שלו רשאי הוא
לכנוס בבית חבירו המחזיק ספריו או בגדיו וליקח אות בעל כרחו .אבל א הלוה לשמעו
מנה ואינו רוצה לפרוע אינו רשאי למשכנו כדאיתא בפרק המקבל )קיג( ,ובתשובה אחרת
הארכתי.
 :ì úåà â"ô ÷"á :éëãøîקי"ל כרב נחמ דעביד איניש דינא לנפשיה ,פסק רבינו מאיר
דהני מילי בחפ המבורר שהוא שלו ומחזיק בו ומסרב להחזיר לו ,אבל בשאר
מילי )לא( שאי ידוע א זה שלו א לא לית ליה רשות אפילו הוה ליה פסידא לפי דברו,
דא כ לא שבקת חיי לכל בריה דכל אחד יאמר לחבירו ודאי דידי מגזל קגזלת לי ויכה
אותו ויחטו אותו ויאמר עבידנא דינא לנפשאי ,דודאי רב נחמ לא פליג אמתני' דפרק
 .51מובא בתשובות מיימוני לספר נזקין סי' י"ד ועיי"ש סי' כ"א ,וע"ע במרדכי ב"ק רמז ל' >בסמוך< ,ותשב"ץ

סי' תק"ח >בסמוך<
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המקבל המלוה את חבירו אינו רשאי למשכנו ועוד קרא כתיב בחו תעמוד והאיש אשר
אתה נושא בו יוציא אלי את העבוט ,וכ מצאתי בספר יראי דר"נ אמר למילתיה בגזל
שדבר שלו בעי ורוצי לגזול ]אותו[ ממנו )או( ]א[ הוציאה גזל ולא נזק דמי גזלתו
במלוה ,וקרא דלא תבא אל ביו לעבוט במלוה )ובזוק( ]או בנזק[ למלוה.
וראיה מפ"ק דברכות דאמר בתר גנבא גנוב וטעמא טעי ,והקשה ה"ר קלונימוס הלא מ
הדי לקח דקיי"ל עביד איניש דינא לנפשיה ,וי"ל דהיינו דוקא אותו דבר עצמו שנלקח לו
לאד מותר לו ליקחנה בכל מקו שיוכל להשיגו דומיא דמילתיה דב בג בג דאמר שלו
הוא נוטל ,אבל הכא זמורות אחרי שלא גנב לו הארוס ,ומכא הביא ראיה רבינו מאיר
לדבריו דהא הכא ידע רב הונא בודאי שגנב לו דחלילה לו לרב הונא לעכב מספק וכ
משמע הלשו מי קא שביק לי מינייהו והא קא גנב כוליה ,פירוש הוא גונב יותר מכדי
חלקו ,עיי פרק הגוזל בתרא גבי ההוא שותא כו'] .נעתק בבית יוסף עיין בסמוך ....
 :'ç ïîéñ úåëøá 'ñî à"ç :ä"éáàøבתר גנבא גניב וטעמא טעי ,פירוש אבל יטול
בפרהסיא דקיי"ל עביד איניש דינא לנפשיה במקו פסידא כדאיתא בהמניח
את הכד ,ותניא ב בג בג אומר אל תכנס לחצר חביר ליטול את של שמא תראה עליו
כגנב אלא שבור את שיניו ואמרו לו שלי אני נוטל.
 :å úåà á"ä à"ô úåëøá :æ"àéø é÷ñôמי שהיה האריס שלו חשוד שגונב מממונו ונוטל
יותר מחלקו אינו רשאי ליטול ממנו כלו אלא נות לו כל חלקו משל,
שאי אד רשאי ליטול מממו חבירו אלא ע"פ ב"ד ,אבל א היה חברו אל ונוטל משלו
באונס רשאי להתנהג בו בדר מרמה כדי להציל את שלו שנאמר וע עקש תתפל ,וכמ"ש
במגילה )יג (:אחיו אני ברמאות א"ל ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא א"ל אי דכתיב
וע עקש תתפל.

eilk `yepe m"anx
 :áé äëìä á ÷øô :ïéøãäðñ 'ìäיש לאד לעשות די לעצמו א יש בידו כח הואיל וכדת
וכהלכה הוא עושה אינו חייב לטרוח ולבוא לבית די  ,א על פי שלא היה ש הפסד
בנכסיו אילו נתאחר ובא לבית די  ,לפיכ א קבל עליו בעל דינו והביאו לבית די ודרשו
ומצאו שעשה כהלכה ודי אמת ד לעצמו אי סותרי את דינו.
 :úåéðåîééî úåäâä :éðåîééî úåäâäכרב נחמ ודלא כרב יהודה דאמר לא עביד איניש
דינא לנפשיה היכא דליכא פסידא דהילכתא כרב נחמ בדיני וכ
פסקו ה"ג ור"ח וכ רב אלפס ועל דבר זה תפסו לרבינו אפרי מקולנא עד שהודה לו וכ
פסק ראבי"ה וס"ה )סמ"ג( ועיי בתשובת ספר נזיקי בסימ י"ד.
 :íù :æ"áãøיש לאד לעשות די לעצמו וכו' ,בפרק המניח פלוגתא דרב נחמ ורב
יהודה ופסק כר"נ דהלכתא כוותיה בדיני ואמרינ עלה היכא דאיכא פסידא כ"ע
לא פליגי דעביד איניש דינא לנפשיה כי פליגי היכא דליכא פסידא ופסק כר"נ דאמר עביד
איניש דינא לנפשיה ,ומשמע אפילו איניש דעלמא דלא הוה צורבא מרבנ דכיו דכדי עבד
לא טרח למיזל קמא דינא.
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 :íù :äðùî óñëיש לאד לעשות די וכו' ,בבא קמא פרק המניח פלוגתא דרב יהודה
ורב נחמ וסבר רב נחמ דעביד איניש דינא לנפשיה אפילו במקו דליכא
פסידא פירוש א לא יבא לב"ד וידוע דהלכתא כרב נחמ בדיני.
 :íù :äðùî íçìיש לאד לעשות די וכו' ,בפרק המניח פלוגתא דרב נחמ ור"י אי
עביד איניש דינא לנפשיה אי לא ופסק רבינו כרב נחמ וכ פסקו בהלכות
ומוכח ש בגמ' דאפילו ע"י הכאה עביד איניש דינא לנפשיה דקאמר הת מחייה במרא
וכו' וכ כתבו הטור והרא"ש ז"ל ואפשר שכוו רבינו לזה במ"ש א יש בידו כח דמשמע
ע"י הכאה :לפיכ א קבל עליו בעל דינו וכו' ,פשוט הוא שא אחר שהכהו נתרע ומצאו
שעשה שלא כדי שחייב לשל הכאה וכ מתבאר בדברי הטור והרא"ש ז"ל.

c 'iq n"eg r"eye xeh
 :ã ïîéñ :î"åç øåèאע"פ שיחיד אינו יכול לדו עושה די לעצמו ,פי' א רואה את
שלו ביד אחר שגזלו יכול לקחת מידו מה שגזל לו ,וא האחר עומד כנגדו
למחות בו יכול להכותו עד שיניחנו ליקח שלו ,לא מיבעיא א הוא דבר שא לא יקחנו
עתה מידו שיהיה לו הפסד כגו שהאחר יוציאנו ושוב לא יוכל להוציאה מידו דפשיטא
שעושה די לעצמו ופטור על מה שמכהו א הוא בעני שאינו יכול להציל את שלו מידו
א לא ע"י הכאה ,אלא אפילו א הוא דבר שלא יפסיד א ימתי עד שיעמידנו בדי אלא
שאינו רוצה לטרוח להעמידנו בדי  ,אפ"ה כיו שברור לו שהדי עמו ויכול להוציא בדי
מידו יש לו רשות להציל את שלו ואפילו ע"י הכאה א אינו יכול להצילו בעני אחר.
וא בעל דינו מתרע עליו והביאו לב"ד ומצאו שעשה כהלכה אי סותרי דינו ,אבל א
אינו יכול לברר שבדי עשה יכול להוציאו ממנו ולאו כל כמיניה לומר שלי הוא ולהציל
את שלי אני רוצה ,ודוקא שבא להציל את שלו שגזלו כדפרישית או שבא לגזלו והוא
עומד עליו להציל שלו אבל אי לו רשות למשכנו בשביל חובו כאשר יתבאר בע"ה.
 :'ã ïîéñ î"åç :êåøò ïçìåùיכול אד לעשות די לעצמו א רואה שלו ביד אחר
שגזלו יכול לקחתו מידו ,וא האחר עומד כנגדו ,יכול להכותו עד
שיניחנו) ,א לא יוכל להציל בעני אחר( )טור( ,אפילו הוא דבר שאי בו הפסד א ימתי
עד שיעמידנו בדי  ,והוא שיוכל לברר ששלו הוא נוטל בדי ; מ"מ אי לו רשות למשכנו
בחובו.
הגה :מטע שיתבאר לקמ סימ צ"ז סעי ו' .וי"א דווקא בחובו ממש ,אבל א חייב לו
בלא הלוואה ,או שאי צרי למשכנו כי הוא כבר אצלו בפקדו או מצאו ביד אחר ,מותר
לתפסו )ריב"ש סי' שצו(.
וי"א דלא אמרינ עביד אינש דינא לנפשיה רק בחפ המבורר לו שהוא שלו ,כגו שגזלו
או רוצה לגוזלו או רוצה להזיקו ,יכול להציל שלו .אבל א כבר נתחייב לו מכח גזילה
או ממקו אחר ,לא )מרדכי ונ"י פרק המניח( .ודווקא הוא בעצמו יכול למעבד דינא
לנפשיה ,אבל אסור לעשות על ידי עובדי כוכבי )ת"ה סי' ש"ד( ,מיהו א עבר ועשה
על ידי העו"ג ,א לא היה יכול להציל שלו בעני אחר ,מה שעשה עשוי )עיי במהרי"ק
שורש קס"א(.
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י"א דלא מיקרי עביד דינא לנפשיה אלא כשמזיק לחבירו ,כגו שמכהו ולכ לא יוכל לעשות
אלא א כ יוכל לברר שהוא שלו ,אבל תפיסה בעלמא שתפסו למשכו  ,יכול לעשות בכל
עני  ,ויורד אח"כ עמו לדי )מהרי"ק שורש סי' קס"א( .וכל זה מיירי ביחיד נגד יחיד אבל
יחיד נגד רבי והוא מבני העיר עבדי דינא לנפשייהו...
 :'à úåà ã î"åç :íéîåúלהכותו כו' ,הרב בעל משנה למל בהל' עבדי ג ה
לעיל בסמוך >??<[ נתקשה דהעתיק הרמב" נרצע שמסר לו רבו ...אבל לפי
קי"ל כר' נחמ דעאד"ל אי צרי לומר דברייתא מיירי ביש לו שפחה ...לכ העלה הרב
הנ"ל דס"ל לרמב" כמסקנא דגמ' פרק הפרה ד מח בנכנס לחצר חבירו שלא ברשות
דאי ידע ביה בעה"ב והיזיקו דחייב בעה"ב דנהי דאית ליה רשות לאפוקיה לאזוקיה לית
ליה רשות...
]נעתק

ואמת מה דנרצע אי ראיה כ"כ דיש לדחותו דלא מיירי הרמב" באופ דהעבד ברשותו
והוא רוצה להוציאו מרשותו ,דזה כבר נאמר במקומו בפ"ב מהל' סנהדרי דעביד איניש
דינא לנפשיה ,רק בהל' עבדי מיירי דאינו ברשותו ובביתו רק דקשיר בשפחה ואינו רוצה
לקבל על עצמו חירות להפרד משפחתו וע"ז קאמר הרמב" דיש רשות ביד הרב לחבול
בו לפרוש מאיסור א דאינו נוגע לו כלל לממו שלו כדעת הגמ' דא דנחלקו בפירוש
הברייתא אבל הדי די אמת לכו"ע דיש רשות ביד כל אד א שאינו נוגע לו לממו
להכותו לפרוש מאיסורא ולא אמרינ על הב"ד לבד מוטל להפרישו ,וכ נראה שהבי
מהרש"ל שכ כוונת הרמב" ועיי ביש"ש לב"ק בשמעת' זו ותראה כדברי.

אלא הא יש לדקדק במ"ש המחבר לקמ סי' תכ"א במי שנכנס לחצר חבירו שלא ברשות
דיכול להוציאו אבל אי רשות לחבול בו וא מסרהב לצאת י"א שיש לו רשות לחבול בו,
מדכתב המחבר י"א משמע דס"ל דהואיל דרמב" לא כתב רק דאי לו רשות לחבול בו
ולא חילק דא מסרהב דמותר לחבלו דלא ס"ל לרמב" זה הדי ולכ שנאה בלשו וי"א,
וכ"כ במשנה למל ,אלא דא"כ קשה על המחבר בסי' זה דלמה סת וכתב דיכול להכותו
ולא כתבו בלשו וי"א כדלקמ .
ע"כ נראה דג במרדכי פרק המניח יש לדקדק דכתב על ה דנרצע וכו' דמותר לחבול בו
ולהוציאו דה"ה משרתו אפילו קוד זמ א חושש משו גניבה וכ"ש אד דעלמא א
יצא ש עליו שהוא גנב עכ"ל ,וקשה בשמלא במשרתו צ"ל שהוא גנב דאל"כ א"י להוציאו
קוד זמנו אבל באינש דעלמא מה צרי שיצא עליו ש גניבה הא עביד אינש דינא לנפשיה,
והיש"ש עמד בזה ותיר דבאמת לאו דוקא רק אורחא דמילתא נקט והוא דחוק.

ולכ נראה דס"ל באד אחר כיו דא יש להוציאו באופ אחר מבלי שיצטר להכותו
צרי לעשות כ כמבואר בגמ' שא אפשר לשומטי וכו' ,וא"כ כיו דאינו קפידא כ"כ דהא
אינו גנב רק דאינו רוצה שיהיה בתו ביתו למה להכותו יאסור רשותו עליו בקונ וע"כ
יצא דלא נחשד לעבור על איסור תורה ,וא ימא ויעבור פשיטא דאח"כ יכול להכותו
הואיל וקעביד איסורא כדלעיל בשפחה כנענית .ולכ ס"ל לרמב" בנכנס לרשות חבירו
שלא ברשות דאינו יכול להכותו שיצא כי הלא יכול לאסור עליו רשותו בקונ ולא נחשדו
ישראל שיעברו ד"ת כמ"ש היש"ש לעני גניבה ע"ש.

וכ גבי נרצע ס"ל לרמב" דע"כ הטע לאו משו צאת מרשותו דהרי יכול לאסור עליו,
רק מיירי לצאת משפחתו ולכ קתני שכלו ימי נרצע ולא בתו זמ כקושית התוס' ,ותי'
התוס' דאורחא דמילתא נקט דחוק ,אבל אי מיירי לצאת משפחה צ"ל לאחר זמ דבתו
זמ מותר בה ופשוט ,רק הגמ' בס"ד ס"ל לר"י דלא עביד דינא לנפשיה כלל אפילו בדבר
איסור לא עביד דיש אלקי שופטי באר שהמה יפרשו מאיסורא ,והתרצ השיב דמודה
ר"י במלתא לאיסורא אבל מ"מ צרי לומר לכו"ע דבר איסורא דאל"כ חבלה זו מה טיבו
כנ"ל.

>¯<Î

132

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
íéîåú

î

èôùîä úåáéúð

î

ò"åù

וכ לה אוקימתא דמיירי בעבד גנבא א"ש ג"כ דאי צור להדירו מרשותו כיו דיש כא
קפידא גלויה וכל רגע בכלל חשש פסידא ,וג אי להדירו דהא נחשד דיעבור בשביל
חימוד גניבתו ויכנס ברשותו לגנוב ,וא"כ אסור להכשילו באיסור תורה שיעבור על איסור
קונמות והרי זה בכלל לפני עור לא תת מכשול ולכ מותר להכותו כדי שיצא כנ"ל .ובה
תי' ג"כ ניחא דקתני שכלו ימיו דבתו ימיו הא איכא עליו אימתא ואינו גונב כמבואר בגמ'
וא"ש ,וג דברי מרדכי ניחא דוקא ביצא עליו ש גניבה הוא דיכול להכותו ולא להדירו
כמ"ש דאולי יכשילו אבל בשאר כל אד לא וא ימא ידירו ולא נחשדו דיעברו על איסור
קונ .וא"ש דברי המחבר דכתבו בלשו וי"א לקמ בסי' תכ"א אבל כא בסימ זה שרואה
שלו ביד חבירו פשיטא דהוי כמו גנב דיכול להכותו ואי כא מחלוקת כלל וצדקו דברי
מחבר דמסת סת בלי מחלוקת כלל] .עין מש"כ עליו בכסף הקדשים[
) :íéùåãéç 'ã 'éñ î"åç :èôùîä úåáéúðא( שיוכל לברר .פירוש ,דא אי יכול
לברר ,אפילו בלא הכאה אסור לתפוס בעדי ,אבל בלא עדי
יכול לתפוס שיהיה נאמ במיגו ,והוי כיכול לברר] .סמ"ע סק"ב וש" סק"ג[ .ועיי ביאורי
סק"א דאסור להכות כי א בדאיכא על כל פני חשש הפסד ,כגו במטלטלי דאיכא חשש
שמא יבריח ,אבל באחד שבא לביתו ואי רוצה לצאת וליכא שו חשש הפסד ,אסור
להכות רק יל לבית די  .וא כבר היכה ,אז א רואי שיש ספק שא ה לא היו יכולי
להציל כי א בהכאה ,פטור על הכאתו ,ובא היה אפשר לה בלא הכאה חייב .ועיי עוד
ש ]סק"ב[ דאפילו במקו שיכול לתפוס ותפס ,יכול החייב לסלקו בדברי אחרי ולהוציא
תפיסתו מידו ,רק במשכו מדעת אינו יכול לסלק בדברי אחרי.

>¯<‡Î

)ב( לקמ  .ש ]סימ צז סי"ד[ מבואר דיכול למשכ לערב ולהשוכר בעד שכירותו ,וא"כ
לא היה צרי לכתוב בש יש אומרי .לכ נראה להגיה מותר למיעבד דינא לנפשיה ,ורצה
לומר אפילו בהכאה ,וקא משמע ל דמותר למיעבד דינא לנפשיה בהכאה .אלא שצרי
עיו מה שכתב הרמ"א אחר כ ויש אומרי דלא מיקרי עביד דינא וכו' כגו שמכהו,
משמע דלפני זה מתפיסה בעלמא מיירי .וצרי לומר דאותו יש אומרי אריש הסימ קאי,
דכתב דוקא כשיוכל לברר כו' ,דמשמע כשאינו יכול לברר אפילו תפיסה בעלמא אסור ,על
זה כתב דיש אומרי דתפיסה גרידא מותר בכל עני  ,עכ"ל סמ"ע ]סק"ג[ .ועיי ביאורי
סק"ג הפירוש הנכו בהיש אומרי בתרא.
 :ç ïîéñ î"åç :ò"åùסעי ה... :הג"ה :והשליח ב"ד יכול להגיד לב"ד ...וכ יכול לעשות
די במסרב בו להכותו )וכ ( א הזיקו )בממונו( פטור )ר"י נתיב ל"א ח"ב ונמוק"4
ריש פרק המניח וע"ל ריש סימ י"א(.

`"kz n"eg xeh
בעני מסרב בו לצאת מחצירו = ע בית יוס דא דבגמרא אוקמא בעבדא גנבא אבל
למ"ד עביד ד"ל מיתוקתא כפשטיה ,ושו"ע עיי"ש מובא במשל"מ
 :å óéòñ à"ëú 'éñ î"åç ò"åùבכל מקו שחובל בחבירו בכוונה חייב בה' דברי ,אפילו
נכנס חבירו לרשותו שלא ברשות ,וחבל בו והוציאו ,חייב; דנהי שיש לו רשות להוציאו,
אי לו רשות לחבול בו .אבל א הוא מסרב בו ואינו רוצה לצאת ,י"א שיש לו רשות
אפילו לחבול בו כדי להוציאו = = .ע"ע לשון הטור המובא במשל"מ ,ובמפרשי השו"ע
כאן ==
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 ìמתי מותר להכות כדי למנוע חשש גניבה

 :è úåà â"ô ÷"á :äîìù ìù íéדי מי שמגרש עבדו מ ביתו ואינו רוצה בו יותר
ועבד אינו רוצה ליל ומתו זה מכה בו ,או שמגרש לאיש אחר
מביתו ,או שמפריש עבדו מאיסורא ואינו שומע ,שיכול להכותו ,וכ כל אחד לחבירו ,ובעל
לאשתו בעבור איסורא כו':

>¯<‚Î

תנו רבנ נרצע שכלו ימיו ,היינו יובל ,ורבו מסרהב בו לצאת ,פי' רש"י מפציר בו ,כי
תרגו של וימהרו ויסרהבו ,והעבד אינו רוצה וחבל בו רבו ועשה בו חבורה ,פטור .וכתב
במרדכי )סימ ל"ה( וכ הג"ה מהרי"ח )הג"א סימ ג'( דמשמע דה"ה משרתו ואפי' קוד
הזמ א חושש מגניבה ,וכ"ש אד מעלמא שיצא עליו ש שהוא גנב עכ"ל .ולאו דוקא
כשחושש רבו מגניבה דאית ליה פסידא כי אפילו בלא פסידא נמי עביד דינא לנפשיה.

והגמרא שתיר האי ברייתא בעבדא גנבא ,היינו אליבא דר' יהודא אבל לרב נחמ נוקי
הברייתא כפשוטו ,ואפילו בלא פסידא הוא יכול להוציאו ,רק שאורחא דמילתא שאי דר
שאד מגרש את עבדו קוד זמנו א לא בחשש גניבה ,או בשאר חסרונות המזיקות ,לכ
כתב במרדכי א חושש מגניבה ,וא בעבור ]שנהו[ כריסו לא שויא ]רוצה[ לגרשו מ
הבית בעבור המזונות מ"מ לא צרי להוציאו דהא אפילו כשהוא אצלו יכול לומר לו צא
מעשה יד למזונותי כדאיתא בפ"ק דגיטי )יב ,(.ולמה מוציאו מ הבית אלא משו חשש
גניבה או כה"ג ,אבל לאחר זמנו הוא אורחא דמילתא אפילו בלא גניבה להוציאו ]לפי[
שלא יכול להשתעבד בו ,כמו שפירשו התוס' )ד"ה מניי (.

וכ מה שכתבו :וכ"ש אד מעלמא א יצא עליו שהוא גנב ,לאו דוקא בגנב ,אפילו בלא
טע יכול אד לגרש את חבירו מביתו כיו ששונא אותו .וא הוא אינו רוצה ,וחבל בו
עד שמגרש אותו פטור ,כי עביד דינא לנפשיה כדי להציל את שלו וכל אחד שולט בביתו
ואי אחר יכול ליל בעל כרחו לביתו .וא על פי שמסקינ לקמ בפרק הפרה סי' לו )מח(.
הנכנס לחצר חבירו שלא ברשות והזיקו בעל הבית חייב ,מפני שיש לו רשות להוציאו ולא
להזיקו ,מכל מקו כשהוא מגרשו מ הבית ואינו רוצה ליל יכול לחבל בו משו דינא
דעביד לנפשיה ,שיוציאו בכל עניי שיהיה .וכ פסק הטור )חו"מ תכ"א( להדיא ,אלא שאי
דר של אד לגרש את חבירו מ הבית א לא בחשש גניבה או כה"ג .וא הוא שונא
שלו אי דר שנכנס לביתו ,אלא בסת אד מעלמא שנכנס לביתו ויצא עליו ש גנב,
אבל לא יצא עליו ש גנב ,אסור לאחזוקי בר ישראל ברשע -] ...המשך דבריו בענין רבו
מסרהב בו ואפרושי מאיסורא לקמן >?<

 ìמותר להוציא מי שנכנס לביתו בלא רשות ע"י הכאה  /מתי מותר לקללו ולחרפו ולקרותו רשע

 :æò ïîéñ á"ç [ç"ðàø] :íé÷åîò íéî ú"åùלהפצר השואל כי רבה היא נטפלתי
להשיב על דברי ריבות כאלה היו .ואומר כי די ב' החרופי
האלה ג יחד מבוארי בגמרא ,הקורא לחברו עבד יהא בנדוי ,ממזר סופג את הארבעי.
והתוס' כתבו יהא בנדוי היינו דב"ד מנדי אותו...

אלא שיש פני להקל בעונש כל אחד משניה כדי  ,שהאשה שקראה את ראוב ממזר יש
להקל מצד שהוא עושה שלא כהוג להיות קרב אצל פתח ביתה אחר התראתה בו אשר
לא כדת ,ובדי ראוב יש להקל מצד שהאשה היא נתנה אצבע בי שניה לקרוא אותו ממזר
והוא בא לענות עפ"י דבריה ויהי כמשיב על חרפתו.

ונראה שא ראוב לא היה לו רשות להשתמש דר אותו פתח החצר אלא מהפתח האחר
וכל פתח מאלו הב' פתחי היה מיוחד לבית הקרוב אליו ואי לה דר לזה על זה ,ונמצא
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ראוב משתמש באותו פתח שלא ברשות ,א"כ האשה ההיא ודאי יכולה לעכב עליו שלא
לעבור דר ש מכח בעלה ,וא הוא לא היה שומע לקולה היא עבדא דינא לנפשה למנעו
ממנו אפילו עד כדי הכאה ,כדאמ' בגמ' אליבא דרב נחמ דאית ליה דעביד איניש דינא
לנפשיה שא היתה דר הרבי עוברת בתו שדהו לנקוט פזרא וליתיב ,ויכול למנוע מי
שיעבור דר ש אפילו עד כדי הכאה ,ואפילו היכא דליכא פסידא שיכול לתובעו לדי
דהלכה כרב נחמ בדיני דאית ליה עביד איניש דינא לנפשיה אפי' היכ' דליכא פסידא,
וא"כ ראוב זה שהיה עובר דר הפתח ההוא שלא ברשות האשה ההיא יכולה למונעו
שלא לעבור דר ש אפילו ע"י הכאה.
וממנה אתה למד שכ"ש לקללו ולחרפו ,אלא שיש לדוחה לדחות דלא דמי משו דע"י
ההכאה הוא מונע מלעשות מה שעשה לו שלא כדי  ,אבל ע"י החרו אינו מעכב עליו
ואינו מעלה ומוריד לעני דינו ,וכ"ש להוציא עליו שמ פסול לקרותו ממזר .ובשלמא א
ע"י קריאתו ממזר היתה מועילה להציל את שלה לא היה עליה די אע"פ שפוסלת אותו.
וכ יש לדקדק מתו תשובת מהרי"ח שכתב במי שהכה את חבירו וחברו קראו ממזר שאי
לעשות לו די על שקראו ממזר כיו שהאחר פתח בקללה וכו' ,וסיי עלה כיו דכשא"ל
ממזר לא היה מציל לעצמו מ ההכאה ,משמע דלהציל עצמו מותר לקרותו ממזר ,אבל
מ"מ כל שאינו מציל עצמו בכ אינו יכול לקרותו כ  .וכ"ש כפי מה שבא בשאלה שכבר
היה הדלת נעול ולא היה יכול לעבור דר ש ,וא"כ על חנ היתה קוראה אותו ממזר.
ובשלמא לקרותו רשע אפשר דהיה מותר ,כיו שהיה עושה שלא כדי  ,א מצד הכניסה
ש בלא רשות ,וא מצד האסור א היה נושא עיניו בה דמא דעובר אפילו אדרבנ מותר
למקרייה עבריינא ,אבל לקרותו ממזר ודבר של פסול זו מני לנו ,וכ"ש א מ הדי היה
ראוב יכול לעבור דר אותו פתח ויד שני הבתי שוה בתשמיש ב' פתחי החצר ג יחד
ולאו כל כמינה למונעו .ואע"פ שתלתה טעמא בצניעות כל שאי ש אסור יחוד או דבר
שאסור מ הדי לא נחשדו ישראל על כ...
 ìהנכנס לביתו ואינו גורם לו הפסד ממון אין רשות להכותו להוציאו  /ההיתר להוציא בשיש לו פסידא הוא

משום שנחשב כרשע ואינו עושה מעשה עמך

 :é÷ ïîéñ à ÷ìç :è"éøäî ú"åùשאלה בחור אחד היה משרת אצל לאה ושני בניה
אתה בבית אחת ,לימי כעס בנה הגדול עליו וגרשו מהבית ונשבע
כלשו הזה :אני נשבע בה' שלא תכנס בבית זה לעול ,ועוד אמר אחר כ אני נשבע בה'
שא תכנס עוד בבית הזה אפציע את מוח ,והנה לאה ובנה אחיו הקט ממנו רואי כי
המשרת טוב לפניה צאתו ובואו ונאמ רוח ושואלי א יש היתר בשבועות הללו כי
עדיי לא נתרצה בנה הגדול לישאל על שבועתו.
תשובה מה שנשבע ראשונה שלא תכנס בבית זה מעול משמע דנשבע על דבר שאינו
בידו...
ומה שנשבע עוד שא יכנס ישבר את ראשו ,א זו אי בה ממש ,דהוה ליה נשבע להרע
לאחרי ,דתניא מה הטבה רשות א הרעה רשות ,אוציא נשבע להרע לאחרי כגו שאכה
את פלוני ואפצע את מוחו כדאיתא בפרק שבועות שתי )כז .(.ושמא תאמר הכא בידו הוא
למחות לאחרי ולהכות שלא יכנסו ברשותו ,דעביד אניש דינא לנפשיה כדאמרינ במוכר
פירות )ב"ב צט (:גבי מי שהיתה דר הרבי עוברת בתו שדהו נטלה ונתנה לה מ הצד
מה שנת נת ושלו לא הגיעו ,ופרכינ בגמרא אמאי שלו לא הגיע ולינקוט פזרא וליתיב
דעביד אניש דינא לנפשיה במקו פסידא ,ופרש"י )רשב"( ז"ל פזרא מקל ,וליתיב בההוא
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דר להכות את כל מי שירצה לעבור )ע"כ( ,מיהו גבי שדה אמרינ הטע משו דשדה
דאית ליה פסידא דמפסדא ארעיה כדאמרינ בעלמא אסור לפנות לשדה ניר וזה שבא לעבור
רשע מקרי ולאו עושה מעשה עמ הוא  52ושרי להכותו כדאמרינ בריש פרק הנשרפי
דמקשינ הכאה לקללה ,אבל בחצר ובית שאי לו פסידא מידי דלא קפדי אינשי הוא
כדמוכח בריש פרק אי בי המודר דרבי אליעזר היא דאמר ויתור אסור במודר הנאה ולכ
אסור בדריסת הרגל א על גב דלא קפדי בה אינשי במודר אסור אבל רבנ ס"ל דכיו דלא
קפדי כל כה"ג לא מקרי הנאה הילכ בהא ודאי א על פי שנכנס שלא ברשות או אפילו
שלא ברצונו אסור להכותו.

והא דאמרינ בפרק המניח ד כה .מני לנרצע שכלו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת וחבל בו
ועשה בו חבורה פטור וכולי ,הא אוקימנא בעבדא גנבא ,ופרכינ ועד השתא לא גנב והשתא
גנב ,עד האידנא אימתא דרביה עליה השתא לית ליה אימתא דרבי' עליה ,וה"נ אי חשיד
ליה בגזלנותא איכא טעמא דעד האידנא אית ליה אימתא דרביה השתא דידע ברבו כי ברע
הוא עמו וסופו להוציאו יגנוב ויל ,ומיהו אי בחבלה אמרו פטור ,אבל אסור הוא לכתחילה
לחבול,

וכל שכ מה שאמר שיפצע מוחו דאפילו נכנס שלא ברצונו אסור כדאמרינ בהמניח ד
לב :גבי שוליא דנפחי ורבו מסרהב בו לצאת ומשו דרבו מסרהב בו לצאת למיקטליה
קאי ,ועוד מדאיצטר רחמנא לאפטורי מגלות דתנ באלו ה הגולי מה יער רשות לניזק
ולמזיק ליכנס לש א כל וכו' יצא חצר בעל הבית שאי רשות להכנס לש ,ומדפטר
רחמנא שוגג אלמא מזיד חייב ונהרג עליו ,ואפילו נתפס כגנב כיו שבא במחתרת אי לאו
הא דאמרינ בסו פרק ב סורר חזקה שאי אד מעמיד עצמו על ממונו וסו שהורגו
והתורה אמרה הבא להורג השכ להורגו לכ הותר דמו ותניא א זרחה השמש עליו
א ברור ל הדבר שיש לו שלו עמ כגו אביו או אהובו ביותר דמי לו ואסור להורגו
שהדבר ידוע שלא בא אלא על עסקי ממו .
ומיהו בזה יש לומר שמה שאמר לשבר את ראשו לשו גוזמא ולשו הבאי הוא ,שדר
בני אד רתחני לומר כ ואי הלשו בדקדוק אלא לומר שיכנו על ראשו מכה רבה דבנדרי
הל אחר לשו בני אד...

מכל מקו בי כ ובי כ בכל עני אסור אפילו להרי יד על חבירו ,דדריסת הרגל אי
גופה ממו  ,אבל א הוא השכירו וזמנו לצאת איפשר לומר שא אינו רוצה לצאת יכול
להכותו ,כההיא דאמרינ בשרבו מסרהב בו לצאת וכו' ,אבל לפי הנראה שאמו השכירתו
ואינו רשאי הוא להוציאו ,ואי מפני דריסת הרגל ברשותו לא מצי מעכב ליה מדפסקינ
הלכתא בריש פרק השותפי כרבי אליעזר ב יעקב שהיה א' מ השוק מודר מאחד מהשותפי
הנאה דיכול לומר לתו של חביר אני נכנס ואיני נכנס לתו של ואוקימנא לה בחצר
שאי בה די חלוקה דמשעבדא ארעא לתרווייהו ,א כא כל שאי אפשר לחלוק חדר כנגד
חדר ותשמיש כנגד תשמיש אי בה די חלוקה ,והדר דינא שנשבע על דבר שאינו בידו,
אבל אי חשיד ליה בגזלנותא יכול למחות בו כי ההיא דנרצע שכלו ימיו .הנראה לע"ד
כתבתי נא הצעיר יוס בכמהר"ר משה מטראני זלה"ה.
 :èò÷ ïîéñ á"ç :á÷òé úåáù ú"åùשאלה :ראוב שחשד לשמעו שגנב לו דבר
מה וברור לו ,ושתק ולא דבר כלו עד איזה ימי לקח ממנו
דבר מה ומש ולא נת לו המעות ,ויהי כאשר דבר אליו יו יו ודחו אותו מדחי אל דחי
למחר את ל לבסו פגע בו לבדו והתחיל לריב אתו על שאי נות לו המעות עבור מה
 .52חידוש שצריך לומר ההיתר של רשע כאן דהוי הכאה לתועלת ומשום עביד דינא לנפשיה ככל הסוגיא
לעיל וצ"ע אם למד כך בכל הסוגיא.
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שלקח מאתו ,והשיב לו שאינו רוצה לית לו המעות שתופס בעבור הגניבה שגנב לו ,מיד
קפ זה עליו והכהו וסטרו על פניו ושאל השואל מה דינו.

 :äáåùúהנה לכאורה היה נראה לדמות די זה למה דאיתא בטור חו"מ ריש סימ ד' דעביד
אינש דינא לנפשיה אפי' לחבול את חבירו ,אכ כד מעיי שפיר יראה דאי לדמות זה לזה
כלל מכמה טעמי ,חדא דלא אמרינ דעביד אינש דינא לנפשיה אלא היכא דיכול לברר
ששלו הוא וכ כתב הרא"ש והנ"י ושאר כל הפוסקי כמבואר ש בב"י וא הזיק בו חייב
כמו אחר ועוד דאפי' א רואה שלו ביד אחר שיכול לקחת מידו מ"מ אי לו רשות להכותו
כלל רק א חבירו עומד כנגדו שלא להניחו ליטול את שלו אזי מותר לו להכותו בעני
שעל ידי הכאה זו סובר להציל את שלו ,אבל להכותו דר נקימה ונטירה שלא להציל את
שלו ודאי דחייב על החבלה בכל עני וכ משמעות לשו כל הפוסקי ש בסי' ד' ,א
היכא דהתופס ת"ח א הוא ברור לו יכול לתפוס את שלו וכמ"ש באור בתשובתי חלק
ראשו בח"מ סימ קס"ו יע"ש.

איברא מטע אחר אי לקנוס החובל כולי האי כיו שחבירו ביישו תחלה וקראו גנב ויש
בוטה כמדקרות חרב וכה"ג כתב מהרש"ל בפרק המניח סי' כ"ו ובפרק החובל סי' מ"ב
כתב וז"ל :א אחד חיר את חבירו בש רע וחזר זה והכהו א שעבר בלאו דלא יוסי
וצרי כפרה מ"מ אי עליו די רשע כלל אלא אמרינ לבו רתחו אי אד עומד על צערו
שהרי יש בוטה כמדקרו' חרב דאי בושה גדולה מהוצא' ש"ר ואינו משל אלא נזק וצער
וריפוי ושבת עכ"ל וכבר הארכתי בזה בתשובתי ש סימ קע"ט וכיו דבנדו שלפנינו
שאי כא נזק ולא שו ריפוי ושבת ועל הבושת פטור א"כ בזמ הזה אי מקו לקנסו רק
על הצער לפי שעה בשעת הכאה שהוא דבר מועט ויש לקנסו לפי ראות עיני הב"ד :הק'
יעקב
 â"ñ :ùôðå óåâ é÷æð éðéã ,î"åç :áøä ò"åùהנכנס לבית חבירו שלא ברשות יש לחבירו
רשות להוציאו מביתו)ב"ק מה( ,וא מסרב לצאת יש מתירי אפילו להכותו
כדי להוציאו א אינו יכול להוציאו בעני אחר )טור מגמ' ב"ק כח( .וכ מי שיש לו משרת
וחושש שיגנוב ממנו רשאי להוציאו מביתו אפילו קוד שיכלה זמ השכירות ,וא מסרב
לצאת רשאי להכותו עד שיצא )מרדכי( .וכ א חבירו בא לגזול ממנו איזה חפ או שכבר
גזלו רשאי להצילו מידו אפילו ע"י הכאה א א"א בעני אחר ואי צרי להביאו לב"ד
כמו שנתבאר בהלכות גזילה.
] :'åëå íé÷ñôå úå÷éôñî úåøö÷ úåîéùø ñøèðå÷ :ïé÷ñéã ì"éøäî ú"åùעמ' מו[
אות א' :פסקנו בה מערופיא או בהא דסי' רל"ז ]עני
המהפ בחררה[ ,כיו דנקרא רשע עכ"פ יכול להכותו בשעת מעשה להפרישו מאיסור לכל
הדעות ,דכא ודאי איכא פסידא ,שאינו צרי לשל עבור זה דיעבד – .א נסתפקנו בחזר
והכהו ,ונ"ל דג"כ צרי לשל ,דזה כדי עבד ,ואדרבא כמעט דומה למבזה שליח ב"ד.
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להכות על פי אומדנא כדי שיודה הגנב
 ìיש כח ביד בית דין להכות החשוד שיודה כאשר מוכח לדיינים שיש רמאות וכדומה

 :äð÷ ïîéñ á ÷ìç :úåøéàî íéðô ú"åùנשאלתי :בעל בית אחד שמצא תיבתו
פרוצה ונגנב מתוכה הו רב ויש לו אומדנא המוכיחות שאחד
ממשרתיו עשה המעשה הזה ואינו רוצה להודות ,אי שרי ליה לימסור לערכותיה לענותו
וליסרו עד שית תודה או לא .וכמו כ נשאלתי באחד ששלח משרתו להביא לו אבני
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טובות שלו שהיו מופקדי אצל הסוחר ולאחר שמסר לידו הסוחר אבני טובות העולי
בס ששת אלפי נת לתו כיסו התפור בבגדו ,ובבואו לבית בעליו פשפש ולא מצא
האבני טובות הנ"ל ומענה בפיו שנאבדו ממנו ,ויש כמה אומדנות דמוכח שהוא שלח ידו
בפקדו אדונו ומעיז פניו ומצחו כנחושה ומקשה ערפו ,אי שרי ליה לימסור לפני ערכותיה
וליסרו ולענו אותו עד שית תודה או לא ,כי יש לחוש שלא ילמדו ממעשיה ויתרבו
המתפרצי באדוניה ,עכ"ל.

]ותמצית תשובתו היא שיש כח ביד בית די לעשות סייג לתורה ואפילו בדיני ממונות א
לא רוצה להחזיר הגזילה או העושק כמש"כ בכתובות פו .לעני פריעת בע"ח מצוה דמכי
אותו עד שתצא נפשו .ודוגמא שיש כח לבי"ד מפרק גט פשוט )קסז( דאביי ראה שיש
חשש זיו בשטר וכפה את החשוד עד שהודה .ומובא בטור חו"מ סי' מ"ב דא צרי
לכו לבעל השטר ולהכותו יעשה כדי שיצא הדי לאמיתו ,[...עכת"ד
ועוד כתב וז"ל :ושמעתי מפי דודי שמעשה היה בימי הגאו מוהר"ר העשיל ,והגאו הש"
הפקיד ביד הגאו שלשלת של זהב ונגנב ע"י משרת של הגאו מוהר"ר העשיל ,והסכימו
ונתנו את אצבעו בי השרו של קנה השריפה שקורי בוק"ס ולא הודה הגנב ואחר שלשה
שני מצאו השלשלת באמתחת הגנב ,ומעתה נל בעקבות אבותינו בא שהדבר ברור ע"פ
חקירות אנשי יראי אלקי שיש מקו לחשדו ,רשאי ליסרו קצת ,ועל כל פני ע"פ
אומדנא הבקי שיכול לקבלו ,דהא אפילו א נתחייב מלקות בוודאי צרי אומד כמה יכול
לקבל ,וחוכ אני מאוד שלא למסרו לערכותיה וכבר אמרו חמז"ל כתוא מכמר יש לחוש
שא יודה ידונו אותו למיתה.
כללא דמילתא בהא נחתא ובהא סלקא ,א יראה ע"פ עוצ בינת וחכמת להסיר ממנו
מוקשי מות ודבר הגור לזה ,רשות נית ליסרו קצת כדי שיודה על האמת ובלבד שיסכימו
עמי שלשה בעלי תורה יראי ה' ושונאי בצע .היו ה' י"ב טבת תצ"א לפ"ק הנלע"ד כתבתי
נאו מאיר.

 ìגם ליחיד יש היתר להכות להציל ממונו על פי אומדנא

 :à"ñ ç"îù 'éñ î"åç :äîìù úîëçהנה א נעשה לאחד גניבה בביתו והוא יש לו
אומדנא שזה וזה עשאו שגנב ,א מותר לו להכותו להודות או אסור
להכותו ,ודבר זה מפורש הוא ברא"ש בפ"ב דב"מ גבי מר זוטרא חסידא אגנוב ליה כסא
דכספא באשפיזא חזיה לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגב בגלימא דחבריה ,כפתיה ואודי,
ועיי בהרא"ש ש שביאר שסמ על אומד שלו וכפה אותו בשוטי עיי"ש ,א"כ מוכח
דמותר להכות כה"ג עפ"י אומדנא א א הוא בר בי רב וצורבא מרבנ וז"ב לדינא.

>¯<Ï

 ìאסור ליחיד להכות גם אם יש אומנא דמוכח

 :íééç øå÷î æ ììë ø"äùì :íééç õôçיב .ודע ,דאפלו דברי הנכרי ממש ,אינו מועיל
רק לעני  ,שעל ידי זה יהיה מתר להאמי בעצמו את הדבר שמספרי לו,
אבל לעני ליל אחר כ ולספר דבר זה לאחרי ,לא מהני )לא מועיל( דלא עדי ,מא
ראה בעצמו דבר גנות על חברו ,שאסור לספר אחר כ לאנשי ,וכמו שמבאר לעיל בכלל
ד' סעי ג' וד' .ודע עוד דבכל אפ אסור לסמ על התר זה של דברי הנכרי ממש )ל(
להפסידו על ידי זה בממו )לא( או להכותו.
יג .ולפעמי )לב( נת רשות לבית די מפני צר שעה ,כגו  ,שאחד בא לצעק לפניה על
דבר גנבה שנגנב ממנו ,והוא משער בודאי בדברי הנכרי ממש ,שפלוני גנב ממנו החפ,
וג הבית די רואי את הדברי הנכרי ,או שעדי העידו לפניה על הדברי הנכרי,
נת לה רשות להכותו ,כדי שיודה .אבל ליחיד ,או אפלו לבית די  ,רק שלא נתברר לה
הדברי הנכרי ,כי א על ידי התובע ,לא נת רשות הזה.

>¯<‡Ï
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יד .ומזה תראה ,כמה אנשי טועי בעניני אלו ,שא נגנב לה חפ ,ויש לה על אחד
חשד ,אומרי לטובי העיר ,שיש לה על אחד דברי הנכרי ,וה מכי ועונשי  ,שלא
מ הדי  ,כדי שיודה .ובאמת הוא שלא כדי  ,דלו יהא דדברי הנכרי הוא כמו ראיה
לעצ המעשה ,וטובי העיר חשיבי כמו בית די  ,הלא צרי ,שידעו מתחלה שנגנב ,וג
עדי להדברי הנכרי ,או שה בעצמ יראו )כמו במעשה דמר זוטרא( ,אבל לא לסמ
על התובע ולהכות את ישראל בחנ .ואפלו רק להאמי לתובע בלב ,שאיש זה גנב מאתו,
אסור מפני קבלת לשו הרע ,ועל אחת כמה וכמה לסמ על זה ולהכותו ,דאסור גדול
עושי בזה ,ועוברי על לאו ד"לא יוסי".
 ìמה זוטרא כפה מכח בית דין שהיה דיין בדבר ולא בעל הממון

) :íééç íéî øàáלא( או להכותו .פשוט הוא דאי להכות חבירו ע"י השערת אומד דעת
לבד :ואי להקשות על זה מהא דאמרינ בב"מ )כד (.דמר זוטרא חסידא אגניב ליה כסא
דכספא מאושפיזא וחזייא לההוא בר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה אמר היינו
האי דלא איכפת ליה אממונא דחבריה וכפתיה ואודי ופי' הרא"ש דהכפייה היא בשוטי
אלמא דמותר להכות לחבירו ע"י השערה של אומד דעת בלבד ,דזה אינו ,דהכלי לא של
מר זוטרא היה אלא של אושפיזו היה כדפירש"י וכ פירש הנ"י והגירסא בגמרא צ"ל
מאושפיזיה כמו דאיתא באלפס ,ומר זוטרא חסידא דיי היה בדבר זה ,ולביתדי ודאי
דמותר להכות לפי צור שעה כמו שמפורש בכמה מקומות ,וה"ה א לא היה רואה מר
זוטרא בעצמו רק שבאו עדי והעידו לפני ב"ד כמעשה דחזא מר זוטרא ג"כ מותר לקבל
ולהכותו כדי שיודה ,וזה לא הותר רק מפני צור שעה.
אבל ע"פ התורה פשיטא הוא דאי דברי הניכרי מועיל כעדי לעני זה שיהא מותר
להכותו כדי להוציא ממנו החפ כמו דאי מועיל לעני שיהא מותר להוציא ממנו ממו ,
אפילו א הדברי הניכרי הוא במאוד ,שהוא אומדנא רבה שאי למעלה הימנו ,כמו
שנפסק בחו"מ בסימ ת"ח ע"ש ובתשובת מהרי"ק בסימ קכ"ט שכתב דכמו דלעני דיני
נפשות אמרינ בסנהדרי )לז (:באחד שר אחר חבירו לחורבה ורצתי אחריו ומצאתי חרב
בידו והרוג מפרפר ודמו מטפט דלא מחייבינ ליה מיתה על זה ,כ ה"ה באופ זה בדיני
ממונות אפילו א יהיה אומדנא גדולה על עצ המעשה כי האי ,ג"כ לא מחייבינ ליה,
דעל פי שני עדי אמר רחמנא ,והעתקתי בסו הספר את תשובתו,
והלא זה בודאי עדיפא מאומדנא דמר זוטרא ,אלא טע מר זוטרא היה לפי צור שעה
כמו שכתבנו וזה לא שיי רק בבית די  ,שלה הותר הדבר מפני צור שעה ,אבל ליחיד
כה"ג אפילו יש לו עליו אומדנא רבה שגנב ממנו החפ ויכול לברר בעדי שהחפ הוא
שלו )דאי אי יכול לברר בעדי שהחפ הוא שלו אפילו א היה רואה בעיניו שגנב מאתו
דבר ותובעו בינו לבי עצמו והוא כופר בו אעפ"כ אסור לו להכותו כדי שית לו החפ
שלו ולא אמרינ בזה עביד אינש דינא לנפשיה כמבואר בח"מ בריש סימ ד'( אפ"ה אי
מותר לו להכות את חבירו ,דלא שיי בזה עביד אינש דינא לנפשיה והוי כמו דיי בדבר,
דאפילו דיי אי מותר לו בזה להכות עפ"י די  ,רק מפני צור שעה התירה לה התורה
וכדאיתא בסנהדרי )מ"ו ע"א( ובריש ח"מ אבל לא ליחיד לעצמו ,וכ מצאתי אח"כ בעז"ה
בספר תורת חיי שמר זוטרא חסידא רק דיי היה בדבר זה.
)לב( נית רשות וכו' .הוא ממעשה דמר זוטרא הנ"ל וכפי מה שביארתי לעיל בס"ק ל"א.
ומ"ש בפני והוא משער בודאי בדברי הניכרי ממש ,א דש במעשה דמר זוטרא
אמרינ בגמרא דחזיא לבר בי רב דמשי ידיה ונגיב בגלימא דחבריה וזה לא הוי כי א
דבר הניכר קצת צ"ל פשוט דלא דמי כלל לעניננו דהת הלא כתב הרא"ש דידוע היה
שאחד מבני הבית גנבו וא"כ כיו דעל שאר בני הבית של מר זוטרא לא היה שו דבר
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הניכר כלל ובחזקת כשרי ה לגמרי ועל זה יש דבר הניכר קצת א"כ בודאי יש לתלות
בזה ולא באחר וחשוב כדבר הניכר ממש משא"כ בעניננו דאנו רוצי להחזיק על אחד
מבני העיר ולומר שהוא גנב את זה החפ מטע דבר הניכר קצת אי לומר כ דבוודאי
כשנדקדק בכל אנשי העיר ימצאו הרבה כמוהו שאי נזהרי כ"כ בממו חבריה בעניני
כאלו לנגב ידיה בגלימא דחבריה וכיוצא בזה ולכ צרי דבר הניכר שיורה על עצ
הגניבה וכנ"ל בס"ק כ"ו בש המהרש"ל והמהרש"א עי"ש] .גם מדברי ה"פנים מאירות"
לעיל מוכח שרק על פי בית דין יש כח לכפות ולהכות בכה"ג עיי"ש[

mitqep mipeir +

_

 ìשיטת בן בג בג

אגרות משה חו"מ א סימן ג.

 ìבענין עביד דינא לנפשיה ע"י הכאה

דרכי חושן )סילמן( ח"א עמ' י"ז "בדין עביד איניש דינא לנפשיה" ,חושן אהרן חו"מ סי' ד' ,תפארת יעקב
חו"מ סי' ד' )מותר להכות רק כשיש פסידא וביאור שיטת הרמב"ם באריכות(.

 ìבהפסד ממון מדוע אין ענין להפרישו מאיסורא מצד איסור גזל(

דנו בזה "אמרי בינה" )דיינים סי' ט ד"ה והנה( ,גליוני הש"ס כאן ב"ק ,קובץ ביאורים )כאן אות י"ג(,

וב"מנחת שלמה" )ב"ק כאן עמ' ט( הוסיף דיתכן בממון הוא נוגע בדבר ולאו כל כמיניה להחליט על

דעת עצמו שהצדק עמו.

 ìלשבור רגל או לחסר אבר כדי להציל ממונו

במנחת שלמה )על הש"ס ב"ק כאן עמ' ט( כתב שברור הדבר שאם אחד בא לחטוף ממונו שמותר גם

להכותו ולדחוף אותו אף שישבור רגלו באופן שאי אפשר להציל בדרך אחרת .וצ"ע אם אחד בא לגנוב
כל ממוני וכי יהיה מותר לי לדחוף אותו לתוך הים ולהמיתו ,ואם איסור רציחה לא הותר מאי שנא

להכותו ולחבול בו דמותר ...וצ"ע דמנלן שמותר להכותו ולעשותו בעל מום וכדומה ,וצ"ע רב ,עכ"ל.

 ìלשלוח שליח להכותו

במנחת שלמה )ב"ק כאן עמ' י( כתב :ויש לעיין אם עושה אדם דין לעצמו גם על ידי שליח ,דהנה בשו"ע

)חו"מ סי' ד( נזכר רק דלא עביד על ידי עכו"ם אבל ע"י ישראל אפשר דשפיר דמי ובכהאי גוונא שהשליח

יודע שהאמת הוא כדבריו כגון שהוא עצמו ראה או יודע שיש עדים .ונפק"מ גם לענין תפיסת קנס
בזמה"ז שכתב הרא"ש )פ"א סי' כ( דהוא משום דעביד איניש דינא לנפשיה אם יועיל גם על ידי שליח.

 ìבענין הכאה ע"י חשד ואומדנא

"שושנת יעקב" חו"מ תכ"ד אות ו ,בענין חושד במשרתו ,ובערך ש"י חו"מ סי' ע"ה סי"ז ד"ה תיבתו

פרוצה ,דן אם מותר להכות ע"י אומדנא עיי"ש ,וע"ע מנחת שלמה )שו"ת ח"ג סימן קה( שכנראה
מסקנתו שא"א לעשות מעשה לבייש על פי אומדנא בלבד.

 ìלהזדקק למשטרה למנוע גנב או גזלן או הכאה

כתב בפתחי חושן )ה"ח הלכות נזיקין ,פ"ב אות מט בהערות(... :והנלענ"ד בזה ,שלאחר מעשה ואין

חשש שיעשה כן להבא שאסור לפנות למשטרה או להעיד בפניהם אם עי"כ יוזק אדם מישראל שלא

עפ"י דין תורה והעושה כן הרי הוא בכלל מוסר ומזיק אא"כ יוטל רשות מבית דין ...אמנם בשעת מעשה
כגון שהוא מותקף או אפילו חשש תקיפה ,וכן כשרואה גנב נכנס לביתו או שחושד שעומדים לגנוב

ממנו ,מסתבר שמותר להזעיק משטרה אע"פ שאם יתפס יענש יותר מן הראוי עפ"י דין תורה .ואפשר

שאף לאחר מעשה אם יש חשש שהתוקף או הגנב הוא מועד לכך ,יש בזה משום מוראה של מלכות

ומותר.

>¯<·Ï
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 +פרק יג :לאפרושי מאיסורא _
הרואה חבירו עובר עבירה חייב למחות בידו ולמנעו ונשאלת השאלה האם מותר גם
למנעו בכח וע"י הכאה .אחת המקורות החשובים בשאלה זו היא הברייתא בענין נרצע
שכלו ימיו וכו' שלמדנו בפרק הקודם .לפנינו המפרשים הדנים בברייתא זו ,ובין היתר

בשאלה אם הותר רק למי שתחת ידו או ממשפחו ,ודיון האחרונים בשיטת הרמב"ם .עוד
נקודה ביחס למצות כפיה של בית דין ומתי יש גם ליחידים היתר לכפות בכח.

)] (:çë ÷"áעיין כל הסוגיא עם המפרשים בפרק הקודם[ ...ת"ש מניי לנרצע שכלו לו
ימיו ורבו מסרהב בו לצאת וחבל ועשה בו חבורה שהוא פטור ת"ל לא תקחו כופר
לשוב לא תקחו כופר לשב ,הכא במאי עסקינ בעבדא גנבא עד האידנא לא גנב
והשתא גנב ,עד האידנא הוה אימתיה דרביה עליה השתא לית ליה אימתא דרביה
עליה .רב נחמ בר יצחק אמר בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית עד האידנא היתירא
והשתא איסורא.

:é"ùø

 ,åéîé åìëùשהגיע יובל ,áäøñî .מפציר ,åá ìáçå .הרב בעבדáåùì øôåë åç÷ú àì .

 ,'åâåדרוש בה לשב למי שרוצה לשוב לקלקולו ולהיות עבד לישנא אחרינא לשב למי שדינו
להיות שב אל משפחתו ואינו רוצה ,åç÷ú àì .לצרכו שו ממו  ,àáðâ àãáòá .דאיכא
פסידא ,àøéúéä àðãéàä ãò .דכתיב א אדוניו ית לו אשה ,àúùäå .שהוא ב חורי ,àøåñéà .
ורשאי להלקותו ולהפרישו דהאי דינא לאו לנפשיה הוא.

>¯<‚Ï

... :éøéàîנרצע שכלו ימיו ר"ל שהגיע היובל ואינו רוצה לצאת ,ובעל הבית רוצה להוציאו,
הרי זה תוק בו ומוציאו וא חבל בו פטור ,ואי צרי לומר א היה מכיר בו שהוא גנב
אלא שעד עכשו מצד שהיתה אימתו עליו היה בטוח בו שלא יגנוב ועכשו שפרחה אימתו
מתירא שמא עד שיל לבית די יגנוב לו ,או יעשה עבירה בביתו כגו שמסר לו שפחה
כנענית שעד עכשו היתה מותרת לו ועכשו אסורה ומתירא שמא עד שיל לבית די יזקק
עמה ,וא הוא גנב עד שא בזמ שאימתו עליו אינו נמנע מלגנוב א בתו זמנו כ .

 :ä"ì úåà â"ô ÷"á :éëãøîנרצע שכלו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת ואינו יוצא וחבל
בו ועשה בו חבורה פטור ,ופירש ר"י דאורחא דמילתא נקט נרצע שכלו ימיו שאז רגיל
לסרהב ולהוציאו לפי שאינו יכול להשתעבד בו עוד ,משמע שה"ה משרתו ואפילו קוד
הזמ א חושש מגניבה וכ"ש אד דעלמא שיצא עליו ש שהוא גנב .נעתק בהגהות אשרי
ברא"ש סי' ג' ,ומובא לקמן ביש"ש ?? ובתומים ?? ועוד ==

 ìעיין בפרק הקודם בדברי הראב"ד ועוד מפרשים בענין עבדא גנבא וצרף לכאן

 :äìàù :çéø ïîéñ :ïùãä úîåøúמי ששמע אשתו מקללת ומזלזלת באביה ואמה
והוכיחה בדברי על זה כמה פעמי ולא הועיל ,שרי להכותה כדי
לייסרה שלא תעשה או לאו?
 :äáåùúיראה דבכה"ג שרי ,ואע"ג דכתב במרדכי פרק המדיר בתשובת רבינו שמחה דהמכה
את אשתו עובר בלאו דפ יוסי ,והחמיר מאד בדבר כדאיתא הת ,מ"מ לאפרושי מאיסור
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חמור כזה ודאי שרי .וראייה מהא דאיתא פרק המניח )ב"ק כח (.דנרצע שכלו ימיו ורבו
מסרהב בו לצאת ולא יצא וחבל בו פטור ,ומוקי לה רב נחמ ברבי יצחק כשמסרו לו
שפחה כנענית וחבל בו כדי לאפרושי מאיסורא ,דמשיצא לחירות אסור ופרש"י דרשאי
לחבל בו דאי עושה דינא לנפשיה רק לשמי .הא קמ כל מי שהוא תחת ידו של אד
ורואה בו שעושה דבר עבירה רשאי להכותו ולייסרו כדי להפרישו מ העבירה ,ואי צרי
להביאו לב"ד שיפרישוהו המה בכח בגזירות ,דאל"כ גבי נרצע אמאי רשאי לחבול בו
יביאנו לב"ד ,הנראה לע"ד כתבתי.
 :âé óéòñ ê"ú î"åç :êåøò ïçìùשני שחבלו זה בזה ...אבל א התחיל האחד ,השני
פטור שיש לו רשות לשני לחבול בו כדי להציל עצמו ...וכ הדי באד
הרואה אחד מישראל מכה חבירו ,ואינו יכול להצילו א לא שיכה המכה ,יכול להכותו,
כדי לאפרושי מאיסורא.

הגה :וכ מי שהוא תחת רשותו ,ורואה בו שהוא עושה דבר עבירה ,רשאי להכותו ולייסרו
כדי להפרישו מאיסור ,ואי צרי להביאו לבית די )ת"ה סי' רי"ח(.

] :è úåà â"ô ÷"á :äîìù ìù íéתחילת דבריו בפרק הקוד >?< עיי"ש[ ...וא
שאליבא דרב נחמ הברייתא כפשוטו כמו שפירשתי ,מכל מקו ג
דברי רב נחמ בר יצחק אמת שמוקי האי ברייתא דנרצע כו' בעבד שמסר לו רבו שפחה
כנענית ,דעד האידנא היתה מותר לו והשתא אסורה לו והוא אינו רוצה לצאת ממנה וחבל
בו רבו פטור ,ורשאי להלקותו ולהפרישו מאיסור דעביד דינא להקב"ה ,ובלשו זה הביאה
הרמב" )עבדי פ"ג ה"ח( .ומכא הביא הגאו מהריי"א בתרומת הדש סימ רי"ח שמותר
אד להכות את אשתו שהיא מקללת אביה ואמה ,מחמת שעוברת על דת ועביד דינא
לשמי ואי צרי להביאה לב"ד כמו גבי נרצע ,ולאו דוקא כה"ג אלא כל מה שהיא עושה
כנגד דת תורה אלהית מכה אותה עד שתצא נפשה ,אפילו עוברת במצוה שב ואל תעשה,
ומ"מ אל ימהר בהכאה א לא בתוכחה גמורה מקוד ורואה שאינה נשמעת.
ולאו דוקא הרב לעבדו ובעל לאשתו ה"ה כל בר ישראל יכול להכות חבירו כדי לאפרושי
מאיסורא .וכ ]הבאתי[ לקמ סי' כ"ז פסק הרא"ש )סימ י"ג( להדיא שמותר .וכ איתא
בערכי )טז (:יכול לא יכנו ולא יסטרנו על דבר תוכחה כו' ,אלמא שמותר להכותו על דבר
תוכחה.

ודוקא באד מוחזק לכשרות שידוע שלש שמי עשה ,והוא אד חשוב ומופלג ,אבל
בסתמא דאינשי לאו כל כמיניה ,דא"כ לא שבקת חי לכל בריה וכל אד ריק יל ויכה
חבירו על דבר הוכחה ,כי אי צדיק באר אשר יעשה טוב ולא יחטא ,והתורה לא נתנה
רשות ומקל ורצועה אלא לדיי או לאד חשוב שראוי להיות דבריו נשמעי ,ג"כ לפי
שעה מותר להכות חבירו ולהפרישו מאיסורא ,והכל לפי ראות עיני הדיי  .ודוקא לאפרושי
משארי איסורא דבינו לשמי אבל מה שבי אד לחבירו כגו אחד שהכה חבירו ,שמותר
לכל אד אפילו איש פשוט להציל אחיו ,ויכול להכות המכה כדי להציל המוכה כמו
שאפרש לקמ .

והרמב" )ה' אישות פכ"ד( והסמ"ג )עשי מ"ח( פסקו כאבא שאול )כתובות עב (.דאמר
א היכא שמקללת אבי בעלה בפני בעלה ,שדומה לעוברת על הדת ,א"כ משמע שיכול
להכותה ,וכ נראה שהרי א היא חייבת בכבוד חמיה שהרי חשוב כאב ,כמו שמצינו בדוד
שאמר לשאול )ש"א כד יא( אבי ראה ג ראה וגו' ,וק"ו בפני בעלה .ובתשובת רמב"
מצאתי כתוב :שא מקללת אותו בפניו יכול להכותה ובפרק המדיר אי"ה אכתוב המסקנא.
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 :äìåãâä úñðëחו"מ סי' ת" הגהות ב"י אות א :כתוב בתרומת הדש סי' רי"ח כל
מי שהוא תחת ידו וכו' ,נ"ב מהר"א ששו ז"ל סי' פ"ו נתקשה
בתשובה זו ותיר ג' תירוצי ולפי התירו השני יוצא דתחת ידו לאו דוקא אלא שהכונה
שמי שמכה את חבירו ודאי שהוא תחת ידו ירצה להכותו וכו' ולפי התירו הג' יוצא שלא
יסתכ אד עצמו להכות את מי שאינו יכול להכותו לפי שהוא גדול ממנו.
 :(èëù óìà) äðø ã"ç :æ"áãø ú"åùשאלה מעשה היה בנער שבא מאר ישראל שאי
עושי ]יו"ט[ אלא יו אחד ונכנס לשרת בבית יהודי אחד ואומר לו
לעשות מלאכה ביו טוב שני כגו לרחו הבית דאיכא סחיטה שהיא אב מלאכה א יש
בזה איסור או לא:

תשובה לא ידעתי מקו לשאלה זו שהדבר הוא פרהסיא ואסור לנער בעצמו לעשות מלאכה
והמצוה עובר משו ולפני עור לא תת מכשול ...ומ"מ לדעת שאתה סובר שיש מלאכה
מותרת לבני אר ישראל הבאי למצרי לא גרע אמירה לישראל מאמירה לעכו" שהטע
הוא משו גזרה שמא יבא לעשות הוא והכא נמי הרואה את זה מצוה לנערו לעשות מלאכה
בי"ט שני אתי לזלזולי ביה ...הילכ ודאי אסור לומר לו לעשות מלאכה ,וא עשה מעצמו
ראוי למונעו מזה  åúåëäì øúåîåעד שימנע מלעשות מלאכה שכיו שהוא משרתו מוטל
עליו להפרישו מאיסורא ,וכ כל אד מוטל עליו להפריש את אשתו ואת בני ביתו מאיסורא
וברור הוא .והנראה לע"ד כתבתי] :מובא בשדי חמד ??? עיי"ש[.

m"anxd zhiya
 :ä äëìä â ÷øô :íéãáò úåëìä :í"áîøא היו לו אשה ובני אע"פ שמוסר לו רבו
שפחה כנענית אינו יכול להפרישו מאשתו ובניו שנאמר אשתו עמו ,ואינו יכול
לית לו שתי שפחות ,ולא לית שפחה אחת לשני עבדיו העברי כדר שנות לכנעניי
שנאמר ית לו אשה ,נרצע שמסר לו רבו שפחה כנענית והגיע יובל והיה רבו מסרב בו
לצאת ואינו רוצה לצאת וחבל בו פטור שהרי נאסר בשפחה.
 :ä"ä â"ô íéãáò úåëìä :äðùî íçìוחבל בו פטור שהרי נאסר בשפחה וכו' .קשה
טובא דבריש פרק המניח גבי פלוגתא דרב יהודה אמר לא עביד איניש
דינא לנפשיה ורב נחמ אמר עביד איניש דינא לנפשיה הקשו לרב יהודה דאמר לא עביד
איניש דינא לנפשיה מהברייתא דקאמרה מני לנרצע שכלו לו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת
חבל בו ועשה בו חבורה פטור משמע דעביד איניש דינא לנפשיה ותיר רב נחמ בר יצחק
אליבא דרב יהודה דברייתא איירי בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית דעד האידנא היתרא
והשתא איסורא כלומר והאי דינא לאו לנפשיה הוא דהוי מילתא דאיסורא ורשאי להלקותו
ולהפרישו מאיסורא וא"כ קשה כיו דרבינו ז"ל פסק בהלכות סנהדרי פ"ב כרב נחמ
דעביד איניש דינא לנפשיה למה כתב כא טעמא משו דנאסר בשפחה הוא פטור דמשמע
משו דהוי מילתא דאיסורא בלאו הכי אפילו לא מסר לו רבו שפחה כנענית פטור משו
דעביד איניש דינא לנפשיה.
וי"ל דרבינו ז"ל מפרש דכי פרי בפרק המניח לכולהו פרי אפילו לרב נחמ דאמר דעביד
איניש דינא לנפשיה דאפילו רב נחמ לא קאמר דעביד איניש דינא לנפשיה אלא בדבר
שחבירו עושה לו הפסד דהכי דייק ואמר לנפשיה משמע לצורכו כדי שלא יעשה לו הפסד
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ועל דא פליג רב יהודה דכיו דהיה יכול לבא לב"ד ואי לו הפסד בכ לא עביד איניש
דינא לנפשיה אבל בדבר דאי לו הפסד כמו הכא בנרצע דאי לו לרבו הפסד שאינו רוצה
לצאת אדרבא הוא מרויח שירצה לעובדו עוד אפילו רב נחמ מודה דאינו יכול להכותו
כיו דאינו עושה לו הפסד ואע"פ שיכול להוציאו בע"כ מ"מ להכותו מיהא אינו יכול כיו
דלא בא לו הפסד בשביל כ אדרבה בא לו ריוח וא"כ הוי תיובתא מהברייתא אפילו לרב
נחמ ותירצו דבא לו הפסד כגו שהוא עבדא גנבא ור"נ בר יצחק תיר דהוי מילתא
דאיסורא שנאסר בשפחה ומשו הכי עביד איניש דיניה אבל א לא היה נאסר בשפחה
אפילו רב נחמ מודה דלא עביד איניש דינא כיו דאינו בא לו הפסד כדפרישית כ נראה
לי לתר דברי רבינו ז"ל.
 :ä äëìä â ÷øô íéãáò úåëìä :êìîì äðùîנרצע שמסר לו רבו שפחה כנענית כו'.
בפרק המניח מני לנרצע שכלו לו ימיו ורבו מסרב בו לצאת כו' ואוקמה
ר"נ בר יצחק בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית עד האידנא היתרא והשתא איסורא .והקשה
הרב מוהרש" בח"ג סימ כ"ב דעד כא לא אוקמה ר"נ בעבד שמסר לו רבו שפחה כנענית
אלא אליבא דרב יהודה דס"ל דאי עושה די לעצמו במקו דליכא פסידא אבל לר"נ דס"ל
דעביד איניש דינא לנפשיה אפילו במקו דליכא פסידא אתיא ברייתא כפשטה ואי אנו
צריכי לאוקימתא דר"נ ,וא"כ רבינו שפסק בהלכות סנהדרי כר"נ למה כתב נרצע שמסר
לו רבו שפחה כנענית ,דמשמע דדוקא משו שמסר לו שפחה רשאי לחבול בו הא לאו
הכי אינו רשאי.

ותיר דס"ל לרבינו דא דקי"ל כר"נ דעביד איניש דינא לנפשיה במקו דליכא פסידא
אפילו הכי אינו רשאי לחבול בו אפילו א אינו יכול להציל בדבר אחר כיו דליכא פסידא,
ומש"ה כתב לאוקימתא דר"נ דמיירי במסר לו רבו שפחה דאי לאו משו האי טעמא אינו
יכול לחבול בו כיו דליכא פסידא.

והנה לא ביאר הרב ז"ל מני לו לרבינו חילוק זה ,דמפשטא דשמעתתא משמע דלר"נ אי
חילוק בי מילתא דאיכא פסידא למילתא דליכא פסידא וכמ"ש הרא"ש והריב"ה ]רבינו
יעקב ב הרא"ש ,הטור[ סימ ד' ,ונראה דיצא לו ממאי דגרסינ בפרק שור שנגח את הפרה
)מח( אמר רבא נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות הזיקו בעה"ב פטור אמר רב פפא לא
אמר אלא דלא הוה ידע ביה אבל הוה ידע ביה הזיקו בעה"ב חייב ,מאי טעמא משו
דאמר ליה נהי דאית ל רשות לאפוקי לאזוקי לית ל רשותא.
והנה רבינו ס"ל דפירוש לא הוה ידע ביה הוא בשגגה ופירוש ידע ביה הוא במזיד כנראה
מדבריו פ"א ופ"ו מהלכות חובל ,וא"כ כפי פירושו ע"כ אית ל למימר דמאי דאמרינ
דבמזיד חייב הוא אפילו א לא היה יכול להוציאו בעני אחר ,וקמשמע ל דאע"ג דקי"ל
דעביד איניש דינא לנפשיה אפילו במקו דליכא פסידא מ"מ אינו רשאי להכותו כיו דליכא
פסידא ,דאי מיירי דוקא בשהיה יכול להוציאו אבל א לא היה יכול להוציאו פטור א"כ
מאי אשמעינ רב פפא דא הכהו במזיד והיה יכול להוציאו בעני אחר שהוא חייב ,השתא
ומה במקו דאיכא פסידא או במילתא דאיסורא כל שהיה יכול להציל בעני אחר וחבל
בו חייב וכמו שמתבאר מאותה הסוגיא דאיתא בפרק המניח וקצותה את כפה ממו  ,כ"ש
במקו דליכא פסידא דודאי כל שהיה יכול להוציאו בעני אחר וחבל בו שהוא חייב ,אלא
ודאי דמאי דאשמעינ רב פפא דביחיד חייב הוא אפילו א לא היה יכול להוציאו בעני
אחר אלא ע"י החבלה ,אפ"ה חייב כיו דהוי מילתא דליכא פסידא ,וא"כ אליבא דרב פפא
ע"כ ההיא ברייתא דנרצע מיירי בעבד שמסר לו רבו שפחה ,ובגמרא לא הקשו לר"נ משו
דאפשר דלא ס"ל כרב פפא ולדידיה אתיא ברייתא כפשטה ,אבל לדיד דקיימא ל כרב
פפא וקי"ל נמי כר"נ בדיני אית ל למימר דר"נ נמי ס"ל כרב פפא וברייתא מיתוקמא
לדידהו כי היכי דמיתוקמא אליבא דרב יהודה.
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אבל אליבא דהרא"ש דס"ל דפירוש ידע ביה הוא שראהו מעיקרא שנכנס ואפילו הזיקו
שלא במתכוי חייב ,ליכא הוכחה מהאי סוגיא דס"ל לרב פפא דא א לא היה יכול
להוציאו באופ אחר שהוא חייב ,דלעול דמיירי דוקא כשהיה יכול להוציאו באופ אחר
וקמשמע ל דאפילו שהזיקו שלא במתכוי חייב כיו שראהו ,אבל אה"נ שא לא רצה
לצאת ולא יכול להוציאו באופ אחר וחבל בו אפילו במזיד שהוא פטור.
וכ כתב הריב"ה )בסימ קכ"א( ]טור חו"מ סי' תכ"א[ וז"ל] :בכל מקו שחובל לחבירו
בכוונה חייב בה' דברי ,אפילו נכנס חבירו לרשותו שלא ברשות וחבל בו והוציאו חייב,
דנהי דיש לו רשות להוציאו אי לו רשות לחבול בו[ אבל א הוא מסרב בו ואינו רוצה
לצאת יש לו רשות אפילו לחבול בו ולהוציאו ]עכ"ל[ ,והריב"ה ס"ל כסברת אביו שכתב
בפרק המניח שא ראהו שנכנס והזיקו אפילו שלא במתכוי שהוא חייב ,וכמו שנראה
מדבריו בסימ הנזכר.
והנה כפי מה שכתבתי דמדמינ מילתא דליכא פסידא לנכנס לחצר חבירו שלא ברשות
תמיהא לי על מר בשלחנו הטהור סימ ד' פסק דאפילו במקו דליכא פסידא יכול להכותו
ולא הביא שו חולק בזה ,ואילו בסימ תכ"א כתב אבל א הוא מסרב בו ואינו רוצה
לצאת י"א שיש לו רשות אפילו לחבול בו כדי להוציאו ,משמע דלא פסיקא ליה מילתא
א במילתא דליכא פסידא רשאי להכותו.
אשר ע"כ נראה דלעול דס"ל לרבינו דאפילו במקו דליכא פסידא רשאי להכותו כל שאינו
יכול להציל באופ אחר ,אלא דס"ל דשאני ליכא פסידא דאיפליגו בה ר"י ור"נ מנכנס
לחצר חבירו שלא ברשות ,דהת א דליכא פסידא מפני שיכול לבא לב"ד וה יוציאו
הגזילה מתחת ידו מ"מ קוד שיבא לב"ד איכא פסידא שדבר שהוא שלו הוא תחת רשות
חבירו ,אבל נכנס לחצר חבירו אי לו שו פסידא כלל שהרי אינו לוקח שו דבר תחת
רשותו ומש"ה א שרשאי להוציאו אינו יכול להכותו ,ויצא לו לרבינו חילוק זה כפי פירושו
באותה הסוגיא דפרק שור שנגח את הפרה וכמ"ש לעיל אליבא דמוהרש".
אבל הריב"ה ס"ל דאי חילוק בי מילתא דליכא פסידא לאחר שיבא לב"ד למילתא דליכא
פסידא אפילו קוד שיבא לב"ד ,כיו דלפי פירושו באותה סוגיא דפרק שור שנגח את
הפרה אי הכרח לחילוק זה ,ומש"ה כתב בסימ תכ"א דא הוא מסרב דרשאי להכותו.
והשתא א"ש דברי מר שא שבסימ ד' פסק דאפילו במקו דליכא פסידא דרשאי להכותו,
אפ"ה בסימ תכ"א לא כתב בפשיטות שא הוא מסרב דרשאי להכותו ,אלא כתב הדבר
בש י"א ,משו דס"ל דלא דמי לדבר דליכא פסידא וכמו שחילק רבינו .ועיי במהרא"ש
ז"ל סימ פ"ו במה שרצה להלי בעד רבינו ודבריו צ"ע יע"ש ועיי בהג"א דפרק המניח
עלה ההיא דנרצע שכלו לו ימיו.

:íéîåú

חו"מ סי' ג :נעתק לעיל >?> ,וצר לכא .

] :íéøåàéá :â 'éñ î"åç :èôùîä úåáéúðא[ יכול להכותו .עיי במשנה למל ובתומי
שהקשו דבסימ תכ"א סעי ו' בהג"ה כתב דוקא במשרת וחושש
שמא יגנוב דאיכא פסידא מותר להכותו ,ובלאו הכי אסור להכותו .לכ נראה דהיה קשה
ליה להרמב" מה שהקשה המשנה למל מהא דבבא קמא )מח( דאמר הת נהי דאית ל
רשות לאפוקי לאזוקי לית ל רשותא ,ולזה נלפענ"ד דלא מיבעיא במקו שיש לאחר טענה
עליו וטוע שבדי הוא מחזיק בו ודינא בעינא ואציית למאמר בית די והוי כאפשר להציל
בעני אחר דאסור להכותו כמבואר בב"ק כח גבי אפשר לשומטו ,אלא אפילו אינו אומר
שו טענה מ"מ קשה הדבר שיהיה מותר להכותו לכתחילה במקו דליכא פסידא דהא
אפילו הבית די גופיה אי שולחי יד בגופו של המסרב תיכ ,רק שולחי שליח בית די
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ומוציא בעל כרחו ,וכשאינו מניח לשליח בית די אז מנדי להמסרב ,רק באינו משגיח על
הנידוי ודאי דמותרי להכותו עד שתצא נפשו ,וא"כ מהיכי תיתי יהיה הוא בעצמו מותר
להכותו הא הוי כאפשר להצילו בעני אחר דהיינו שיל לבית די וא לא יציית די הבית
די ינדוהו ,ולא חשידי ישראל לעבור אנידוי ,וג הבית די אפשר שישלחו שלוח להוציאו
מהבית בלי הכאה כלל .ועוד שמא יש לו טענה שאינו רוצה לגלות רק לבית די ויציית
למאמר בי"ד ועיי בנימוקי יוס דלא עדי הוא משליח בית די  .אכ כשכבר היכהו
שהבי"ד מסופקי שאפשר שלא היה אפשר אפילו לה להציל רק בהכאה הוא ג"כ פטור
על הכאתו אבל לכתחילה קשה להתיר הכאה.

לכ נראה דדעת הרמב" והשו"ע להכריע ולחלק בי קרקע למטלטלי  ,דבמטלטלי דאיכא
חשש פסידא אפילו לכתחילה מותר להכותו ,אבל בקרקע דליכא שו חשש פסידא אסור
לכתחילה ,ויש חילוק בי לכתחילה בי דיעבד דהא דקאמר בש"ס דבמקו פסידא לכו"ע
עביד איניש דינא לנפשיה היינו הפסד ברור כגו בהאי גרגותא דקאמר הת דלא נשאר
לחבירו מי לדלות ואיכא הפסד ברור ויהיה לו היזק בשדהו ,והבי"ד לא יגבו לו היזקו
עפ"י הדי כי הוא רק גור דפטור ,אז ודאי מותר לעשות על פי ]עצמו[ הכאה ,דבודאי
יהיה ניזק ולא יושל לו היזקו על ידי בית די  ,אבל שלא במקו הפסד ברור ,אבל מכל
מקו איכא חשש הפסד כגו שתופס ממנו מטלטלי דגזילה ,א דהבית די יגבו ממנו א
מכל מקו איכא חשש הפסד דאימר יבריח או יקלקל ,בהא פליגי בבבא קמא ש,
וקיימא ל דאפילו בכהאי גוונא עביד איניש דינא לנפשיה.
אבל במקו דודאי יכול להציל שלו על פי בי"ד בלי שו חשש כלל ,כגו בהאי גוונא
המבואר בסימ תכ"א ,דהא בודאי לא יקולקל ביתו כשיעמוד ש קצת שעה עד שיל
לבי"ד והבי"ד ישלחו להוציאו מש ,ס"ל להרמב" והשו"ע דאסור להכותו כיו דליכא
שו חשש הפסד הוי כאפשר להציל בעני אחר דהא אפשר להציל ע"י בי"ד ,וכל שאפשר
להציל בעני אחר אסור להכות כמבואר בסוגיא ש.

אבל ודאי א כבר היכהו ,ואחר בואו לבי"ד הבי"ד מסופקי שאפשר שא ה לא היה
לה באפשרי )לעשות( ]לעשיה[ כי א על ידי הכאה ,כגו שלא היה ציית א לבי"ד עד
שהוצרכו ג ה להכותו ,פטור .אבל א הוא ברור שלהבית די באפשרי לעשות שלא על
ידי הכאה ,דאז הוי כאפשר להציל בעני אחר ,חייב .ובהכי מיירי הא דב"ק ד כ"ח הנ"ל
כדמוכח בסוגיא הת .ולמא דס"ל לא עביד איניש דינא לנפשיה ,בכל גוונא חייב לשל
בדיעבד ,ולהכי בבבא קמא כיו דלא תני הת רק שפטור בדיעבד ,לא מקשה רק למא
דסבירא ליה לא עביד איניש דינא לנפשיה ,דלמא דאמר עביד ,לא קשה ,דהא על כרח
מיירי באי אפשר להציל בעני אחר ,דבאפשר חייב כדמוכח הת ,אבל לעני לכתחילה
שפיר פסקו הרמב" והשו"ע בסימ תכ"א דאסור ,דמהיכי תיתי יסמו עצמו אאומדנא
שלא לעבור אלאו ולהכות רעהו להיות רשע ,הא ליכא שו חשש פסידא .ובמקו שיש
לו טענה עליו ,ואומר שרוצה לציית מאמר בי"ד ,ודאי דאסור להכותו במקו שאי לו
הפסד ברור ,כנ"ל.

 ìמחלוקת הקצות עם הנתיבות ביחיד המכה לאפרושי מאיסורא חילוק בין עשה לל"ת ועוד

÷ :à úåà â"ñ :ïùåçä úåöבתו"ד ...ונראה ליישב לפי מה שמבואר מדברי תוס' דאפילו
נימא דמ התורה בחד סגי לדו אבל עכ"פ בדיני כפיה ודאי צרי
מומחי  ,וזה לשו תוס' רפ"ק דסנהדרי )ב (:ד"ה ליבעי נמי מומחי  ...:עכ"ל.

ומבואר מדבריה דנהי דהדי יכול להיות על פי יחיד הדיוט ,אבל לכו ודאי בעינ מומחי
משו דאשר תשי לפניה אלו כלי הדייני קאי על שבעי זקני ,ולהכי ש בעובדא
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דיתיב רב יוס וקא מעשי אגיטא באלו שכופי אותו להוציא ואשכחי' אביי ואמר לו הא
תנ לפניה ולא לפני הדיוטות ,והיינו דאי בידינו לכו אותו לקיי אשר מוטל עליו דהא
אשר תשי אלו כלי הדייני בעינ מומחי  ,ואמר ליה רב יוס אנ שליחותיהו דקמאי קא
עבדינ מידי דהוי אהודאות והלואות ,והיינו דהא למא דאמר שעבודא לאו דאורייתא וא
כ אי בו אלא משו פריעת בעל חוב מצוה ואמרינ בפרק הכותב )כתובות פו (.לדיד
דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא לי למיעבד מצוה מאי ואמרינ עלה כופי
אותו והיינו דתנ לולב איני עושה סוכה איני עושה כופי אותו ומכי אותו עד שתצא
נפשו ,וא כ גבי הודאות והלואות דכופי אותו לקיי המצוה המוטל עליו וע"כ משו
דשליחותיהו דקמאי קא עבדינ וא כ הוא הדי נמי דכופי אותו בגט לקיי המצוה
המוטל עליו ואע"ג דאנ לאו בני כפיה נינהו דאנ הדיוטות אנ  ,ואביי סבירא ליה שעבודא
לאו דאורייתא וכמ"ש תוס' ר"פ הנזקי )גיטי מט :ד"ה אי ( ע"ש ושפיר אהדר ליה רב
יוס לאביי מידי דהוי אהודאות והלואות...
... :â"ñ íéøåàéá :èôùîä úåáéúðג מ"ש דאי שעבודא לאו דאורייתא והב"ד כופי
בעי ב"ד דוקא לכפותו ,דהדיוטות לאו בני עשוי נינהו ,נלפענ"ד
דליתיה כיו דדמי לעשה סוכה ואינו עושה דכופי אותו לקיי המצוה ,כל אד מצווה
להפריש חבירו מאיסור אפילו מי שאינו בכלל ב"ד כדמוכח בב"ק כ"ח גבי נרצע שכלו
ימיו דיכול רבו להכותו כדי להפרישו מאיסור שפחה עכ"ל.
 :â"ñ :úåáéúð ááåùîעוד ש זו לשונו ]של בעל נתיבות[ :ג מ"ש דאי שעבודא
לאו דאורייתא  ...עכ"ל .וזה הוא השגתו על דברינו בסק"א ע"ש:
ותמהני כי כוונתו להשיג על דברינו והוא מתעסק בהשגה על דברי תוס' ,כי דברינו ש
עפ"י דברי תוס' בנויי שכתבו דמילי דעשוי ילפינ מאשר תשי לפניה ולא לפני הדיוטות,
ולדברי המחבר א"כ הדיוט בעלמא יכול לכו אגיטא במקו שכופי להוציא ,וזה ודאי
פסול דאורייתא א הדיוט מעשה אגיטא ואע"ג דמצווה לית גט אפ"ה לפניה ולא לפני
הדיוטות וכדאיתא פרק המגרש )גיטי פח ,(:אלא דאנ שליחותיה דקמאי עבדינ וצרי
ב"ד אבל הדיוט לא ,ועיי ב"ש סי' קל"ד ס"ק י"ג ,ובעישוי אגיטא צרי ב"ד של שלשה
ויהיה בה חד גמיר ואז שליחותיה דקמאי עבדי ,אבל הדיוט בעלמא שאינו ב"ד דמעשה
אגיטא פסול הגט דאורייתא והיא אשת איש ,ואע"ג דמצותו לית גט אלא ודאי דב"ד בעי
אעישוי וכדמוכח בגיטי )פח (:בהא דיתיב רב יוס וקא מעשה אגיטא ואשכחי' אביי וא"ל
הא תנ לפניה ולא לפני הדיוטות וא"ל רב יוס אנ שליחותיה דקמאי עבדינ וכל זה
פשוט וברור.
ומה שאמרו בנרצע שכלו ימיו דיכול רבו להכותו להפרישו מאיסור שפחה ,היינו להפרישו
מאיסור ,וכ מי שרואה חבירו לובש שטענז יכול לפושטו מעליו אפילו בשוק ,אבל לכופו
לקיי מצות עשה כגו מי שאינו עושה סוכה או אינו נות צדקה לזה צרי ב"ד דוקא ואנ
שליחותיה דקמאי עבדינ  ,וג להפרישו מאיסור נמי אינו אלא הכאה בעלמא אבל ב"ד
שכופי לקיי עשה מכי אותו עד שתצא נפשו כגו באומר סוכה איני עושה ,ואלו באיסורא
אי מכי עד שתצא נפשו דלא אמרו נית להצילו בנפשו אלא בעבירות הידועי כגו רוד
אחר נערה המאורסה או במקו שקנאי פוגעי בו ,ובשאר איסורי לא נית להצילו בנפשו
כדי להפרישו .ומזה הוכיחו בעלי מוסר הראשוני דעשה חמירא מל"ת ,דבעשה מכי עד
שתצא נפשו ,וזה ודאי א כבר עבר על העשה אי עונשי אותו ,אלא קוד שקיי העשה
מכי עד שתצא נפשו בכדי לכופו לקיי העשה ,ובשאר איסורי ל"ת אינו נית להצילו
בנפשו להפרישו מאיסור נבילות וטריפות ,וכל זה ברור.
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 ìבענין כפיה על המצוות ע"י ב"ד ויחיד  -חילוק בסוגי המצוות

... :æ"ò÷ 'éñ î"åç ú"åù :øôåñ íúçג' ומ"ש פר"מ אי כפיית ב"ד בעינ דוקא מומחי
כדמשמע בגיטי פ"ח דהדיוטות לאו בני עישוי נינהו ,לפע"ד ב' מיני
מצות שכופי עליה ה ,א' חוקי ,ב' משפטי ,וקיו חוקי ומצות כל ישראל ערבי
זה בזה ונכנס מי שאינו מוחה ויש בידו למחות בכלל אשר לא יקי את דברי התורה הזאת
כפי' רמב" פרשת תבוא עפ"י ספרי ,ומ"ש אשר לא יקי זה ב"ד שלמטה לאו דוקא ב"ד
אלא כל אד מישראל קט וגדול ש הוא א יש בידו לעשות ,וכתי' וא העל יעלימו
ע האר בתתו מזרעו למול ,משמע שהיה על ע האר שלא יעלימו וע"ה איננו ב"ד
כדמוכח בפ' חטאות ד ע"ה בעשותה היינו הדיוט וב"ד היינו עיני העדה ,וא"כ על כל
ע"ה הטיל הכתוב שלא יעלימו ,ומדכתב אח"כ והכרתי אותו למעט כל עול ש"מ שהיה
לה ג"כ בכרת כמותו אלא שמיעט הכתוב והיקל עונש מכרת ,חו מעונש שבועות שוא
דחמיר טפי ויש עיו בדבר קצת מש"ס פ' שבועות הדייני .

>¯<·Ó

מ"מ אמת נכו שאי בי ב"ד ובי כל שו איש מישראל שיכול למחות ולפגוע בעוברי
עבירה ולא כלו ,ואפילו תלמיד לפני רבו לא מיקרי אפקרותא לפגוע בה ולהכות באגרו
רשע עד שתצא נפשו כנחמיה ב חכליה ואכ ואמרט ואמר יד אשלח בכ ,וב"ד שהזכירו
בכל מקו לישנא בעלמא הוא ואורחא דמלתא שיש כח ביד ,כמו קט אוכל נבילות ב"ד
מצווי להפרישו ,וכמו במילה ב"ד מצווי למולו ,ורמב" ס"ל בספר המצות אפילו דרבנ
מה"ת נינהו מלא תסור ע"כ פסק אפילו באיסור דרבנ ככה כמ"ש פ"ו מהל' חמ ומצה
באוכל מצה בע"פ ,ועי' תי"ט נזיר פ"ז משנה ג' ,ודברי חידושי ר" חולי קל"ב תמוהי
שכ' שיעור ההכאה ל"ט כמלקות דאורי' והוא תימא.
נחזור להנ"ל דדבר זה מוטל על כל ישראל וב"ד שליחותיהו דכל ישראל עבדי שנתמנו
שלוחא דישראל ,ועי"ז נפטרו כל אחד ואחד מלהשגיח כי העמידו גברי רברבי בחריקוהו,
והיינו ריש בקרירא ורישא דרישי בחמימי ומ"מ קרירי איכא.

וכל זה בחלק חוקי ומצות א משפטי הוא הכולל ב' דברי א' לעשות משפט כתוב
שקצבה תורה למחלל שבת כ ,ולהורג נפש כ ,ולעובר לאו כ ,וכל דבר שקצבה תורה
עונשו אחר שכבר עבר אי דמו מסור כי א ביד ב"ד מומחי כעובדא דשמעו ב שטח
שאמר אי דמ מסור בידי ,אפי' להביאו לב"ד לקיי ביה ובערת הרע כיו דליכא ב' עדי.
וחלק השני להוציא ממו מיד המוחזק בו ,אפי' גזילות וכדומה ,ובכלל זה להוציא אשה
מיד בעלה המוחזק בקני כספו ,כל הכפיות נקרא משפטי וכתיב אשר תשי לפניה ולא
לפני הדיוטות ,דאלהי כתיב בפרשה וצריכי מומחי ,ולולי דעבדינ שליחותיהו דקמאי
במידי דשכיחי לא הוי דני גזילות בזה"ז ,אבל לפגוע בעוברי עבירה לא נכלל בכלל זה.
 ìעוד בענין כפיה על המצוות ע"י ב"ד ויחיד

:'é úåà 'ç äåöî :êåðéç úçðîוהנה ידוע דא אחד אינו רוצה לעשות מצות עשה
כופי אותו עד שתצא נפשו ,באומר לולב איני נוטל ,עיי בכמה מקומות
בש"ס )כתובות פו .וש"נ( והר"מ )בספר המצוות סו שורש י"ד( והרב המחבר לעיל )מצוה
ו( ,ודוקא מצוה הנמשכת שעדיי יש בידו לקיי אבל א עבר אי כופי רק מלקי מכת
מרדות ,ואי צרי לרשו המראי מקומות כי מלאי מזה כל הראשוני.

ובלאתעשה אינו מפורש א רוצה לעבור לא תעשה א כופי אותו כדי שלא לעבור,
ונראה פשוט דא רוצה לעבור על לאו בקו ועשה ודאי אי מניחי אותו בשו אופ ,
דלא תעשה בקו ועשה חמור מעשה שרוצה לעבור בשב ואל תעשה ,דא יעבור בקו
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ועשה ודאי הלא תעשה חמור כמבואר ביבמות ז' ע"א ,א"כ בודאי אי מניחי אותו ,ועיי
חולי ק"י ע"ב דכופתי  ,עיי רש"י מחמת דמכי אותו א שבקוהו מחמת דמת שכרה
בצדה ,ועי"ש בתוס' ד"ה כל ,היא כופי על הצדקה ותירצו דהוי נמי לאו לא תקפו,
א"כ מבואר היכא דאיכא לאו אפילו א עובר בשב ואל תעשה מ"מ כופי .
וזה נראה לי ג מצד הסברא כמו שא אינו רוצה לעשות עשה דהוא עובר בשב ואל
תעשה מ"מ מכי אותו כיו שאפשר לקיי ,א כ הוא הדי בלא תעשה שאי בו מעשה
ורוצה לעבור בשב ואל תעשה ,מ"מ כופי אותו שלא לעבור ,ולמה יגרע ממצות עשה,
ומכל שכ לאו בקו ועשה א רוצה לעבור מכי אותו עד שתצא נפשו כדי שלא לעבור
בקו ועשה ,דהוא בודאי חמור דהוא קו ועשה ,א כ מכי אותו עד שתצא נפשו להצילו
מ העבירה ,ועיי ר"ה ו' ע"א סוגיא דבל תאחר ,אזהרה לבית די שיעשו ,ועי"ש בתוס'
ד"ה יקריב ,וזה פשוט.
ואי להקשות א כ היא מבואר בסנהדרי ע"ג ע"א דרוד נית להצילו בנפשו דוקא
ברוד אחר חבירו להרגו ואחר נערה המאורסה והזכר אבל שאר עבירות אפילו חילול שבת
ועובד עבודה זרה לא נית להציל בנפשו ,וג בדברי שנית להציל בנפשו דוקא קוד
שעשה העבירה כדי להציל נפש או האשה אבל לאחר שנעשית העבירה אסור להרגו אלא
מביאו לפני בית די  ,עי"ש ובר"מ פ"א מרוצח ,א כ קוד שעשה עבירה אפילו אחת
מכל עבירות מותר להרגו כדי שלא יעבור ,ובפרט בקו ועשה כעבודה זרה וחילול שבת
והדומה ,א כ כמו דמכי אותו עד שתצא נפשו ,א כ הפקירה התורה את נפשו ,ודאי
מותר להרגו א אי אפשר להצילו מלעבור בלא תעשה ,א כ מה חילוק יש בי רוד
אחר ג' דברי הנ"ל לרוד אשאר עבירות.
זה לא קשה וכמה תשובות בדבר ,דגבי רוד מבואר דאי צרי התראה כלל ,וא דמבואר
בר"מ ש )ה"ז( דעל כל פני מודיע לו דישראל הוא דילמא שוגג הוא ,זה דוקא ביש
פנאי אבל א אי פנאי הורגי אותו אפילו ידעינ שהוא שוגג ,עיי מגיד משנה פ"ח מחובל
ומזיק ה"י ,ועי"ש בר"מ פ"א מרוצח ה"ו דאפילו קט שרוד נית להצילו בנפשו ,ואפילו
קט ב יומו )משהוציא ראשו( ,דהא דאי הורגי אותו מחמת שהוא רוד לאמו ,כי משמי
קרדפו ,עי"ש ,אבל בלי זה הורגי אפילו בשוגג ,אבל בשאר עבירות אי לו די רוד ,רק
מצוה לאפרושי מאיסורא ,א כ בודאי אי עושי דבר עד שידוע שהוא מורד ומסרב ,וכ
במצות עשה ,אבל א יש צד לדונו דאפשר דלא ידע ,ח"ו לעשות לו שו דבר ,וזה פשוט.
וג ברוד חיוב על כל איש ישראל להרוג אותו ,וא אינו הורגו עובר על כמה לאוי לא
תעמוד וכו' עיי ר"מ ש הט"ו ,אבל לאפרושי מאיסורא הוא קצת מצוה ,אבל א אינו
מפריש חבירו א אינו מכשילו בידי אינו עושה שו איסור א יודע שאינו מקבל תוכחה,
או שהוכיח אותו ולא קיבל לא עבר כלל .ועיי גיטי פ"ח ע"ב אביי אשכחיה לרב יוס
דהוי מעשי אגיטא אמר והאנ הדיוטות אנ  ,ותניא וכו' ,ועי"ש בתוס' ד"ה 'לפניה' דלעני
עישוי בעינ מומחי ולא בית די הדיוטות ,ועיי תוס' סנהדרי ב' ע"ב ד"ה לבעי נמי
מומחי ,
ובקצות החוש סי' ג' סק"א כתב ג כ הא דכופי במצות עשה לעשות עד שתצא נפשו
מ התורה הוא דוקא לבית די מומחי א אנ שליחות דקמאי עבדינ  ,אבל אינו מוטל
כלל על יחידי ולא על הדיוטי לכו ,ה במצות עשה וה בלא תעשה .וכ מבואר בר"ה
ו' ע"א אזהרה לבית די שיעשו ,דוקא בית די .
וא דמבואר בב"ק כ"ח ע"א דנרצע וכו' יכול להכותו לאפרושי מאיסורא ,היינו דהרשות
בידו אבל אי חיוב כלל על איש מישראל להפריש את חבירו מאיסורא עד שתצא נפשו,
אבל הבית די נ"ל ברור א מוזהרי להכות על מצות עשה עד שתצא נפשו ,מכל שכ
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שלא להניחו לעבור בקו ועשה ,וג בשב ואל תעשה כמבואר גבי בל תאחר דאזהרה
לבית די ודאי מחויבי לכופו עד שתצא נפשו א שהוא בשב ואל תעשה ,כמו מצות
עשה שעובר בשב ואל תעשה דכופי אותו שלא לעבור ,הוא הדי לא תעשה בשב ואל
תעשה ,כמבואר להדיא גבי בל תאחר ובתוס' חולי שהבאתי לעיל )בריש האות(.
ועיי משנה למל פכ"ד משבת ה"ז נסתפק ברוד אחר העריות א נית להצילו בנפשו
בשבת ,ומביא בש הרי" )פסחי סו פרק אלו עוברי ( דג בשבת נית להצילו בנפשו,
עי"ש .א כ בודאי חילוק גדול יש ,דרוד הורגי אותו אפילו בשבת ,ולהפרישו מאיסורא
ודאי אי רשאי לעשות שו איסור עבור להציל חבירו מאיסור ,עיי תוס' סנהדרי ע"ג
ע"ב ד"ה חד למעוטי .ועיי ר"ה ש מקשה ,למה לי קרא לכו על בל תאחר ,מיקריב
אותו נפקא ,אלמא דאי חילוק בי עשה ובי לא תעשה ,אפילו בשב ואל תעשה כמו בל
תאחר כופי עד שתצא נפשו ,כ נראה לענ"ד ב"ה ברור מאוד ,דחילוק גדול יש בי די
זה לרוד אחר ג' העבירות כמו שכתבנו ,וזה ברור...
 :ë úåà ç"ð÷ú äåöî :êåðéç úçðîעוד כתב הרב המחבר דמצוה ]על המאנס נערה[
שישאנה א בזמ הזה דהוא מצוה וכו' ,ולכאורה נראה דעל זה כופי
דקאי אדסליק מיניה דש כתב לעני הכרח פרעו הקנס אי דני וכו' ,נראה דכא כופי
על המצוה אפילו האידנא .א נראה דהאידנא דאי סמוכי אי כופי על שו מצות עשה
כמבואר בתוס' סנהדרי ב' ע"ב ד"ה ליבעי וכו' ,ועיי בספר קצה"ח סי' ג' סק"א על כרח
כוונתו רק דמצוה עליו בלא כפיה ,ולעיל לשו הכרח אינו מדוקדק כי בודאי דעתו ג"כ
כדעת התוס' ,ודברי התוס' ה ירושלמי כתובות פ"ג ה"י ,עיי בקצה"ח סי' א' סק"ז ,א"כ
מקנס פטור לגמרי והנשואי הוא מצוה אבל אי כופי .
ונראה לי הא דכתבו התוס' דכפיה צריכה בית די מומחה ,היינו דוקא במצות עשה כגו
סוכה איני עושה וכו' ,דהוא מצות עשה ורוצה לעבור בשב ואל תעשה ,אבל בלאו א
רוצה לעבור ואפילו בשב ואל תעשה דלאו חמור יותר מצוה על כל ישראל לכו אותו
שלא לעבור .או א עבר ויכול לתק כגו לאו הניתק לעשה ,כופי אותו כל ישראל שלא
יעבור הלאו או יתק  ,וכמו מצות עשה שמת שכרה כתוב בצדה שאי בית די של מטה
מוזהרי ואי כופי  ,מ"מ היכא דאיכא לאו כגו בצדקה וכו' כופי  ,הכא נמי בלאו אי
צרי בית די מומחי וג היו כופי .
ובזה מיושב לי היטב דברי המחבר באהע"ז בסי' קע"ז ס"ג ,אשר בעמדי בזה העיר לי
חכ אחד ,שכתב האונס וכו' חייב לישא אותה ואינו רשאי להוציא וכו' וא עבר והוציאה
כופי אותו להחזירה עכ"ל ,ולמה לא כתב המחבר תיכ כופי אותו לכונסה וכו' ,אלא
הוא הדבר אשר דברתי ,דהמחבר מיירי בזמ הזה כמבואר ,א"כ אי כופי לכנוס כיו שאי
לנו בית די סמוכי ,אבל לכופו להחזיר דעבר על לאו ובחזירתו יתק הלאו כידוע בלאו
הניתק לעשה ,כופי האידנא ג כ  ,על כ דקדק המחבר בלשונו הזהב .ודברי ברורי
ה בס"ד לדינא ,דהאידנא אי כופי לכנוס וא כנס כופי אותו שלא להוציא שלא לעבור
על הלאו ,וכ א עבר והוציא כופי אותו להחזירה לתק הלאו כ נראה ברור בס"ד .מה
שהבאתי דעניני כפיה במצוות בעינ סמוכי ,א דמ"מ כופי האידנא ג"כ דשליחותיהו
דקמאי עבדינ כמו הודאות והלואות ,כמו שמבואר בגיטי בפרק המגרש פ"ח ע"ב ,א
בדברי השכיחי ,אבל אונס דלא שכיח ואי דני האידנא כידוע ,א"כ אי כופי על המצוה
ג"כ ,כיו דבעינ סמוכי ובלא שכיח לא עבדינ שליחותייהו דקמאי.
 ...:á"ñ :ùôðå óåâ é÷æð éðéã ,î"åç :áøä ò"åùוכ הרואה בחבירו שעושה איזה דבר
עבירה אחרת והוא תחת ידו ורשותו להכותו ,רשאי להכותו כדי להפרישו
מאיסור ואי צרי להביאו לב"ד ,אבל א כבר עשה האיסור אינו רשאי להכותו אלא יביאנו
לב"ד ויענשוהו )תה"ד מגמ' ב"ק כח(.
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 ìבענין לאפרושי מאיסורא

אוצר המלך הל' דעות פ"ו ה"ח ,אור שמח ממרים פ"ד ה"ג ד"ה יש להסתפק ,אמרי בינה דיינים סי' ט,
קובץ "זכור לאברהם" )ברגר תשנ"ז( מאמרו של הרב מרדכי גרוס שליט"א "להכות בעל שמציק לאשתו",
חקקי לב סימן יט ,תורה שבעל פה חלק ל"א מאמר "העושים דין לעצמם" מאת הרב אברהם שרמן
שליט"א מאמר חשוב בענין זה שממנו לקטנו הרבה מראה מקומות לפרק זה,

קשיית נחלת משה )ב"ק כח( איך לומדים מנרצע א( האדון עצמו מסר לו והוא אחראי ומוטל עליו

להפרישו יותר מכל אדם ב( היא שפחתו ובאחריות האדון ג"כ וא"כ בסתם אדם מי אומר שמותר להכות

אולי רק יכול להוכיח בדברים? וצ"ע.

גם לציין לדבריו בביאור ענין עבדא גנבא שמפרש יפה שהרי רק במכרו ב"ד שייך נרצע וב"ד מוכרים
משום שגנב וא"כ יש לו הסטוריה של גניבה ולכן יש חשש ,רק כל זמן שהוא תחת אדונו הוא לא יעיז

אבל ברגע שיצא יש חשד גדול שיכול שוב לגנוב...

נושא :להכות להפריש מאיסור דרבנן ,כי לדברי משנה למלך עבדים ?? איסור השפחה היא רק דרבנן,

ועיין שדי חמד שדן בזה

נושא :בדעת הרמב"ם שכותב "פטור" האם כוונתו שגם מותר לכתחילה להכות ,עיין שדי חמד ועוד...

דעת הנצי"ב במסקנתו )ב"ק טו וב"ק כח( שרק לשיטת רש"י מותר להכות כדי להפריש מאיסורא אבל
לרמב"ם ]האדון פטור לשלם לנרצע אבל לכתחילה אסור[ ותוס' חולקים ,ותוס' שכח כפיה בהכאה
נמסרה רק לבית דין וע"ז נאמר לפניהם ולא לפני הדיוטות עיי"ש] .אולי במרומי שדה חוזר בו ???[

האם צריך לשלם לו אח"כ על מה שהכהו כדי להפרישו .קשור לשאלה של הכאת רשע דאין בו משום
לא יוסיף האם חייב לשלם ה' דברים עיין לעיל ??? ......

בספר "מנחת כהן" )להר"ר מרדכי משה קרפמן שליט"א( כותב שמותר להפריש ע"י הכאה עם חמש
תנאים :א( האיסור ברור ב( הוכיחו קודם ג( ע"י הכאתו מונע החטא ולא שכבר עבר ד( ברור לו שע"י

ההכאה יוכל למנוע ממנו העבירה ה( המכה רגיל להפריש )יש"ש( ולהוכיח תמיד.

עיין דיון ארוך בסוגיא דכופין על המצוות אם צריך בי"ד ובדברי הקצות והנתיבות והמסתעף ב"משנת
יעבץ" )לרה"ג רק בצלאל זולטי ז"ל( חו"מ סי' א' אות יא.

 ìהשתמשות באלימות לאפרושי מאיסורא בימינו ומהתנאים לדין זה

מתוך קונטרס שלום על ישראל מאת הרה"ג אברהם ויינפלד ז"ל) :תורת האדם לאדם ח"ד עמ' 11
והלאה עיי"ש משא ומתן גדולה בדברי הפוסקים בדין זה ,וכאן חלק ממסקנותיו להלכה(:

"...היוצא לנו מכל הנ"ל שההשתמשות באגרוף לאפרושי מאיסורא  -מדרכי התורה הוא ,ואין בזה שום

גנאי ח"ו ,אלא דצריך שיהי' מתאים לההגבלות שנתנו לנו הפוסקים אשר מפיהם אנו חיים ,היינו שיהיה

לשם שמים ולא ח"ו משנאה אישית ,ושיהיה עפ"י אדם חשוב המוחזק בכשרות שראוי שיהיו דבריו
נשמעים כנ"ל.

...אמנם יש עוד תנאי גדול בזה ,דכל הענינים של כפיה הנ"ל ,היינו דוקא במצוות או איסורים המבוררים

לעין כל ,ושאין שום ספק בהם ,וכמו איסור שפחה כנענית לנרצע שכלו שנותיו ,או לולב ציצית וסוכה,

אבל ענינים אשר במחלוקת שנויים ,יש אוסרים ויש מתירים ,היעלה על הדעת שיש רשות להאוסר
לכפות דעתו על המתיר בכפיה ח"ו.

...וא"כ פשיטא שמי שמרים יד על חבירו הנוהג כפי הוראת רבו ,ואף שהמכה חושב זה לאיסור ופירצה,
ואפי' כונתו בלתי לה' לבדו ,למנוע חטא ופירצה בישראל ,ולהפרישו מאיסור ,מ"מ הרי הוא רשע .כי
באופן זה שחבירו נגרר אחר דעה אחרת ,אסור להשתמש באלימות .כאן יש מקום רק לויכוחים בעל

פה ובכתב לברר כל אחד דעתו ושיטתו .ומזה יוצא כבוד שמים .אבל לא בהשתמשות בידים.

...היוצא מכל הנ"ל שהמשתמש באלימות בכדי לכפות אמונות ודעות על השני בענינים שנזכרו לעיל
השנויים במחלוקת ,עושה שלא כדין תורה ,ואם מכה רעהו ,הוא עובר על איסור תורה ,וחייב לשלם

חמשה דברים ,ולרצות את חבירו ,ולהתודות לפני השי"ת.

...וזאת לדעת כי המחלה הזאת של אלימות והרמת ידים אינה נחלת כת אחת בלבד כאשר רוצים
להאשים ,בעוה"ר האמת צריכה שתאמר כי זהו התולעת המכרסמת בכרם ה' צב-אות ,ועלול ח"ו

להשחית את כל הכרם רח"ל ,נחלת רבים היא ,וכל כת מגנה מעשי אלימות בשעה שנעשים מחברתה,
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אבל לעת הצורך משתמשים בה כמעט כולם לדאבונינו הרב ,והתוצאה מזה וההירוס בנפש הנוער אין
לשער ,על כן עורו נא התעוררו נא אחים יקרים בני א-ל חי מכל החוגים והכתות לתת יד יחדיו לבער
ולכלות הקוץ הזה מבית ישראל והיה מחנינו טהור" ,עכ"ל הרב ויינפלד ז"ל.
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 +פרק יד :להחזיר למכהו _
באזיה תנאים מתירה התורה "התגוננת עצמית" ע"י החזרת מכות? האם מותר או מצוה

להפריד שני אנשים המכים זה בזה ע"י שימוש בכח .והאם יש חילוק אם אחד הניצים

הוא קרוב משפחתו או לא .יש המחדשים שצריך תנאי שיכוון לשם שמים לאפוקי אם
הלה שונא ידוע ????? ==

.bl `nw `aa
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 :'éðúîשני שוורי תמי שחבלו זה את זה משלמי במותר חצי נזק ,שניה
מועדי משלמי במותר נזק של ...וכ שני אנשי שחבלו זה בזה משלמי
במותר נזק של...
 :â"éñ â"ô ÷"á :ù"àøשני שוורי תמי שחבלו זה בזה משלמי במותר חצי נזק .ונראה
לי דמיירי שהתחילו בבת אחת ,או חבל השני ג בראשו לאחר זמ  ,אבל א
האחד התחיל המתחיל משל חצי נזק והשני פטור ,דכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור
)ב"ק כ :כד ,(:והוה ליה כמו בעטה מהלכת ברבוצה דפטור לריש לקיש )ב"ק ??( ,ואפילו
לרבא לא מחייב אלא משו דנהי דאית ל רשותא לסגויי עלי לבעוטי בי לית ל רשותא,
אבל הכא יש רשות לשני לחבול בראשו כיו שהתחיל בו ,דאפילו באד אית ליה רשות
לשני.
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וכ שני אנשי נמי מיירי שהתחילו כאחת או אחר זמ  ,אבל א התחיל האחד השני פטור,
ואע"ג דלא שיי באד כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור דהא אפילו על עסקי ממו
אמרינ לעיל )כז (:מאה פנדי בפנדא דמרא למחייה ,וה"נ אוקימנא לעיל וקצותה את כפה
ביכולה להציל ע"י דבר אחר אבל א אי יכולה פטורה כיו שהתחיל להכות את בעלה
כל שכ שהמוכה עצמו פטור,

ומיהו צרי לומר דא היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב ,מידי
דהוה איכול להציל באחד מאיבריו והרגו )סנהדרי עד (.אבל בשוורי לא אמרינ הכי אלא
השני פטור כל מה שחבל בראשו  ,וכ הדי א אד רואה שמכי את אביו או בניו או
אחיו והכה את המכה כדי להציל קרובו פטור כמו אשה המצלת את בעלה א אינה יכולה
להציל על ידי דבר אחר ,וכ א רואה אד שישראל מכה את חבירו ואי יכול להציל א
לא שיכה את המכה אע"פ שאי מכהו מכת נפש מותר להכות המכה לאפרושי מאיסורא,
כדאמרינ לעיל בנרצע שנשא שפחה כנענית וכלו ימיו שרבו מותר לחבול בו לאפרושי
מאיסורא.
äé÷æà àìã àëéä àìà ïøîà àì øåùå øåù ìëì ïéáééçîã àäå :íù :óñåé é÷åîð
ìáà ,ãçà úáá éããäì å÷éæàã ð"à ïîæ øçàì àìà ïåùàøì ïåøçàä
áééç ïåùàø ,ãòåî àðù àìå íú àðù àì ,ãéî ïåùàø äé÷æàã øúáì íåîéç úòùá äé÷æà
åðéà ïéãèöéàä øåù (.âì) ïðúå ,øåèô åá äðéùå øçà àáå äðùîä ìë ì"é÷ã øåèô ïåøçàå
.ì"æ ä"îøä ,øåèôã ïé÷éæð ïéðòì ïëù ïëå ,åäåçéâéù àìå çâé éë 'àðù äúéî áééç
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וכ כתב הרא"ש ז"ל בב' אנשי שחבלו זה בזה אע"ג דלא שיי באד כל המשנה ובא
אחר ושינה בו פטור משו דאפילו על עסקי ממו אמרינ לעיל מאה פנדי בפנדא למחייא,
והכי נמי אוקימנא וקצותה את כפה ביכולה להציל ע"י דבר אחר הא אינה יכולה להציל
פטור כיו שהתחיל להכות את בעלה כ"ש שהמוכה עצמו פטור ,אלא שבזה מתחל הדי
שבאנשי צרי אומד א היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב מידי
דהוה איכול להציל עצמו באחד מאבריו והרגו ,וכ הדי א רואה אד שמכי את בנו או
אחיו או אביו והכה המכה כדי להציל קרובו פטור כי היכי דאשה המצלת את בעלה א
אינה יכולה להציל ע"י דבר אחר ]פטורה[ ,וכ א אד רואה שישראל מכה חבירו ואינו
יכול להצילו א לא יכה המכה אע"פ שאינו מכהו מכת נפש דמותר להכות המכה לאפרושי
מאיסורא כדאמרינ לעיל בנרצע שנשא שפחה כנענית וכלו ימיו שרבו מותר לחבול בו
לאפרושי מאיסורא.
אמר המחבר :ונראה לי שהירושלמי מסייע לדבריו ז"ל ,דאמרינ עלה דמתניתי  :הדא
אמרה המזיק את חברו והוזק בו פטור  ,53ומשמע ליה מלישנא דנקט וכ שאפשר שנשמע
נמי שהדי שוה כמו בשוורי כדעת הרב ז"ל ,ע"כ לשו המחבר.

 :á"ç à"ì áéúð íéøùéî :íçåøé åðéáøמכה אד לחבירו על אביו או אחיו או קרובו
ואינו יכול להצילו אלא בהכאה פטור ,וכ אשתו שאינה יכולה להציל
בעלה מיד המכה על ידי דבר אחר אלא בהכאה ,וכל שכ המוכה עצמו א התחיל האחד
ואינו יכול להציל בעלה מיד המכה על ידי דבר אחר אלא בהכאה פטור ,ומיהו צרי אומד
א יכול להציל עצמו בחבלה מועטת כמו דוד שהיה לו להציל באחד מאיבריו ,וכ כ א
רואה אד שישראל מכה חבירו ואי יכול להצילו א לא שיכה המכה ,אפילו שאינו מכהו
מכת נפש ,יכול להכות המכה לאפרושי מאיסורא ,וכ בכל איסור ,כי נרצע שנשא שפחה
כנענית וכלו ימיו רבו רשאי לחבול בו ולהפרישו מאיסורא .קמ"א] .מס' בבא קמא[.
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ב' אנשי שחבלו זה בזה אומדי החבלות ,ומי שהזיק יותר משל לחבירו יותר ,וכל זה
שאמרנו בשני אנשי שהתחילו כאחת או הכהו שני לאחר זמ אבל מתחיל האחד והציל
עצמו ,פטור השני וחייב הראשו  .קמ"א.

 :à"éù ïîéñ à"ç :è"éáî ú"åùכתוב ב]טור[ חו"מ סימ תכ"א שני שחבלו זה בזה
]נעתק לעיל[  ...ע"כ ,ובמשרי נתיב ל"א ח"ב כתב] ...נעתק לעיל[
ובנמוקי יוס פרק המניח כתב] ...נעתק לעיל[ ,והרא"ש ז"ל בפסקו כתב...

ונ"ל כי לשו שהביא ב]טור[ חו"מ הוא הנכו  ,ונוכל לכוי לשו הרא"ש שבפסקי ולשו
רבינו ירוח אל מה שכתוב בחו"מ ,כי מה שכתב ]בטור[ 'או לאחר שחבל זה בחבירו
חזר ג הוא מיד וחבל בו' ,ר"ל אחר שסלק ידו כבר הא' מעליו חזר השני לחבול בו שלא
חבל להנצל שכבר סלק ידיו מעליו ,אלא שרצה ג הוא להכותו חל מה שהכהו ,חייב,
אבל א בעוד שהתחיל האחד להכות והיה מכה עדיי הכהו הב' נראה שלא הכה אותו
אלא להציל עצמו ,ואפי' הכי א הכהו הרבה יותר מכדי הצלתו חייב ,כמו שכתב ומיהו
צרי אמידה וכו' ,ומה שכתוב במשרי 'לאחר זמ ' ר"ל לאחר שהכהו כבר הא' וכבר סלק
ידו מעליו חייב כמו שכתב בח"מ אבל התחיל הא' והציל עצמו האחר פטור דכיו שהיה
עדיי מכה בו לא הכהו הוא אלא להציל עצמו ופטור ,וג בזה צרי אמידה א חבל הב'
יותר מכדי הצלתו כדא' ,וכ מתפרש ג"כ לשו הרא"ש ז"ל בפסקיו] .דבריו מובאי בקיצור
בכנה"ג להל עיי"ש[.

 .53אינו על משנתינו אלא לעיל פ"א סוף ה"א על המשנה כשהזיק חב המזיק ,א"ר יוסי הדא אמרה אדם
שחבל בחבירו תחילה אע"פ שחזר ונעשה נזק חייב ,ופירש פני משה שאע"פ שחזר ונעשה הראשון ניזק מן

השני הראשון חייב מפני שהתחיל להזיק ,הגהות ג"א.
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) :ë"ø ïîéñ ã"ç :æ"áãø ú"åùאל רצא( שאלה מעשה היה בראוב ושמעו שהתחילו
להתקוטט זה ע זה דר התול ושחוק וקלות ראש והכה ראוב את
שמעו הכאה כל דהו על ידו ולא הזיקו כלל וק שמעו ובידו חתיכת ע ואמר עתה
אסמא את עיני והכהו על עינו וסימאה .אי אמרינ בכי האי כל המשנה ובא אחר ושינה
בו פטור אי לא.

ואת"ל חייב ]א[ חייב כל החמשה דברי שה נזק וצער וריפוי ושבת ובושת או מקצת.
ואת"ל מקצת במה חייב ובמה פטור .וא לא היו ש עדי א כפר מה דינו וא הודה
במה חייב או במה פטור.

תשובה הריני משיב על ראשו ראשו וממנו מענה לשו  .תנ בבבא קמא פרק המניח את
הכד וכ שני אנשי שחבלו זה בזה משלמי במותר נזק של ,וטעמא משו דאד מועד
לעול ,ופשטא דהא מתני' משמע דלא שנא התחילו לחבול זה בזה או שהתחיל אחד מה
תחלה משלמי במותר נזק של .וא כ בנ"ד מכל שכ הוא דחייב דהשתא ומה זה שחבל
בו בתחלה משל האחרו במותר נזק של כ"ש זה שלא חבל בו כלל אלא שהכהו הכאה
כ"ש שחייב.

וא"ת הא קי"ל כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור ,לא קשיא דלא שיי באד שהוא ב
דעת ובעל שכל אע"פ שחבירו שינה בו והתחיל לא היה לו להכותו מכה רבה .ואפי' לדעת
הרא"ש שכתב דמתניתי איירי כשהתחילו בבת אחת וזה לשונו :וכ שני אנשי נמי איירי
כשהתחילו בבת א' או לאחר זמ אבל התחיל השני פטור ואע"ג דלא שיי באד כל
המשנה ובא אחר ושנה בו פטור דהא אפי' על עסקי ממו אמרינ לעיל מאה פנדי בפנדא
למחייה והכי נמי אוקימנא לעיל וקצותה את כפה ממו ביכולה להציל ע"י דבר אחר אבל
אי יכולה פטורה כיו שהתחיל להכות את בעלה כ"ש שהמוכה בעצמו פטור .ומיהו צ"ל
דא היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב מידי דהוה איכול להציל
באחד מאבריו והרגו אבל בשוורי לא אמרינ הכי אלא השני פטור עד כא .

הא קמ דאפילו לדעת הרא"ש ז"ל בנ"ד חייב שהרי ראוב לא הכה את שמעו אלא הכאה
מועטת ושמעו ניצול ועומד הוא ולא היה לו להכות את ראוב אפי' הכאה דכוותה כ"ש
מכה רבה כזו שסימא את עינו במתכוי  .תדע דאפי' גבי שוורי לא אמרינ כל המשנה
ובא אחר ושינה בו פטור אלא דוקא בשעת חימו אבל לאחר זמ חייב וכ"ש באנשי,
ובנ"ד שלא היה תופס בו אלא הכהו הכאה כל דהו הילכ לכ"ע לא שיי הכא כל המשנה
ובא אחר ושינה פטור.
ומ"מ א לא היה יכול להציל עצמו אלא בחבלה מרובה ודאי פטור אפי' התחילו יחד וכל
שכ א התחיל חבירו ,וא התחיל הוא ובא האחר והכהו ולא היה יכול להנצל ממנו אלא
בהכאה מרובה בזה ודאי חייב כיו שפטר מי.

ובנ"ד הדבר ברור שחייב כל חמשה דברי א יש עדי שהכהו אע"ג שלא ראו ממש
שסימא את עינו חייב כיו שיש עדי שראו שהיה שלו והכהו ודאי בהכאתו סימא את
עינו ונוטל בלא שבועה ואע"ג דסימוי העי אפשר לאד לעשות בעצמו מ"מ אנ סהדי
שאי אד מסמא את עינו כדי ליטול נזקו .ואע"ג דאיכא מא דס"ל כר' אחא דלא מפקינ
ממונא אפי' באומדנא כגו גמל האוחר בי הגמלי הכא מודה דלא אפוקי ממונא אלא
למפטריה משבועה וכיו דאיכא אומדנא דמוכח נוטל בלא שבועה .וא לא היו ש עדי
הרי זה נשבע ונפטר .ואפי' מודה שהכהו אלא שלא הכהו על עינו נשבע ונפטר שהרי יש
לו מגו טוב מגו שהיה יכול לומר לא הכיתיו שהרי לא היה ש עדי נאמ לומר הכתי
אותו הכאה כל דהו באחד משאר אברי גופו כאשר עשה בי שהכני על ידי כ עשיתי לו.
אבל א הכהו על ראשו בזה נראה לי שצרי אומד א ראויה לסמא את עינו כדקי"ל כש
שאומדי למיתה כ אומדי לניזקי  ...המשך התשובה לקמן >??<
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 :åë ïîéñ â"ô ÷"á :äîìù ìù íéדי בהמות שהזיקו זה את זה ,משל הנזק לפי
דינו ,א ת א מועד ,וא אחד התחיל ,לעול השני פטור ,אפילו
א המית הראשו  ,ולעניי אד באד אינו כ  ,אפילו אחד התחיל ,מ"מ אי לשני להכותו
יותר מכדי הנראה להציל עצמו ,כאשר מבואר.

>¯‚<

מתניתי )לג (.שני שוורי תמי שחבלו זה בזה ...וכ ב' אנשי שחבלו זה בזה ...ופסק
הרא"ש )סימ י"ג( דהאי מתניתי איירי כה"ג שהתחילו בבת אחת השורי ,...או שחזר
האחד וחבל בו לאחר זמ  ,אבל באותו זמ  ,לעול המתחיל חייב ,ושני פטור ,משו כל
המשנה בו ובא אחר ושינה בו דפטור.
וכתב עוד וכ גבי שני אנשי דמתניתי איירי כה"ג שהתחילו בבת אחת ,אבל בעני אחר
המתחיל חייב ושני פטור ,א שלא אמרינ כל המשנה כו' גבי אד ,הלא אפילו על עסקי
ממו א לא יכול להציל ממו שלו בעני אחר יכול להכותו כדאיתא לעיל בפירקי )כז(:
דעביד דינא לנפשיה ,והכי נמי אוקמינא בפירקי וקצותה את כפה ביכולה להציל בעלה
ע"י דבר אחר ,אבל אי יכולה פטורה כיו שהתחיל להכות בעלה ,ק"ו המוכה עצמו ,ומיהו
א היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב ,מידי דהוי איכול להציל
אותו באחד מאיבריו והרגו ,לאפוקי גבי שוורי דלעול השני פטור אפילו חבל בו יותר
ע"כ .מה טוב ומה נעי דבריו ,וכעי זה פסק מהר" בפרק הגוזל בתרא )????(.
מ"מ דברי אילו צריכי ביאור ,דפשיטא מה שחבל בו יותר מ הראוי כגו אחר שנשמט
כבר המוכה ממנו ,שהציל את עצמו מחמת שכבר הכה אותו ,וחוזר עוד המוכה וחבל בו
יותר ממה שצרי להציל את עצמו ,אעפ"י שאי בו די רשע דהוי קצת אונס דאי אד
נתפס על צערו ויצרו אגברי ,ועוד דאדרבא הראשו הרשיע והתחיל ונעשה רשע ,מ"מ מדי
תשלומי לא מפטר השני ,וא בצער ורפוי ושבת מחייבי ,א דלא מרבינ לגבייהו אונס
כרצו אלא גבי נזק ,מ"מ אי זה אונס לפוטרו מתשלומי דסו סו בדעת ובכונה הוא
דאזקיה,
אבל א הכה הראשו המתחיל בשני מכת לחי וזה חזר והכה אותו והפציע ראשו ,אי
נ"ל שישל לו המותר וכה"ג שפיר אמרינ כל המשנה כו' אפילו גבי אד ,א ששינה בו
יותר ,דמי יכול לשער להציל עצמו בקו המידה למשול ברוחו לצמצ כחוט השערה שלא
יוסי ,וג היה מתיירא שלא יחזור עליו להכותו עוד ,ואינו דומה למי שיכול להציל באחד
מאיבריו ,דבודאי לעניי מיתה אמרינ כה"ג שהיה לו לדקדק שלא להמיתו כלל ולכ אפילו
א חזר השני והכה למתחיל הראשו ומת ,אפי' במכה אחת ,מכל מקו חייב מיתה דלא
היה להכותו במכת נפש ,אבל בחבלות ונזקי אי לו לשער ולדקדק כ"כ ,א לא כדפרשתי
שחבל בו יותר מכות חבלי יתרי שידוע לכל שלא היו צריכי להציל עצמו בה ,ישל
במותר ,דכה"ג אמרינ גבי אד כל המשנה כו' דזהו בשינוי אחר ,וחמור יותר מ שנוי
הראשו  ,ואפילו גבי בהמה לא אמרינ כל המשנה וכו' בשינוי אחר כמו שמוכח בפרק
כיצד )כ (.גבי רבוצה ומהלכת.
ומ"מ כה"ג לעניי חבלות בבהמות ליכא שיעור כלל ,אפילו הזיק אחד הרבה והרבה יותר
לעול המתחיל חייב והשני פטור ,לפי שאי לו דעת ,ולא עוד אלא אפילו א בהמה
השנייה המיתה הראשונה ,מ"מ השנייה פטורה ,ובעל המתחלת חייב בנזקי השנייה.
 :æë ïîéñ â"ô ÷"á :äîìù ìù íéדי מי שרואה שמכי לאביו או לאחיו וחזר והכה
למכה ,וה"ה כל בר ישראל שרואה שאחד מכה לחבירו שיכול להצילו,
וחילוק בי קרוביו לאינו קרוביו ,מבואר יפה.
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עוד פסק הרא"ש )סימ י"ג( וכ הדי א אד רואה שמכי את אביו או בנו או אחיו
והכה המכה כדי להציל קרובו פטור ,כמו אשה המצלת בעלה א אי יכולה להציל ע"י
דבר אחר ,וכ א רואה אד שישראל מכה את חבירו ואי יכול להציל א לא שיכה
המכה ,אעפ"י שאי מכהו מכת נפש מותר להכות המכה לאפרושי מאיסורא כדאמרינ לעיל
סי' ט' גבי נרצע שנשא שפחה כנענית וכלו ימיו שרבו מותר לחבול בו לאפרושי מאיסורא.

מדחלקינהו הרא"ש לתרתי בבא ,בתחילה כתב אביו או בנו או אחיו ותלה טעמו שיכול
להציל את קרובו ,כמו אשה המצלת את בעלה ,ואחר כ פסק אפילו חבירו יכול להצילו
ולהפריש המכה מאיסורא ,אלמא דיני חלוקי ה .וכ נראה דודאי אשה הרואה שאד
מכה את בעלה אפילו בדי והיא לא ידעה והצילו ,פשיטא שפטורה ,וזהו אונס ממש מאחר
שלא ידעה באי הסיבה ואי תעמוד בצער נפשיה להתאפק ,וג זה המכה לא היה לו
להכותו בפני אשתו .ולנדו זה דומה מי שראה שמכי אביו או בנו או אחיו שאי אד
יכול לראות ולהתאפק בצערו ,וג למכה היה לו להיזהר שלא להכותו לפניו ,ומכל מקו
א יש עדי שידע זה האב שכדי הכהו לבנו פשיטא דחייב ,וכ אשה דלא עדי מהמוכה
עצמו ,לאפוקי גבי חבירו א מציל אותו במה שחוזר ומכה לזה שחבל בחבירו כדי תורה
או כדי לעבוד דינא לנפשיה או כדי לאפרושי מאיסורא ,זה המצילו חייב לשל א שלא
ידע זאת ,דאי שיי בכא אי אד עומד על צערו אלא משו לאפרושי מאיסורא קמכוי ,
ומאחר שלא ידע תוכ העניי והצילו בהכאה זו בכדי ולא הפרישו מאיסורא חייב בתשלומי
דאד מועד לעול אפילו שוגג.

g"a ,jexr ogley ,xeh
 ...:à"ëú 'éñ :î"åç øåèב' שחבלו זה בזה ]יצאו זה בזה[ א חבל האחד בחבירו
יותר ממה שחבל בו הוא משל לו במותר נזק של ,וכתב א"א הרא"ש
ז"ל ודוקא שהתחילו שניה כאחד ,או לאחר שחבל זה בחבירו הזר ג הוא מיד וחבל
בו ,אבל א התחיל האחד השני פטור שיש לו רשות לשני לחבול בו כדי להציל את עצמו,
ומיהו צרי אמידה א היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב מידי
דהוה אהיה יכול להציל עצמו באחד מאבריו והרגו.

>¯<‰

וכ הדי באד הרואה חבירו מכה את אביו או בנו או אחיו ,והרואה הכה המכה להציל
את קרובו שפטור ,וכ א רואה אחד מישראל מכה את רעהו ואינו יכול להצילו א לא
שיכה המכה אע"פ שאינו מכהו מכת נפש יכול להכות למכה כדי לאפרושיה מאיסורא
ע"כ.

 ,ù"àøä íùá ù"îå :ùãç úéáש בפסקיו ,ולא כתב ש תיבת 'מיד' ורבינו לרבותא
נקט 'מיד' דמדכתב הרא"ש וכ שני אנשי שהתחילו כאחת או אחר זמ
אבל א התחיל האחד השני פטור וכו' ,אלמא דאינו פטור אלא כשהכהו השני להציל את
עצמו מיד ולאחר שהתחיל האחד ,אבל לא הכהו השני להציל את עצמו אלא לאחר שכבר
חבל זה בחבירו חזר ג הוא וחבל בו אע"פ שחבל בו מיד משלמי במותר נזק של כיו
דלא היתה חבלת השני להציל את עצמו ,ומהרו" }הפרישה[ כתב דמילת מיד טעות סופר
הוא ,ולא נהירא.
 :âé óéòñ à"ëú 'éñ :î"åç êåøò ïçìùשני שחבלו זה בזה ,א חבל האחד בחבירו
יותר ממה שחבל בו הוא ,משל לו במותר נזק של .ודוקא
שהתחילו שניה כאחד ,או לאחר שחבל בחבירו חזר ג הוא מיד וחבל בו ,אבל א
התחיל האחד ,השני פטור שיש לו רשות לשני לחבול בו כדי להציל עצמו.
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]הגה [:וכ הוא לעני גידופי וביושי ,המתחיל פורע הקנס )הגהות מרדכי דקידושי (.
ראוב שהכה לשמעו וחזר שמעו ובא להכותו לראוב ובאתה אשתו של ראוב והחזיקה
בשמעו והוא נתק ידיו והכה אותה פטור )מהרי"ו סימ כ"ח() .וע"ל סו סימ תכ"ד איש
ואשה שחבלו זה בזה(.
ומיהו צרי אומד א היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב.

]הגה) [:ודוקא לעני חבלה שמשל לו ד' דברי ,דהוי כאד המזיק בשוגג; אבל פטור
על הבושת ,דהא לא כיו לבייש .ולכ המכה חבירו ,וחבירו קראו ממזר ,פטור ,שנאמר
והיה כי יח לבבו וגו' .וכ א אחד קרא לחבירו גנב והוא אומר לו אתה מכזב כממזר,
או קראו ממזר ,פטור מהאי טעמא( )מהרי"ו סימ כ"ח וסימ ס'(.

וכ הדי באד הרואה אחד מישראל מכה חבירו ,ואינו יכול להצילו א לא שיכה המכה,
יכול להכותו ,כדי לאפרושי מאיסורא.
הגה :וכ מי שהוא תחת רשותו ,ורואה בו שהוא עושה דבר עבירה ,רשאי להכותו ולייסרו
כדי להפרישו מאיסור ,ואי צרי להביאו לבית די )ת"ה סי' רי"ח(.
 :ãë ÷"ñ íù :ò"îñחזר ג הוא מיד ,ג בטור כתב כא כהאי לישנא וז"ל :או לאחר
שחבל זה בחבירו חזר ג הוא מיד וחבל בו אבל וכו' ,ובפרישה כתבתי דלכאורה
נראה דהאי מיד ט"ס הוא דא השני חזר וחבלו מיד בעודו בחימו ,הוא פטור ,וג לעיל
בס"ס ת"ב בשני שוורי לא כתב הטור ומור" לתיבת מיד אלא ז"ל :או לאחר שנפרדו
זה מזה חזר השני וכו' ,ושניה נשנו בפרק המניח )ד לג( במשנה אחת ,ג באשר"י ש
לא כתב תיבת מיד אלא ז"ל :או לאחר זמ זה שחבל זה וכו' ,ור"ל לאחר זמ שכבר נפרדו
זה מזה ועבר חימומ ,

ודוחק לומר שגירסת הטור היה באשר"י כאשר כתב כא ומחלק בי שוורי לאד שאד
הוא מועד לעול וס"ל דבשני בני אד א דהתחיל הא' מ"מ א פסק אותו א' א שעדי
השני המוכה בחמימותו א חזר וחבלו ג הוא להראשו דחייב דה"ל להעמידו בדי על
הכאתו ,משא"כ בשני שוורי דאי שיי זה משו הכי כתבו ש דתלה באחר שנפרדו,
וכא בשני בני אד כתבו או לאחר שחבל זה בחבירו פי' ופסק מלהכותו ,א חזר ג הוא
מיד פי' אפילו בעודו בחמימותו וחבל בו חייב ג הוא ,ומ"ש א התחיל הא' השני פטור
ר"ל הראשו התחיל במריבה וירא השני שיחבול בו וכדי להציל נפשו מההכאה חבל
בראשו  ,או שכבר חבל בו הראשו וירא שיחבול בו עוד ,וקיד וחבל בהראשו כדי שלא
יחבלהו עוד ,פטור – דאי הלשו סובל פירוש זה ,וג קשה מנ"ל להרא"ש והטור לחלק
בזה מאחר דהמשנה השוויה יחד ,ג בקיצור פסקי הרא"ש כ' שניה בלשו אחד.

לכ נראה דט"ס הוא והכי גרסינ בדברי הטור והמחבר :או לאחר זמ שחבל זה בחבירו
חזר ג הוא וחבל בו אז החיוב על שניה ומשל במותר נזק של ,אבל א התחיל הא'
וחזר השני וחבל בו מיד ,השני פטור .והיינו כלישנא דהרא"ש דפרק המניח הנ"ל ודו"ק.
והשתא אתי שפיר הא דמסיק מור" וכתב אדברי המחבר ז"ל :וכ הוא לעני גידופי
וכו' עד וכ א קרא לחבירו גנב והשני קראו ממזר דפטור ולא מחייבינ להשני משו
דהיה לו לתבעו בדי  ,ודו"ק .ועמ"ש מור" ש בסי' ת"ב תמיה על המחבר שש סת
ולא חילק כלל וכא חילק וכתב דא האחד התחיל השני פטור כתבתי ש יישוב נכו
ולק"מ ע"ש.
 :äë ÷"ñכדי להציל עצמו ,דאפילו אחרי חייבי לחבול בהחובל כדי להציל חביריה
כמ"ש הטור והמחבר בסי' תכ"ה ,כ"ש הוא עצמו.
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 :çë ÷"ñ...כדי לאפרושי מאיסורא ,בטור כתב עוד בבא א' לפני בבא זו :וכ הדי באד
הרואה את חבירו שמכה לאביו או בנו או אחיו והרואה הכה המכה כדי להציל את קרובו
שפטור עכ"ל .ודקדקתי בפרישה מדלא כייל אחיו ובנו ע סיפא דרואה מכה לא' מישראל
ג כתב בכל א' טע בפני עצמו דבמציעתא כתב כדי להציל את קרובו ובסיפא כתב כדי
לאפרושי מאיסורא ,וכתבתי דאיכא בינייהו נ"מ לדינא והוא דא זה הבא להציל ולהכות
המכה אינו בר הכי דרגיל לאפרושי מאיסורא ,דכמה פעמי רואה שמכה א' לחבירו ואינו
חושש לאפרושי המכה מאיסורא ,אז אמרינ דאסור להכות לזה המכה דודאי מכח שנאה
בא להכותו ולא בא להפרישו מהאיסור ,משא"כ ברואה מכה אביו ובנו ואחיו דמותר להציל
קרובו בהכאה ,א שאי מדרכו להפריש אחרי ,והמחבר דלא חילק בינייהו אפשר משו
דלא הרגיש בזה דבאמת טע הגו הוא לחלק בינייהו ודו"ק.
 :â"é ÷"ñ íù :áäæ éøåèחזר ג הוא מיד וכו' ,בסמ"ע הגיה תיבת מיד וכו' שט"ס
הוא ולא מתיישב כלל מ"ש א התחיל האחד וכו' דהא ג ברישא מיירי
שהתחיל הא' ,אלא הול"ל אבל א חבל בו מיד פטור דזה הוא היפוכא דרישא לפי דבריו.

>¯<Ë

ונ"ל דאי כא ט"ס דתחילה כתב דא התחילו שניה כאחד ממש אז החיוב על שניה
בשוה ,ואח"כ אמר א לאחר שחבל הא' וישב לו ובא השני וחזר וחבל בו הוי מעשה
חדש וחייב כמו הראשו אז משלמי במותר נזק של ,אבל א ב' חבלו בשעה א' אלא
שא' התחיל קוד לחבירו ובעודו ברגזו ועוסק להכות את חבירו חבל בו הב' המתחיל
חייב ,ומ"ש השו"ע והטור חזר הוא מיד ,בזה קמ"ל דתיכ לאחר גמר מעשה הראשו
חייב ג השני בחזרתו לחבל וכ"ש א שהה בנתיי ,והדברי ברורי כפשט כמ"ש.
כדי לאפרשינהו מאיסורא ,הסמ"ע מחלק בי א רגיל בכ או לא ,ואיני יודע טע לזה
החילוק דכיו דדינא הוא שיכול להציל ע"י הכאה את המוכה ,מה לי בזה שיש לו שנאה
על המכה ,מ"מ הוא עושה מצוה להציל את המוכה ,וכי בכוונת הלב תליא מילתא ,וא
דאי דרכו כ לפעמי אחרי הרי לא יפה עשה באות הפעמי ,אמנ בהאי מעשה שפיר
קעביד ומצוה קעביד.
ומ"מ נ"ל לחלק ביניה דמכה למכה אחד מישראל אי פטורי אותו א לא שיש בירור
גמור שלא יוכל להציל בעני אחר ,משא"כ במציל את קרובו אי מדקדקי כ"כ ואפילו
במקו שאי בירור שלא היה יכול להציל בעני אחר ,דקרובו כגופו דמי ,ואע"ג דאי' בסי'
ד' דאי פטור על ההכאה א יוכל להציל ממנו בלא"ה ,היינו במכה כדי להציל ממו אבל
כא שזה מכה קרובו והוא כמכהו בעצמו ,ואפילו בספק הצלה יכול להכות במכה ,וזה
נ"ל מדוקדק בלשו הרא"ש והטור ,בקרובו כתבו כדי להציל קרובו ,ובא' מישראל כתבו
א אינו יכול להציל בעני אחר ,מורה על החילוק שכתבתי והוא נכו .
 :é ïîéñ øåèä úåäâä à"ëú î"åç :äìåãâä úñðëחזר הוא מיד וחבל בו וכו' ,נ"ב:
ראיתי מי ששיבש לשו הטור ואמר דלא גרסינ "מיד" ,ונ"ל דכל
שחזר בו מלהכות כגו שהכהו וחזר לאחוריו ונהפ המוכה מיד והכה למכה ,לאחר זמ
קרינ ליה ,ומשל במותר נזק של ,מורי הרב ]מהרי"ט[ חלק יו"ד סי' כ"ט ,וה ה דברי
הרב אביו ז"ל ]המבי"ט[ בח"א סי' שי"א ,וכתב ש דא מש"כ במשרי נתיב ל"א ח"ב
ובהרא"ש פרק המניח במקו מ"ש הטור חזר הוא מיד כתב ש או הכהו לאחר זמ  ,הכל
הול לכוונה אחת ,ויראה שמש"כ רבינו הרב ז"ל וראיתי מי ששיבש לשו הטור וכו',
נתכוו על הסמ"ע שהוא המשבש לשו הטור ,ג הב"ח מקיי הגירסא ופירש דלרבותא
נקט מיד ע"ש ,ועיי מ"ש רבינו ב"י בספר הקצר סי' ת"ב ובמה שכתב עליו ספר המפה
ומה שתיר בסמ"ע.
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 :à"ëú 'éñ î"åç :íéùã÷ä óñëמלשו הסמ"ע ז"ל בסי' תכ"א )סקכ"ד( משמע שע"י
התחלת מריבה שיי יח לבבו ג לגבי הכאה ג שהראשו לא הכהו,
ומ"מ נראה שאי זה רק ע"י קללת ובזויי שאינ נכוני לפי די תוה"ק ויש בה איסור
אונאת דברי ,מה שאי כ בדברי שה לש שמי או שאי בה סגנו אונאת דברי,
ובשו"ע לא כתב רק בהכאה אחר הכאה ,וג שלשו הסמ"ע ז"ל הוא לפי ההוה אמינא
מ"מ נראה שכ הוא ג למסקנתו ש.

... :äñ ïîéñ :øéàé úåç ú"åùועתה נבאר מה שיש לדקדק בדיני חבלות ,בחו"מ
סי' תכ"א סי"ג ז"ל :שני שחבלו זה בזה א חבל האחד בחבירו
יותר ממה שחבל בו הוא משל לו במותר נזק של ,ודווקא שהתחילו שניה כאחד או
לאחר שחבל זה בחבירו חזר ג הוא מיד וחבל בו ,אבל א התחיל האחד השני פטור
שיש רשות לשני לחבול בו כדי להציל עצמו ,ובהג"ה :וכ הוא לעני גדופי וביושי
המתחיל פורע הקנס ,ראוב שהכה שמעו וחזר שמעו ובא להכותו וכו'.
ולשו זה קשה להולמו דמה זה שכתב או לאחר שחבל זה בחבירו חזר ג הוא מיד וחבל
בו היינו ממש מ"ש אח"כ התחיל האחד ]וכו'[ שהשני פטור ,ועוד מה זה לשו מיד שכתב
והיא נגד הסברא אדרבא הואיל שחזר מיד וחבל בחבירו שחבלו יש סברא לפוטרו כמו
שיתבאר אי"ה ,האמנ ראיתי במקור הדי ברא"ש פרק המניח שבמקו מלת מיד כתב
לאחר זמ והוא הנכו )בעת כותבי לא היה בידי סמ"ע אח"כ מצאתי ש שהרגיש במ"ש
וכתב כמ"ש(
ומ"מ יש להקשות דמלשו שכתב הרב מהרי"ק בשו"ע משמע שעל כ השני פטור מפני
שמותר היה לו להציל עצמו וא"כ מה זה שכתב עליו רמ"א וכ הוא לעני גידופי וביושי
וכו' ,הרי ש לא שיי סברא זו דכדי להציל עצמו כמבואר ש דהוי טעמא משו שעת
חימו דכי יח לבבו ,ועוד דאי סברא כלל לומר בגידופי וביושי שהמתחיל יהיה חייב
והמשיב פטור נהי שלגבי' דידי' הוא שעת חימו מ"מ הרי עביד דינא לנפשיה לנקו נק
בדיבורו ג הוא והרי שקיל המתחיל למטרפסי' ולמה נחייבו ,ועוד למה לי טעמא דכדי
להציל עצמו גבי שני שחבלו נפטרו ג"כ מפני שעת חימו.
ונראה דיש חלוקי רבי בי טע להציל עצמו ובי טע דשעת חימו .הא' דטע להציל
עצמו הוא דינא דהש"ס שהרי אפילו אחר רשאי להכות המכה מכ"ש המוכה מש"כ טעמא
דשעת חימו לא הוי רק ממנהג או תקנות הקהלות וסמכו לדבר מ"ש והיה כי יח לבבו
וכ מוכח לשו תשובות מהר" במרדכי ס"פ שור שנגח )רמז נה( וז"ל :אמנ א את
רגילי' לפטור את בעל הסעודה מפני שהיה מוכה וכו' ע"ש.
ונראה עוד דדווקא במוכה דהוי צערא דגופא פטרו את המוסר אפילו הפסיד ע"י כל אשר
לו כמבואר בנימוקי מהר" מריזבורג מש"כ בצער' דממונא כגו שחבירו מסרו או שיבר
כליו או הוציא עליו ש"ר וביישו אפילו תקנות הקהלות אי כא לפטרו א חזר הוא ומסר
חבירו באופ שהגיע חבירו לידי היזק יותר ממה שהזיקו חבירו וזה מוכח ממ"ש במרדכי
סו ב"ק וז"ל ושכתבת יש פוטרי את ר' יואל לפי שאי אד נתפש על צערו כיו דשעת
חימו הוי שאותו ק עליו והעמידו בערכאות של גוי נהפ ג הוא כתני וכו' איני סבור
שתקנו הקהילות דבר זה שא השני חזר ומסר את הראשו ונתכווי להפסיד את ממונו
ובזה לא הציל עצמו רק שנתכוו לנקו נק ודאי כל כה"ג לא פטרו הקהלות אלא מ
הקנס שלא לנדותו או להלקותו על המסירה שמסר את חבירו כי יח לבבו אבל מלשל
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ההפסד שהפסיד את חבירו דבר פשוט שלא פטרוהו כי לא באו להפקיע ממו ולהקל על
דברי הש"ס וכו' וג זה הוא תשובות מהר" ולכאורה סתרי אהדדי ובמה שחלקנו יתור
וכל זה מצד המנהג או התקנה רק שגבי מוכה יפה כח לתק אפילו להפקיע ממו מש"כ
בדי הש"ס אד מועד לעול ולא שיי אמתלא זו.

הב' דמטעמא להציל עצמו לא שיי רק א )וכ מבואר במרדכי סו מס' ב"ק( תכ ומיד
אחר הנחת יד חבירו הרי אגרופו והכה רעהו בזה אמרינ שבזה הציל עצמו מהכאה
מחבירו יותר מש"כ אחר שגמר חבירו הכאותיו והפסיק מעט זמ לא שיי וזהו פי' אחר
זמ דנקט הרא"ש הנ"ל מש"כ מטעמא דכי יח לבבו פטרינ אותו לפחות כל אותו יו
ואפשר אפילו יומא אוחרי כפי משמעות הנהו תרי עובדי דבמרדכי.

הג' נ"ל מסברא נכונה דמטע להציל עצמו נתכווי פטרינ המוכה הראשו לגמרי שהרי
איניש דעלמא היה ג"כ פטור לגמרי ומותר להכות המכה להציל המוכה ועל כ המכה
הראשו חייב לשל להמוכה כל היזיקו ,משא"כ לטע כי יח לבבו לא פטרינ המוכה
הראשו א חזר והכה המכה לגמרי רק בזה יפה כחו שא א הזיק חבירו המכה יותר
ממה שהזיקו המכה פטור משו כי יח לבבו ובזה לא שיי אומדנא במה שהזיקו המוכה
דלכי יח לבבו אי שיעור משא"כ לטע להציל עצמו דפטור לגמרי צרי אומד במה
שהיה יכול להציל עצמו וא הזיקו יותר חייב כמ"ש ש הרא"ש וכל הפוסקי אבל לומר
שהמוכה הראשו א חזר והכה את המכה שיפטור לגמרי זה לא מיסתבר דמ"מ הרי עביד
דינא לנפשי' ולמה יתקנו הקהילות בזה לפטור המוכה לגמרי.
הד' שמטע להציל עצמו מותר לכתחלה כמו שמותר לאחר להכות המכה להציל המוכה.
מש"כ מפני שעת חימו לא שיי לכתחלה וכי יתירו הקהילות להמוכה לנקו בחבירו א
א חבירו רשע והכהו למה יעשה ג הוא כמעשהו מעשה רשע רק שבדיעבד נחשבו כאונס
משעת חימו דח לבבו ואי אד שליט ברוחו.

והנה הרא"ש די הש"ס נקט מטע דלהציל את עצמו ואחר זמ דנקט ר"ל אחר סמו
להכאת חבירו ולכ בא בנו בעל הטורי והב"י בש"ע ופירשו מיד ר"ל אפילו מיד אחר
שגמר המכה להכות דלא שיי להציל עצמו רק בא חזר המוכה לפני שראינו שגמר המכה
להכות וזה ברור ]ובכה"ג ארז"ל בגמרא גבי בכור דדוקא בעטו בשעת רדיפה ע' בכורות
פ"ה מ"ד[ .ופטור דנקט ר"ל פטור לגמרי בשיעור שהכה להציל עצמו ואות הכאות ה
רק או מעט לא ינכה כלל מחיוב המכה והמכה הראשו חייב בכל.

והנה לשו הג"ה בש"ע וכ הוא לעני גידופי וביושי המתחיל פורע הקנס ע"כ אע"ג
דמדמי לי' בדינא מ"מ זה הוא מתקנת הקהילות או מנהג המדינה מכי יח לבבו בדבר
שאי בו חסרו כיס רק מלקות ונידוי וזהו לשו קנס במרדכי סו ב"ק ועל כ פטרו השני
א א הרבה להשיב אפו יותר מגידופי וקללת הראשו כגו ראוב שקרא לשמעו גנב
וחזר שמעו וקרא לראוב גזל וממזר דפטור משו דח לבו בקרבו ולא יכול למשול
ברוחו לשער ולמדוד במדה שמדד לו חבירו.

ואפשר שפטרו בזה מצד התקנה את המשיב לגמרי וכ משמע לשו המרדכי בהגהות
קדושי )רמז תקנד( כתב ר"י על דבר חבלות וגידופי המתחיל פורע הקנס לבדו וכתוב
בגליו )חי' אנשי ש( והשני פטור משו כי יח לבבו כדמוכח קצת במרדכי בסו ב"ק
ודווקא בשעת חימו אבל לא לאחר זמ וכיוצא בזה ממש כתב הרא"ש בפרק המניח וכו'
]עכ"ל[ ,והנה כתב חבלות וגידופי ובהג"ה ש"ע כתב גידופי' וביושי' מפני דס"ל דתקנת
הקהילות לא נתקנה רק על דבר שאי בו חסרו כיס כגו קנטורי' ובמרדכי ר"ל ה"ה ה"נ
בהכאות פטרו המוכה מקנס ר"ל כגו מלקות ונידוי ועונש ממו לקהל כבמרדכי סו ב"ק
ועוד פטרו כשיעור שהזיק המוכה את המכה או המוסר את המכה יתר מהכאתו או מהזיקו
מש"כ לחייב הראשו ולפטור השני לגמרי לא עלת' על דעת ובהכי מיירי המרדכי ס"פ
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שור שנגח ואחר זמ דנקט בגליו הג"ה מרדכי ר"ל אחר שיעור דכי יח לבבו .מ"מ צ"ע
על הגאו מהרש"ל )ב"ק פ"ח סימ מב( דפסק אפילו בגידופי' שהמשיב ישל מה שהשיב
יותר מגידופי' הראשו וזה לא יתכ רק מצד די הש"ס אבל מצד תקנת הקהילות מכי יח
לבבו פטור השני עכ"פ בדבר שאי בו חיוב ממו אל חבירו.
ומ"מ דברי הרא"ש בדי השוורי שכתב ג"כ א התחיל אחד השני פטור וזה אינו רק
משו טעמא דנגיחות השני פטרינ משו כי יח לבבו וכ"כ הר" בהדיא והביא ראי' מכי
יגח ולא שיגיחהו נמצא די אד ובהמה בזה חלוקי בטע כי די בהמה הוי משו כי
יח מדי הש"ס ולא שיי לומר דעכ"פ נק נקמתו דנגיחת השני כאונס חשיבא ופטרינ
לי' לגמרי וגבי אד דמועד לעול לא שיי בדי הש"ס כי יח כמ"ש וכ לא שיי כל
המשנה ובא אחר ושינה כמ"ש הרא"ש רק טעמא משו להציל עצמו.
והנה הרב הב"י ס"ל גבי בהמה וגבי אד בתרווייהו אי לפטור מסברת כי יח שלא נזכר
בכל הש"ס ולכ לא פלוג בסי' ת"ב גבי בהמה ומ"מ בסי' תכ"א גבי אנשי שחבלו ס"ל
סברא אלימת' דלהציל עצמו כפי שיעור הצלה וכל זה לא שיי בבהמה דלא שיי בה
כוונה ורצו להציל רק להזיק מזיקו ודוק] .ועתה נשוב על גו השאלה[...
> :æ"ìø ïîéñ :íéàøé øôñג< ...וא הוא עבריי אפילו במצוה אחת רשאי להכותו,
דקיי"ל כסת משנה דתנ בסנהדרי באלו ה הנחנקי )פה (:זה חומר
במקלל מבמכה וכו' ,ומקשינ עלה בגמ' וליתני זה חומר במכה מבמקלל ,שבמכה עשה
בו שלא בעמ כבעמ מה שאי כ במקלל ואמר קסבר מקשינ הכאה לקללה ...ואמרינ
נמי בב"מ פרק איזהו נש )עג (:רב שעורי אחוה דרבה תקי אינשי דלא מעלו ומעייל
להו בגוהרקא דרבה ,ואמר ליה רבה שפיר עבדת דתנ ]ראית[ שאינו נוהג כשורה וכו'.
והא דתנ בב"ק בפרק המניח )לג (.אד באד משלמי במותר נזק של) ,ולעני ( ]ולפי[
מה ]שפירשתי[ מכה שני פטור שהרי הראשו רשע הוא ,הת כשחבלו זה בזה בשוגג
מוקמינ  ,שלא נעשה ראשו רשע ,וה בני תשלומי כדתנ בפרק כיצד )כו (.אד מועד
לעול בי שוגג וכו' .ותקי דרב שעורי .פי' מכה ומעשה .54
 :å ïîéñ à÷ ììë :ù"àøä ú"åùשאלה :שני שנתאבקו יחד והפיל האחד את
חברו לאר ונפל עליו ובנפלו עליו סימא עינו של התחתו  ,נ"ל דפטור
מה' דברי ,ואע"ג דקיי"ל אד מועד לעול בי שוגג בי מזיד בי באונס בי ברצו בי
יש בי ער ,היכא דהוה אנס גמור פטור ,כדאיתא בריש פרק המניח )כז( ...אלמא דבאונס
כי האי אד פטור...
ותניא נמי בפרק המניח )לב (.איסי ב יהודה אומר ר חייב מפני שהוא משנה ומודה איסי
ב יהודה בר בערב שבת בי השמשות שהוא פטור משו שר ברשות ,וא היו שניה
רצי והזיקו זה את זה שלא בכונה פטורי  .וכ בנדו זה נתאבקו זה ע זה מדעת שניה,
והזיקו זה את זה שלא בכוונה ,כי הדבר ידוע כששניה נתאבקו עיקר כונת שיפיל האחד
את חברו וכשהאחד נות על חברו אי אפשר לו לצמצ ולכוי שיפילהו בנחת כדי שלא
יזיקו ,כי בכל כח מתאבקי  ,וכל אחד מכוי להפיל חברו א יזיקנו ,ואדעתא דהכי נתאבקו
יחד .נא הכותב ,אשר ב הרב ר' יחיאל זצ"ל.
= .54כבר כתבנו בפרק א' עייש והשווה לכאן == א( כשחבלו זה בזה בשוגג אפשר לפרש כפשוטו שנתקלו זה
בזה ברה"ר ,או י"ל שע"י התחממות המריבה הגיעו שלא במכוון לידי חבלות וגם יש לצרף דברי החפץ חיים

שבאיסורי בין אדם לחבירו אינו נחשב למזיד גמור כי תמיד יש לימוד זכות על עצמו וכו' .ב( מוכח מדבריו

שכלפי רשע אין גם חיוב תשלומים וכבר עמד בזה בקובץ שיעורים עיי"ש ועוד אחרונים.
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 ìאחד התחיל וקלל אביו אסור להכותו

:íééç úåçøåà

 :áô ïîéñ ù"àøäìאל תרי יד על חבר וא א הוא מקלל את
אבי ואת אמ בפני .55
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 ìאחד התחיל בגידופין והשני החזיר מכות מה דינו

 :è"ò÷ ïîéñ à"ç :á÷òé úåáù ú"åùראוב שתבע לשמעו שהכה אותו ופצע בו
והביא עדי שהעידו שראו שהכה אותו ,ושמעו משיב שלכ
הכה אותו לפי שראוב קרא אותו גנב ומחמת חימו לבבו הכה אותו כי יש בוטה כמדקרת
חרב ,וראוב משיב אמת שקראתי אותו גנב ורוצה להראות עדי שגנב ,יורינו מ"ו הדי
ברור א יש לחייב ראוב מה שהכה את שמעו או לא ,וא נחייבו יבאר כיצד שמי הה'
דברי כי ראיתי חלוק דעות הפוסקי בזה ,יורינו איזה דר ונל.
 :äáåùúהדי זה צרי לחקור בכמה דרכי אופני
בזה"ז... [...ובגו הנדו ששמעו טוע שלכ הכה אותו לפי שראוב קרא אותו גנב ומחמת
חימו לבבו וכו' ,הנה גדולה מזו מצינו שדברי הרא"ש פרק המניח ופסק כ בש"ע סי'
תכ"א סעי י"ג דאפילו מי שהתחיל להכות חבירו וחוזר המוכה אחר שהציל את עצמו
והכה לראשו מכת פצע ,מחייב השני במותר נזק של כל שלא עשה כדי להציל את עצמו
ולא פטרינ מטע דכי יח לבבו ,ועיי בתשובת מהר"מ סי' כ"ח שכתב טע הרא"ש
דמחייב על כל פני משו שוגג ואפילו על הבושה מחייבו הרא"ש דהוי כמו נפל מ הגג
ונתהפ ונפל על האד ,אכ מדברי מהרש"ל פרק המניח סי' כ"ו משמע דעכ"פ מהבושת
פטור )ועיי עוד ש הרבה חילוקי דיני בזה( ,ובלא"ה דברי מהרי"ו עצמו תמוהי שהוא
פסק ש לפטור השני מהבושת דלא כמ"ש לדעת הרא"ש רק שיבקש מחילה יע"ש ,וכ
נראה עיקר לפטור עכ"פ מהבושת דאי כא מותר הבושת דעיקר הבושה הוא מי שנתבייש
תחלה,
] -במנהג הפשוט שגובין עדות חבלה

ומ"מ צריכ מחילה זה מזה כמ"ש ש בתשובת מהרי"ו סי' כ"ח ומהרש"ל בפרק המניח
סי' כ"ו ,ופרק החובל סי' מ"ב כתב וז"ל :א אחד חיר את חבירו בש רע וחזר זה
והכהו א שעבר בלאו וצרי כפרה מ"מ אי עליו די רשע כלל אלא אמרינ ליביה רתח
ואי אד עומד על צערו שהרי יש בוטה כמדקרות חרב דאי בושה גדולה מהוצאת ש"ר
ואינו משל אלא נזק וצער וריפוי ושבת והמוציא ש רע נהי שפטור מהבושת שהרי קבל
דינו מ"מ צרי להודת ולומר ברבי ששקר דיבר ומבקש מחילה עכ"ל ודבריו נכוני )ועיי
בתשובת חות יאיר סי' ס"ה שכתב הרבה כללי מדי זה(
וא"כ בנדו דיד שדיבר האמת שגנב אפשר דלא הוי כלל די בושת וכ"כ רמ"א בש"ע
סעי' ל"ח הקורא לחברו עבד או ממזר והוא אמת פטור ,א אי משו הא לא תברא דדוקא
בעני זה שקראו עבד או ממזר שאינו תלוי בתשובה ואי לו תקו ואדרבא מצוה לפרסמו
שלא יתחתנו בה שה פסולי קהל וכמבואר בא"ה סי' ג' ,משא"כ בפיסול עבירה שיש
לו תקנה אי לבייש עוברי עבירה וכדאיתא בסוטה תקנו תפלה בלחש שלא לבייש את
עוברי עבירה דמה"ט לא חלק הכתוב בי חטאת לעולה ע"ש,
 .55בתקנות רבינו גרשום מ"ה כפי שמובאים בתשובות מהר"ם מרוטנברג ד"פ ס"ס תתרכ"ב ושו"ת מהר"ם
מינץ סי' ק"ב :בתוך דבריו :א"ר )אמר רבינו???( המכה מי שחירף את אביו יעשה דין למוכה שלא מצינו שיש
)לנו( ]לו[ להכות מי שמחרף את אביו== .צ"ע מדין אינו עושה מעשה עמך ועיין בפירוש הגר"ח קנייבסקי ועוד
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א שמדברי מהרש"ל בפרק החובל סי' מ"ז משמע דבכל עני שהבושת אמת אי קונסי
אותו שכתב וז"ל :ומ"מ א טוע המחר יש לו עדי ראוב ושמעו אי כח ביד הדיי
למחות בידו דלא גרע ממוציא ש רע שמביא עדי ויצא זכאי בדי עכ"ל ,שותא דידיה
לא ידענא ,דמה עני מוציא ש"ר לכא דהת הבעל מוציא ש"ר כדי להפריש עצמו מאיסור
לפי שזנתה תחתיו ,לעשות בה דינה ואסורה לבעל כמפורש הקרא להדיא בפרק מוציא
ש"ר ,משא"כ בזה שחיר לחבירו לביישו ברבי לא לעשו' בו דיני אד כה"ג בודאי חייב
בדמי בושתו א שהבושת הוא אמת ,ואולי מהרש"ל ג"כ לא קאמר אלא על דר זה
שהוציא עליו ש רע לפני ב"ד כדי לעשות בו דינו וכיוצא בזה א שדבריו סתומי מאוד.
ומצאתי באגודה פרק הזהב שכתב וז"ל :ויותר יש להחמיר כשהוא אומר אמת מכשהוא
משקר וראיה מדאמר בב גרי ובעל תשובה שלא יאמר זכור מעשי הראשוני עכ"ל,
וא שאי ראייתו מוכרחת כל כ די"ל דדוקא היכי דידעינ שעשה תשובה אסור לביישו
וכ בתלמיד חכ א שלא ידעינ בודאי שעשה תשובה כדאמרי' כסהו כלילה אל תהרהר
אחריו כי ודאי עשה תשובה ,משא"כ בשאר כל אד דלא ידעינ שעשה תשובה מצוה
לשנאתו ולביישו ברבי ,ואי ראיה ג"כ מירבע שנענש שהוכיח שלמה ברבי א שעדיי
לא שב מחטאו של בת פרעה ,כי י"ל שאני די שמי שגלוי לפניו שהוכיח שלא לש"ש
וג כבוד המל שאני ויש עוד לחלק בכמה גווני ,מ"מ עיקר נ"ל שא על האמת יש די
בושת כל שמתכווי לביישו ולא למנעו מכא ולהל או לעשות בו די וכדעת האגודה,
וכ"כ בפשיטות בתשובת חות יאיר סי' ס"ב ע"ש ובספר אורחת צדיקי כתב לחלק בי
היכא שקראו כ דר קטטה ומריבה לביישו ובי היכא שקראו כ דר תוכחה ומוסר ע"ש,
על כ בנדו דיד יש לבקש ממנו מחילה ,ועל הבושת עצמו אי קונסי כיו שכבר קבל
דינו וכמ"ש לעיל בש מהרש"ל.
 :áî ïîéñ ç ÷øô àî÷ àáá :äîìù ìù íéדי מי שמתחיל בחבירו בש רע ,אפילו
דבר קל ,והשני השיב לו במרירות לבו ש רע חמור יותר פטור ,א
לא כבוד שוכני עפר :וע"י הכאה אפילו בכבוד שוכני עפר פטור .והמכה יקבל את דינו,
רק שיאמר המוכה ,מה שדברתי דברתי מחמת מרירות לבי ,ודי כמה דברי שאי בה
ש רע:
הא ל דיני הוצאת ש רע :א אחד התחיל מריבה ע חבירו וקרא אותו גנב או גזל ...
וא אחד הכה את חבירו ושני חיר אותו בש רע ,אפילו נוגע זה הש"ר א בכבוד אבותיו
שוכני עפר ,לית עליו דינא כלל ,א שיהיה זה הבושת של ש רע הרבה יותר מ בושת
של החבלה ,אפ"ה פטור כי אי האד עומד על צערו שנאמר )דברי יט ו( והיה כי יח
לבבו והשיגו וגומר .ואפילו הל לערכאות של גוי והפסידו ממו הרבה מ"מ אי לו די
מוסר רק שישל לו הזיקו ,כי ד מירתח רתח ואי אד עומד על נפשו ,ה"נ א שעשה
שלא כדי שלא היה לפגוע בכבוד אבותיו שוכני עפר כי ריב ריב כו' )משלי כה ט( ,מ"מ
אי די מוציא ש"ר עליו ,וכל אשר לאיש ית בעד נפשו ,כ דעת כל הגאוני.
ונראה שהמכה לא פטור מדינו ,דהיינו נזק וצער ורפוי ושבת ,אבל מבושת פטור ,שהרי
קבל דינו ,כי המוכה עביד דינא לנפשיה .ומ"מ המוכה שאמר אותה ש רע צרי להודות
ולאמר ברבי מה שדברתי דברתי מחמת מרירת לבי אבל חלילה וחס שאני יודע שו דבר
רע ממנו .וא הש"ר פוגע א בכבוד שוכני עפר יאמר ג"כ ומבקש אני מה' י"ז ומה
מחילה ותו לא מידי .והמכה נהי שאי צרי לפייס המוכה שהרי עביד דינא לנפשיה מ"מ
הב"ד יתנו למכה תשובה על שהרי ידו על חבירו ונקרא רשע וראוי לבטל ולשבר זרועי
רמה ,ויכולי הב"ד להוסי בענשו משו מיגדר מילתא.
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ונראה שה"ה איפכא א אחד חיר את חבירו בש רע וחזר זה והכהו ,א שעבר בלאו
דלא יוסי פ יוסי וצרי כפרה ,מ"מ אי עליו די רשע כלל אלא אמרינ לביה רתח ואי
אד עומד על צערו שהרי יש בוטה כמדקרת חרב )משלי יב יח( דאי בושה גדולה מהוצאת
ש"ר כמו שכתבנו לעיל ,ואינו משל אלא נזק צער וריפוי ושבת .והמוציא ש"ר נהי שפטור
מ הבושת שהרי קבל דינו מ"מ צרי להודות ולומר ברבי ששקר דיבר על חבירו ומבקש
מחילה מה' י"ז שימחול לו .וא דיבר בכבוד שוכני עפר יבקש מחילה א מכבוד שוכני
עפר כדינו.
והיכא שהתחיל אחד בש"ר והשיב לו זה ג כ ש רע ,אי שו די ביניה  .ואי חילוק
בי ש רע קט לגדול .ולומר ,היכא שהתחיל זה בש"ר קט  ,וזה השיב לו בש"ר גדול כי
אי האד יוכל לכוי  .אבל מ"מ א אחד דיבר ש"ר והשיב לו זה כמה ש רע .אזי מנכי
הש רע בחמימת לבו נגד הש רע של חבירו .ועל השאר יסבול הדי דומיא דשני אנשי
שחבלו זה בזה דפרק המניח )לעיל ל"ג ע"א( .וכפי מה שפרשתי ש סימ כ"ו ,ומ"מ ראוי
להקל עליו במקצת .שהרי התחיל בתחלה.
וא אחד התחיל בש"ר וחזר זה והכה אותו וחזר זה בש"ר אחר .נראה א שכבר כתבתי
א אחד הכה את חבירו וחזר זה ודיבר עליו ש"ר שאי עליו די משו דלביה רתח .היינו
דוקא היכא שלא התחיל בתקלה ,אבל הכא דחזינא שדרכו בכ להוציא ש"ר בלא רתיחת
לבו יש עליו די מוציא ש רע גמור .אבל אחד שהכה לחבירו או שקרא לחבירו ש רע
אפילו א"ל משומד והשני השיב לו ואמר אבי נשתמד והוא משוכני עפר ,צרי מתחילה
השני לסבול הדי כפי מה שיגיע הדי לשוכני עפר כאשר אפרש לקמ  ,ואח"כ יסבול
הראשו דינו כפי הש"ר שחיר אותו או כפי ההכאה והחבלה ,ולא יכול השני לפטור עצמו
במה שהתחיל זה בתקלה ולהתגרות בו מדו כי ריב ריב כו' )משלי כה ט( ,א הוא פשע
לפני אבותיו מה חטאו .ומשה נענש במה שאמר )במדבר לב יא( קמת תחת אבותיכ
תרבות אנשי חטאי ,שאמר לו הקב"ה למשה א ה חוטאי אבותיה אברה יצחק
ויעקב מה חטאו ,כ נמצא באגדת דרבי תנחומא בפרשת ואתחנ )סימ ו'( ,א"כ צא וראה
משה ,שלא פירש שו חטא ולא הזכיר אברה יצחק ויעקב ומסתמא דעתו היה על אבותיה
הרשעי ,מ"מ נענש שלא היה נזהר ודק בלשונו ,ק"ו מי שמפרט החטא והש"ר ומפרט
אבותיו שראוי להענישו.
ונמצא כתוב )מרדכי יומא סימ תשכ"ד( שרבינו גרשו מאור הגולה גזר על זה .ומהר"
החמיר מאוד בדבר מי שפוגע בכבוד שוכני עפר )מרדכי סימ ק"ה( שג"כ מצינו בפרק
נגמר הדי )סנהדרי מד (:שרוח פסקנית אמרה להקב"ה בשעה שאמר הקב"ה ליחזקאל
)יחזקאל טז ג( ל ואמור לישראל אבי האמורי ואמ החתי' א יבואו אברה ושרה,
ויעמדו לפני יאמרו ריב ריב וסוד אחר אל תגל ,והקב"ה הודה כביכול .והוא דר ענוה
ומוסר לאחרי .ותשובתו ,אי יסבול דינו הפוגע בכבוד שוכני עפר ,אבאר לקמ ...
 :á"ñ :ùôðå óåâ é÷æð éðéã ,î"åç :áøä ò"åùוהמכה את חבירו הכאה קלה שאי בה
שוה פרוטה הואיל ואי בה חיוב ממו חייב מלקות מ התורה )כתובות
ש( ,ואפילו )א*( א חבירו התחיל עמו במריבה וחרפו בדברי ואפילו הכהו ,והוא שפסק
להכות ,אבל א לא פסק רשאי להכות אותו כדי להציל עצמו א א"א לו להציל עצמו
בעני אחר ,וא אפשר לו להציל עצמו בהכאה מועטת לא יכהו הרבה )רא"ש טוש"ע סי'
תכ"א( .וכ הרואה אחד מכה חבירו ואינו יכול להצילו מידו א לא שיכה המכה ,מצוה
להכותו כדי להפרישו מאיסור ,אבל א אפשר להצילו מידו בלא הכאה אסור אפילו לדוחפו
א אפשר לשומטו בנחת )מרדכי ש" סי' שפ"ג(.
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)א*( קונטרס אחרו :עיי תוס' ורש"י ב"מ ד ע"א שחזר בו ממ"ש בקידושי ,ומ"ש מהרמ"מ דמותר
להכותו ר"ל לב"ד כדמסיק אי בה די משמע דבב"ד מיירי והרי המכה עובר בלאו חמור ואפ"ה אוסר
מהר" במרדכי סו ב"ק וכ הרא"ש וטוש"ע לא ס"ל להתיר אלא כשא"א להציל בע"א וזה יכול ליל
מאצלו ולא ישמע חרופיו משא"כ באשה רעה השרויה בביתו והכאתה זו היא הצלתו .ע"כ.

mitqep mipeir +

_

* שיטת המאירי בשם י"א הקורא לחבירו רשע יורד עמו לחייו ,הכוונה שמותר לסטרו על לחייו עיי"ש

וצרף לכאן.

* תרמות הדשן פסקים רח ,שנים שחבלו זה בזה אבל השני קטע ידו עם סכין עיי"ש
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]ראשית הסוגיא מובא בפרק ??'[ ...דאיבעיא להו בן מהו שיקיז דם לאביו ,רב מתנא אמר

)ויקרא יט( ואהבת לרע כמו ,רב דימי בר חיננא אמר מכה אד ומכה בהמה מה
מכה בהמה לרפואה פטור א מכה אד לרפואה פטור ,רב לא שביק לבריה למישקל
ליה סילוא ,מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא דילמא חביל
והוה ליה שגגת איסור ,אי הכי אחר נמי ,אחר שיגגת לאו בנו שגגת חנק.
והדתנ מחט של יד ליטול בה את הקו ,ליחוש דילמא חביל והויא לה שגגת
סקילה ,הת מקלקל הוא ,הניחא למא דאמר מקלקל פטור אלא למא דאמר
חייב מאי איכא למימר ,מא שמעת ליה דאמר מקלקל בחבורה חייב רבי
שמעו היא )דף פה (.ורבי שמעו האמר כל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור
עליה.
 ,êåîë êòøì úáäàå :é"ùøלא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריה אלא דבר שאינו חפ
לעשות לעצמו ,àåìéñ .קו ישב לו בבשרו ,àúååë äéì çúôîì .כויה ,להוציא ליחה
ממנה ,éîð øçà éëä éà .לא ליפתח ,שהרי כל ישראל הוזהרו על חבלת חבירו דכתיב )דברי
כה( לא יוסי פ יוסי ,åàì úââù .כשאי מתכוי הוי שגגה באיסור שזדונו לאו בעלמא,
דקיל ,ãé ìù èçî .היא מחט קטנה שתופרי בה בגדי ,ניטלת בשבת ליטול בה את הקו,
ומשו דקתני לה להל במסכת שבת בפרק כל הכלי )קכב (:גבי ושל שקאי לפתוח בו
את הדלת ,קרי ליה להא קטנה מחט של יד ,ìéáç àîìéã .ועביד חבורה בשבתì÷ì÷î .
 ,àåäוכל המקלקלי פטורי בחלול שבת ,דמלאכת מחשבת כתיב ,ואי מחייב אמקלקל
אלא ר' שמעו  ,ומקלקל בחבורה ר' שמעו נמי לא מחייב אלא במתכוו לכ דהוי צרי
לחבלה ,אבל הנוטל קו אי צרי לחבלה וברצונו לא יחבלäéì úéà ïåòîù 'øå (.äô óã) .
 ,äéìò øåèô äôåâì äëéøö äðéàù äëàìîבפרק המצניע )שבת צג (:גבי המוציא את המת
במטה.
 :íù ïéøãäðñ :ó"éøואלו ה הנחנקי המכה אביו ואמו וכו' :גמ' ,איבעיא להו ב מהו
שיקיז ד לאביו ואסיקנא רב פפא לא שביק ליה לבריה למישקל סלווא מר בריה
דרבינא לא שביק לבריה למיפתח כוותא מ"ט דילמא חביל והוה ליה שגגת איסור.
... :äðëñä ïéðò ,ùåçéîä øòù :íãàä úøåú ï"áîøבפרק החובל )פה (.תנא דבי ר'
ישמעאל ורפא ירפא מכא שניתנה רשות לרופא לרפאות.
פירוש שמא יאמר הרופא מה לי בצער הזה שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג,
לפיכ נתנה לו תורה רשות לרפאות.
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וקשיא לי הא דתניא בתוספתא )ב"ק פ"ט( רופא אומ שרפא ברשות ב"ד והזיק ה"ז גולה,
אלמא עונש שוגג יש בדבר ,ויש לומר הכי ,הרופא כדיי מצווה לדו  ,וא טעה בלא הודע
אי עליו עונש כלל ,כדאמרינ )סנהדרי ו (:שמא יאמר הדיי מה לי בצער הזה ת"ל עמכ
בדבר המשפט אי לדיי אלא מה שעיניו רואות ,ואעפ"כ א טעה ונודע לב"ד שטעה
משל מביתו על הדרכי הידועי בו ,ואע"ג דהת א ד ברשות ב"ד פטור ,א כא
מדיני אד פטור מ התשלומי אלא שאינו פטור מדיני שמי עד שישל הנזק ויגלה על
המיתה ,הואיל ונודע שטעה והזיק או המית בידי .וכ אמרו בתוספתא דב"ק )פ"ו ה"ו(
גבי פטורי מדיני אד וחייבי בדיני שמי ,רופא אומ שריפא ברשות ב"ד פטור מדיני
אד ודינו מסור לשמי ,ומ"מ בלא הודע שלו אינו חייב כלו כמו שהדיי פטור לגמרי
בי מדיני אד בי מעונש שמי ,והוא שיזהר כמו שראוי ליזהר בדיני נפשות ולא יזיק
בפשיעה כלל .56
 ìביאור "נתנה רשות לרופא לרפאות"

ומסתברא דהא דאמרינ נתנה תורה רשות לרופא לרפאות ,לומר שאינו אסור משו חשש
השגגה ,א"נ שלא יאמרו הקב"ה מוח והוא מרפא ,שאי דרכ של בני אד ברפואות אלא
שנהגו ,כעני שכתוב )ד"ה ב' ט"ז( ג בחליו לא דרש את ה' כי א ברופאי .אבל האי
רשות רשות דמצוה הוא ,דמצוה לרפאות ובכלל פקוח נפש הוא.

כדתנ מאכילי אותו ע"פ בקיאי ,ותניא )יומא פג (:מי שאחזו בולמוס מאכילי אותו ע"פ
בקיאי דבש וכל מיני מתיקה מפני שהדבש וכל מיני מתיקה מאירי את העיני ,וכל אלו
על פי בקיאי מאכילי אותו ,שא היתה אישתא צמירתא בבולמוס שלו והאכילוהו דבש
הרי אלו הורגי אותו .ותנ נמי )פד (.החושש בפיו מטילי לו ס בשבת ,וכ רבינא )פסחי
כה (:דשיי ליה לברתיה בגוהרקי דערלה משו אישתא צמירתא ,וכ בכל מתרפאי חו
מעצי אשרה ,כל בדרכי של מלאכת הרפואות עושי אות  ,ואי אפשר לדעת אות אלא
ע"פ אותה חכמה .וכ עי שמרדה מותר לכוחלה בשבת ,מלאכת הכוחלי משערי הקלורי
של רפואות היא ,והואיל ומחללי שבת ברפואות ש"מ בכלל פקוח נפש ה  ,ופקוח נפש
מצוה רבה היא ,הזריז בחכמה זו משובח והנשאל מגונה והשואל שופ דמי ,וכ"ש
המתיאש ואינו עושה .וש"מ כל רופא שיודע בחכמה ומלאכה זו חייב הוא לרפאות ,וא
מנע עצמו ה"ז שופ דמי 57
 ìאין לחוש לטעות כשמכוין למצות רפואה ,אבל רפואת אביו חמור יותר

וקשיא לי הא דגרסינ בפ' אלו ה הנחנקי )פד (:איבעיא להו ב מהו שיקיז ד לאביו,
רב מתנה אמר ואהבת לרע כמו ,רב דימי בר חנניה אמר מכה אד ומכה בהמה מה
מכה בהמה לרפואה פטור א מכה אד לרפואה פטור .רב פפא לא שביק ליה לבריה
]למשקל ליה סילוא מר בריה דרבינא לא שביק ליה לבריה[ למפתח ליה בועיה דלמא חביל
ביה והוי לי' שגגת איסור ,אי הכי אחר נמי אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק ,הדי הוא
סוגיא דהת.

והשתא תמיהא לי א כ לא יתעסק בקי ברפואות כלל ,דלמא טעי וה"ל שגגת סיי .ועוד
מ"ש ב בהקזה דאביו ומ"ש אחר בהקזה דחבריה ,דהת נמי דלמא מזיק לי' ,שכמה דברי
 .56אחרונים דנו להבין דבריו :ישועות ישראל )קוטנא( חו"מ סי' כ"ה עי"מ סק"ג ,אור שמח רוצח פ"ה ה"ו,
אמרי בינה הל' דיינים סי' ל' ,מרגליות הים ?? ,גשר החיים ח"ב סי' א' תשובת הגרש"ז אורבך ז"ל ,וע"ע בדברי

התשב"ץ נעתקו לקמן בסמוך[...

 .57צ"ע למה פשע יהיה פטור ואע"פ שהרמב"ן כתב שרופא שעושה לשם רפואה פטור אבל פשע למה יפטר?

עיין מגיה למאירי.
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של סכנה תלוי בהקזה .ועוד א נחוש לרופא ,א החולה יחוש לעצמו ,שא מרפאי
אותו בסממני והוא אוכל  ,בכוס של עיקרי ושתה אות  ,שמא טעו בחולי או ברפואה
ונמצא שהמית את עצמו ,שטעות של רופאי ס המות הוא ,ונמצא שא החולה עצמו
בא לבית הספק.
 ìאסור לבן רק היכא דאיכא אחריני ,ובשבת משום דאפשר לחכות עד מוצ"ש

וי"ל כיו שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות ומצוה נמי היא דרמיא רחמנא עליה ,אי לו
לחוש כלו ,שא מתנהג ברפואות כשורה לפי דעתו אי לו בה אלא מצוה ,דרחמנא
פקדיה לרפויי ,וליביה אנסיה למטעא .אבל ב אצל אביו כיו דאיכא אחריני למשקל ליה
סילוא ולמפתח ליה בועיה ,לא שבקינ לב למעבד הכי ,דלא ליהוי מעייל נפשיה לספקא
דחיוב מיתה .וכ הא דאקשינ עלה מהא דתנ מחט של יד ליטול בה את הקו ליחוש
דלמא חביל ביה והוי ליה שגגת סקילה ,הת נמי משו האי טעמא הוא דכיו דלאו סכנה
היא ולאו חולי הוא כלל הוה ליה למשבקיה עד מוצאי שבת דלא ליעול לספק חילול שבת.
ולהאי טעמא גבי הקזה כיו דחבלה גופה לרפואה היא ,מותר לב להקיז ד לאביו ,דבנו
ואחר שוי ה בכ .א הקזה זו רפואה היא לו ,לשניה מותר ולשניה מצוה .וא טעו
והמיתו ,לשניה עונש שגגת מיתת ב"ד .ועובדא דרב פפא ומר בריה דרבינא לא פליגי
אפשטא דבעיא דפשטו רב מתנא ורב דימי להתירא.
אבל רבינו הגדול ז"ל כתב איבעיא להו ב מהו שיקיז ד לאביו ואסיקנא רב פפא לא
שביק ליה לבריה למשקל ליה סילוא וכו' .ואפשר לומר כ  ,דאע"ג דמכה אד לרפואה
פטור ,ומצוה דואהבת לרע כמו הוא ,אפ"ה כיו דאיכא אחרינא לא שבקינ לברא למעבד
הכי ,דלמא חביל ביה טפי ממה שהוא בדר הרפואה והוה ליה שגגת חנק ,אבל למיתה
לא חיישינ לא בב ולא באחר ,משו דעל כרחו הצריכ הכתוב לרפאות ואי ל ברפואות
אלא ספק סכנה ,מה שמרפא לזה ממית לזה.
וזו שאמרו )קדושי פב (.טוב שברופאי לגיהנ ,לגנות דרכ של רופאי בפשיעות וזדונות
שלה נאמר ,אבל לא שיהא חשש איסור בדבר ,כדר שאמרו ש נמי טוב שבטבחי
שותפו של עמלק ,הא אלו נהג עצמו כשורה כל שכ שהוסי זכות לעצמו שאומנותו
אומנות לסטי ולא למד ממעשיה.
והת תנ )נדרי לח (:המודר הנאה מחבירו נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב ומרפאהו
רפואת נפשות אבל לא רפואת ממו  ,והוינ בה כי קתני רפואת נפשות בחנ רפואת ממו
בשכר ליתני הכי ומרפאהו בחנ אבל לא בשכר ,אלא רפואת נפשות גופו רפואת ממו
בהמתו ,ואתמר עלה בירושלמי שאפילו יש לו מי שירפאנו מותר לזה לרפאותו שלא מ
הכל אד זוכה להתרפאות ,אלמא מצוה דרמיא עליה עבד ,והשבת אבידה דגופו היא.
 ìדוקא כשבקי ושאין רופא גדול ממנו

אלא מיהו דוקא בבקי וביודע בחכמה ובמלאכה זו ,ושאי ש גדול ממנו ,אבל כל שאינו
יודע בטיב מלאכה זו לא יהא לו עסק בה .וכ א יש ש גדול ממנו אסור לו להתעסק
בה כלל ,ק"ו משאר דיני והוראות שבתורה ,דהאי יורה בספק נפשות במקו שיש גדול
ממנו ,וא נתעסק בה כלל שופ דמי הוא וב גיהנ הוא בודאי ,וא ריפא שלא ברשות
ב"ד והזיק חייב בתשלומי בבקי ,וכ"ש אחר ,שאי ב"ד מרשי למי שאינו בקי .עוד בענין
הנ"ל בשו"ת תשב"ץ >?<
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 :éøéàîהחובל בחבירו לרפואה כגו שחת לו אבר או בשר לרפואה פטור ,א על פי
שפשע  58בו והזיק ,ואי צרי לומר בבהמה ,ולא עוד אלא באביו ואמו פטור
בדיעבד אלא שלכתחלה אסור לו .מעתה ב לא יקיז ד לאביו לכתחלה ולא יטול קו
התחוב בבשרו ולא יפיס לו מורסא וכיוצא באלו מחשש חבורה ,וא עשה לכונת רפואה
פטור ,ודברי אלו דוקא בשיש אחר לעשות אבל א אי ש אחר וה מסתכני או
מצטערי עושה ברשות לכתחלה ומצוה עליו לעשות.

>¯<·Ú

מחט של יד והיא מאות שלנו העשויות לתפירה מותר לטלטלה בשבת ליטול בה את הקו
ולמדת לפי דרכ שנטילת הקו בשבת מותרת וא על פי שאפשר שיבא לידי חבלה והרי
חובל חייב במקו קלקלה מ"מ מלאכה שאי צריכה לגופה פטור עליה ,ולשטת גדולי
המחברי שחייבו במלאכה שאינה צריכה לגופה יראה לפרש דבר זה לדבריה מפני שהוא
מקלקל ולא אמרו בחיוב חובל במקו קלקלה אלא במתכוי להזיק מתו כעסו שהוא נמצא
כמתק אצל יצרו הרע ומ"מ במקומה כתבנו מה שיש לדו על דבריה.
 :ï"øä éùåãéçרב ]פפא[  59לא שבק לבריה למשקל סילויא .משמע ודאי דר"פ לא
פליג אהקישא דלעיל דמוכחינא מינה דמה מכה בהמה לרפואה פטור
והיינו פטור ומותר א מכה אד פטור דהיינו פטור ומותר ,דר"פ לאו בגוונא דפלוגתא
קאמר למילתיה ,הילכ הקזת ד מותרת לאביו ,וכ"ת ניחוש לשגגת חנק דדלמא לא תהיה
רפואה לאביו ,א"כ א לאחר נמי יהא אסור להקיז דשמא יהרגנו ויהיה שגגת סיי שפעמי
רבי יקרה שהקזה אחת תמית החולה כשהיא בטעות ,ולא בהקזה בלבד איכא ספק הרג
אלא בכל דבר של רפואה יש ל לומר כ שכול ה סכנה לחולה שאפשר שס זה א
יטעה הרופא בו ימית החולה ,אלא ע"כ אית ל למימר שהרופא המומחה כשיטעה ברפואותיו
אינו שוגג אלא אנוס שברשות הוא מרפא כדאמרינ בפרק החובל )פה (.שנתנה רשות לרופא
לרפאות ואי לו אלא מה שעיניו רואות כדאמרינ בדיי שטעה דליביה אנסיה ,וא"כ המקיז
את חבירו בהסכמת הרופא פטור ומותר אע"ג דאיכא שגגת הרג ,אביו נמי א מקיזו
לרפואה אע"ג דאיכא שגגת חנק שרי ,וטעמא דרב ]פפא[ דלא הוה שביק לבריה למשקל
סילוא ולמפתח כוותא דלמא חביל ה"ט דשמא יעשה חבורה לאביו ללא צרי שיחשוב
ליטול הסילוא ויחבלוהו במקו אחר אבל הקזה לרפואה מותר כמו שמותר להקיז לאחר,
אבל אפשר לאסור להקיז לאביו מההיא טעמא דסילוא שלפעמי יטעה בהקזה ולא יכוי
בווריד ויעשה חבורה שלא לצור ואיכא שגגת חנק אבל לאחר דליכא אלא שגגת לאו
מותר ,וזהו דעת הריא" ז"ל ונכו הוא,
ושגגת לאו דאמרינ דמותר פי' בתוספות שהוא דבר שאי מתכוי ומותר באסור לאו
כדאמרינ לגבי כלאי )כלאי פ"ט מ"ה( מוכרי כסות מוכרי כדרכ  ,אבל באיסור מיתה לא
הותר דבר שאי מתכוי  ,ואע"ג דהותר דבר שאי מתכוי באיסור מיתה דהיינו איסור שבת
דאיכא סקילה ה"ט משו דמלאכת מחשבת אסרה תורה ,והיינו דאמרינ לעיל פרק ד'
מיתות )סב (:חומר בשאר מצות מבשבת דבשאר מצות שוגג בלא מתכוי חייב משא"כ
בשבת ,ואע"פ שפי' ש לעני חלבי ועריות מפני שכבר נהנה מ"מ אי רציחה יוצאה מ
60
הכלל שהרי חייב עליה התורה גלות אלא דהת לא מיירי אלא בדבר ששגגתו חטאת ,

 .58עוד בענין רופא שטעה והזיק או המית בשו"ת תשב"ץ ח"ג סי' פ"ב לקמן >??< עיי"ש ,.ועוד??.

 .59כנראה שכן צ"ל כמש"כ אח"כ ועיין גירסת רבינו דוד כאן ובדברי המו"ל הרב ליפשיץ בהערותיו שם.
 .60בביאור דבריו עיין רבינו דוד כאן בהערה  == 89לסכם מה שכותב!!
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ולפי פי' זה קשה מאי קושיא דמחט של יד דאי הוי דבר שאי מתכוי הא אמרינ דבשבת
מותר משו דמלאכת מחשבת אסרה תורה ובשאר חייבי מיתות חייב ,ואי הוה פסיק רישיה
ומ"ה קא מקשה דהוי איסור לגבי שבת א כ אפילו שגגת לאו נמי כי הוי פסיק רישיה
אסור,
אלא נראה שהטע הנכו דשגגת לאו מותר מפני שלא מצינו שענש הכתוב כלל ואפשר
דאפילו בדיני שמי אינו מתחייב שאי ל לומר שעשה איסור כשהכניס עצמו לבית הספק
שזה לטובה היתה כונתו לרפאות את חבירו ,אבל בבנו ודאי אי אומרי כ שאפשר לו
לעשות ע"י אחר והאחר ראוי לו ליכנס לבית הספק יותר ממנו מפני שאיסורו יותר קל
אבל בנו אפשר שיטעה בנטילת הקו ויחבול באביו ויהיה שגגת חנק ,וכ בשבת א היה
בנטילת הקו שיכול לבא לידי איסור סקילה אסור ליטלו בשבת ולהמתי עד מחר וזהו
כוונת רש"י ז"ל בפירושיו.
מא שמעת ליה מקלקל בחבורה חייב ר' שמעו  .ודאי הא לא שמעינ ליה לר' שמעו
בהדיא דאמר הכי בכולה שבת ,אלא דאיהו ס"ל דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה
וא"כ למאי איצטרי למישרי מילה בשבת הא אינה צריכה לו לגו הערלה ,אלא ודאי
משו דס"ל דמקלקל בחבורה חייב.
 :ñ àúìéàù íéèôùî úùøô :úåúìéàùשאילתא :דאסר ליה לאיניש לצעורי אבוה
ואמיה ומ דלייט אבוה ואימי' חייב קטלא ...ומא דמחי אבוה ואימיה
דיניה בחנק כדתנ ואלו ה הנחנקי מכה אביו ואמו ,ומנל דכתיב מכה אביו ואמו מות
יומת וכל מיתה האמורה בתורה סת אינו אלא חנק ,וממאי דהאי מכה ממחה הוא דילמא
עד דקטיל ליה מקטל לא מדכתיב מכה איש ומת וכתיב והכהו ומת והכא לאו קאמר מיתה
הווי הכאה סת וכל היכא דאיכא הכאה סת הכאה דלאו מיתה הוא ,והני מילי דעביד
ביה חבורה דמפיק ד ואי לא לא מיחייב קטלא ,ומנל דכתיב ומכה נפש בהמה ישלמנה
מה מכה בהמה עד דעביד בה חבורה דכתיב ומכה נפש בהמה מכה אביו נמי עד דעביד
ביה חבורה מתקי לה רבי ירמיה אלא מעתה הכישה באבני הכי נמי דלא מיחייב ,אלא
אמר רבי ירמיה א אינו עני לנפש בהמה דכי נמי הכישה באבני חייב תנהו עניי לאביו
ולאמו.
בר צרי ,מהו למעבד ביה חבורה לרפואה כגו למישקל ליה דמא ומתעקר ליה שיניה
כיו דלא לצעוריה קא מכוי שפיר דמי או דילמא זמני דעביד ביה טפי ממאי דמתבעי
ואתי לידי איסורא.
ת"ש דאיבעיא להו ב מהו שיקיז ד לאביו ,רב מתנה אמר ואהבת לרע כמו ,רב דימי
בר חנינה אמר מכה אד ומכה בהמה מה מכה בהמה לרפואה פטור א מכה אד לרפואה
פטור ,רב פפא לא שביק ליה לבריה למישקל ליה סילווא ,מר בריה דרבינא לא שביק ליה
לבריה למפתח ליה בותא דילמא אתי למעבד ביה חבורה וקא חטי בשוגג ,אי הכי חבירו
נמי ,חבירו שגגת לאו בעלמא הוא ולא גזרו רבנ  ,אבל האי שגגת חנק .אלא הא דתניא
נוטל מחט של יד ליטול בה את הקו ,היכי שקלינ בה קו בשבת ניחוש דילמא אתי
למעבד ביה חבורה והווי שגגת סקילה ,הת מיקלקל הוא ,הא ניחא למא דאמר מקלקל
הוא בחבורה פטור אלא למא דאמר מקלקל בחבורה חייב מאי איכא למימר ,מא שמעת
ליה דאמר מקלקל בחבורה חייב רבי שמעו הוא ור' שמעו שמעינ ליה דאמר מלאכה
שאינה צריכה לגופה פטור עליה.
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אלמא א על גב דמדאוריתא שרי חיישינ דילמא אתי למעבד חבורה ,וכ אמרינ האב
שמחל על כבודו כבודו מחול הני מילי כבודו אבל הכאתו וקללתו לא .61

r"ey sqei zia m"anx
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 :æ äëìä 'ä ÷øô íéøîî 'ìä :í"áîøהמקיז ד לאביו או שהיה רופא וחת לו בשר
או אבר פטור ,אע"פ שהוא פטור לכתחילה לא יעשה או להוציא סלו מבשר
אביו או אמו לא יוציא שמא יעשה חבורה ,במה דברי אמורי כשיש ש אחר לעשות,
אבל א אי ש מי שיעשה אלא הוא והרי ה מצטערי הרי זה מקיז וחות כפי מה
שירשהו לעשות.
 :àîø ïîéñ äòã äøåé øåèá :óñåé úéáלפיכ היה לאביו קו תחוב בבשרו] ...לשו
הטור[ ,כל זה דברי הרמב" בפרק ה' מהלכות ממרי )ה"ז( ,וטעמו מדגרסינ
בריש פרק הנחנקי )פד (:איבעיא להו ב מהו שיקיז ד לאביו ...ומשמע ליה להרמב"
ז"ל דרב מתנא ורב דימי להיתרא פשטוה ופטור דאמר רב דימי פטור ומותר הוא דומיא
דפטור דאמר במכה בהמה ,ועובדא דרב ודמר בריה דרבינא לא פליגי אפשטא דרב מתנה
ורב דימי דפשטוה להיתרא ,דרב ומר בריה דרבינא כיו דהוו משכחי אחריני דלעבדו להו
לא שבקי לברייהו למיעל לבית הספק אבל אי לא הוו משכחי מא די עביד להו שבקי
לברייהו וכדפשטוה רב מתנא ורב דימי.
אבל הרי" והרא"ש כתבו כלשו הזה :איבעיא להו ב מהו שיקיז ד לאביו ואסיקנא רב
פפא לא שביק לבריה למישקל סלוא מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא
]עכ"ל[ ,נראה מדבריה שה סוברי דעובדא דרב ודמר בריה דרבינא פליגי על פשיטותא
דרב מתנא ורב דימי ,וקיימא ל כרב ודמר בריה דרבינא .וכ"כ רבינו ירוח )נ"א ח"ד טו
ע"ד( בש הרי" שאי הב מקיז ד לאביו .62

 :â óéòñ àîø ïîéñ :äòã äøåé ò"åùהיה קו תחוב לאביו ,לא יוציאנו ,שמא
יבא לעשות בו חבורה .וכ א הוא מקיז ד ,או רופא ,לא יקיז
ד לאביו ולא יחתו לו אבר ,א על פי שמכוי לרפואה.

>¯<ÂÚ

הגה :בד"א ,בשיש ש אחר לעשות .אבל א אי ש אחר לעשות והוא מצטער ,הרי הוא
מקיזו וחות לו כפי מה שירשוהו לעשות) .ג זה בטור ורמב" פ"ה מה' ממרי(.
 ìבענין רופא שהמית או הזיק בשוגג  /עיין לעיל רמב"ן בתורה האדם עוד בענין זה

 :á"ô ïîéñ â"ç :õ"áùú ú"åùבעני מטמא טהרותיו של חבירו ...ובתוספתא דגיטי
תניא :בראשונה היו אומרי המטמא המדמע חזרו לומר א המנס
שוגג פטור מזיד חייב מפני תקו העול ,הכהני שפגלו במקדש מזידי חייבי שוגגי
פטורי  ,רופא אומ שריפא ברשות ב"ד והזיק שוגג פטור מזיד חייב מפני תקו העול,
המחת את העובר במעי אשה ברשות ב"ד והזיד שוגג פטור מזיד חייב מפני תקו העול
ע"כ לשו התוספתא...
 .61דלא כמנחת חינוך עיין כאן העמק שאלה וכבר עמד בזה בברכי יוסף יו"ד סי' ר"מ.
 .62עיין ב"ח חולק על ב"י ומציע פירוש אחר עיי"ש באורך ולהביא תמצית דבריו[==...

>¯<ÊÚ
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ולכאורא הוה משמע דפטור שוגג ברופא אומ ובמחת העובר הוי מפני תקו העול
וחיוב מ הדי אפילו למ"ד היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק דהני היזק ניכר נינהו ומ
הדי חייבי אפי' בשוגג דקי"ל אד מועד לעול בי שוגג בי מזיד כדאיתא בפ"ק דב"ק
)ג (:וכ בפ"ב )כו ,(.אלא שפטרו שוגג מפני תקו העול לרופא אומ ועושה ברשות ב"ד,
שא לא נפטרנו בשוגג אתי לאמנועי מלרפאת וכבר נתנה התורה רשות לרופא לרפאת
כדאיתא בפ' החובל )פה (.ובפרק הרואה בברכות )ס .(.ומשו הכי אמרו בתוספתא דב"ק
רופא אומ שריפא ברשות ב"ד והזיק פטור מדיני אד ודינו מסור לשמי ,והיינו כשהזיק
בשוגג ,כי היכי דלא תיקשי ההיא תוספתא אחריתי דגיטי דתני הת דבמזיד חייב בדיני
אד ,זה נראה לפרש בההיא תוספתא דגיטי .

אלא דקשיא ל פורתא לדיד דקי"ל כרבי יוחנ במטמא טהרות דחיובו הוי משו תקו
העול ופטורו מ הדי  ,וברופא אמרינ איפכא דפטורו הוי מפני תקו העול וחיובו מ
הדי כדעתי' דחזקיה במטמא טהרות .ואיכא למימר דהא לא קשיא ,דהא כדאיתא והא
כדאיתא ,ומשו הכי לא חשו בגמרא למפר מינה לר' יוחנ ולתרצה.

ובתוספתא דב"ק תניא רופא אומ שריפא ברשות ב"ד והזיק פטור אבל יותר מ הראוי לו
חייב ,ונראה שזה הוא פירוש שוגג ומזיד שא עשה הראוי לו והזיק פטור דה"ל שוגג א
לא נעשית מלאכ' כראוי בשגגתו וזהו מפני תקו העול דמ הדי היה ראוי לחייבו דאד
מועד לעול ודינו מסור לשמי וא עשה יותר מ הראוי לו הוי מזיד וחייב .וחייב כדי
חובל.

ולעני רציחתו אמרו בתוספתא דמכות :רופא אומ שריפא ברשות ב"ד והרג ה"ז גולה
וזהו כשעשה הראוי לו אבל א עשה יותר מ הראוי והרג אינו גולה דמזיד הוא ואי מזיד
גולה א אינו מתחייב מיתה וכגו שלא התרו בו וכדאיתא בפרק אלו ה הגולי )ח (.וש
בגמ' הזכירו הרב הרודה את תלמידו והאב המכה את בנו ושליח ב"ד שאינ גולי משו
דהת במצוה קא עסיקי .ותימא שהרי הרופא ג"כ במצוה קא עסיק דהא אבידת גופו היא,
ואיכא לאפלוגי בינייהו כדמוכח הת.
והרמב" זל"הה כתב בספר תורת האד שזה לא נאמר אלא כשידע שטעה והזיד או המית
בידי אבל בלא הודע שלו אינו חייב כלו בי בדיני אד בי בדיני שמי דומה לדיי
שאי לו אלא מה שעיניו רואות אלא שא יודע טעותו משל על הדרכי הידועי.

העולה מזה הוא כי רופא אומ ונתנו לו רשות ב"ד לרפאת וטעה והזיק והכירו טעותו
רופאי אחרי אומני חייב הוא בי בשוגג בי במזיד מ הדי כדי חובל וא הרגיש
יש לו די רוצח וא לא טעה ועשה הראוי לו לעשות אלא ששגג בפשיעתו וחבל פטור
מפני תקו העול ודינו מסור לשמי וא הרג גולה וא עשה יותר מ הראוי לו הוי מזיק
ורוצח ומשל ונהרג עליו א התרו בו וא לא התרו בו דמו מותר לגואל הד והש ית
חלקנו ע המצליחי באומנת ויצילנו משגיאות אמ .

ונראה כי פי' רופא אומ הוא רופא החבורות במלאכת היד ששגגתו וזדונו היא חבלה
ורציחה בברזל שהעידה התורה שאפילו מחט אינו צרי אומד כמו שנזכר בגמרא )סנהדרי
עו (:והיא דברזיה מברז ,ולשו אומ הוא המחת בברזל כמו המל שנקרא אומ בגמרא
כדאמרינ )שבת קלג (:האי אומנא דלא מיי ,אבל רופא חולי במשקי ובמשלשליות
ובמרקחות ובמרחצאות והנחות אינו נקרא רופא אומ אלא רופא סת ואינו בכלל זה שאינו
בא לידי חבלה להתחייב בניזקי  ,וא שגג או הזיד והמית או הוסי מכאוב על מכאובי
החולי ונתכוו לרפאת ולא נתכוו להזיק פטור הוא א מדיני שמי ,שאי לו אלא מה
שעיניו רואות ,אלא שאי לו לדבר בפני מי שגדול ממנו בחכמה כדי די ולא לסמו על
נסיונותיו וע"ז אמרו )קדושי פב (.טוב שברופאי לגיהנ כמ"ש טוב שבטבחי שותפו
של עמלק וכ"כ הרמב" ז"ל ,אבל א נהג כראוי וכשורה שכרו מרובה לשמי שאומנותו
אומנות לסטי ונזהר בה ,כ נ"ל.
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 ìחובל באביו ואמו לשם רפואה

íà åìéôàã èåùôå .øåèô äàåôøì äøåáç åá äùåò íàå [ä] :ä úåà íù :êåðéç úçðî
,øçàá øùôà íà õå÷ åãéî ç÷éì øåñàå .ììë äøåúä äøñà àì äàåôøìã ,äöåø åðéà áàä
é"á ïééòå ,äøåáç íäá ùéù úåàåôø øàù ïëå ,êøåöì àìù ââåùá äøåáç äùòé àîìãã
ïåùìá ïééòå .[ìáåçä ÷øôá ä"ã äðëñä øòù íãàä úøåúá] ï"áîøä íùá à"îø 'éñ ã"åé
äøåàëìå ,úåùòì åäùøéù äî éôë êúåçå æé÷î äæ éøä 'åëå øçà íù ïéà íà ,æ"ä ïàë î"øä
äåöîå ,øçà ùéàá åîë ,ììë øåñéà ïéà äàåôøì éåäã ïåéë î"î ,åúåà äùøî ïéà íà óà
.íù ï"áîøá ïééò ,äöåø åðéà íà óà àëéà

mitqep mipeir +

_

 ìפוסקי זמננו בענין רופא או חובש שרוצה לעשות טיפול רפואי לאביו

עיין גשר החיים ח"ב סי' א שנשאל בעשיית חבלה לאב ואם לשם רפואה ,לתת זריקות לאמו ,או להעמיד
עלוקות המוצצות דם ,ומביא תשובות הרבנים הנוטות להתיר במקום צורך :הרב י"א הרצוג ,הרב צ"פ
פרנק ,והגרש"ז אוירבך ,וע"ע מנחת יצחק ח"א סימן כז ,שבט הלוי יו"ד סי' קי"ב ,באר משה ח"ג סימן

פב ,חלקת יעקב ח"ג סי' י"א ,קנין תורה ח"א סי' צ"ד.

 ìתספורת לאביו

בקובץ "צהר" )דבורקס ,ג-ד עמ' פט( במאמרו של הג"ר אלחנן פרץ שליט"א מביא בשם מושב זקנים על

התורה פרשת קדושים שאסור לבן לספר את אביו שמא יעשה בו חבורה כמו בענין הוצאת קוץ ,וכן
ב"לקט יושר" כתב לאסור .והג"ר פרץ צדד לענין מעשה להקל א( בזמן חז"ל גילוח הראש היה בסכין

אבל בזמננו חשש חבלה הוא רחוק ב( במקום שאין אחר הרמ"א מתיר ג( לפי מנ"ח מהני מחילה של

האב ,עיי"ש .וע"ע "שבט הקהתי" ח"א סי' ר"ס שנשאל בשאלה זו והביא משו"ת הצל"ח סי' ל' ועוד

והעלה להתיר כנ"ל.

רופא המתלמד האם מותר לו לעשות ניתוחים מחשש חבלה יתירה

ב"נשמת אברהם" )להר"ר אברהם-סופר ,מהד"ב ח"ד הלכות חובל בחבירו חו"מ ת"כ אות א( מביא

משו"ת ציץ אליעזר )חי"ד סי' לה ,וסי' פד-פה( שאסור לרופא מתמחה לבצע ניתוח תחת הרדמה הכללית

בהיות וגורם להמשכת זמן ההרדמה ויכול לגרום נזק לחולה .והגרש"ז אורבך כתב במכתב :במקום דלא
שכיחי נכרים ואם יהודים לא יתמחו מנין יהיו רופאים ,לכן אם החולה לא דורש מומחה תלינן דמסתמא

לא קפיד.

ובענין לקיחת דם ע"י סטודנט מתמחה ,דן אם שייך היתר של אינו מתכוין לחבול )ציץ אליעזר( ומצד
שני י"ל דההיתר של אינו מתכוין הוא רק במה שנוגע לאיסור לשמים ולא בחובל ומזיק .ובסוף כתב

)בשם הגרשז"א( כיון שכך נהוג בכל בתי החולים ,מעיקרא נכנסים אדעתא דהכי ואין צריך בנטילת

רשות.

 ìאם מהני מחילת האב :עיין לעיל בפרק ?? נתן רשות להכותו ?????

 ìרופא שהזיק וחבל יותר מדאי ,סתירות בתוספתא עיין רמב"ן תשב"ץ >?< ,אמרי בינה דיינים סי' ל',
ישועות ישראל חו"מ סי' כ"ה סק"ג ,אור שמח רוצח פ"ה ה"ו ,מגיה למאירי סנהדרין פה ומגיה לרבינו
דוד סנהדרין שם )הרב ליפשיץ(...

 ìאחר שגגת לאו :גרש"ז אורבך ז"ל בתשובה לרב לאו ,קובץ שיעורים "חומרא דרבנן" עיי"ש.

 ìמילה שלא במקום מצוה אסורה משום חובל שלא לצורך ואיסור לא יוסיף

דנו אחרונים במילה שלא במקום מצוה שעושה חבלה שלא לצרוך ויעבור בלא יוסיף .עיין "פנים יפות"

)פרשת לך לך( שכתב שלכן לא מל אברהם אבינו את עצמו מקודם אף שקיים כל התורה משום שב"נ
מצווה על איסור חבלה מפסוק אך את דמכם לנפשותיכם ,וגם אשה למ"ד דבת מילה היא נתמעטה רק
ממצוות האב על הבן אבל היא בכלל מצות המול לכם כל זכר דאלת"ה לא הוי רשאי לעבור על מצות

חובל.

>¯<‰Ú
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ובחידושי חתם סופר )שבת קלג (:בדין שאסור לחזור על ציצין שאינן מעכבין המילה אם פירש מהמילה,

ולדעת הרמב"ם הוא גם בחול ,ומסביר על פי הגמ' סנהדרין )פה( דבאחר יש שגגת לאו אם מוסיף
בחבלה שלא לצרוך ,וכתב" :אם כן ה"נ נהי גדול המל עצמו וחוזר על ציצין שאינם מעכבים לא שייך

חובל בעצמו משום דבעי לקיומי בנפשיה זה אלי ואנוהו ,מ"מ האב אינו רשאי לחבול בבנו קטן יותר
ממה שהוא עיקר המצוה או בלא פירש אבל משפירש עובר בלאו משום חובל בחבירו ,עיי"ש עוד .וכ"כ
לבאר דעת הרמב"ם ב"אמרי בינה" דיני שבת סוף אות ל' עיי"ש.
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 +פרק טז :הכאת מצוה _
אב לבנו ,רב לתלמידו ושליח ב"ד

 ìבגמ' מכות ח מבואר דהמכה הכאת מצוה אינו גולה .שלש מקרים מוזכרים שם :אב לבנו ,רב לתלמידו
ושליח בית דין .הבאנו קודם את סוגיית הגמ' עם המפרשים הכוללים כל הג' ציורים .אח"כ ריכזנו דינים
פרטיים של כל ציור ביחד .וגם סוגיית הגמ' במו"ק בענין מכה בנו גדול והמפרשים בזה ====
====================.

 ìהכאת מצוה לענין גלות

.g zekn
 :(.ç óã) äðùîזרק את האב לחצרו והרג א יש רשות לניזק ליכנס לש גולה וא לאו
אינו גולה שנאמר ואשר יבא את רעהו ביער מה היער רשות לניזק ולמזיק ליכנס לש א כל
רשות לניזק ולמזיק להכנס לש יצא חצר בעל הבית שאי רשות לניזק )ולמזיק( ליכנס לש.

אבא שאול אומר מה חטבת עצי רשות א כל רשות ,יצא האב המכה את בנו,
והרב הרודה את תלמידו ,ושליח ב"ד .63

... (:ç) :àøîâא"ל ההוא מרבנ לרבא ממאי דמחטבת עצי דרשות דלמא מחטבת
עצי דסוכה ומחטבת עצי דמערכה ואפ"ה אמר רחמנא ליגלי ,א"ל כיו דא מצא
חטוב )אינו חוטב( לאו מצוה השתא נמי לאו מצוה  .64איתיביה רבינא לרבא יצא
האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב"ד ,לימא כיו דאילו גמיר
לאו מצוה השתא נמי לאו מצוה ,הת אע"ג דגמיר מצוה דכתיב )משלי כט( יסר בנ
ויניח וית מעדני לנפש.
הדר אמר רבא לאו מילתא היא דאמרי )דברי יט( ואשר יבא את רעהו ביער )מה
יער( דאי בעי עייל ואי בעי לא עייל ,ואי סלקא דעת מצוה מי סגיא דלא עייל.

אמר ליה רב אדא בר אהבה לרבא כל היכא דכתיב אשר דאי בעי הוא אלא מעתה )במדבר יט(
ואיש אשר יטמא ולא יתחטא אי בעי מיטמא אי בעי לא מיטמא ,מת מצוה דלא סגי דלא מיטמא
הכי נמי דפטור ,שאני הת דאמר קרא )ח (:טמא יהיה מ"מ ,ההוא מיבעי ליה לכדתניא טמא
יהיה לרבות טבול יו טומאתו בו לרבות מחוסר כיפורי ,א"ל אנא מעוד )טומאתו( קא אמינא.
איכא דמתני לה אהא בחריש ובקציר תשבות ,ר"ע אומר אינו צ"ל חריש של שביעית וקציר של
שביעית שהרי כבר נאמר שד לא תזרע וכרמ לא תזמור אלא אפילו חריש של ערב שביעית
שנכנס לשביעית וקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית ,רבי ישמעאל אומר מה חריש רשות
א קציר רשות יצא קציר העומר שהוא מצוה

 .63ספרי שופטים )פיסקא קפה( :לחטוב עצים אבא שאול אומר וכו'=
 .64והוי רק הכשר מצוה ,ריטב"א לקמן
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א"ל ההוא מרבנ לרבא ממאי דחרישה דרשות דלמא חרישת עומר דמצוה ואפ"ה אמר רחמנא
תשבות ,א"ל כיו דא מצא חרוש אינו חורש לאו מצוה ,איתיביה רבינא לרבא יצא האב המכה
את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב"ד ואמאי לימא כיו דאילו גמיר לאו מצוה השתא נמי
לאו מצוה ,הת אע"ג דגמיר נמי מצוה קא עביד דכתיב יסר בנ ויניח ,הדר אמר רבא לאו
מילתא היא דאמרי קצירה דומיא דחרישה מה חרישה מצא חרוש אינו חורש א קצירה נמי )מצא
קצור אינו קוצר( ואי ס"ד מצוה מצא קצור אינו קוצר מצוה לקצור ולהביא.

 (:ç) :äðùîהאב גולה ע"י הב והב גולה ע"י האב וכו' :àøîâ ...האב גולה
ע"י הב ,והאמרת יצא האב המכה את בנו ,דגמיר ,והאמרת אע"ג דגמיר מצוה
קעביד ,בשוליא דנגרי ,שוליא דנגרי חיותא היא דלמדיה ,דגמיר אומנותא אחריתי.

 (.ç) äðùîá :é"ùøהאב המכה את בנו ,להטותו לדר אחרת ]האמת; הגהות הב"ח[.
ושליח ב"ד ,המלקה ארבעי לחייב מלקות  (:íù 'îâá) 65השתא נמי ,כי לא מצא
חטובה אי החטבה מצוה  66אלא עשיית הסוכה .לאו מצוה ,להכותו .לאו מילתא היא
דאמרי ,ראיה טובה מזו היה לי להשיבו  67מ המקרא עצמו דלאו בחטבה דמצוה איירי:
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 (:ç) äðùîáע"י הב  ,א הרגו לבנו בשוגג :àøîâá .בשוליא דנגרי ,בלימוד חרש עצי
שאינו מלמדו תורה אלא אומנות שוליא יויינד"רינו .חיותיה הוא ,וא זו מצוה על האב
ללמדו דילפינ לה מקרא בפרק קמא דקדושי )ל( דכתיב ראה חיי ע אשה אשר אהבת
הקיש אומנות שהוא חיותו לאשה כש שאביו חייב להשיאו אשה כדכתיב וקחו לבניכ
נשי כ חייב ללמדו אומנות.
 ,'åë ãéáò à÷ äåöî øéîâã â"ò óà (.ç) :úåôñåúוא"ת מ"מ קשה משליח ב"ד דכיו
דאילו לקה כבר לאו מצוה קא עביד וכו' וי"ל דמ"מ איכא מצוה מתחילה מה
שאי כ בחטיבת עצי דסוכה וא מצא חטובות לא היה ש חטיבת מצוה מעול שהרי
לא נחטבו לכ וליכא למימר נמי כיו דאילו לא חטא לאו מצוה היא וכו' דההיא לאו
שליח ב"ד מיקרי ולא דמי לרבות ואביו דלעול שמו זה על בנו וזה על תלמידו.

>¯<‡Ù

) ,åðá äëîä áàä àöé úøîà àäå (:çקשה ]לר"י[ דהיינו דוקא כשמייסרו ומכהו בתוכחתו
אבל א הל ביער והרגו בשוגג למה לא יגלה וי"ל דמשמע ליה דמיירי בכל עני א א
מכהו לייסרו דא לא כ אמאי נקט טפי ב מאד אחר.
 :â"î â"ô :í"áîøì ù"îäéôא הכה האב את הב שלא בשביל לימוד תורה ולא
מידות ולא מלאכה שיתפרנס בה והרגו ,הרי זה גולה ,וא הכהו
על אחד מאלו אינו גולה ,והוא הדי עצמו ברב הרודה בתלמידו ושלוח בית די .

 (.ç óã) :ï"áîøä éùåãéçהא דתנ יצא אב המכה את בנו .קשה לי טעמא משו
דמצוה הוא עביד הא לאו הכי גלי והא שוגג קרוב למזיד הוא
כדמקשי' בפ' המניח את הכד )לב (:גבי הוסיפו לו אחת יתירה ,ואיכא למימר שאני הת
כיו דלא הו"ל לממחייה טפי ומזיד הוא בהכאה להזיקו הו"ל לאסוקי אדעתיה ולמרמא
אנפשיה דמיית בחדא ,אבל הכא כיו דברשות הוא מכה אותו לא הו"ל לאסוקי אדעתיה
דודאי כשמכה אותו ליסרו שוגג הוא במיתתו.
 .65בענין שליח בית דין יש כמה שיטות עיין רמב"ם ,ראב"ד ,מאירי לקמן בסמוך ,ורש"י לשיטתו כתב לקמן
כב :בד"ה אם מת תחת ידו פטור :דשליח ב"ד הוא ואמרן לעיל )ח (.יצא האב המכה את בנו ושליח ב"ד.

 .66עמ"ש עליו הרמב"ן בסמוך.
 .67עי' ריטב"א בסמוך.
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ושליח ב"ד משמע דלאו משו מצוה פטור אלא משו שכיו שאמדוהו אנוס הוא ,ואע"ג
דקתני ליה בהדי הנ לא דמי להו ,תדע דהא אמרי' בגמרא הת אע"ג דגמיר מצוה קא
עביד דכתיב ייסר בנ ולא מקשי' משליח ב"ד דאלו לא עבר לאו מצוה ונימא דהשתא
נמי לאו מצוה ,א"נ איכא למימר שליח ב"ד כיו שעבר מצוה הוא להכותו שהרי מצות
עשה מפורש הוא בתורה והכהו ,אבל הת לא אמרה תורה הכה ולא חטוב ואי משו
מצות חטיבה אי זו מצוה.

הכי גרסינ  :כיו דא מצא חטוב אינו חוטב לאו מצוה הוא ה"נ לאו מצוה .ופרש"י ז"ל
השתא נמי כי לא מצא חטוב אי חטיבה מצוה ,וא"כ הו"ל למימר כיו דא מצא חטוב
לאו מצוה השתא נמי לאו מצוה ,או שיאמר כיו דא מצא חטוב אינו חוטב לאו מצוה
ותו לא ,שאי הלשו הזה נופל על הפירוש הזה ,אלא ה"ק כיו שא מצא חטוב אינו
צרי לחטוב א"כ חטיבה אינה מצוה הכי נמי גבי גלות בדבר שאינו של מצוה עסקינ ,
וה"נ מפרשי' לקמ גבי חריש.
) (:ç óãהא דמקשינ אמתני' והא אמרת יצא האב המכה את בנו ומפרקי' דגמיר כו' ,משו
דלא ס"ד לאוקומה למתני' בשהרג שלא מדעת הכאה כגו שהיה יורד בסול ונפל עליו
והרגו דא"כ פשיטא מאי שנא אב מאחר ,אלא ודאי במכה ואמאי והא אמרת יצא האב
המכה ,ודמקשינ נמי והא אמרת אע"ג דגמיר מצוה קא עביד משו דקרא אמר יסר בנ
ויניח דאי מפירוקיה דרבא הא הדר ביה.

 :íù :à"áèéøä éùåãéçכיו דא מצא חטוב אינו חוטב לאו מצוה הכי נמי אינה
מצוה) .א( ]אי [ הלשו זה נאמר בדקדוק ,והכי בעינ לומר
דכיו דא מצא חטוב אי עליו מצוה לחטוב ולא עדי הא מהא ,א כשלא מצא חטוב
שהוא צרי לחטוב ולא סגיא בלאו הכי אי החטיבה ההיא חשובה מצוה ,והכשר מצוה
בעלמא הוא ואפילו הידור מצוה אי בזה יותר מבזה ,ולאפוקי מאב המכה את בנו והרב
הרודה את תלמידו דמפרש תלמודא ואזיל דהת לעול איכא מצוה ,וכ מתפרש איד
דאמרינ לקמ כיו דא מצא חרוש אינו חורש שאי לנו אפילו הדור מצוה יותר לחרוש
מבחרוש.
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אע"ג דגמיר מצוה קא עביד כדכתיב יסר בנ ויניח .פי' ודייק הכי מדקאמר ויניח וית
מעדני לנפש כלומר אע"פ שאינו צרי עכשיו זה ויניח לבסו וית מעדני לנפש,
וג התלמיד בכלל זה הוא נקרא ב כדכתיב בני הנביאי אלו תלמידיה ,וא"ת הניחא
האב והרב אלא שליח ב"ד הא ודאי כדגמיר איד ולא חטא יש עונש לשליח ב"ד להלקותו
ומלקות נמי איכא מדכתיב לא יוסי ,וי"ל דמההוא לא פרכינ כלל דהת מצוה ממש
איכא להלקותו כשהוא חייב כדכתיב והפילו השופט והכהו לפניו.

לאו מילתא היא דאמרי .פי' רש"י ז"ל אע"ג דקושטא קאמינא דחטבת עצי דסוכה לא
מיקרי מצוה ולא דמי לאב הרודה את בנו ,מ"מ תשובה נצחת יותר הייתי יוכל להשיב דעל
כרחי קרא לא מיירי אלא בחטבת עצי דרשות ,ויפה כיוו ז"ל דודאי טעמא דלעיל טעמא
תריצא הוא בי מאי דקאמר דחטיבת עצי דסוכה לא חשיבא מצוה בי מאי דקאמר דגבי
האב ]המכה[ את בנו ואע"ג דגמיר מצוה קא עביד וכדכתיב ,ולקמ אקשינ מינה והא
אמרת אע"ג דגמיר מצוה קא עביד דאלמא הכי ודאי מילתא דקושטא.
 :(.æ) á"ô ùéø :úåëî :éøéàîאלו ה הגולי וכו' ,כבר ביארנו שזה הפרק אמנ הוא
בא לבאר החלק השני שבמסכתא והוא לבאר דיני הגלות להורג נפש בשגגה
על שלמות ביאור ,ועל זה הצד יחלקו עניני הפרק לארבעה חלקי ,הראשו לבאר מי
שיצא מכלל חיוב גלות א על פי שהרג בשוגג א מצד ששגגתו קרובה לאונס א שקרובה
לזדו  ,א שהוא פטור מצד עצמו כגו אב אצל ב ורב אצל התלמיד כמו שיתבאר ]וזה
החלק השני[ ,השלישי בביאור עני ערי מקלט כמה ה ...
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)... (:æכל שאנו אומרי עליו שפטור מגלות א לא הרג אלא שהזיק חייב בנזקיו ובחבלותיו
שכל לעני נזקי אד מועד לעול ואי בו חילוק בי שוגג למזיד בי דר ירידה לדר
עליה אלא חייב לשל על כל פני כמו שיתבאר במקומו.

) ,'åëå øîåà ìåàù àáà (.çולא שחלק אבא שאול על תנא קמא אלא שבא ללמד דבר
אחר והוא שכל שהיה מכה לדבר מצוה כגו האב את בנו ליסרו והרב את תלמידו ללמדו
ושליח בית די שהיה מכה ארבעי למלקות ,וגדולי המחברי פרשוה בשליח בית די
המכה את הנמנע שלא לבא לפניה לדי וכ עיקר שאלו לפירוש ראשו א בהוסי על
מה שאמדוהו הרי אמרו שגולה וא בתו האומד הרי ודאי אנוס הוא אלא שהעקר כפי'
שני ,ולימד בכל אלו שא הרגו בהכאת שפטורי מ הגלות שנאמר לחטוב עצי מה
חטבת עצי רשות א כל רשות וכו' יצא כל שהרג בהכאה של מצוה.

זהו ביאור המשנה וכלה הלכה היא ,ודברי שנכנסו תחתיה בגמרא אלו ה  :היה חוטב
עצי לסוכה או למערכה והרג גולה שאי זו מצוה כדי להפקיע את הגלות שכיו שא
מצא חטוב אינו חוטב אי בחטיבתו מצוה כדי להפקיע מ הגלות.
ב או תלמיד שהרגוהו האב או הרב שביארנו עליו שהוא פטור מגלות לא סו דבר כשהוא
צרי להנהגתו של אביו וללמודו של רבו אלא אפילו למד או השלי עצמו במדותיו כ
שכל שהרב מוסי בלמודו או האב בהנהגתו עוסק במצוה הוא שנאמר יסר בנ ויניח
וית מעדני לנפש.

) (:çהמשנה החמישית :והכונה להתחיל בה בביאור החלק השני ואמר האב גולה על ידי
הב והב גולה על ידי האב ...אמר המאירי האב גולה על ידי הב ר"ל שא הרג את בנו
בשוגג גולה וכ הב על ידי האב ר"ל א הרגו בשוגג ובאב על הב מיהא הקשו בגמ'
והלא אמרת יצא האב המכה את בנו וכו' והעלו בעני זה על דעת פסק שכל שהוא מיסרו
בעני לימוד התורה ונתיבותיה וכ כל מיני חכמה אפילו למד כל צרכו פטור וכל שהוא
מיסרו בעני אומנות אחרת א לא למד כל צרכו פטור שא לימוד אומנות מצוה הוא הא
באומנות א למד כל צרכו והיה מלמדו אומנות אחרת והרגו חייב שלמוד אומנות אחר
שיש לו אומנות אחרת בכדי חיותו אי בו מצוה וכל שכ שא הרגו שלא בשעת למוד
שו דבר גולה כגו שהיה מבקע עצי אלא שזו לא הוצר ללמדה שאלו הוצר ללמדה
כשהקשה לו והא אמרת יצא האב וכו' היה לו לתר כגו שהרגו בלא עסק מצוה אלא
שזו לא הוצרכה.

זהו ביאור המשנה וכ הלכה ונתחדש עליה בגמרא שלא אמרו בב על האב שגולה אלא
שהרגו אבל א חבל בו א על פי שבמזיד נהרג ונמצאת חבלת אב כהריגת אד אחר
אינו גולה עליה שלא נאמר די גלות אלא להורג נפש בשגגה.

 :ãì÷ú ïîéñ à"ç :à"áùøä ú"åùולעני מה שנסתפקת במה שאמרו בפרק אלו ה
הגולי )ח (:בחרישת העומר שקראוה ז"ל חרישת מצוה .ותמהת
אי תהי' חרישה זו חרישת מצוה לש עומר .ואפילו חורש בגנות צריפי ובעי סוכר
שמש מביאי את העומר .דשמא אותו שדה לא יבכר ושל חבירו יבכר יותר ולא מזה
יביאו אלא משדה אחר? או שמא תלקה בשדפו וכיוצא בזה.

נראי לי הדברי פשוטי שזה מתכוי למצוה ומהש משפטו יצא .ואי הכל הול אלא
אחר הכוונה .וכל המתכוי למצוה ונאנס ולא עשאה מעלי עליו כאלו עשאה .ומשו כ
פטרו האב המכה בנו והרב תלמידו שכל אלו מתעסקי במצוה .ועוד שאי אפשר לעמר
בלא חרישה .אלא דמצד )אחד( ]אחר[ דחה רבא דחרישה לש עומר לא מצוה .דכיו
דאלו מצא חרוש אינו חורש לאו מצוה היא.

>¯<ÂÙ
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,['åâå äîøòá åâøäì åäòø ìò ùéà] ãéæé éëå :ãé àë ÷øô úåîù :äøåúä ìò é"ùø
,éåâ åìéôà éðà òîåù 'åâå ùéà äëî øîàðù éôì ,øîàð äîì
äãåøä áøäå ,åðá úà äëîä áàäå ,íéòáøà úå÷ìîá úéîäù ïéã úéá çéìùå âøäù àôåøäå
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>¯<ÊÙ

]מקורו במכילתא כאן עיי"ש בשינוים[

 :'ä äëìä ä ÷øô :çöåø úåëìä :í"áîøהב שהרג את אביו בשגגה גולה וכ האב
שהרג את בנו בשגגה גולה על ידו ,במה דברי אמורי בשהרגו שלא בשעת
לימוד ,או שהיה מלמדו אומנות אחרת שאינו צרי לה ,אבל א יסר בנו כדי ללמדו תורה
או חכמה או אומנות ומת פטור.

>¯<ÁÙ

 :å äëìäוכ הרב המכה את תלמידו או שליח בית די שהכה את בעל די הנמנע מלבוא
לדי והמיתו בשגגה פטורי מ הגלות שנ' לחטוב עצי ,לדברי הרשות ,יצא האב המכה
את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח בית די שהרי שגגו והרגו בשעת עשיית המצוה.
 :íù :ã"áàøä úåâùäוכ הרב המכה תלמידו או שליח בית די שהכה את בעל די
הנמנע מלבא בדי וכו' .אמר אברה :זו לא שמענו מעול אלא
שליח ב"ד שהוא מלקה ]יותר[  68ממה שאמדוהו ב"ד ומת תחת ידו ,והא דאמרינ )מו"ק
טז( דכפתינ ואסרינ ועבדינ הרדפה ,הנהו לבעלי עבירות עד שיחזרו בה .

>¯ˆ<Ë

> :æ"éø ïîéñ :íéàøé øôñא< לא יוסי להכותו ...לפיכ צרי האד להזהר שלא
יגביה ידו על חברו להכותו אפילו על אשתו .אבל א מתכוו לייסרה
ולהדריכה ,או לייסר חבירו ולהדריכו מותר שנאמר שוט לסוס ומתג לחמור ושבט לגו
כסילי .ותנ במכות באלו ה הגולי )ח (.מה יער רשות א כל רשות יצא האב המכה את
בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב"ד שה מצוה ,וצא ולמד מכמה מלקות דרבנ שה
לייסר בני אד אפילו לא עבר על דברי חכמי למדנו שמתכוי מייסר ואינו עובר] ...וכ"כ
בסמ"ג[

 / w"a `ztqezלעני חובל ומכה

>¯ˆ<

 :â"ä è"ôהחובל בבנו ובתו גדולי חייב בכל ...בעבדו ובשפחתו הכנעני
חייב בכל ופטור מ השבת ששבו שלו ,חבל בו יתר מ הראוי לה הרי זה
חייב.
האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו וכול שהכו ושהזיקו הרי אילו
פטורי ,חבלו יותר מ הראוי לה הרי אילו חייבי ,שליח בית די שהכה
ברשות בית די והזיק פטור ,יתר מ הראוי לו הרי זה חייב ,רופא אומ
שריפא ברשות בית די והזיק פטור ,חבל יתר מ הראוי לו הרי זה חייב.
 :íù :ãåã éãñçהאב המכה וכו' ,אמתניתי דפ"ב דמכות )ח (.קאי דקתני יצא האב
וכו' והרב וכו' ושליח ב"ד ,וברישא הוסי כא לישנא דוכול דאילו
ממתניתי הוה אמינא דוקא רבו שמלמדו תורה ,קמ"ל וכול לרבות כי ש רבו אפילו
מלמדו אומנות כגו שוליא דנגרי דההוא נמי מצוה כדכתיב ראה חיי וכו'.
 .68כך גירסת כס"מ וע"ע קול הרמ"ז לקמן.
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וא חבל יתר וכו' ,באב כגו שאינו מכהו ללמדו תורה ולא מוסר ולא אומנות שכבר נשמע
לדבריו לגמרי ואפ"ה מכהו לרצו בעלמא ,א"נ כי ההיא דמכה בנו הגדול דלאו מצוה
קעביד דהא עבר משו לפני עור )מו"ק יז .(.וברב היינו רבו של אומנות ואיירי דכבר גמיר
אומנות אחריתי דהשתא ליכא מצוה וכמ"ש בגמ' ש מכות ח.
ומדקתני גבי שליח ב"ד לישנא דברשות בית די ולא קתני בצווי ב"ד מוכח כפירוש הרמב"
ז"ל שכתב )רוצח ה ו( שליח ב"ד שהכה את בעל די הנמנע למבוא לדי  ,דהראב"ד ז"ל
השיגו ש באמרו :זו לא שמענו מעול אלא שליח ב"ד שמלקה יותר ממה שאמדוהו ב"ד
וכו' ע"ש .ומר בכס"מ לא השיב אלא דאי לא שמענו השגה ...אבל מלשו התוספתא
איברא דהכי משמע והיא גופא בא לפרש שליח בי"ד דמתניתי דלא המצווה בפי ב"ד
לכפרה אלא ברשות ב"ד שיש לו רשות לעשות כ לכל מי שאינו בא לדי  ,וקמ"ל דה
נמי עוסק במצוה מיקרי ,אבל הכהו יתר דאפילו אחר שקיבל לבא אכתי מכהו אז אינו
עוסק במצוה ואז א הכהו והזיק חייב וכ א המית גולה.
ולא סו דבר הנ ,אלא אפילו רופא קמ"ל דעוסק במצוה מיקרי ,ומתניתי צ"ל דתנא ושייר
הנ תרתי רבו של אומנות ורופא אומ  ,ובה נמי שיי הכהו יתר כגו דכבר הקיזו במקו
א' וחוזר להקיז עוד בלא צור השתא לאו עוסק במצוה מקירי

zecin 'qn
 ìרשות ניתן לאיש הר הבית להכות בן לוי שישן על משמרו

משנה :מידות פ"א מ"ב :איש הר הבית היה מחזר על כל משמר ומשמר
ואבוקות דולקי לפניו וכל משמר שאינו עומד אומר לו איש הר הבית שלו
עלי ,ניכר שהוא יש חבטו במקלו ,ורשות היה לו לשרו את כסותו וה
אומרי מה קול בעזרה ,קול ב לוי לוקה ובגדיו נשרפי שיש לו על משמרתו.
רבי אליעזר ב יעקב אומר פע אחת מצאו את אחי אמא יש ושרפו את
כסותו.

===
העתיקו הרמב" הל' בית הבחירה פ"ח ה"י
ובפירוש הרא"ש :לשרו כסותו ,ואי כא משו בל תשחית משו דהפקר ב"ד ]היה[
הפקר.
תפארת ישראל כותב שקנסו את השומר לפי שפשע
בספר מעשי למל )כלי המקדש ז ד( כתב שההכאה היא על שעבר על מצות עשה של
שמירת המקדש ומכי אותו על שתצא נפשו.
מדי חינו ותוכחה ולא עונש על העבר' ,נר לאחד' מאמר של הרב אברה צבי שינפלד
אב"ד בירושלי.
בשו"ת יהודה יעלה הארי בדברי המשנה כא עיי"ש ומבאר שההכאה היתה מדי מכת
מרדות על שביטל מ"ע או למע ישמעו ויראו וכו' ולא על מה שעבר נלקה אלא בשביל
העתיד..
שייך לנושא של הכאת מצוה .לכאורה כל מעשה בית המקדש היה על פי ב"ד ולכן מסתבר
שתקנה זו

היתה כמו דין ב"ד

ודומה לדין שליח בית דין

שבידו להכות ע"מ

לשמור על

התורה .ויש עוד ענין של "כבוד שמים" כמש"כ בגמ' סנהדרין פה .שהיתר שליח בית דין

להכות הוא משום "כבוד שמים" וכש"כ במקדש במקום כבודו ית'.
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 ìהמלמד יכה רק ברצועה של מנעלים

... .àë àøúá àááוא"ל רב לרב שמואל בר שילת כי מחית לינוקא לא תימחי
אלא בערקתא דמסנא דקארי קארי דלא קארי ליהוי צוותא לחבריה.
 :íåùøâ åðéáøבערקתא דמסנא ,ברצועה של מנעל הכהו ואל תכהו יותר מדאי שבשביל
רוב הכאות אי מתפקח  69אא"כ קרי מנפשיה קרי ,ואי לאו ליהוי צוותא לחבריה דקרי ואל
תחוש להכותו יותר מדאי.
 :é"ùøלא תמחייה אלא בערקתא דמסנא ,ברצועות של מנעלי כלומר מכה קלה שלא
יוזק.
 :á äëìä á ÷øô äøåú ãåîìú úåëìä :í"áîøמכניסי את התינוקות להתלמד כב שש
כב שבע לפי כח הב ובני גופו ,ופחות מב שש אי מכניסי אותו ,ומכה אות המלמד
להטיל עליה אימה ,ואינו מכה אות מכת אויב מכת אכזרי ,לפיכ לא יכה אות בשוטי
ולא במלקות אלא ברצועה קטנה...
... :éøéàîוכשמכי אות אי מכי אות מכת מרדות אלא מכה קלה כדי להזהיר ולא
יכה אות בשוטי אלא ברצועה וכ התבאר בתלמוד המערב שאי מכי אות בתקופת
תמוז אלא מעט אמרו ש ז"ל על ר' יוחנ מפקד לספריא דלא לימחו לטליא בתקופת
תמוז מ גו דשליט בה קטב מרירי.
 :é"ñ ä"îø ã"åé :êåøò ïçìåùלא יכה אותו המלמד מכת אויב ,מוסר אכזרי ,לא בשוטי
ולא במקל ,אלא ברצועה קטנה.
==מילי

דחסידותא

ברצועה גדולה

אות

ב'

שהיינו

לענין

ביטול

תורה

אבל

משום

מידות

רעות

מותר

גם

 ìהמכות הם תועלת לאדם וצריך להחשיבם

 .áë úåëîרבי יהודה אומר ארבעי שלימות וכו' ,אמר ר' יצחק מאי טעמא דרבי יהודה
דכתיב )זכריה יג( מה המכות האלה בי ידי ואמר אשר הכתי בית מאהבי ,ורבנ ההוא
בתינוקות של בית רב הוא דכתיב-] .קבלתי המכות מאת מאהבי שמתוך אהבתו ודאגתו
אלי הכני[.

 ìמלמד שהכה בכעס וחבל בתלמידו האם חייב בד' דברים

 :î"÷ ïîéñ â"ç :á÷òé úåáù ú"åùמלמד שכעס על תלמידו והכה אותו בשביל
לימודו עד שחבל בו א חייב בד' דברי או פטור.
 :äáåùúהנה נראה פשוט דפטור מכול כדאיתא להדיא בפרק אלו ה הגולי מי"ג :מה
חטבת עצי רשות יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב"ד עכ"ל,
הרי להדיא דפטור כיו דמצוה קעביד ,ואי מקו לבעל די לחלוק ולומר דהיינו פטור
מגלות אבל חייב בד' דברי וגלות פטור מגזרת הכתוב ,ואל תתמה על זה דא מעונש
 .69ובלבוש יו"ד ר"מ כתב יותר" :ולא יכה אותם מכת אויב מוסר אכזרי דבזה מסתתם שכלם ומבלבל דעתם".

>¯ˆ·<

182

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
á÷òé úåáù ú"åù

î

70 äðç úéø÷ ú"åù

מיתה וגלות פטור וכ"ש מד' דברי ,זה אינו ,דהרי כ מצינו כמה פעמי בש"ס דב"ק פרק
כיצד הרגל ד כ"ו ע"ב ובפרק המניח ד ל"ב יע"ש דאע"ג דפטור מגלות חייב בד' דברי
יע"ש.
בר מצדו תברא כיו דמבואר ש בש"ס דאלו פטורי משו דמצוה קעביד כדאיתא ש
במכות ד ח' ע"א וע"ב ,א"כ מה"ט יש לפטור מכול כיו דעסק במצוה וכדאמרינ גבי
ר בע"ש בי השמשות דפטור כיו דר ברשות דמצוה וכ"ש כא זאת,
ועוד אחרת דהא הני תלתא מדמה הש"ס להדדי ,ובשליח ב"ד פטור אפילו א הזיקו
כמבואר בח"מ בב"י ס"ס ח' והובא בהג"ה ש"ע בלי חולק,
ובזה נ"ל לסתור ג"כ מה שראיתי שמקשה ומתר בעל קול הרמז ש במכות פ"ב משנה
ג' על הראב"ד שהשיג בפרק ה' מהל' רוצח על הרמב" שפסק שליח ב"ד שהכה את
הבעל די הנמנע מלבא לדי וכתב הראב"ד זו לא שמענו מעול אלא שליח ב"ד שהוא
מלקה יותר ממה שאמדוהו ב"ד ומת תחת ידו עכ"ל ,ודברי הראב"ד לכאורה תמוהי מאוד
דהא להדיא איתא במתני' דסו מכות ד כ"ב ע"ב הוסי לו רצועה אחת ומת הרי זה
גולה ,והאי הוסי לו רצועה פירושה שהכה אחת יותר כמבואר להדיא בש"ס דב"ק ד
ל"ב ע"ב יע"ש ,ותיר הקול הרמז וז"ל :דהת מיירי דטעה במניינא דאי לא טעה הוי
מזיד ואינו גולה ובהכי מיירי הראב"ד דהיינו דאמדוהו לי"ח והוא הוסי רצועה דסובר
משו הכאה אחת לא ימות עכ"ל .אבל זה התירו הוא תמוה דא"כ אתה פוטרו מגלות
משו שהוא מזיד דלא סגי בגלות ,ובמתני' וברמב" מבואר דפטור משו עוסק במצוה
כמו האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו.
אבל אחר העיו נ"ל דמעיקרא לק"מ דהא הרמב" פרק י' די י"ב כתב וא הוסי רצועה
אחת על האומד ומת הרי זה גולה ,ולא כתב דטעה וטעה הדיי גופא דהוא ס"ל דהאי
אקומתא דבש"ס דב"ק ד ל"ב דמוקי הכי אליבא דר' יוסי בר חנינא לאו דהלכתא היא
ומש"ה גולה ,וכ דעת הראב"ד ג הוא מדלא השיג עליו בזה ,וכ מבואר בחידושי הלכה
תוס' שלי ש שבזה ניצל הרמב" מכמה קושית ע"ש ,אבל היכי דטעה הדיי וסבר השליח
שמצוה עוד להכותו בזה פטור מכלו כמו האב והרב הרודה את תלמודו ,וזה ברור ,נמצא
דדברי הראב"ד עלו כהוג .
נחזור לנדו דיד דהרב הרודה את תלמידו בשביל לימוד דפטור מכול ,וכ מבואר בת"ה
סימ רי"ח דלאו דוקא בנו ותלמודו אלא אפילו לכל אד שכפו תחת ידו ראוי להכותו
ולהפרישו מ העבירה וא"צ להביא לב"ד ,ע"ש שהוציא כ מש"ס דפרק המניח ופירושו
ש בסוגיא רבו מסרב בו לצאת ,וכ"ש בשביל ביטול תורה ,אע"ג דקי"ל דיש להכותו
בערקתא דמסנ' ולא באכזריות מ"מ דיעבד אי לקנסו בשביל כ ,ולא נעל מאתי שכתב
בתשובת הרנא"ח חלק א' סימ קי"א דבשליח ב"ד שהכה מפני כעס וחימה חייב ,מ"מ
בתלמיד חכ דאורייתא הוא מרתחא ,בפרט שהוא צער גדול כשלומד ע התלמיד ואי
משגיח לתת לב על למודו ,יש לפטור מכל.
אבל מ"מ כדי שלא יהא רגיל לעשות כ כי לא נאה לחכ להיות כועס ולא קפד מלמד
כי כעס בחיק כסילי ינוח ,למגדר מילתא שלא לעבור על דברי חכמי רק בערקתא דמסאני,
פסקתי שישל לרופא לרפאות בטוב ,וה' ינחני בדר אמת והטוב הקט יעקב] .עיין בסמוך
בשו"ת קרית חנה לתלמידו מש"כ בענין זה[

 ìמלמד שחבל בתלמידו ושבר רגלו בכעס האם חייב לשלם ולפייס את התלמיד

:70 äðç úéø÷ ú"åù

 :áë äìàùונשאלה ממנו בדבר המלמד שהכה לתלמידו קט
כבר שית וכבר שבע ,ספו ליה כתורא שור המזיק ודר כאויב

 .70להר"ר גרשון קאבלענץ דיין בק"ק מיץ ,תלמידו של בעל שבות יעקב ז"ל ,ועיין בדברי שבות יעקב לעיל

>¯ˆ‚<
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קשתו עד ששבר רגלו ,ורוצה המלמד לפטור את עצמו מחמשה דברי בחשב שהרב המכה
תלמידו פטור ,ור למשנה ]פ"ב[ דמכות )ד ח (.אבא שאול אומר מה חטבת עצי רשות
יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב"ד ,וא"כ כש שפטור מגלות
פטור מחמשה דברי א הזיקו עכ"ד.

ולפענ"ד שהמלמד הלז צלל במי אדירי והעלה בידו חרס ,שמחרימי ומנדי אותו עד
שיפייס הנחבל כאשר אבאר בע"ה בראיות ברורות שאי חילוק בזה בי מלמד לאחר .ודבר
זה נפתח בקטני כמוני היו ונסיי בגדולי גדולי חקרי לב .ואדו לפני רבותי בנידו זה
כיד ה' הטובה עלי המלמד לאד דעת ותבונ]ה[.
אמת שבכמה דברי נלמוד היזק ממיתה כמו לעני אומדנא ,שכש שצריכי אומד למיתה
דכתיב באב או באגרו וכו' ,כ הוא לעני נזק שצרי אומד לנזק כדאיתא בש"ס ופוסקי,
א לא לכל מילתייהו נדמיהו ונעשה מעשה.

-] ìכאן דן המחבר ומחדש שאפילו אם אדם אחר הכה את התלמיד המלמד יהיה חייב בנזקו כי שכר

המלמדות הוא בעיקר שכר שימור עפ"י גמ' נדרים ,והכוונה לשמורו שלא יוזק וכש"כ הוא עצמו שחייב ואח"כ
כותב[:

...ובמתניתי בפ"ב דמכות הנ"ל יש לדקדק דנקט האב המכה את בנו והרב הרודה את
תלמידו ,ולא נקט בקיצור האב המכה את בנו והרב את תלמידו ,ולמה שינה התנא בלשונו
ודייק בלישנא "הרודה" ,אלא דבאב שיי לשו מכה ,א הכאה גדולה נאמני פצעי אוהב
ואהבתו כאב על בנו ,משא"כ ברבו שיי לשו רדייה שהוא ברצועה בעלמא לרדות בו
כדאיתא בטור יו"ד סי' רמ"ה ולא יכה לתלמידו מכת אויב מוסר אכזרי וכו' רק ברצועה
קטנה להטיל אימה ,והוא בש"ס דאמר הכי רב לרב שמואל בר שילת ע"ש ,דאי לשו
רדיה לשו הכאה ,ולכ אמרו בלשונ מכת מרדות וכ"ה בש"ס טובא ,מרדות אחת וכו',
והוא מקרא תחת גערה במבי  ,והוא מלשו כי הוא רודה בכל עבר הנהר וכו' ,וכדומה
הרבה פסוקי.

ונ"ל דאע"פ שאי ראיה לדבר זכר וסמ לדבר מסו מסכת מכות )כב (:גבי פירוש האי
קרא דזכריה מה המכות האלה ביד ,דר"י מוקי לה אמלקות ורבנ מוקי ליה לתנוקות של
בית רב  ,וא"כ ד מיניה כש שהמלקות הוא ברצועה וצרי אומד שיהיה בה  ,כ הוא
ממש בתנוקות של בית רב  ,ולא כהמלמד הלז שהכה מכה רבה תרע כאויב רגל ישרה,
אינו בכלל הרב הרודה את תלמידו וחייב בכל בי במיתה ומלקות בי לנזיקי ולחמשה
דברי כנ"ל.

א וכי מפני שאנו מדמי נעשה מעשה ונוציא ממו  ,וזו היא שקשה בדיני ממונות בשביל
דקדוק עניות הוא ,לכ נארי קצת בסוגיא זו כיד ה' הטובה עלינו.

-] ìכאן דן המחבר בדין שליח ב"ד המכה מתי פטור מגלות ומתי חייב ,ובביאור שיטת רש"י ,רמב"ם וראב"ד
באריכות גדולה ,ובסוף כותב[:

...יצא מדברינו אלה דלפי פירש"י והראב"ד האי דשליח ב"ד מיירי במלקות ומיתה ולא
בעני אחר כנ"ל ,א"כ בנידו דיד יש לחייבו המלמד כאשר נבאר אי"ה בראיות ברורות
כראי מוצק.

 ,äðåùàøדאיתא בפרק החובל )ד פז (:החובל בבנו גדול נות לו מיד ,בבנו קט יעשה
לו סגולה וכו' ,ובבנו גדול ית לו מיד ורמינהו החובל בבניו של אחרי וכו' בבניו ובנותיו
פטור ,אמרי לא קשיא כא בסמוכי על שלחנו כא באי סמוכי על שלחנו וכו' ,הרי קמ
דא שהאב המכה את בנו אינו חייב גלות מ"מ חייב בארבע דברי,
בסמוך מש"כ בנידון זה ,ומובאים בפתחי תשובה חו"מ סי' תכ"א סק"ד ויו"ד סי' רמ"א סק"ד ,וסיים בצ"ע[:
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ואי לומר דהאי ברייתא מיירי שאינו לדבר מצוה ולכ חייב בארבע דברי דבכה"ג ג
בגלות חייב וכמ"ש הרמב" בפ"ה מהל' רוצח הנ"ל משא"כ א מכהו ומייסרו דפטור מ
הגלות וה"ה מחמשה דברי ובכה"ג מיירי מתני' דמכות ,זה אינו ,חדא דש במכות )ד
ח (:מקשה תוס' בד"ה הא אמרת יצא האב המכה את בנו ,קשה לרש"י דהיינו דוקא
כשמייסרו ומהכהו בתוכחתו אבל א הול ביער להורגו בשוגג למה לא יגלה ,וי"ל דמשמע
ליה דמיירי בכל עני א א מכהו לייסרו דאל"כ אמאי נקט ב מאד אחר ,ע"כ דברי
התוס' .וא"כ ד מיניה ומיניה דה"ה האי ברייתא דהחובל מיירי אפילו במכהו לייסרו ואפ"ה
חייב בחמשה דברי כמ"ש התוס' דא"כ מ"ש ב מאד אחר .ודוחק לומר דאשמעינ דאי
הב מוחל חבלתו אצל אביו דזה פשיטא דלא גרע מאמר סמא את עיני דחייב דאי אד
מוחל וכו' ,ג נקט ש קט ואי שייכות מחילה אצל קט דאי בידו למוחלו,

ועוד דא"א לומר שיש חילוק בי מכהו לייסרו או לא ?? ג לעני חמשה דברי דא"כ
מאי מקשי הש"ס ורמינהו החובל בבניו ובבנותיו דפטור דילמא ההיא דפטור מיירי במכהו
לייסרו והאי דקתני חייב מיירי באינו מכהו לייסרו ,ג מדלא משני הכי ומשני בדוחק בי
סמוכי על שלחנו או לא ש"מ דאי חילוק לעני חמשה דברי בי מכהו לייסור או לא
דלעול חייב כל שאינו סומ על שלחנו ,ולדעת הרמ"א בחו"מ סי' תכ"ד ס"ז בהג"ה
אפילו אינו סומ על שלחנו חייב  71ולא חילק ג"כ בי מכהו לייסרו או לא ,דאינו דומה
גלות לנזיקי דבגלות גזירת הכתוב הוא מה חטבת עצי רשות יצא האב וכו' ,משא"כ
לעני ארבע דברי דאתרבי שוגג כמזיד וכו' ,א"כ כמו שהדי באב ה"ה במלמד דגבי
אהדדי מתני' דמכל הנ"ל.
 ,úéðùמדברי סופרי וספרי מהא דאיתא במס' ב"ק )ד לב (.המזיק את אשתו בתשמיש
המטה מאי כיו דברשות קעביד פטור או דילמא איבעיה ליה לעיונא ,ופשיט ש דחייב
דבעי ליה לעיונא ,וכ פסק בחו"מ סי' תכ"א סי"ב ובאה"ע סי' פ"ג ע"ש ,א"כ מוכח דיש
חילוק בי גלות לחמשה דברי ,דהא לדברי אבא שאול וסתמא דמתני' כל שהוא משו
מצוה פטור אפילו בשולי דנגרא כדאיתא במכות ש ,א"כ כ"ש בתשמיש המטה שהוא
מצוה ,אלא ודאי דדוקא לעני גלות מהני מצוה משו דגזירת הכתוב ,משא"כ לעני חמשה
דברי דחייב א במקו מצוה ,וכ"ש בנידו דיד פשיטא דשינה וידו על התחתונה וצרי
לשל ממטיב.
 ,äùìùä ïîåהכי נכבד הא דאיתא בש"ס דב"ק )ד לב (:גבי סוגיא דנכנס לחנותו של
נגר ונתזה לו נצוצות על פניו דפטור אפילו מגלות ,ודחיק הש"ס לאוקמי בשולי' דנגרי
ורבו מסרהב בו לצאת וכו' ,והו"ל ליה למימר בקיצור שמכהו בניצוצת לייסרו וללמדו
אומנות שהיא ג"כ מצוה לפי מסקנת הש"ס דמכות )ד ח (:לאב וה"ה לאחריני דלא גרע
מרב לתלמיד ע"ש ,אלא ודאי דדוקא ברודיהו ברצועה וכיוצא שהוא מדר העול וא??דו
שלא יכול להזיק באלה הוא דפטור ולא במכהו מכת אויב מכת רוצח שזה בכלל חטבת
עצי שהוא רשות ,חזי דברי מא דאמר דנופייסנא לינוקי בכיורי ע"ש שזכה יותר מעלות
מאבות העול כדאיתא בבא מציעא ודו"ק.
וראיתי בשו"ת חות יאיר סי' ר"ז במי שר לקדש הלבנה והזיק במרוצתו אפ"ה חייב א
שר לדבר מצוה ע"ש ,דלפי גירסת רש"י ותוס' ש אפילו ר בערב שבת בי השמשות
דוקא הוזק פטור והזיק חייב כאשר אבאר בסמו .וע"ש בתשובה שכתב ז"ל :ועוד קשיא
מיניה וביה שאמר ש בגמ' )ד מח ריש ע"ב( שניה ברשות שניה שלא ברשות הזיקו
זה את זה חייבי ,משמע ודאי הא אחד ברשות ואחד שלא ברשות והזיק זה שברשות את
זה שלא ברשות פטור ,והיינו ממש אחד ר ואחד מהל וכו' ,אפילו הזיק המהל בר

 .71דבריו מבוססים על הרא"ש פ"ח ס"ח שבבנו אפילו סמוך על שלחנו פטור האב רק משבת אבל שאם ד'
דברים חייב האב לשלם לו.
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פטור וכו' ,ורש"י רצה לתק זה וכו' ,ובטור ובהרמב" לא ביארו כלל די נזק ר במהל
ע"כ.
ואני תמה אקרא דלפענ"ד שגגה יצאה מפיו פה קדוש יאמר כ  ,דמ"ש שלא ביאר בטור
ובהרמב" די נזק ר במהל ורוצה לדייק מהאי דיוקא מש"ס )ד מט ריש ע"ב( שפטור,
זה אינו ,דודאי מבואר בטור ובכל הפוסקי דחייב ,דלא גרע משתי פרות אחד רבוצה ואחד
מהלכת ובעטה המהלכת ברבוצה דחייבת ולאפוקי מדר"ל כמ"ש הטור בסי' שפ"ט וכ"ה
בשו"ע ש ,דאמרי נהי דאית ל רשות לסגויי עלי לבעוטי בי לית ל רשותא ,וכ"ש אד
דגרע טפי דלא אמרינ ביה כל המשנה ובא אחר ושינה בו כמ"ש התוס' ש )ד לג(.
בד"ה והא הכא דמהלכת ברבוצה וכו',

ג הדיוק לא משמע כ כמו שמדקדק הבעל חות יאיר הנ"ל רק דהכי הוא דיוקו ,דדוקא
שניה ברשות או שניה שלא ברשות הוזקו פטור הזיקו חייבי  ,הא אחד ברשות ואחד
שלא ברשות אפילו הוזק ברשות בשלא ברשות חייב ,ועל זה קאי האי לפיכ ,אבל לעני
נזק שלא ברשות בברשות ודאי לא גרע משניה ברשות דהוזק פטור והזיק חייב ,דא
שהוא ברשות לית ליה רשות לאזוקי בשלא ברשות בידי כמו בשני פרות דר"ל.

וכ מוכח בש"ס ש דמקשי על הא דקאמר מתני' דלא כאיסי ב יהודא ומקשי הש"ס
ממאי מדקתני או שהיו שניה רצי פטורי הא תו למה לי השתא אחד ר ואחד מהל
וכו' ,ולפי דעת הגאו חות יאיר הנ"ל קשה דילמא משנה יתירה אשמעינ דאי הפטורי
שווי  ,דבאחד ר ואחד מהל אפילו הזיק המהל לר פטור ,משא"כ בשניה רצי דדוקא
הוזקו פטור אבל הזיקו חייבי לדעת רש"י והתוס' ש דפירשו דדוקא הוזקו ולא הזיקו,
אלא ודאי דלעול הזיקו חייבי אפילו הזיק המהל לר כההיא דשני פרות הנ"ל לאפוקי
מדר"ל ,וא בש"ס )ד מח ריש ע"ב( משמע הדיוק כ ממה שהביא הגמ' י"ל דזהו לדרבי
רבא דס"ל הא דר"ל ולכ מדייק כ משא"כ לדיד דלא ס"ל לדר"ל כמ"ש בחו"מ סי'
שפ"ט ליכא למידק הכי ולא צריכי לדוחק שכתב רש"י ש ,וע"ש בתוס' בד"ה שניה
ברשות וכו' שקאי בשיטת רש"י.

וראיה ברורה לדברי רש"י במס' סנהדרי )ד עד (.ברוד אחר חבירו ושיבר את הכלי
פטור ולא מ הדי  ,וא דש הוא מצוה גדולה דלא תעמוד על ד רע כדאיתא ש אפ"ה
חייב מ הדי ודו"ק ע"ש.

ג יש לתמוה על מה שכתב הב"י ס"ס שע"ח בחו"מ בד"ה ומ"ש רבינו בש הרמ"ה א
שניה רצי אפילו הזיקו זה את זה פטורי  ,פשוט הוא כדי ליישב המתני' ע הברייתא
ולא יצטר לדחוק במה שנדחק רש"י דההיא הזיקו הוזקו הוא ולא דק ע"כ .ולפ"ז לא
מתוקמא סגויות הש"ס ש דמאי מקשי השתא אחד ר ואחד מהל שניה רצי מבעי',
וזה ע"כ ודאי דאחד ר ואחד מהל אינו פטור ר במהל רק בהוזק ולא בהזיק ,א"כ
ה"ה הא שניה רצי ג"כ מיירי בכה"ג דדוקא הוזקו פטורי והזיקו חייבי בה  ,וזה ממש
כדברי רש"י ותוס' ש בד"ה שניה וכו' ע"ש שקאי בשיטת רש"י ,ואי צרי ליישב המתני'
ע הברייתא דאינ סותרי רק לפי דיוקא דרבא כמ"ש.

מכל הלי נשמע דהמלמד עשה שלא כדי  ,ואפילו עשה כדי ואפילו עשה מצוה לא עדי
מר בערב שבת בי השמשות או לקידוש לבנה ולשאר מצוה ,אפ"ה א הזיק חייב כמ"ש.
ודינו לפייס ולשל להנחבל כמבואר בפוסקי גבי חובל בחבירו .זה אשר העלה מצודתי
להלכה ולא למעשה כי לא עלי המלאכה לגמור ת"ל יש אלהי שופטי באר אשר נהיר
וצהיר לה שבילי ש"ס ופוסקי וה יכלכלו דברי אלו במשפט ודי אמת .הנלענ"ד
כתבתי היו יו ו' י"ג תמוז תפג"ל לסדר מה טובו אהלי יעקב משכתנותי ישראל.
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)... :ã"ñ :ùôðå óåâ é÷æð éðéã ,î"åç :áøä ò"åùוכ מותר להכות בניו הקטני אפילו
שלא בשביל חינו תורה ומצוות אלא כדי להדריכ בדר אר ,הואיל
ומתכוי לטובת וטובת מוטלת עליו שה ברשותו )מכות ח' ע"ש דאפילו לגמור אומנות
אחרת שרי( ,וה"ה ליתו שברשותו )עי' רמב"ם ספ"ו מהלכות דעות( ,וא אי בניו שומעי
בקולו מותר להכות אפילו לטובת עצמו ולא לטובת כי יכול הוא לכופ שישמעו בקולו
כמצווה עליה ,אבל א שומעי בקולו אסור להכות שלא לטובת כמו שאסור להכות
את אחרי )ברייתא ב"ק פז.(:

>¯ˆ„<

 ìמלמד המכה יותר מדאי מעבירין אותו ועובר בלא תעשה דלא יוסיף

 :'âé óéòñ à"ô :äøåú ãåîìú 'ìä ,ã"åé ÷ìç :áøä ò"åùותינוק שאינו רוצה לקרות
לא יכה אותו המלמד מכת אכזרי ,לפיכ לא יכהו בשוטי ולא במקל
אלא ברצועה קטנה ,א קורא קורא וא אינו קורא בהכאה זו יהיה יושב כ ע חביריו
להיות לה לחבר וסופו אפשר ית לבו .ומלמד תינוקות החובט יותר מדאי מעבירי אותו
והוא עובר בלא תעשה כי מאחר שמכה שלא ברשות הרי זה כמכה אחד משאר ישראל.

>¯ˆ<‰

 ìראוי שבית דין יאמדו השיעור שראוי להכות התלמידים לפי ערכם

 :äë÷ ïîéñ à ÷ìç :úåðè÷ úåëìäשאלה המלמדי שמכי לתלמידי א צרי אומד
וא עוברי משו פ יוסי .תשובה הכל לפי המבייש והמתבייש
יש שבמעט חוזרי למוטב וראוי היה להושיב בתי דיני על כ אלא שעול כמנהגו נוהג.

>¯ˆ<Â

]-מובא בפלא יועץ לקמן[.

 ìהכאת הבנים :מעט ולתועלת ואם אינו יכול אלא בכעס עדיף למחול לגמרי

המיתו אל תשא נפש:
) :èé-çé èé éìùî :à"øâä øåàéáיח( יסר בנ כי יש תקוה ואל ֲ ִ
תוס:à"øâäî ùåøéôáå :
ענ כי א תציל ועוד ִ
נ!א ֶֹ
חמה ֹ ֵ
גדל ֵ ָ
)יט( ְ ָ
יסר וגו' ,הכה בנ ויסרהו כאשר אתה רואה שיש תקוה בזה שתייסרהו שייטיב דרכו ,ואל
המיתו ,אל קול המייתו שהומה וצועק ,אל תשא ,כלומר אל תט אזני לזה .ועוד ואל
המיתו כלומר אבל לא תמיתהו אלא תכהו מעט:

>¯ˆ<Ê

גדל חמה וגו' ,וא תראה כי רבה חמת עליו ולא תוכל להכותו מעט כי א שתעיר כל
חמת עליו ,לכ נשא עונש ,מחול לו מכל וכל ,כי פ תמיתהו בהכות אותו .כי א וכו',
כלומר שהכאת לו לא תהיה אלא להצילו מהעתיד ובל ימעוד עוד דרכיו אבל לא על
העבר ,ולכ אל תרבה להכותו להמית .ועוד תוסי ואח"כ תוסי עוד להכותו מעט מעט
ותדריכהו כ בנתיב האמת וכשרו המעשה ,א לא הרבה בפע אחת אלא מעט מעט לפי
דרכו תדריכהו.

וע"ע בפירוש  :äðåé åðéáøגדל חמה נשא עונש ,אע"פ שהזהרתי שלא תחמול לקול בכיו,
אבל א אתה גדל חימה ובעל כעס ,תשא עונש עליו א תכנו יותר מ הראוי ותשא עליו
חטא כמו שתענש איש נכרי .כי א תציל ועוד תוסי ,ככה יאות ל לעשות שתציל אותו
מיד בעת כעס פ תוסי להכותו על הראוי מכה רבה...

:à"øâä úøâà

]ד"ה והנה יש לי[ ...ועל קללה ושבועה וכזב תכה אות ולא תרח
עליה כלל כי ח"ו בקלקול הבני יענשו אב וא מאד...

>¯ˆ<Á
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]ובד"ה ועיקר הגדר בבדידות[ ...ויש שזורע על האב והוא לב האב שאינו נכנס בו כלל
וצרי להכות את האב עד שיתפוצ ,לכ כתבתי ל שתכה את בנינו א לא ישמעו ל,
וחנו לנער על פי דרכו ...ואל ישגיח על האומרי כי הנער אי צרי לזה ,חס ושלו
אדרבה חנו לנער וגו' ,קליפת האגוז ירוקה נוחה להסיר...
 ìאסור למלמד להחזיק מקל ,והמכה בו עובר בלא יוסיף ,חילוק בין מלמד לאב לבנו

) :'ì 'éñ 'ã ã"åé :äùî úåøâàד( אי מותר להכות תלמיד :והנה לע"ד פשוט שבמקל
ובכל דבר שאפשר שיחלה התינוק כשמכי בו מכה גדולה בכוח ,אסור
להמלמד להכות התלמידי בו אפילו רק הכאה קלה ,וא לא להפחיד בעלמא שיכה
אות בזה ,שלכ אסור להמלמד להחזיק מקל ביד אלא צרי שיהיה מוכ אצלו רק הרצועה
קטנה שהתירו להאב ומלמד להכות את התלמידי כשיפשעו ולא ילמדו כראוי.

>¯ˆ<Ë

ונכו הוא מה שהביא כתר"ה שהגאו ר' ראוב גראזאווסקי ז"ל כתב בש הגרש"ז שהמכה
במקל עובר בלאו דחובל בחברו ,שהכוונה נראה שהוא א שיכה בהמקל מכה קלה ,דהא
מאחר שאסור לו להכותו להתינוק במקל הוא כמו שמכה סת לישראל שעובר בהלאו א
במכה קלה שלא הזיקו כלל .וג מש"כ החיי אד שהביא כתר"ה שיכנו רק בשבט וברצועה,
וג פשוט שמכות אכזריות אסור להכות א בשבט וברצועה.

ולעניי זה שווי אב ומלמד .א יש חילוק ,דהמלמד אינו רשאי להכותו אלא בעניי הלימוד
ומפריעי הלימוד והאב רשאי להכותו ג על ענייני המידות וכדומה ,וג לפעמי על דבר
קט כדאיתא במכות )ח (:אע"פ שגמיר איכא מצוה ,וכמוב שהוא דווקא כשיש לו קצת
טענה עליו א שאי כדאי בשביל זה להכות ,שהאב מותר והמלמד יהיה אסור בזה.
 ìאסור להכות על פי אומדנא ורק על פי דברים ברורים והמלמד נאמן על זה

 :â"÷ 'éñ 'á ã"åé :äùî úåøâàבדבר לענוש תלמידי שהותרה למלמד איזה פרטי
בדי זה ...הנה בדבר מלמד שרוצה לענוש תלמיד אחד שהותרה לו
כדאיתא במכות ד ח' ,ודאי הוא עכ"פ על דבר ברור שעשה התלמיד מה שצרי לעונשו
ולא על חשד בעלמא ,וא שיש לו אומדנא לפי דעתו שנער זה עשה הדבר לא שיי לשו
אד בעול שיוכל לסמו על גודל דעתו ולענוש א עונש כל דהו בלא ידיעה ברורה
דעדי ,דא דבר השוה רק פרוטה בעינ עדי וכ"ש עונש הגו דשוה יותר מממו  ,ולא
עדי המלמד במה שהתירו לו לענוש מב"ד שעל חשד בעלמא אינו כלו לענוש.
ומה שאיתא במכות ש דא בגמיר יכול לענוש הוא דוקא א אפשר לפי כשרונותיו ללמוד
יותר בטוב ומתעצל לעיי היטב יכול לענשו ,א שבעצ הוא גמיר ואינו מבטל בזמ דג
זה שמחסר בעיונו הוא עצלות וראוי לענשו ,וזה ודאי הוא רק כפי דעת המלמד שזה נחשב
כדבר ידוע לפניו מצד שהוא מומחה ויכול לדו בזה ,כי הרי אי אפשר שיביא לפני ב"ד
לדו בזה.

וכ יש ודאי עוד דברי שאירע לרב ומלמד בתלמידיו בכל עת שע"ז סמכו עליו שידו
לחנכ לפי דעתו דלא שיי להביא ע"ז עדי ודייני ,ולכ הוא כעי מה שמצינו בחו"מ
סימ ל"ה סעי י"ד דבמקו שאי רגילי אנשי להיות ש איכא תקנת קדמוני להאמי
נשי ,וכ הוא לרב ומלמד ע התלמידי שהוא דבר המצוי בכל עת בינו לתלמידיו הוכרחו
לסמו על דעתו ונאמנותו לבד .אבל עכ"פ הידיעה לו צרי שתהיה ברורה ולא בחשדי
בעלמא .וא יש לו איזה ספק וחשד על אחד מהתלמידי באיזו דבר שלא כשורה צרי
לדבר בדברי מוסר ודברי המקרבי לתורה ומרחקי מהדבר שחושד ,וכשיודע בברור
ויראה שיש צור לענשו רשאי לענשו בישוב הדעת ולא בכעס ורוגזה...

>˘<

188

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
äùî úåøâà

î

.æé ïè÷ ãòåî

הכאת בנו או תלמידו הגדולים

.fi ohw cren
הגמרא דנה מתי אפשר להתיר נידוי של חכ שמת ואמרו שהיה מעשה בשפחתו של רבי שגזרה
נידוי ולא רצו חכמי להתיר אלא לאחר ג' שני ,אח"כ שואלת הגמרא:

...שפחה של בית רבי מאי היא ,דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה
מחי לבנו גדול ,אמרה ליהוי ההוא גברא בשמתא ,דקעבר משו ולפני עור
לא תת מכשל .דתניא ולפני עור לא תת מכשל ,במכה לבנו גדול הכתוב
מדבר.

 :ó"éøאמתיה דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דמחי לבנו גדול ,אמרה ליהוי ההוא גברא
בשמתא דקא עבר אולפני עור לא תת מכשול דתניא ולפני עור לא תת מכשול במכה בנו
הגדול הכתוב מדבר...
] :é"ùøהנדפס בש רש"י[ :דקא עבר משו ולפני עור לא תת מכשול ,דכיו דגדול הוא
שמא מבעט באביו והוה ליה איהו מכשילו.
] :é"ùøעל הרי" וכ בעי יעקב[ :לא תת מכשול ,שגור לבנו לפטפט כנגדו.
 :ìàððç åðéáøתנא דבי רבי ישמעאל ולפני עור לא תת מכשול זה המכה בנו הגדול
שכיו שהוא גדול חוזר ג הוא ומכה אביו זה נמצא כי אביו גר לו והכשילו.
 :à"áèéøש :במכה בנו הגדול הכתוב מדבר .פי' א בזה הכתוב מדבר אע"פ שמתכוי
ליסרו ,ונראי דברי דלא גדול גדול ממש אלא הכל לפי טבעו שיש לחוש שיתריס כנגדו
בדיבור או במעשה ,כי אפי' לא יהא בר מצוה אי ראוי להביאו לידי מכה או מקלל אביו
אלא ישתדלנו בדברי ,ומשו דאורחא דמילתא דבגדול שכיח כי הא נקט גדול.
 :éøéàîש :המכה את בנו הגדול עובר משו ולפני עור לא תת מכשול שמא לא יסבול
ונמצא מבעט בו ,וכ כל כיוצא בו.
 :óñåé é÷åîðש :לפני עור ,דשמא לא יכול לעמוד בפני יצר הרע ויגביה ידו על אביו
ויתחייב מיתה.
 :ùéøôî ìàéçé 'ø éãéîìúש :דקא מחי לבנו גדול ,גדול היה יותר מ השיעור
המפורש בפ"ק דקידושי דגרסינ הת איד על צואריה דבר משיתסר ועד עשרי ותרתי .
ירושלמי :אמתיה דרבי הות עברת' אחוריה כנשתא ,מקו מלמדי תינוקות ,שמעה לההוא
דהוה קא מחי לינוקא יותר מדאי ,אמרה ליה ההוא גברא בשמתא ,ומסיי עלה הדא אמרה
העושה שלא כשורה צרי נידוי.
 :úåôñåú é÷ñôש :אות עו :אחד הכה לבנו )קט ( ]גדול[ יותר מדאי ונדוהו.
 :á÷òé ïåéòש :לפני עור לא תת מכשול במכה לבנו גדול הכתוב מדבר ,הא דנקט בנו
י"ל דה"ה לבתו ,אלא לכ קאמר בנו לפי שמחויב ללמדו תורה ואומנות כדאיתא בקידושי
כט' ול' ,ג אמרינ ש גלוי וידוע שהב מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה,
אפ"ה לא יכה אותו וכ"ש בתו הגדולה ,ועוד מסתמא משיאי לבת סמו לפרקה ואז היא
ברשות בעלה ולא ברשות אביו ,ועוד דאי דר האשה לכבוש וללחו מלחמה ע אביה.
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] :íù éîìùåøéעמ' יא... :[.עד כדו חכ שנידה ,ואפילו חבר שנידה ]הא
הוי נידוי[ ,נישמעינה מ הדא ,חדא אמהא מ דבר פטא הוות עברה קומי
חדא כנושא חמת חד ספר מחי לחד מיינוק יתיר מ צורכיה ,אמרה ליה יהוי
ההוא גוברא מחר  ,72אתא שאל לרבי אחא א"ל צרי את חשש על נפש ,הדא

אמרה העושה דבר שלא כשורה צרי

נידוי .73

.l oiyeciw
א"ל רבא לר' נת בר אמי אדיד על צוארי דברי ,משיתסר ועד עשרי ותרתי,
ואמרי לה מתמני סרי עד עשרי וארבעה ,כתנאי...
 ,êéøáã éøàåö ìò êãéãà :é"ùøבעוד יד תקיפה על בנ קוד שיגדיל ולא יקבל תוכחת
השיאו אשה ,משיתסר ,שני הגיע זמ לכנוס ויותר מעשרי ותרתי אל תאחרהו.
לשו אחר ,אדיד על צוארי דברי ,בשעה שעוד יד תקיפה עליו הוי זהיר ללמדו תוכחות,
ואיזה זמנו משיתסר ועד עשרי ותרתי  ,בציר משיתסר אי בו דעת לקבל תוכחות כל כ
ואל תכביד יסורי ותוכחות ,ויותר מעשרי ותרתי יש לחוש שלא יבעט ,וזה עיקר.
 .ì ïéùåãé÷ :ï÷æä é"ø úåôñåúיד על צוארי דברי ,כלומר דקדק אחריו שיל בדר
טובה שא יל בה בזה הזמ  ,כל ימיו יל בה דכתיב חנו הנער
על פי דרכו ,הרגלהו בדר ראויה לו ,ג כי יזקי לא יסור ממנו .ואית דמפרשי יד ממש,
כלומר הכהו דר תוכחה ,והא דאמרינ )מו"ק יז( לפני עור לא תת מכשול לאזהרה למכה
בנו גדול 74 êìåäå äëîá à÷åã éøééà ,ומטיל ]בו[ יצר הרע ]וגור לו להחטיאו[.

:úåôñåú é÷ñô

 :íùאות נו :יש להוכיח את בנו הגדול ולא יכהו.

 ìרמב"ם שו"ע ומפרשים

 :å ÷øô íéøîî :í"áîøהלכה ח :אע"פ שבכ נצטוינו אסור לאד להכביד עולו על
בניו ולדקדק עמה ,שלא יביא לידי מכשול ,אלא ימחול ויתעל שהאב שמחל על כבודו
כבודו מחול .הלכה ט :והמכה בנו גדול מנדי אותו שהרי הוא עובר על ולפני עור לא
תת מכשול.
] :ã"éä å"ô äøåú ãåîìú :ã"áàøעל דברי הרמב" בכ"ד דברי שמנדי עליה ...י"ז
המכשיל את העור[ :אמר אברה :כגו המכה בנו גדול.
 .72קרבן העדה :שפחה אחת של איש ששמו בר פטא היתה עוברת לפני בית הכנסת ראתה מקרי דרדקי אחד
שהיה מכה לתינוק יותר מדאי.

 .73עיין לקמן בתלמיד ר' יחיאל מפריש גורס אחרת והמעשה היה באמתיה דרבי עיי"ש .ועיין מכות טז :ההוא
מקרי דרדקי דהוה פשע בינוקי אדריה רב אחא ואהדריה רבינא דלא אשתכח דדייק כוותיה ,וברש"י דהוה

פשע בינקי מכה אותם יותר מדאי ע"כ ,והעיר הרב סופר שיתכן שרב אחא לשיטתיה שהעבירו ,אבל בירושלמי

גרס רבי ולא רב אחא וצ"ע.

 .74בפשטות כוונתו דהאב רגיל בכך ומובן לפי"ז למה שמתיה אמתיה דרבי כי לא מנדין עד שמתרים עיין

נמוקי ?? בעובדא דר"ל עם הפרדס ,ועיין ??? לגרי"ח סופר ועוד ועוד ======
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 :èé óéòñ :íàå áà ãåáë :î"ø 'éñ ã"åé :ò"åùאסור לאד להכביד עולו על בניו ולדקדק
בכבודו עמה ,שלא יביא לידי מכשול ,אלא ימחול ויעלי עיניו ,שהאב שמחל על כבודו
כבודו מחול :'ë óéòñ .המכה לבנו גדול היו מנדי אותו שהרי עבר על לפני עור לא
תת מכשול .הגה"ה :ולא מקרי גדול לדבר זה רק אחר כ"ב שנה או כ"ד שנה( )בקונטרס
פ"ק דקידושי וב"י ס"ס של"ד(.
 :íù :ê"ùכ"ב שנה או כ"ד וכו' ,פירוש י"א עד כ"ב וי"א עד כ"ד ,וכ מוכח להדיא
מהקונטרס שהביאו ב"י וב"ה ס"ס של"ד שממנו מקור די זה ע"ש.
 :íù :÷"òø éùåãéçהמכה לבנו גדול ,אל יראה אד לתינוק באזנו אלא מלקהו מיד או
ישתוק ולא יאמר לו כלו דיש לחוש דמחמת אימה יאבד התינוק עצמו לדעת ,מס' שמחות
פ"ב ה"ו .וז"ל  :ù"÷éøäîהמכה בנו קט יותר מדאי היו מנדי אותו ,פסקי תוס' מ"ק פ"ג
עכ"ל.
 :åñ÷ú ïîéñ :íéãéñç øôñאיש אמו ואביו תיראו ,תירא לא נאמר אלא תיראו ,לאב
ולא מזהיר שא בא הב לכלל איש שיראו פ יכוהו ופ יקללוהו עד
שיענה לה ויקללו ויכ ,ועוד לאב ולא מזהיר שלא יניחו לבניה לחלל שבת...

>˘‚<

 :ã"ëùúúúú ïîéñ :àîøàô é"ë íéãéñç øôñיש ענוה יורשת גיהנ ומנחלת אש אוכלת
ליורשיו בגיהנ ,כיצד מי שרואה בניו או קרוביו ותלמידיו בתרבות רעה ובידו למחות
בחירופי והכאות ואומר בלבו אהיה מעורב דעתי עמה ולא אהיה מחר ומכה ,הרי זה
מנחיל גיהנ שיצאו לתרבות רעה ,וא יעשו רעות לאביה ולאמ עד שישנאוהו ויקללו
יו שנולד בו ,זהו שנאמר חוש שבטו שונא בנו ,ואמרו כל מי שמכה בנו הגדול עובר
לפני עור לא תת מכשול .ומי שהרגיל את בנו בתוכחות מוסר והכהו בקטנותו ,לא יבעט
בהכאות אפילו כשיגדל א יכהו...
 :àô úåà â"ù :äáåùú éøòù :äðåé åðéáøולפני עור לא תת מכשול .אמרו רבותינו
)מו"ק יז (.כי הוזהרנו בזה לבלתי הכות אד בנו הגדול פ תהיה לב
לפוקה ולמכשול לחטוא בלשונו ולהקלות אביו .וכ הוזהרנו בזה שלא לזמ כל מכשול
עו לישראל וג לא לאינו ישראל ,שלא ית כוס יי לנזיר...
 :áò÷ äåöî :÷"îñשלא להושיט איסור כגו כוס של יי לנזיר ,ואבר מ החי לבני נח,
דכתיב ולפני עור לא תת מכשול ...וג אמרו רבותינו )מו"ק( כי הוזהרנו בזה
שלא להכות בנו גדול פ יהיה לו למכשול ולפוקה לחטוא בלשונו להקלות אביו.
... :çñ ïîéñ à ÷øô ïéùåãé÷ :äîìù ìù íéעוד כתב הרמב" )ממרי פ"ו ה"ח(
א על פי שאד חייב לירא מפני אביו ואמו מאוד ולכבד  ,אסור
לאד להכביד עולו על בניו לדקדק בכבודו עמ שלא יביא לידי מכשול ,אלא ימחול
ויתעל עיניו מה שהאב שמחל על כבודו כבודו מחול ,והמכה לבנו הגדול מנדי אותו
שהרי עבר על ולפני עור לא תת מכשול ,כדאיתא בפרק אלו מגלחי )מו"ק יז .(.וכתב
הקאר"ו )ב"י יו"ד סימ קל"ד( שמצא בקונטרסי" שלא אקרי גדול להאי עניינא אלא עד
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כ"ב שני  ,או כ"ד שני  ,כדאמרינ לעיל )ל (.אדיד על צווארי דברי משיתסר ועד כ"ב
שני  ,וא"ד עד כ"ד ,ואומר אני שאי לנדותו במכה בנו הגדול עד שיעבור כ"ד שני  ,אבל
מכל מקו אסור להכותו לכשיגיע לכ"ב שני ,וכל זה בלא נשא ]אשה[ אבל נשא נקרא
גדול בעיני הבריות וכפי לשו בני אד ,ולא דווקא המכה בנו גדול אלא כל הגור מכשול
לחבירו חייב נידוי ומנדי אותו ,כמו שכתב הרמב" בהלכות נדוי) ,ת"ת פ"ו הי"ד(
 :áëø äìàù :à"ç :úåðè÷ úåëìäמה טיבה של ברכה שפטרני מענשו של זה .תשובה:
כתב י"מ  75כיו שא מת פטור האב מענשו ,וטע זה יש בו ריח
אבל הו"ל לבר ג"כ כשגדלה הבת שבניו ובנותיו מתי כשה קטני בעונו )שבת לב.(:
ולטע הראשו שנענש האב לפי שלא למדו ,אפשר שכיו שהבת מתגדלת ע אמה אינה
מוטלת עליו ללמדה ,מ"מ קשיא דתבר הא .ועוד ק' לטע הא' דמי פטרו מלהוכיחו
וא"ת שאינו יכול להכותו משו מכה בנו הגדול ,ליתא דגדול לגבי ]הכאה[ היינו ב כ"ב
שנה ,וב סורר ומורה יוכיח שעברו עליו י"ג שנה וייסרו למשפט כל ג' חדשי.
] ... :æéâç í"øäî :íééçä øåøöבעני חינו הבני[ ...שמענה ואתה דע ל כי מוסר
זה צרי להיות ביישוב הדעת ,דעל הרוב במתק לשו יכול האב להטיל
מורא על בניו ,בפרט א ה בעלי מזג טוב ,תחת גערה במבי מהכות כסיל מאה ,ובזה
שיתראה לבניו כאילו הוא ברוגז עליו יספיק לב מהכותו חלילה מכות מות בחרו א
ובכעס ,כי כל מקו שיש כעס ורוגז השט מקטרג ונכנס להזיק על ידו או על שלוחיו
המזיקי  ,והמכה מביאה לידי כעס ,ולפיכ אחז"ל לעול אל יטיל אד מורא יתירה על
בני ביתו ,וא צרי להטיל מורה בשביל תיקו הבית או תלמידי או אנשי העיר ,יעשה
תנועת רעש גדול כאילו הוא בכעס גדול אבל דעתו תהיה מיושבת עליו.
 :äàëä :õòåé àìôאמרו רז"ל המכה בנו הגדול חייב נדוי ,ולפו טעמא א אנו נלמוד
דלאו דוקא מכה בנו גדול שהרי הטע הוא לפי שגור לבנו שיהא בועט
בו ויהא מקלה אביו ונמצא עובר על ולפני עור לא תת מכשול ,הנה כי כ לא גדול גדול
ממש אלא אפילו קט  ,כל שיודע בו שאינו מקבל מרות כגו בדורות הללו דחוצפא יסגא
וב בועט באביו ,לא על ידי הכאה אלא אפילו א גוער בו בכעס ג הוא יכעוס ואינו
מקבל גערה ,ואמת אמרו תחת גערה במבי מהכות כסיל מאה ,במבי אמרו אבל מי שאינו
מבי אינו מקבל גערה.

ויש ב שאינו שומע בקול אביו ובקול אמו ,וכל כי האי צרי דעת באב וא ביודעי
ומכירי את בניה שה קשי ואי יראת ה' נגד פניה ואינ שומעי בקול אביה ואמ,
לא יצוו עליה שו דבר שישרתו ,וישתדלו שלא לכעוס עליה ושלא לצער ולא ידברו
אליה אלא בשלו רכה ,ונהי שלא כל העתי שוות ופעמי שלא יוכל אב וא להתאפק
מלצוות את בניה שו דבר ומלכעוס עליה ולחרפ ולקלל כי יחרקו ש ונמס לב
בראות שעושי הבני דברי שאינ מהוגני ,עכ"פ את אשר בכח לעשות יעשו ויבחרו
הרע במיעוטו.

 ...ואפילו להכות ילדי קטני אי רשות לשו אד אלא אב לבני ורב לתלמידי ופרנס
על הקטני ,ואפילו הרב לתלמידיו כתב בתשובת הלכות קטנות שהיה ראוי להושיב ב"ד
להכות במידה ובמשורה אלא שלא נהגו ,ואיתא בש"ס שאמר ליה רב שמואל בר שילת
כי מחית לינוקא לא תמחיה אלא בערקתא דמסאנא דציית ציית ,וכ איתא בספר חסידי
שאי רשות להכות אלא הרב לתלמידיו ,וכ איתא בתשובת מהרשד" שא א' הכה לקט
ותבעו לדי נזקקי לו וקוצבי לו קנס.
 .75עיין מג"א או"ח רכ"ה סק"ה שהביא שני טעמים וז"ל :מעונשו של זה ,פי' דעד עכשיו נענש האב כשחטא
הבן בשביל שלא חנכו ,ובלבוש פי' איפכא דעד עתה הבן נענש בעון האב וע"ש ,עכ"ל.
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וזכורני באיש א' ירא שהיה פרנס על הילדי שבשעת פטירתו צוה להכריז בבית הכנסת
שהוא שואל מחילה מכל הקטני א הכה אות שלא כדי כי בודאי אפילו לבניו הקטני
ותלמידיו לא הותרה הרצועה להכות שלא כדי על לא חמס בכפיה ,ואפילו א יש צור
להכות לא הותר להכות מכה רבה מכת אכזרי על הראש ועל העי מקו שיוכל לעשות
מו ופיקוח נפש ח"ו ,אלא יכ בנחת על הרגלי בלי כעס ,וזה כלל גדול כי טוב איש
יכלכל דבריו במשפט במידה במשקל ,זוהי דר ישרה] .ע"ע ערך "ילדות" ו"אהבת בנים"[
 :ïè÷ä êåðéç ïéã :å"ñ ììë :íãà ééçא( א יש לו בני קטני יחנכ במצוות והיא
מצות עשה מדברי קבלה כמ"ש חנו לנער על פי דרכו .ומאד הזהיר שלמה
בספר משלי על חינו הבני .וא לא יווסר בדברי יכנו בשבט כמ"ש פסוקי הרבה ,א
לא יכנו מכות אכזריות כמו השוטי אלא בשבט ורצועה...

>˘<È

ה( וכ ראוי לכל אד להפריש בדברי שבי אד לחבירו כגו על הגניבות ועל הנזיקי
ולהכות על זה ,וקט שגנב ,א הקר בעי  ,מחזירי לבעלי ,וא אינו בעי פטור בדיני
אד א לאחר שיגדל ,אבל הוא עצמו חייב לצאת ידי שמי .וכ א הכה אביו ואמו או
שעשה שאר עבירות בקטנותו טוב שיקבל עליו איזה דבר לתשובה ועל זה נאמר )משלי
יט ב( ג בלא דעת נפש לא טוב.
... :íàå áà ãåáéë 'ìä :æñ ììëכא( המכה לבנו גדול י"א כשהוא ב כ"ב שני וי"א ב
כ"ד שני ,ונראה לי דהכל לפי טבע הב ואפילו פחות מזה ,מנדי אותו שהרי עובר על
לפני עור וכו' ,אלא יוכיחנו בדברי.
] ... :??? øåò éðôì úåöîá àìøòô ô"éøì :â"ñø øåàéáא עובר בלאו מיד שמושיט
או רק כשחבירו עובר... [...אבל הביאו ראיות איפכא )מפרק ואלו מגלחי
יז (.בההיא דאמתא דרבי דחזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול ,אמרה ליהוי ההוא
גברא בשמתא דקעבר משו לפני עור לא תת מכשול ,דתניא לפני עור לא תת מכשול
במכה לבנו הגדול הכתוב מדבר עיי"ש ,הרי דמיד בהכאה דהו"ל רק נתינת מכשול קעבר
בלפני עור.
איברא דלכאורה מש איפכא מוכח ,לפמש"כ הרא"ש והר" ז"ל ש בההיא דר"ל הוה
מינטר פרדיסא אתא ההוא גברא ואכל תאני רמא ביה קלא ולא אשגח ביה ,שמתיה ,א"ל
אדרבא וכו' ,א"ל נדוי דידי' נדוי דיד לאו נידוי ,וכתבו ברא"ש ובר" ש דאע"ג דעבר
בלא תגזול וראוי לומר דנתחייב ההוא גברא נדוי דעבר על ל"ת דאורייתא ,מ"מ כיו דלאחר
שאכל נדהו לא נדוי הוא ,אבל א אמר לו אל תאכל ואעפ"כ אכל היה יכול לנדותו כי
הרואה שחבירו עושה עבירה אפי' עושה איסור דרבנ חייב לנדותו כדאמרינ בפרק הדר
עיי"ש .והשתא א"כ הכא א איתא דבנתינה לחוד עבר בלפני עור נמצא דכבר עבר בלפני
עור בהכאתו ושוב לאו בר נדוי הוא ,אלא ודאי אכתי לא עבר בהכאה אלא שיכול לבוא
לידי עבירת לפני עור ע"י כ כשיחרפנו ויבעט בו ולאפרושי מאיסורא אמרה דלהוי בשמתא.
מיהו לא משמע הכי מדקמסיי עלה וקאמר דתניא ולפני עור לא תת מכשול במכה לבנו
גדול הכתוב מדבר עיי"ש ,משמע ודאי דבהכאה לחוד קעבר בלפני עור דכיו דהב גדול
הוא מסתמא דמילתא מתקצ על אביו וחזי ביה בישות ,ובזה גופא קעבר הב על כיבוד
ומורא דאב אע"פ שאינו מבעט באביו במעשה או בדיבור וממילא קעבר האב בלפני עור
שהרי הוא מכשילו לכ.
איברא דמפרש"י והריטב"א ז"ל ש לא משמע הכי עיי"ש ,מ"מ מעיקר הסוגיא ש אי
הכרע ,דשפיר י"ל כדכתיבנא .וכ נראה מדברי הראב"ד ז"ל )בפ"ו מהל' ת"ת הי"ד( דש
כתב הרמב" ז"ל דהמכשיל את העור מנדי אותו ,וכתב על זה הראב"ד :כגו המכה את
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בנו הגדול עיי"ש ובמש"כ בכס"מ ש ,הרי דס"ל דמכה בנו גדול הו"ל מכשול ממש ולא
נתינת מכשול לחוד ,דאל"כ הו"ל להשיג על הרמב" ולהוכיח משו דאפילו על נתנית
מכשול מנדי אע"פ שעדיי לא הכשילו ,ולא לכתוב "כגו " ,דמשמע דהיינו ה.

`wepiz lr mii`l xeq
 :á ÷øô :úåçîù úëñîהלכה ד :ומעשה בבנו של גורגיוס שברח מבית
הספר ,והראה לו אביו באזנו ,ונתיירא מאביו ,והל ואיבד
עצמו בבור ,ושאלו לרבי טרפו ואמר אי מונעי הימנו כל דבר.
הלכה ה :ושוב מעשה בתינוק אחד מבני ברק ששיבר צלוחית ,והראה לו
אביו באזנו ,ונתיירא ממנו ,והל ואיבד עצמו בבור ,ובאו ושאלו לרבי עקיבא,
ואמר אי מונעי הימנו כל דבר .ומיכ אמרו חכמי אל יראה אד לתינוק
באזנו אלא מלקהו מיד ,או שותק ולא אומר כלו  .רבי שמעו ב אלעזר
אומר יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימי מקרבת.
... :ãôñää ïéðò :ï"áîøì íãàä úøåúומעשה בבנו של גורגנוס בלוד שביטל מבית
הספר והראה לו אביו באזנו ונתירא מאביו והל ואבד עצמו
בבור ובאו ושאלו את ר' טרפו ואמר לה אי מונעי ממנו כל דבר ,פירוש הראה לו
באזנו הפחידו על המאורע שאירע לו שישל לו באזנו כדר שמכי את התינוקות ומושכי
אות באזניה ,ואמר ר' טרפו אי מונעי ממנו כל דבר מפני שהיה תינוק וכשלא לדעת
בגדול דמי.
... :ã"ö ïîéñ â"ô ïè÷ ãòåî :ù"àøומעשה בבנו של גורגנוס בלוד שביטל מבית הספר
ואירע לו אביו באזנו פירוש הפחידו לשל לו המאורע שאירע לו באזנו כדר
שמכי התינוקות ומושכי אות באזניה ואמר ר' טרפו אי מונעי ממנו כל דבר מפני
שהיה תינוק וכשלא לדעת דגדול דמי וכמו מעשה לסתור דמי וצרי להגיה הברייתא וא
היה קט אי מונעי ממנו כלו ומעשה בבנו של גורגנוס וכו' וכ מצאנו בגדול שאבד
עצמו לדעת מחמת שמפקירי אותו כגו שאול מל ישראל שאבד את עצמו לדעת אלא
שהיה איבוד מותר לו כדאיתא בבראשית רבה וא את דמכ לנפשותיכ אדרוש מיד
נפשותיכ אדרוש את דמכ יכול אפילו נרד כשאול תלמוד לומר א= =חסר
... :åëù ïîéñ (ã"åé) á ÷ìç :øôåñ íúç ú"åùבר דא צריכא במי שלא אמר בהדי'
הרי הוא עולה וכו' א ניכר מתו מעשיו וכעסו וצערו וההכנו'
שהוא עושה כמכי עצמו למיתה כמו דכתי' באחיתופל וירא כי לא נעשתה עצתו ויצו אל
ביתו ויחנק שאותו ראינו כועס ודואג על שלא נעשתה עצתו ומצווה אל ביתו ג"כ ואח"כ
אנו מוצאי אותו חנוק באופ שנראה שהוא בעצמו עשה כ זהו אומדנא דמוכח טובא
טפי מגמל האוחר בי הגמלי ונמצא גמל הרוג בצדו בר"פ המוכר פירות יע"ש והביאנו
לזה בבא אחריתי דמס' שמחות ש מעשה בבנו של גורגנוס שברח מבית הספר והראה
לו אביו באזנו ונתיירא והל ואיבד עצמו בבור ואמר ר"ט אי מונעי ממנו שו דבר וכ'
הרא"ש ס"פ אלו מגלחי סי' קמ"א דחסורי מיחסרא וה"ק במד"א בגדול אבל בקט לא
ומעשה נמי בבנו של גורגנוס וכו' וקשה הא הת לא אמר התינוק ולא מידי ודוחק לומר
דמיירי באמת שהתינוק אמר לאביו הריני זורק לתו הבור ועוד מה הי' לו להרא"ש לחסר
הברייתא משו מעשה לסתור אדרבא נימא דמיירי בלא אמר ולא מידי אע"כ משו דהי'
אומדנא דמוכח טובא ואי לאו דהיה קט ה"ל כאומר בהדי' וכ יש להבי מלשו הרמב"
הנ"ל ]ועיי' ר" ספ"ב דחולי ומ"ש ב"ש בא"ע סי' קמ"א סקכ"ו[.
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)... :ì ïîéñ ã ã"åé ÷ìç :äùî úåøâà ú"åùג( מי הוא שאסור לאיי על התינוק
שיכנו לאחר זמ  ,מי נחשב תינוק לעניי זה ,וא יש אופ
שמותר לאיי על התינוק בעונש.
ובהא דאסור לאיי על התינוק שיכהו לאחר זמ )כדאיתא בשמחות פרק ב' (...כיוו שהוא
משו חשש סכנה שידמה להתינוק שהוא גרוע ממיתה ,איכא החשש ג ברב המאיי על
התלמיד ,ובכל מי שהוא מסור בידו ,ואסור לרב כמו לאב .וכ פשוט שאסור זה א לאיניש
בעלמא שהוא ירא ממנו ,והוא עוד כ"ש ,שעל האב כל תינוק יודע שהוא אוהבו ומ"מ
אסור משו שנדמה לו שיענשהו בדבר גרוע וקשה ,כ"ש שיש לחוש שידמה להתינוק על
אחרי שיכוהו בדבר שלדמיונו גרוע ממיתה.
וג משמע שלאו דוקא תינוק ,דהא התינוק שאיירי בשמחות פ"ב ה"ד בעובדא דבנו של
גורנוס בלוד שא"ר טרפו אי מונעי הימנו כל דבר ,ובה"ה בתינוק דבני ברק שאמר רבי
עקיבא אי מונעי הימנו כל דבר ,הא איירי שהתינוק היה כבר יותר מב י"ג והיו לו ג
שערות שהיה גדול ממש לעניי חיובי מצוות והעונשי  .דאל"כ אלא היה קט ממש שהיה
עדיי פטור ממצוות ,הא א שאיבד עצמו לדעת ממש אי מונעי ממנו כל דבר ,מאחר
דאינו מחוייב בעונשי  ,דקט שהרג נפש במזיד פטור כמו שפטור מכל עונשי התורה .וכמו
כ ליכא עליו עונש זה דאיכא על מאבד עצמו לדעת דהוא שאי מתעסקי עמו ,אלא
מתעסקי עמו כמו במת ונהרג )שו"ע סי' שמ"ה סעי ג' ,קט המאבד עצמו לדעת חשוב
כשלא לדעת(.
וא"כ איירי כשכבר היה חייב במצוות ,ומ"מ כיו שאיבד עצמו בשביל האיו תלינ דעדיי
אי בו דעת להבי שאביו ,וא רבו ואחרי ,לא יכוהו אלא באופ קט שלא יחלה ויסבול
יסורי מזה .והוא משו שעדיי יכול לטעות אפילו על אביו וכ"ש על אחרי שיכוהו
באופ שיהיה לו יסורי שקשי ממיתה ,ומחמת זה איבד את עצמו ,שתולי להקל בזה
לעניי התעסקות שהוא חיוב על כל אד להתעסק בכבוד המת ,וג מחמת שיש להעמיד
על חזקת כשרות .ואולי איכא ג חזקה שכל אד רוצי לחיות .וא"כ ג לתלמידי שכבר
ה בני י"ג וי"ד ששיי שהמלמד יכה אות אסור לאיי עליה לעונש לאחר זמ אלא
יענש תיכ.
ועיי ברא"ש מו"ק פרק אלו מגלחי סימ צ"ד שסובר דבגדול שחייב במצוות הוא בדי
מאבד עצמו לדעת ,ומגיה במס' שמחות וא היה קט אי מונעי ממנו כלו ומעשה בבנו
של גורגנוס וכו' ,הרי שדי זה הוא בקט דווקא ,והוא משו דסובר דא ב י"ג וב י"ד
היה לה להבי שאמירת האב שיענשהו הוא בדבר קל ,שלכ חשוב שלדעת איבד עצמו.
אבל הוא תמוה דא היה קט פשיטא דאי מונעי ממנו כל דבר משו שקט פטור מעונשי
א על איסור רציחה ,בי לאחרי בי לעצמו .אלא ודאי איירי בגדול שחייב בעונשי ,
אבל כיו שהוא עדיי תלמיד ואביו מתחשב עמו כקט שמכה אותו כשאינו שומע לו,
והוא ירא מהכאות ועונשי אביו כשלא עשה כרצונו כמו תינוק ,ומחמת זה איבד את עצמו,
אמר ר"ט ור"ע שאי לה די מאבד עצמ לדעת כיוו דאיבדו עצמ מצד היראה .ול"ק
כלו דעל הגירסא אבל א ראו אותו חנוק ותלוי באיל הרוג ומושל ע"ג סיי זהו בחזקת
שאיבד עצמו שלא לדעת ואי מונעי ממנו כל דבר ,ומעשה בבנו של גורגנוס וכו' ,הקשה
הרא"ש הא זהו מעשה לסתור דבנו של גורגנוס איבד עצמו לדעת ,ולכ הגיה כדלעיל,
אבל לפי מה שנתבאר אפילו א בנו של גורגנוס היה גדול חשיב כמאבד עצמו שלא לדעת
ואי צרי להגיה ,וצ"ע.
ופשוט שמסברא לא היה האיסור אלא כשלא אמר לו במה יענשהו .דא אמר שיענשהו
בדבר שאי בזה פחד מיתה או יסורי גדולי לא היה ל לאסור .אבל מסתבר שיש לאסור
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בכל אופ  ,שלא יתרגלו לאיי בעונשי  .אבל ודאי רשאי לקבוע שתלמיד שיעבור ויעשה
דבר זה יענש בשילוחי מחדר זה ויצטר אביו לבקש בעדו מקו אחר ,או שא יעבור
יענש בשלש או ארבע הכאות ברצועה ,שהוא רק ידיעת חומר האיסור .וכדאי לומר להתלמיד
כשעבר פע ראשו שא יבטיח להרב שלא יעשה יותר ,הוא מוחל לו.

oic zia gily oipra cer
 ã"á çéìùå... :è"ö÷ ú"ì â"îñ :ééçã àðéãא הרב המחבר סובר כסברת הרמב"
בפ"ה מהלכות רוצח ושמירת הנפש שאפילו שליח ב"ד שהכה את בעל
די הנמנע מלבוא לדי והמיתו פטור מגלות ניחא דאצטרי הכא להשמיענו דשליח ב"ד
המכה את הנמנע מלבוא לדי אינו לוקה אע"ג דהכאה זו אינה מצוה ,אבל מה שנראה
מדברי הרב המחבר ז"ל בעשי ע"ג דהא דשליח ב"ד פטור דוקא בשעה שהוא מלקה אותו
ארבעי וכדעת הראב"ד וכמו שנראה מדברי רש"י בפרק אלו ה הגולי  ,וא"כ איפה קשה
למה הוצר כא להוציא שליח ב"ד ממה ששנינו בפרק אלו ה הגולי מה חטיבת עצי
ביער רשות ,תיפוק ליה דקרא כתיב ארבעי יכנו לא יוסי והלאו דלא יוסי לא קאי אלא
א הוסי כדתניא בספרי א הוסי עובר בלא תעשה וכמו שכתב הרב המחבר.

>˘<ÊÈ

וי"ל דלא הוצר המחבר להוציא שליח ב"ד ממה ששנינו בפרק אלו ה הגולי דזה מפורש
בפסוק ומה שכתב 'ושליח ב"ד' הוא סיו המשנה דפרק אלו ה הגולי שש נשנה זה
משו דלא נפיק שפטור מגלות אלא ממקרא דואשר יבא את רעהו בעיר.

÷] :á"î á"ô úåëî :æ"îøä ìåתוס' יו"ט[ ד"ה ושליח ב"ד] ,מביא לשו רש"י ואח"כ
לשו הראב"ד שליח ב"ד שהוא מלקה ]יותר[ ממה שאמדוהו ב"ד ומת
תחת ידו ע"כ ,וכתב [:הכי גרסי כס משנה ומגדל עוז .וקשה דהתנ בשלהי מכילתי )פ"ג
מי"ד( הוסי לו רצועה אחת ומת הרי זה גולה על ידו .וי"ל דהת איירי דטעי במניינא
וכדכתב ש הר"ב ,דאי לא טעה מזיד הוא ואינו גולה .ובהכי איירי הראב"ד דהיינו דאמדוהו
לי"ח והוא הוסי רצועה אחת דסובר דמשו הכאה אחת לא ימות] :עיין שבות יעקב לקמן
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>??< שמשיג עליו[.

 ìשליח בית דין שהכה יתר על המידה

 :ô"÷ ïîéñ à"ç :á÷òé úåáù ú"åùראוב התפקר בשלוחו דבי דינא בפני הב"ד עד
שהכה אותו ,והשליח ב"ד חזר והכה אותו מכות אכזריות מכות
פצע וחבורה מכה טריה במקלו שבידו ,ובאמת לפי אומד הדעת אי אפשר לעשות הכאה
כזו במקל כזה ,א יש לחייב את השליח ב"ד כיו דאפשר היה להציל את עצמו בלא
הכאה גדולה כזו ,ג א יש לחייבו כיו שלא היה ראוי להזיק כזה בכלי זו ,ג השליח
ב"ד אינו רוצה לדו בפני ב"ד זה רק לפני ב"ד גדול שבעיר הזאת ,בכ יורינו מ"ו הדי
ברור בזה.

 :äáåùúאשיב על ראשו ראשו א לא אפסוק הדי ברור לשואל לבדו כאשר כבר הזהירו
האחרוני על זה א ורק כנושא ונות בהלכה .א יש לחייב את השליח ב"ד כיו דאפשר
היה להציל את עצמו בלא הכאה כזו ,די זה לכאורה פשוט בש"ס פ"ג דב"ק ד כ"ח
ת"ש וקצותה את כפה ממו מאי לאו בשאינה יכולה להציל ע"י דבר אחר ,לא שיכולה
להציל ע"י דבר אחר ]אבל אינה יכולה להציל ע"י דבר אחר[ פטורה ]הא[ קתני סיפא
ושלחה ידה פרט לשליח ב"ד דפטור ,ש"מ דא ]דיכול ,היינו השליח ב"ד[ )דיכולה( להציל
על ידי דבר אחר ג"כ פטור ,וכ"כ הב"י בח"מ ס"ס ח' בש רבינו ירוח נתיב ל"א ח"ב
>?< ,וכ"כ הסמ"ע ש ובסי' צ"ז ס"ק ט',
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אכ ]מהנמוק"י[ פרק המניח לא משמע כ שכתב וז"ל :מאה פנדי א אי יכול להציל
ע"י דבר אחר אלא ע"י הכאה אפילו ית לו מאה מכות פטור וממילא שמעינ דשליח ב"ד
נמי הכי דינא בהדי מא דלא ציית דינא עכ"ל ,משמע דוקא היכי דאי יכול להציל ע"י
דבר אחר אבל ביכול להציל חייב בהיזקו,
ויש ליישב סוגיא דש"ס אליבא ]דנמוק"י[ דמסיק ש בש"ס אבל אינה יכולה להציל ע"י
דבר אחר נעשה ידה כשליח ב"ד ,דה"ק דא אינה יכולה להציל ע"י דבר אחר א"כ הוי
כשליח ב"ד דפטור בודאי א אינו יכול להציל בעני אחר כי ברשות ב"ד הוא עושה אבל
ביכול להציל ס"ל מכח סברא דג שליח ב"ד מתחייב ,ועי"ל דהת קאי דוקא על הבושת
משא"כ בהזיק ס"ל דחייב וצ"ע.
ועל דבר א יש לחייבו כיו שלא היה ראוי לעשות לו היזק כזה דבר זה פשוט בש"ס
פרק החובל ד צ"א ובטח"מ סי' ת"...

mitqep mipeir +

_

* עיין מכות טז :ההוא מקרי דרדקי דהוה פשע בינוקי ,אדריה רב אחא ,ואהדריה רבינא דלא אשתכח
דדייק כוותיה .ופרש"י דהוה פשע בינוקי ,מכה אותם יותר מדאי .אדריה רב אחא ,שלא ילמד עוד

תינוקות .ועיי"ש בריטב"א דלא ניחא פירש"י ופירש שפשע שלא היה קובע יפה בלימודים והיו מתבטלים

או שלא היה מזדקדק לתקן טעותיהם עיי"ש) .מובא ב"אור משה" לגרי"ח סופר שליט"א סימן כ"ג(.

* עיין מדרש רבה ריש פרשת שמות דורש הפסוק חושך שבטו שונא בנו "ללמדך שכל המונע בנו מן
המרדות סוף בא לתרבות רעה ושונאהו ,שכן מצינו בישמעאל שהיו לו געגועים על אברהם אביו ולא

רידהו ...ויאהב יצחק את עשו ,לפיכך יצא לתרבות רעה על אשר לא רידהו ...כיוצא בו דוד שלא ייסר
לאבשלום בנו ולא רידהו...

* ספר הברית )ח"ב מאמר י"ג אהבת רעים פרק טז(... :המצער את בניו חנם עתיד ליתן את הדין ...ומביא
מ"צדיקים משכילים" שלא יאמרו דבר הן בפה הן בכתב לבניהם בלשון ציווי רק בלשון "ראוי" וכה

יאמר בני ראוי לך שתעשה דבר זה וכו'.

* להכות קטנים שמזיקים או גונבים ,רק על פי בית דין כמ"ש הרמב"ם ?? ומבוא בשו"ע חו"מ שפח??
ובפלא יועץ >?< שאם יש ממונים של הקהילה שתפקידם להשגיח על הקטנים ,לו מותר להכות ,וע"ע
תשובות והנהגות לגר"מ שטרנבוך שליט"א ח"א תתכ"ה.

שבט הקהתי ח"ג סי' שי"ט :אם רשאי להכות ילד אחר שאינו בנו שמתקוטט עמו ומחרפו ,ומסיק דרק

בנו או תלמידו מותר להכות לשם חינוך ואם אביו הרשהו הרי הוא כשליחו ומותר / .תשובות והנהגות
??? להכות ילד שמפריע לישון ....

* יל"ע דהמצוה של חינוך הוא רק דרבנן ולא נמנה בתרי"ג וא"כ חידוש שגם במצוה דרבנן נקרא הכאת
מצוה ,ועיין מנחת יצחק ח"ג סוסי' ק"ה ,או י"ל דמצווה ללמד בנו תורה מדין ושננתם לבניך ומצות ת"ת

שהוא דאורייתא ]ובשוליא דנגרי ??[.

 ìנושאים בסוגיא:

* איזה גיל נחשב גדול )ריטב"א מו"ק ,ראשונים בקידושין ל ,.שו"ע יו"ד ר"מ ,הלכות קטנות ,פלא יועץ,
חיי אדם(

* האם רק ברגיל להכות או אפילו בפעם אחת )תוס' ר"י הזקן קידושין ,חיי משה )לגרי"ח סופר שליט"א(

ועוד

* לשון הירושלמי שהיה מוסיף יותר מדאי...

* האם גם במכהו בלימוד תורה ומצוות ומידות או רק במילי דעלמא )שלחן שלמה ,שדי חמד מביא
שורה של אחרונים(

* האם נאמר גם ברב לתלמיד )אולי כלפי האב יש התנגדות למוסר ומצוי יותר שיתריס( )ירושלמי(...
שדי חמד
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* האם גם בנזיפה וקללה ,שדי חמד ומביא מספר חסידים תקס"ו ומפורש בפלא יועץ ועוד שאסור וכן
מסקנת השדי חמד

* הגמרא מביאה ברייתא שהפסוק מדבר על מכה בנו גדול ,האם זה אסמכתא ,שדי חמד...

* בגמ' קידושין מבואר דהאב מייסר את בנו עד גיל  22או  16האם מדובר בהכאה ממש או רק תוכחה
בדיבור ובנזיפה וכו' ,עיין ראשונים המקשים מסוגיא דמו"ק ,עיין שתי שיטות ברש"י ובתוס' ר"י הזקן,

ספר האגודה עוד ....

* אם האב יודע בבירור שילד זה לא יזלזל בו ולא יעבור על מצוות כיבוד אב ואם ואדרבא יקבל תוכחות,
מותר להכותו אף שהוא גדול :החיד"א במראית העין )סנהדרין ע.(:

* במילי דסכנה נראה ברור שיכול )שצריך( להכות הילד ללמדו להיזהר מסכנה כגון לא להתקרב לכביש

וכדומה...

* מובא בשם "מילי דחסידותא" )אות ב( דלחנכו להתרחק ממידות רעות יותר חמור מענין ביטול תורה

ובזה יכול יותר להכות ,וכעין זה בתשובות והנהגות )של הרב שטרנבוך שליט"א ח"ג סי' ר"פ( שמשום
מידות רעות יש יותר להחמיר וראיה מבת שבע אם שלמה שייסרה אותו משום דחשבה שנמשך אחר
מידת התאוה עיי"ש לפי המדרש.

* פשוט שגם האם מותרת להכות בעצם ,ומביאים מבת שבע שייסרה את שלמה עיין מדרש ,וכן מבואר
באגרת הגר"א שצוה לשאתו להכות את הבנים על שבועה...

 ìשוטרים

בנושא שליח ב"ד יש לצרף דינו של "שוטר" בפסוק )דברים טז יח( :שופטים ושוטרים תתן לך וגו' ,וברש"י

)על פי סנהדרין טז (:שוטרים ,הרודין את העם אחר מצותן שמכין וכופתין במקל ורצועה עד שיקבל
עליו את דין השופט ,וברמב"ם הל' סנהדרין פ"א ה"א :מצות עשה של תורה למנות שופטים ושוטרים...
שוטרים אלו בעלי מקל ורצועה והם עומדים לפני הדיינים המסבבים בשווקים וברחובות ועל החנויות

לתקן השערים והמדות ולהכות כל מעוות ,וכל מעשיהם על פי הדיינים וכו' .ולענין סמכותו של שוטר
בזמן הזה עיין קובץ קול התורה )חוברת נ' עמ' רמ"ט( מאמרו של הרב יצחק זילברשטיין שליט"א "האם

מותר לשוטר להכות יהודי" ,ודן שם גם בשאלה האם יש רשות לשוטר להכות החשוד בגניבה ,וכן

להכותו כדי שיגלה את שותפיו ,ועוד עיי"ש .וע"ע תשובות והנהגות ח"א תתמ"ז בענין שוטר יהודי
שהרג גוי בשוגג.

==כדאי להביא קיצור מדברי מילי דחסידותא אות ב' )ספר חסידים( עיי"ש כנראה דברים חשובים==
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 +פרק יז" :דרך נציון" _
חידוש הרמב"ם ,הסבר הענין והשלכות להשוות עם כל ההיתים דלעיל ? ? ?

כתב הרמב" = =   ,סמ"ג עשה ע "בזיו "

שו"ת מהרלב"ח,
רי"פ ש

... :úååöîä ìò äéôë ïéãá ,ä"ë÷ úåà ìéñðèñ :ç"øâä éùåãéçוהנה בדי חבלה
והכאה כתב הרמב" המכה את חבירו דר ניצה עובר בל"ת ,ויש
לחקור א הוא תנאי בהחפצא של החיוב דדוקא הכאה דר ניצה חייבה רחמנא ,ולפי"ז
הכאה שמותרת כגו של ב"ד והאב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו נשתנה בהחפצא
של ההכאה דהכאה כזו שאינה דר ניצה לאו הכאה דאיסורא היא )וקצת צ"ע מגמ' דכתובות
מה לחבלה שכ הותרה מכללא לב"ד ,והלא בהחפצא של איסורא דהכאה דר ניצה לא
הותרה כלל ורק דב"ד לאו דר ניצה היא( או דנימא דאי כא תנאי בהחפצא של ההכאה
אלא דהרמב" מפרש כא דיש אופני דמותר להכות] ...נפק"מ לעני מכת מרדות א
נחשב עקירת דבר מ התורה ===הערה הא חסר קטע ?? =====
÷ :(ä"ðøú ïîéñ :ùãçá) 'ò ïîéñ úåîáé :úåøòä õáåפרק האשה רבה )יבמות צ(:
ת"ש בית די מכי ועונשי שלא מ הדי  ,אלמא דיש כח לחכמי
לעקור בקו ועשה ,ומשני מיגדר מילתא שאני .ועיי בפרק אלו נערות )כתובות לב (.דלאו
דחובל הותר מכללו בבית די שמלקי המחויב מלקות ,וקשה הא בלא בית די הותר מכללו
באב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו )מכות ח( וכ הותר מכללו במילה.

וי"ל דהת כיו דהוא תיקו להנחבל אינו חבלה כלל ,דהאב המכה בנו הוא כדי לחנכו
על להבא ,וכ במילה הוא תיקו על להבא שלא יהא ערל ,אבל בית די המלקי את העובר
אינו כדי לתקנו אלא שעונשי אותו על העבר וזה הוי חבלה אלא דהותרה מכללה בבי"ד,
ולפי"ז בבי"ד המכי שלא מ הדי אי בזה כלל משו עקירת דבר מה"ת דהוי כמו הרב
הרודה את תלמידו.

ועוד קשה בהא דמשני מיגדר מילתא שאני ופירש הרמב" בהל' סנהדרי )פכ"ד ה"ד(
דהוא דוקא בהוראת שעה אבל לא לתק לדורות ,כמו באחד שרכב על הסוס בשבת שסקלוהו
לצור שעה אבל לא תיקנו כ לדורות ,ואכתי תיקשי ממכות מרדות שהיא תקנה קבועה
לדורות שכל העובר על דברי חכמי מכי אותו מכות מרדות ואי בזה משו עקירת דבר
מה"ת ,והיינו משו דהוי כמו הרב הרודה את תלמידו ,וי"ל דקושית הגמ' היא מהא
דעונשי מיתה שלא מ הדי דלא הותר לרב אלא להכות תלמידו ולא להמיתו ,אבל מהא
דבי"ד מכי שלא מ הדי לא תיקשי כלל ,דאי בזה משו עקירת דבר מ התורה.
ובריש הנחנקי )סנהדרי פד( מר בריה דרבינא לא שביק לבריה למיפתח ליה כוותא דילמא
'אחר שגגת לאו ,אביו שגגת
חביל והוי שגגת )חנק( ]איסור[ ,אי הכי אחר נמי ,ומשני ַ ֵ
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חנק' ,ולכאורה כיו דמכוי לרפואה אי בזה משו חבלה כלל ,וי"ל הכונה דילמא חביל
יתר מכפי הצור לרפואה ,וכ כתב הרמב" בתורת האד שער הסכנה וז"ל :כיו דאיכא
אחרינא לא שבקינ לברא למיעבד הכי ,דילמא חביל ביה טפי ממה שהוא בדר הרפואה
וכו' עכ"ל ,ונראה מדבריו דהיכא דליכא אחר מותר ג לבנו וכ הוא ברמב" )פ"ה מהל'
ממרי ה"ז(.

ובתוס' ר"פ ואלו מגלחי )מו"ק יד :ד"ה מהו( כתבו בהא דנידוי דוחה לאו דמקלל חבירו
א דכל עיקר די נידוי הוא מדברי קבלה ,ושמא מסוטה ילפינ עכ"ל ,ולולי דבריה היה
נראה דכל האיסורי שבי אד לחבירו אינ איסורי אלא דר קלקול והשחתה שלא לצור.
וכמו לאו דלא תשנא את אחי ,דאי האיסור אלא בשנאת חנ ,היינו שלא ראה בו דבר
ערוה ,אבל א ראה עליו דבר ערוה מותר לשנאותו ,ואי לומר דש הטע משו דאינו
בכלל אחי ,הא ליתא ,דמבואר בתוס' פרק ערבי פסחי קיג :ד"ה שראה ,דא ישנאהו
בשביל טע אחר עובר עליו בלאו ,ולא הותר לשנאותו אלא בשביל דבר ערוה שראה בו.
וכ בלאו דחובל כתב הרמב" דהאיסור הוא דוקא א חובל דר נציו  ,והיינו מדחזינ
"אחר ,שגגת לאו"
דמותר לרב להכות תלמידו .והא דאיתא בסוגיא דפרק הנחנקי הנ"לֵ ַ :
צ"ל דאינו אלא חומרא מדרבנ .

וכ בלאו דאלמנה ויתו לא תענו  ,כתב הרמב" )דעות פ"ו( דא ענה אות ללמד תורה
או אומנות ליכא איסורא .וכ בלאו דלא תל רכיל ,מותר לספר לה"ר על בעלי מחלוקת
כדי להשקיט המריבה .וכ בלאו דאונאת דברי ,מותר להקניטו בדברי דר תוכחה ,וכ
מותר להלבי פני דר תוכחה א לא חזר בו אחרי שהוכיחו בסתר ,ומותר ג לקללו
בשביל זה כמו שעשו כל הנביאי בישראל ,והוא לשו הרמב" בהל' דעות פ"ו ,ומוכח
מכ"ז דכל האיסורי האלו הותרו לצור תועלת.
 ìבעל "אגרות משה" דן בענין "דרך נציון" בכמה מקומות

... :â ïîéñ à"ç î"åç :äùî úåøâàוטע מחלקות ]דב בג בג וחכמי בב"ק כז[:
לע"ד הוא בלאו דהכאה מלא יוסי ,שלשו הגמ' בכתובות ד ל"ב
שלאו דחובל הותר מכללו בבית די  ,שמשמע שהלאו הוא בעצ ג באופ זה א שהותר
מכללו .וא"כ אפשר שג מה שמותר לב"ד וכל אד להכותו לאפרושי מאיסורא ולקיי
עשה ולשל חוב כשיש לו הוא ג"כ היתר מכללו ,שא"כ ודאי הוא רק כשא"א בשו אופ
בלא הכאה ,והוא כדסברי רבנ שעדי ליקח בסתר שלא יבא לידי הכאה מליקח בגלוי
שאפשר לבא לידי הכאה.

אבל יש ג לומר שרק מלקות דב"ד דהוא אחר שעבר ,לענשו ,הוא בכלל הלאו א שהותר
מכללו ,אבל קוד שעבר שהוא לאפרושי מאיסורא ולקיי עשה ולשל חובו שבידו לקיי
מה שאומרי לו ולא יכוהו אי זה בכלל הלאו כלל.

ועיי ברמב" פ"ה מחובל ה"א שכתב לגירסא דיד המכה דר נציו ה"ז עובר בל"ת,
משמע דא אינו דר נציו לא הוי בכלל הלאו כלל ,והוא מטע שהלאו נאמר בחייבי
מלקיות שלא יוסי ,ומלקות כיו שהוא על העבר ה"ז דר נציו  ,שלכ אי להחשיב זה
שמכי לאפרושי מאיסורא ולקיי עשה וכ אב את בנו לחנכו להותר מכללו ,שהרי אינ
דר נציו  .ומדויק מה שבגמ' לא אמר אלא שהותר מכללו בב"ד שהוא כדפרש"י שצריכי
להלקותו כשחייב ,דא הכל בכלל הי"ל לומר שהותר מכללו לכמה דברי ולא לפרוט רק
לב"ד שהרי אב את בנו אינו מדיני ב"ד ,וכ לאפרושי מאיסורא הוא די על כל אד
כמפורש בנרצע שכלו ימיו לתירו רנב"י שרשאי להלקותו להפרישו מהשפחה שמסר לו.
וזה סובר ב בג בג ,ולכ עדי לדידיה שיקח בחזקה א שיבא לידי הכאה ,משו דהכאה
זו אינו איסור כיו דאינו דר נציו מאחר דכשיניח להנגזל ליקח את שלו לא יכהו ,וליקח
בסתר יש עכ"פ איזה חששות לאיסור א שה חששות רחוקות.
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] :å"ñ 'éñ á"ç î"åç :äùî úåøâàבעני נערה שרוצה לעשות ניתוח ליפות עצמה הא יש
לחשוש שחובלת בגופה ,וכותב בתו דבריו... [:ואי מותר לו ליל ביני היזמי והגא בלא
בגדי שיחבול בעצמו הא יעבור אאיסור חוב בעצמו ואי שאינו מתכוי הא היה פסיק
רישיה ...ולכ צרי לומר דהאיסור חובל הוא רק דר נציו וכיו שהיא הליכתו לצור הרי
אי זה דר נציו וליכא איסור...

א לכאורה יקשה מסנהדרי ד פד :דעל מה דרב לא שביק למישקל ליה סילוא הקשה
אי הכי אחר נמי ,והא חבלה זו הוא לאו דר נציו ובזיו כיו דכוונתו הוא למישקל
הסילוא וליכא האיסור דלא יוסי ,ולא דמי לב באביו שא בלא דר נציו ובזיו נמי
חייב חנק דתנמעט רק מכה לרפואה ,וצרי לומר דהחשש דדילמא חביל בו טפי ממה
שהוא בדר הרפואה כדאיתא בנ"י בש הרמב" והכוונה שהיה זה באופ שהיה יכול
להזהר שלא יחבול יותר א לא יזהר כראוי מפני הטירדא וחבלה זו היתירה הרי היא דר
נציו ובזיו כיו שלא הוצר זה להרפואה ,והאי זהירות שאד מועד לעול הוא כלא
נתחשב בהלאו מצד עצלותו להזהר שלכ היה נמצא שעבר על איסור חובל בשוגג והקשה
שפיר שהיה ל לאסור א חוששי לזה בב באביו...
ולכ נראה מזה שיש להתיר להנערה ליפות עצמה א שהוא ע"י חבלה כיו שאינו דר
נציו ובזיו אלא אדרבא לטובתה...

] :ç"ò 'éñ â"ç ç"åà :äùî úåøâàמבוא לעיל ??[... :ובנת לו רשות לחבול בו וחבל בו
חבלה שפחותה משו"פ ,מסתבר שעל חבלה קטנה כזו שהוא ג בלא צער ובלא בושת אי
זה דר נציו ובזיו כשנות לו רשות ואי מקפיד על זה שאינו עובר בהל"ת דלא יוסי
דהוא כדר שחוק בעלמא ,דהלאו אינו עובר אלא כשהוא דר נציו ובזיו כדאיתא ברמב"
ש וממילא לא שיי מלקות .אבל בחבלה גדולה שהוא דר נציו ובזיו לא תועיל נתינת
הרשות לסלק האיסור מעליו מאחר שא הוא עצמו אסור לחבול בעצמו כדלעיל.
] [<?> ??? ú"ì] :àìøòô ô"éøì â"ñø øåàéáנעתק לעיל ??[ ...ומה שהביאומה
שהביא הרלב"ח ז"ל ראיה ממש"כ הרמב" )רפ"ה מהלכות חובל( דאינו
עובר אלא דר נציו  ,והבי דר"ל דר מריבה מלשו 'כי ינצו אנשי' וגו' ,ומזה הוכיח
דברשות מותר ,הנה בסמ"ג )עשי ע'( מבואר דנוסחתו בדברי הרמב" הוא 'דר בזיו '
עיי"ש ,אלא דבי כ ובי כ הדברי תמוהי מאד לפי הבנת הרלב"ח דהרי בריש פרק
הנחנקי אמרינ  :רב לא הוה שביק לבריה למישקל ליה סילוא ומר בריה דרבינא לא הוה
שביק לבריה למיפתח ליה כוותא ,ופרכינ עלה מאי שנא בנו משו דדילמא חביל והו"ל
שגגת איסור אי הכי אחר נמי ,ומשני אחר שגגת לאו בנו שגגת חנק עיי"ש .הרי להדיא
דאע"ג דהת אי כא לא בזיו ולא נציו כלל מ"מ קאמר דהו"ל שגגת לאו ,ועוד דא"כ
מאי קבעיא הת ב מהו שיקיז ד לאביו עיי"ש ,והרי ידוע דאזהרת מכה אביו ומכה
חבירו מחד קרא נפקי ,מדכתיב לא יוסי להכותו ,וא איתא דמכה חבירו אינו מוזהר אלא
בהכאה דר בזיו ונציו א"כ א מכה אביו כ  ,ומאי מיבעיא ליה בהקזה.

וכ מוכרח מסוגיא דכתובות )לה (.דאמרינ הת דריש לקיש דס"ל חייבי מלקות שוגגי
פטורי מתשלומי ילי לה מדכתיב מכה בהמה ישלמנו וגו' וסמי ליה ואיש כי ית מו
בעמיתו ,והוקש חובל בחבירו למכה בהמה ,מה מכה בהמה לא חלקת בו בי שוגג למזיד
מתכוי לשאי מתכוי לפוטרו ממו אלא לחייבו ממו  ,א חובל בחבירו לא תחלוק בו
בי שוגג למזיד בי מתכיו לשאי מתכוי וכו' לחייבו ממו אלא לפטרו ממו עיי"ש.
והיינו לומר דהלאו פוטרו בשוגג ושאי מתכוי כמו במזיד דפטור משו שתי רשעיות
דק ליה בדרב"מ .והשתא א איתא דליכא אזהרה בחובל בחבירו אלא דוקא בדר בזיו
או נציו בלבד אבל כל הכאה שאינה על דר זה אינה בכלל אזהרה זו כלל ואפילו לכתחילה
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מותר ,אי זה עני לחייבי מלקות שוגגי דפטר ריש לקיש ,דהרי כל שהוא שוגג ואינו
מתכוי וכיו"ב אי כא לא בזיו ולא נציו  ,ולא שייכא בה אזהרה דחובל בחבירו כלל.
ולכ נראה ברור דהרמב" והסמ"ג לא באו אלא לאפוקי מכה לרפואה ,או האב הרודה
את בנו והרב את תלמידו וכיו"ב ,אבל כל מכה וחובל זולת זה הו"ל בכלל דר בזיו
ונציו  ,דכל הכאה שהיא שלא לצור להמוכה דר שנאה ודר בזיו הוא .ומקור דברי
הרמב" והסמ"ג הוא מגמרא דפרק ואלו מגלחי )טז (.עיי"ש ,ומסוגיא דריש פרק הנחנקי
שהבאתי דמבואר דאפילו באביו שרי לרפואה ,וזה פשוט אצלי ,ודברי המהרלב"ח ז"ל
מתמיהי אצלי ואכמ"ל ,ועי' בריב"ש )סי' תפ"ד( עיי"ש היטב...

÷==== ïéåæ é"ùøâì "äëìää øåàì" òè
יהודה יעלה בתשובה השניה ,וז"ל... :אבל מ"מ מה שחדשתי באחרת דליכא איסור חובל משו
דבר שאינו מתכוי ,במקומי אני עומד דאע"ג דג בשגגת לאו איכא איסורא בפסיק רישא א ודאי נעשה
האיסור ,בחובל שאני דז"ל הרמב" רפ"ה מחובל הנ"ל :כל המכה אד וכו' דר נציו ]נ"א בזיו[ עובר
בל"ת וכו' וכ"ה לשו הסמ"ג וחרדי הנ"ל.
הרי דלא אסרה תורה אלא דוקא דר בזיו ,וטעמא נ"ל מלישנא דקרא דיהיב טעמא פ יוסי וכו' ונקלה
אחי וכו' ,הרי דעל בזיונו חסה התורה ,ודומי' דהת בנלקה בב"ד הכתוב מדבר דר בזיו דוקא .ובב"ק
ד צ"א ע"ב מדמי חבורה בגו לבל תשחית דבגדי יעו"ש ,וכיו דאפילו בגדי דה"ל פסידא דלא הדר
לא אסרה תורה אלא דר השחתה כמ"ש הרמב" הל' מלכי פ"ו הלכה ח' ,א"כ מכ"ש גופו ,פסידא
דהדר הוא ,דלא אסרה תורה אלא דר בזיו כנ"ל == .עיי"ש עוד כמה קטעי מדבר על "דר בזיו"
ייע"ש ותחפש ...

mitqep mipeir +

_

גר"ח בסטנסיל אות שמ"א ,וצ"ע להבין דבריו ואיך נכנס בלשון הרמב"ם ע"ע משנת אשר בראשית עמ'

ק"י.

כף החיים פאלאגי' ,אגרות משה חו"מ סי' ג ד"ה והטעם  /חי' הגר"ח עמ' נט בענין כפייה על המצוות.
שליח ב"ד שמוסיף מלקות איך נחשב דרך נציון?? רופא שמוסיף חבלה תמיד יהיה פטור כי אינו דרך
נציון

ע"ע אהל יהושע דיסקין עה"ת פ' כי תצא מצולם  /אדרת תפארת סס"א דרך צחוק  /יהודה יעלה לקמן
בכמה מקומות מזכיר הענין  /ישורון מאמר הרב יוסף גולדברג  /להורות נתן שו"ת ח"י מצולם ...

לא אומרים כן באביו ואמו = אחרונים )אגרות משה ועוד אינני זוכר כעת(

ע"ע שבט מיהודה לגרא"י אונטרמן שער ראשון עמ' מד אות ד
ע"ע אבני ציון )סופר( ב"ק ?? סימן בענין זה
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 +פרק יח :מלקות ותשלומים _
מלבד חיוב מלקות התורה מחייבת מי שמכה את חבירו בתשלומים .בדרך כלל קיי"ל
דאין בית דין מחייבים שתי רשעיות )מלקות ותשלומים( ולוקה ואינו משלם ,אולם בחובל
בחבירו חדשה תורה שמשלם ואינו לוקה ,ורק היכא דאין חיוב תשלומים כגון שהחבלה

היא פחות משוה פרוטה אז יש מלקות .הלכה זו מתבארת בפרק זה על פי כמה סוגיות
הש"ס והראשונים .דין תשלומים בזמן הזה יתבאר בפרק כ'

.bl - .al zeaezk
 ìמהנושאים הנלמדים מגמ' זו :א( חובל בחבירו נחשב ללאו שהותר מכללו ]-במלקות של בית דין[ .ב(
בפירוש רבתה תורה חובל בחבירו לתשלומים ]-ולא למלקות[ .ג( הלאו של חובל בחבירו הוא "לא יוסיף

פן יוסיף" .ד( חילוק בין הכאה שיש בה שוה פרוטה לאין בה ש"פ.

) (.èë úåáåúëמתני' :אלו נערות שיש לה קנס ]רש"י :א אנסה אד נות לאביה חמשי
כס[ ,הבא על הממזרת ...הבא על אחותו ועל אחות אביו ...יש לה קנס אע"פ שה בהכרת אי
בה מיתת בית די.
) (:àì óãגמרא :ורמינהו אלו ה הלוקי הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל
אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה ) (.áì óãוקיימא ל דאינו לוקה
ומשל ,אמר עולא לא קשיא כא באחותו נערה כא באחותו בוגרת ,אחותו בוגרת נמי הא איכא
בושת ופג ,בשוטה ,והא איכא צערא ,במפותה ,השתא דאתית להכי אפי' תימא אחותו נערה
ביתומה ומפותה –

אלמא קסבר עולא כל היכא דאיכא ממו ומלקות ,ממונא משל מילקא לא
לקי ,מנא ליה לעולא הא ,גמר מחובל בחבירו מה חובל בחבירו דאיכא ממו
ומלקות ממונא משל מילקא לא לקי א כל היכא דאיכא ממו ומלקות
ממונא משל מילקא לא לקי .מה לחובל בחבירו שכ חייב בחמשה דברי ,
ואי ממונא לקולא ,שכ הותר מכללו בבית די .אלא גמר מעדי זוממי –
מה עדי זוממי דאיכא ממו ומלקות ממונא משל מילקא לא לקי א כל היכא דאיכא ממו
ומלקות ממונא משל מילקא לא לקי ,מה לעדי זוממי שכ אינ צריכי התראה ואי ממונא
לקולא הוא שכ לא עשו מעשה ,אלא גמר מתרוייהו מה הצד השוה שבה דאיכא ממו ומלקות
ממונא משל מילקא לא לקי א כל היכא דאיכא ממו ומלקות ממונא משל מילקא לא לקי,
מה להצד השוה שבה שכ יש בה צד חמור ואי ממונא לקולא הוא שכ יש בה צד הקלóã) ,
 (:áìאלא עולא תחת תחת גמר ,כתיב הכא תחת אשר ענה וכתיב הת עי תחת עי ,מה הת
ממונא משל מילקא לא לקי א כל היכא דאיכא ממונא ומלקות ממונא משל מילקא לא לקי.
רבי יוחנ אמר אפילו תימא אחותו נערה כא שהתרו בו כא שלא התרו בו– ,
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אלמא קסבר רבי יוחנ כל היכא דאיכא ממו ומלקות ואתרו ביה מילקא לקי
ממונא לא משל  ,מנא ליה לר' יוחנ הא אמר קרא )דברי כה( כדי רשעתו,
משו רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משו שתי רשעיות וסמי
ליה ארבעי יכנו .והרי חובל בחבירו דאיכא ממו ומלקות ממונא משל
מילקא לא לקי ,וכי תימא הני מילי היכא דלא אתרו ביה אבל אתרו ביה
מילקא לקי ממונא לא משל  ,והאמר ר' אמי א"ר יוחנ הכהו הכאה שאי
בה שוה פרוטה לוקה ,היכי דמי אי דלא אתרו ביה אמאי לוקה אלא פשיטא
דאתרו ביה וטעמא דלית בה שוה פרוטה הא אית בה שוה פרוטה ממונא
משל מילקא לא לקי ,כדאמר רבי אילעא בפירוש ריבתה תורה עדי זוממי
לתשלומי הכא נמי בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומי.
והיכא איתמר דר' אילעא אהא ,מעידי אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתי זוז ונמצאו
זוממי לוקי ומשלמי שלא הש המביא לידי מכות מביא לידי תשלומי דברי ר"מ וחכמי
אומרי כל המשל אינו לוקה ,ונימא כל הלוקה אינו משל ,א"ר אילעא בפירוש ריבתה תורה
עדי זוממי לתשלומי .היכ ריבתה תורה ,מכדי כתיב ועשית לו כאשר זמ לעשות לאחיו ,יד
ביד למה לי ,דבר הנית מיד ליד ומאי ניהו ממו ,חובל בחבירו נמי מכדי כתיב )ויקרא
כד( כאשר עשה כ יעשה לו ,כ ינת בו למה לי ,דבר שיש בו נתינה ומאי

ניהו ממו.

ורבי יוחנ מ"ט לא אמר כעולא ,א כ בטלת )ויקרא יח( ערות אחות לא
תגלה (.âì óã) ,חובל בחבירו נמי א"כ בטלת )דברי כה( לא יוסי פ יוסי.
עדי זוממי נמי א"כ בטלת )דברי כה( והיה א ב הכות הרשע ,אלא עדי
זוממי אפשר לקיומה בב גרושה וב חלוצה ,חובל בחבירו נמי איכא לקיומה
כגו שהכהו הכאה שאי בה שוה פרוטה ,אחותו נמי איכא לקיומה באחותו
בוגרת.
 ...רב שישא בריה דרב אידי אמר חובל בחבירו נמי ממונא משל ומילקא לא לקי ,מהכא )שמות
כא( וכי ינצו אנשי ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ואמר רבי אלעזר במצות שבמיתה הכתוב מדבר...
) (:âì óãמתקי לה רב מרי ממאי דבמזיד ונקה מקטלא דלמא בשוגג ונקה מגלות ,קשיא:
) (:àì óãאלו ה הלוקי ,א התרו בה .וקיימא ל דאי לוקה ומשל ,דנפקא ל לקמ מכדי
רשעתו ,משו רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משו שתי רשעיות (.áì óã) .מתני'
באחותו נערה ,דאיכא קנס וסבירא ליה דממונא משל ולא לקי וההיא דמכות בבוגרת דאי לה קנס .בושת
ופג ,דגבי קנס הוא דבעינ נערה אבל בושת ממונא הוא .ופג ,כאילו היא שפחה נמכרת בשוק כמה
פיחתה מדמיה להשיאה לעבד שיש לרבו קורת רוח הימנו כדלקמ ,והא בבוגרת נמי איתא .בשוטה ,שאי
לה בושת ודמי למכור בשוק נמי אי לה .והא איכא צערא ,דהכי תנ במתניתי המפתה נות בושת ופג
וקנס מוסי עליו האונס שנות את הצער .במפותה ,דאי לה צער כדאמרי' לקמ בפירקי )ד' לט( פקחות
שבה אומרות מפותה אי לה צער .ביתומה ,שקנסה ובושתה ופגמה שלה .ומפותה ,כיו שהכל שלה אי
כא חיוב ממו דהא עבדא מדעתה ואחולי אחלה גביה .שוטה לא גרסי' ,דבפקחת נמי אי שו חיוב ממו
במפותה יתומה.

:é"ùø

˜ ,‡ÏÂÚ ¯·Òדאוקי מתני' דמכות בבוגרת ולא אוקמה למתני' דהכא בשלא התרו בו שמעת
מינה אפי' אתרו ביה נמי ממונא משל ולא לקי ,åøéáçá ìáåç .איכא מלקות דלא יוסי
)דברי כה( וממונא משל כדכתיב )שמות כא( שבתו ית  ,ואפילו אתרו ביה נמי מרבי ליה
לקמ בשמעתי בהדיא לתשלומי .
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 ,åøéáçá ìáåçì äîדי הוא לידו בממו שהוא חמור ממלקות שכ יש בו חומר אחרáééçù .
 ,íéøáã äùîçáנזק צער ריפוי שבת ובושת ,àåä àìå÷ì àðåîî éàå .וא"ת ממו קל מ

המלקות ואי זו תשובה שהשבנו דכ"ש בעלמא מה זה שחמור להתחייב בחמשה דברי
נדו בקלה שבשני חיובי שבה ק"ו לשאר חייבי ממו הקלי שידונו בממו הקל איכא
למיפר ,ã"áá åììëî øúåä ïëù åøéáçá ìáåçì äî ,דנית רשות לב"ד להלקותו  ,76תאמר
בשאר חייבי ממו כגו קנס דאונס ומפתה שלא הותרו מכלל בב"ד.
 ,íéîîåæ íéãòî øîâ àìàבמה מצינו ,ïåîî àëéàã .דכאשר זמ ,úå÷ìîå .דלא תענהàðåîî .
 ,íìùîלקמ ילי לה בשמעתי  ,äàøúä ïéëéøö ïéà ïëù .ונענשי במיתה או במלקות או
בממו ודי הוא שידונו בחמורה כי איכא תרתי ,àåä àìå÷ àðåîî éàå .אשכח בה צד הקל
ודי הוא שידונו בקלה ,äùòî åùò àì ïëù .אלא בדיבורא בעלמא מיענשי ,åäééåøúî .כי

פרכת מה לחובל בחבירו שכ חייב בחמשה דברי עדי זוממי יוכיחו מה לעדי זוממי
שכ אי צריכי התראה חובל יוכיח וחזר הדי .

) (:áì óãתחת תחת גמר ,וגזירה שוה מופנה היא ולמדי ואי משיבי .אפי' תימא ,ההיא דמכות באחותו
נערה וכשהתרו בו דאיכא ממו ומלקות ואשמעינ דלקי ולא משל ומתניתי דכתובות בשלא התרו בו
דליכא מלקות .וסמי ליה ארבעי יכנו ,דהיכא דאיכא שתי רשעיות ניעבד ביה הכאה .בפירוש ריבתה,
לקמיה מפרש היכא .שלא הש המביאו לידי מכות כו' ,המקרא המביאו לידי מלקות אינו מביאו לתשלומי
מלקות מלא תענה תשלומי מכאשר זמ וכיו דשני שמות ה חייב על שניה .נימא כל הלוקה אינו
משל ,ונידייניה במלקות מאי שנא ממו דפשיטא להו .יד ביד ,דסמי ליה לא תחוס עינ נפש בנפש
וגו' .כ ינת ,כאשר ית מו באד וגו'.

 ,àìåòë øîà àì àîòè éàîדגמר גזירה שוה לעונשו ממו ולא מלקות לכל חייבי ממו
ומלקות ,ïë íà .דפטרת בא על אחותו ממלקות בטלת לאו שבה שעונש לאו במלקותóã) .
 ,åøéáçá ìáåç ïðéëøôå (.âìדעל כרח בממו נידו תקשי בטלת לאו דלא יוסי פ יוסי
שהוא אזהרה למכה את חבירו ,úåëä ïá íà äéäå .במסכת מכות )ד ב (:מוקמינ לה בעדי
זוממי  ,àìà .על כרח כיו דרבייה קרא לתשלומי איכא לאוקמא לעונש מלקות דלאו
דידיה במעידי אנו את איש פלוני כה שהוא ב גרושה דליכא לאוקמי כאשר זמ ולומר
יהא הוא ב גרושה תחתיו אלא סופג את הארבעי והכי תנ במסכת מכות ,וחובל בחבירו
נמי מוקמינ ליה בשאי בה שוה פרוטה בכל חמשה דברי שבה ,כגו שלא פיחתו מכספו
וממלאכתו וריפוי לא הוצר ולא צער היה בה ובשוטה שאי לה בושת ,והכא נמי באחותו
מצית לאוקמי מלקות דידה בבוגרת אבל נערה לישל ולא לילקי הואיל וריבתה גזירה שוה
דתחת תחת לתשלומי .

] :éøéàîש לב [.כבר ביארנו שחייבי כריתות כל שהתרו בה למלקות לוקי ונפטרו
מידי כרית  ,והוא שאמרו אלו ה הלוקי הבא על אחותו וכו' כמו שבארנהו
במקומה במסכת מכות ,וכל שלא התרו למלקות משל קנס הא כל שהתרו בו למלקות
אינו משל קנס שכל שיש בו חיוב ממו וחיוב מלקות לוקה ואינו משל חו מחובל
בחברו שיש ש מלקות ,כמו שאתה למד ממה שהותר מכללו בבית די ר"ל במלקות
דכתיב ביה לא יוסי פ יוסי ,וממו בחמשה דברי ומשל ואינו לוקה בפירוש רבתה
התורה חובל לתשלומי שנאמר רק שבתו ית ורפא ירפא.

א בעדי זוממי כל שאי אפשר לקיי בה די הזמה לוקי  ...וכ חובל בחברו כל שאי
בו בכדי לשל ממו כגו שהכהו הכאה שאי בה שוה פרוטה ,כגו שלא פחתו מדמיו
ולא בטלו ממלאכתו ולא הוצר לרפאתו וכ לא היה לו צער ושהוא שוטה ואינו בר בושת,
לוקה א התרו בו.
 .76עיין חמדת שלמה כאן ,וברכת אברהם )להר"א ארלנגר שליט"א( בענין הותר מכללו.

>˘<ÁÎ

205

ÌÈÓÂÏ˘˙Â ˙Â˜ÏÓ :ÁÈ ˜¯Ù
à"áèéø

î

í"áîø

 :à"áèéøש לב .שכ הותר מכללו בב"ד .איכא למידק וכי משו דהותר מכללו בב"ד
ליסר הרשעי ,הוי איסור קל החובל בחברו שלא כדי  ,מה עני זה אצל זה,
ויש לומר דהיינו קולא דידיה שלא חשו בו שמא יוסי על ההכאות שיש בו משו לא
יוסי פ יוסי כדאיתא במסכת מכות ,והנכו דאורחא דתלמודא הוא בהכי למפר כי הא,
דהא איסור חלב שהותר מכללו אצל חיה היינו לפי שאינו חלב ואפילו הכי פרכינ מיניה
בעלמא )פסחי כג ,(:ולא עוד אלא דכל כה"ג פרכינ כל דהו וכדאמרינ פרק ארבע מיתות
)סנהדרי נ (.סקילה חמורה שכ ניתנה למגד ועובד ע"ז ומאי חומרא שכ פשט ידו בעיקר,
ופרכינ אדרבה שריפה חמורה מסקילה שכ ניתנה לבת כה ומאי חומרא שכ מחללת את
אביה ,וכדפרישנא הת בס"ד.

:í"áîø

 :â äëìä ä"ô :÷éæîå ìáåç :ä÷æçä ãéהמכה את חבירו הכאה שאי בה שוה
פרוטה לוקה ,שהרי אי כא תשלומי כדי שיהיה לאו זה נית לתשלומי ...

>˘<ËÎ

>˘<Ï

 :áé äëìä æè ÷øô :ïéøãäðñמת תחת ידו פטור ,וא הוסי רצועה אחת על האומד ומת הרי החז
גולה ,וא לא מת הרי החז עבר על מצות לא תעשה שנאמר לא יוסי ,והוא הדי לכל מכה את חבירו
שהוא בלא תעשה ,ומה א זה שנתנה תורה רשות להכותו צוה הכתוב שלא להכותו ]יתר[ על רשעו קל
וחומר לשאר כל האד ,לפיכ כל המכה את חבירו אפילו הכה עבד הכאה שאי בה שוה

פרוטה לוקה ,אבל א יש בה שוה פרוטה הואיל והוא חייב לשל ממו אי אד משל
ולוקה כמו שביארנו בכמה מקומות.

] :â"î ç"ô ÷"á :úåéðùîä ùåøéôהמכה את אביו ואת אמו ולא עשה בה חבורה וחובל
בחבירו ביו הכפורי חייב בכול [ :כבר ביארנו כי מ הכללי אצלנו אי אד לוקה
ומשל ,אלא א עשה אד מעשה שמתחייב עליו מלקות ותשלומי לוקה ואינו משל,
חו מחובל בחברו ביו הכפורי בלבד שהוא משל ואינו לוקה לפי שבאר הכתוב בחובל,
שהוא משל דוקא והוא אמרו יד ביד ובא הפירוש דבר הנת מיד ליד ומאי ניהו ממו ,
לפי שזה שנאמר כאשר עשה כ יעשה לו היה מספיק במקו אמרו יד ביד ,וזהו עני
אמר בפירוש רבתה תורה חובל בחברו לתשלומי .

.ft w"a
משנה :המכה את אביו ואת אמו ולא עשה בה חבורה וחובל בחבירו ביו
הכפורי חייב בכול ...המכה אביו ואמו ועשה בה חבורה והחובל בחבירו
בשבת פטור מכול מפני שהוא נדו בנפשו
 ìכאשר יש לאו אחר גם חייב לשלם החבלה אע"ג דקי"ל אינו לוקה ומשלם
 ìשיטת הרמב"ם

 :æ äëìä ã ÷øô :÷éæîå ìáåç :í"áîøהמכה אביו ואמו ולא עשה בה חבורה חייב בחמשה
דברי ,אבל א עשה בה חבורה או שחבל בחבירו בשבת אפילו היה שוגג פטור מ
התשלומי  ,מפני שהוא עו מיתת בית די  ,וכבר ביארנו שלא חלק הכתוב בדבר שיש בו
מיתת בית די בי שוגג למזיד לפטרו מ התשלומי .
 :ç äëìäוהלא החובל מקלקל הוא וכל המקלקלי בשבת פטורי מ המיתה ולמה נחשוב זה החובל
עו שיש בו מיתת בית די הואיל ונחת רוח עשה ליצרו הרע בעת שחבל בחבירו הרי הוא כמתק ונמצא
עו מיתה ולפיכ פטור מ התשלומי.
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 :è äëìäהחובל בחבירו ביו הכפורי אפילו במזיד חייב בתשלומי אע"פ שעבר עבירה
שהוא חייב עליה מלקות ,והלא כל המחוייב מלקות ותשלומי לוקה ואינו משל שאי
אד לוקה ומשל ,כ ה הדברי בכל חו מחובל בחבירו שהוא משל שהרי בפירוש
רבתה תורה חובל בחבירו לתשלומי שנאמר רק שבתו ית ורפא ירפא.
 :â"ë ïîéñ ç"ô ÷"á :äîìù ìù íéדי המכה אביו ואמו בלא חבורה ,והחובל בחבירו
ביו"כ חייב בכול  .וא עשה חבורה באביו או חבל בשבת פטור
מדרבה מיניה .ומ"מ הדיי לא ינקנו אלא בתשובה:
מתניתי המכה את אביו ואמו ולא עשה בה חבורה וכ החובל חבירו ביוה"כ חייב בכול ,
א שמסקינ בפרק מרובה )עא (.גבי השוחט ביו"כ דאינו לוקה ומשל ,מ"מ חובל בחבירו
חייב דבפירש ריבתה התורה חובל בחבירו לתשלומי שנאמר רק שבתו ית  ,אע"פ שעובר
בלאו דלא יוסי וחייב מלקות מ"מ משל ואינו לוקה כדאיתא באלו נערות ,אבל המכה
אביו ואמו ועשה בה חבורה וכ החובל בחבירו בשבת פטור דניד בנפשו.
וקשה לפי מה שפסקו התוס' בפרק האורג )שבת קו (.דמקלקל בחבורה לא חייב לר"ש
מאחר שמלאכה שאינה צריכה לגופה אלא בחובל וצרי הד לכלבו ,ודוחק דסתמא
דמתניתי איירי כה"ג שיחבול בחבירו בעבור להאכיל דמו לכלב ,וא"ל דמתניתי כרבי
יהודא דסבר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב ,הלא משמע ממשמעותא דלעיל דכל ה
סתמות כר"ש אתיא .ועוד לפי' ר"י שהוכיח בפ' נוטל )שבת קמא (:דהלכה ]כרבא[ דהוא
בתראה ופסק כר"ש.
על כ נראה מי שחובל בחבירו דר מריבה והכאה ודעתו שיצא ד ויחלוש כנגדו ,אז הוה
שפיר מלאכה שצריכה לגופה .וא"ל מנא ידעינ א דעתו לכ וכ כשצרי לכלבו ,וי"ל
דמודה ,ואע"פ שאי אד משי עצמו רשע לומר שמחלל השבת מ"מ בנדו זה כבר נעשה
רשע .שהכה את חבירו ואיתרע חזקת כשרותו .ועוד דמכח ספיקא לא יכול הנחבל להוציא
ממו דלמא פטור מדרבה מיניה .וא"ל דהמזיק יקבל בהיסת שדעתו היה להוציא הד,
דא"כ דומה לנשבע להרע מאחר דאי משי עצמו רשע ,א שכבר נעשה רשע בהרמת יד
מ"מ אי יוסי בשבוע שהרשיע יותר וחייב מיתה ,וא שכבר איתרע חזקת כשרותו ועומד
לכ סו סו הוא נשבע על רשעתו ודומה לשבועת שוא .וג י"ל דסתמא דחבלה הוה
צריכה לגופה ,לפי מה שפרשתי.
וכתב בספר המוקצעות והא"ז )סימ ש"מ( הביאו וז"ל :החובל בחבירו ביו"ט חייב בה'
דברי ובשבת ובי"כ פטור מ התשלומי  ,וילקה ויגלה ויצו ירח ימי ,וא אינו רוצה
לקבל די זה דני אותו בע"כ עכ"ל ,ואלמלא לא כתב ביו"כ פטור הייתי אומר דבריו דברי
קבלה ה אבל עכשיו שכתב החובל ביו"כ פטור ופסק כר' נחוניא ב הקנה דאמר יו"כ
כשבת לתשלומי כל זמ שבשבת אינו משל ג"כ ביו"כ אינו משל כדאיתא בפרק אילו
נערות ,וזהו לאו כהילכתא דסתמא דמתניתי פסק להדיא ביו כיפור חייב בתשלומי  ,וא"ז
עצמו כתב אחר כ ביו כיפור חייב ולא כספר המוקצעות דפסק כרבי נחוניא לפטור ,א"כ
בהאי הוראה אי לסמו עליו ,ובפרט מאחר שלזו ההוראה אי לה הכרח כלל ,א כ הכל
לפי ראות עיני הדיי והשעה אי היא צריכה להוסי על תשובתו או לגרוע:
=שיטת

הרמב"ם

נידונה

בהרחבה

באחרונים,

ולסיכום

עיין

בדברי

קה"י

ולהעתיק

חלק

מדבריו א( איך שמעמיד המשנה בב"ק בלא התרו בו וכו' ועוד שאלות שם =)תרומת הכרי,
הפלאה ,חמדת שלמה ,בית יעקב לנתיבות כתובות ,ר"ש שקוף כתובות ,מסוכם יפה ב"ברכת

אברהם" כתובות לב ועוד(
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 ìספר המקצועות
אחרונים

הרמב"ם

שם

מביאים

ופוסק

ברא"ש

ייווכח

שלכאורה

שהחבול

בהגהות

שטעמו

שפטור

יש

ביוה"כ

הב"ח

דקי"ל

הכי וא"כ אין בזה מחלוקת

בהגהות
פטור

שהמעיין

כרנב"י?

אשרי

לשלם,

בפנים

שחייבי

ב"ק

ועיין

באור

פ"ח

בשם

תרומת

זרוע

כריתות

ספר

הכרי

שהוא

שוגגין

המקצועות

ועוד

מקור

פטורין

אחרונים,

דברי

לשלם

ספר

ואנן

שחולק
אבל

על

עיין

המקצועות
קיי"ל

לא

הראשונים ולכו"ע חייב ,וכ"כ ביש"ש בבא קמא פרק ח סימן

כג בסופו ,אלא עיין רע"ק בסמוך דתוס' ישנים כתובות לב חולקים על הרמב"ם עיי"ש.

 ìשיטת תוס' ישנים כתובת )רע"ק(
בחידושי רע"ק )שם

ה'

אות

דהותר

ל"ד(

מכללו

ר"ל

בב"ד

בשו"ע

דהתוס'

אומרים

חו"מ

ישנים

תכ"ד,

ומשניות

בכתובות

שמשלם

ואינו

כתובות ריש פ"ג

חולקים

לוקה

על

אבל

הרמב"ם

כאשר

ובדרוש

וס"ל

החבלה

וחידוש

דרק

היא

דעריות או דיוה"כ לוקה ואינו משלם) ,וכנראה מעמיד המשנה בב"ק בדלא התרו ביה(

בלאו

עם

מערכה

לאו

דחובל

אחר

הרבה אחרונים דנו בנושא זה של שאר לאוין :עיין ספר המפתח חובל ומזיק פ"ד ט ,תרומת

הכרי

חו"מ

תכ"ד,

הפלאה

כתובות

לב.

ד"ה

בגמ',

תפארת

ירושלים

כתובות ,חמדת שלמה כתובות לב ,.רש"ש ב"ק פז ,.מנ"ח מצוה מט ,אחיעזר ועוד...

על

רע"ק

משניות

 ìסיכום דיני מלקות ותשלומים בכל אדם ובאביו ואמו

 :åîàå åéáà äëî ,ç"î úåöî :êåðéç úçðîב... .הנה המכה חבירו עובר בלאו דלא
יוסי ,בי הכאה שיש בה חבורה או אי בה חבורה ,ובהכאה שיש בה
שוה פרוטה אי לוקה ,דריבתה התורה לתשלומי ותרתי לא עבדינ  ,ובהכאה שאי בה
שוה פרוטה לוקה ,דכיו שאינו חייב ממו לוקה על הלאו ,כמבואר בש"ס כתובות ל"ב
ע"ב ור"מ פ"ה מחובל ומזיק ה"ג .וגבי אב וא ג"כ הדי כ  ,א הכה הכאה שאי בה
חבורה ,משל בששוה פרוטה ,ובפחות משוה פרוטה לוקה .א בהכה אב וא הכאה שיש
בה חבורה ,חידשה התורה עונש מיתה דהיינו חנק ,וא"כ אינו משל אפילו בהכאה ששוה
פרוטה ,כי מיתה פוטרת מתשלומי דקי ליה בדרבה מיניה .ואינו חייב מיתה אלא בעדי
והתראה כשאר חייבי מיתות ,מ"מ אפילו לא התרו בו למיתה אינו משל ,דקיימא ל חייבי
מיתות שוגגי פטורי מתשלומי  ,עיי ר"מ ש פ"ד ה"ז ,עי"ש .וא לא התרו בו למיתה
רק למלקות מלאו דלא יוסי ,פטור מתשלומי מחמת חייבי מיתות שוגגי  ,וחייב מלקות,
כי חייבי מיתות שוגגי אי פוטר ממלקות ,עיי חולי פ"א ע"ב ור"מ פי"ב משחיטה ה"ז,
עי"ש ,וחייב מלקות ככל חובל איש מישראל במקו שאינו חייב בתשלומי  ,וזה פשוט.

>˘<‚Ï

 ìצירוף הכאות רבות שיחד היו שוה פרוטה

]... :åøéáçá ìáåç ,èî äåöî :êåðéç úçðîד[ והנה חילוק זה ,דאהכאה שאי בה שוה
פרוטה לוקי  ,ובהכאה שיש בה שוה פרוטה כיו דאיכא ממו ותרתי
לא עבדינ משו כדי רשעתו משו רשעה אחת וכו' ,א התורה גילתה דכא עונשי בממו
ופוטר המלקות .ודוקא א בפע אחת דהיינו בהכאה ראשונה היה שוה פרוטה ,התשלומי
פוטרי ממלקות ,אבל א הכה כמה פעמי ,ובהכאה ראשונה לא היה שוה פרוטה ובהכאה
שניה ע"י צירו ראשונה יש שוה פרוטה ,כי נעשית בו דר משל חבורה ,ואי לאו הכאה
ראשונה לא היתה אחרונה מזיקה כנראה בחוש דבהכאה אחר הכאה בצירו הכאה ראשונה
נעשית איזו פעולה בהכאה אחרונה ,א"כ בהכאה ראשונה נתחייב מלקות ובהכאה אחרונה
תשלומי ואינ באי כאחד ,ועונשי בשני העונשי .

>˘<„Ï
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א די זה דומה לזורק ח וכו' וקרע שיראי המבואר בכתובות ל"א ע"א ,דלמא דסובר
דפטור כיו דחיוב מיתה מתחיל תיכ ,כיו דאי אפשר להנחה וכו' וע"י צירו עקירה חייב,
א"כ מתחיל חיוב המיתה תיכ ,א"כ הכא נמי כיו דהיה ע"י צירו ,דבהכאה אחרונה לא
היה שוה פרוטה בלא הראשונה ,א"כ מתחיל חיוב התשלומי תיכ ,ופטור ממלקות ,כי
בכא התשלומי פוטרי כמו הת המיתת בית די  .א למא דסובר ש דתלוי א מצי
לאהדורי ,ובמעביר ד' אמות )פטור( א דע"י צירו חייב ]מיתת בי די [ ,מ"מ כיו דהוא
בידו שלא יתחייב ,מתחיל החיוב לבסו ,וחייב על השיראי ג"כ דאינ באי כאחד ,א"כ
הכא נמי כיו דבידו שלא להכות לא התחיל חיוב תשלומי עדיי עד לבסו וחייב על
הכאה ראשונה מלקות ,ועי"ש בכתובות ובתוס' ד"ה הכא ,ולברר העניני א תלוי באהדורי
אי כא מקומו ,ועיי ר"מ פ"ג מגניבה ה"ב ובשער המל ש ואחרוני ,ואי כא מקומו.
...ופשוט דאפילו במקו שאי כל החמשה דברי כמבואר ש ,מ"מ אי לוקי כי התורה
ריבתה לכל אחד מהחמשה דברי לתשלומי ופטור ממלקות .וג פשוט דאפילו א אי
בדבר אחד של החמשה דברי שוה פרוטה רק בצירו ,מ"מ הוי ליה הכהו שוה פרוטה,
ומשל ואינו לוקה.

mitqep mipeir +

_

 ìמחל התשלומין מה דין המלקות

אם מחל על התשלום האם יש מלקות :עי' כתובות לג "ביתומה ומפותה" וברש"י שם ואחולי אחלה
גביה ]-אלא שיש לדחות שבמפותה שעושה לרצונה אין חיוב מלכתחילה והוי מחילה מעיקרא ,ויל"ע[,
אבני נזר אה"ע סי' רפ"ד אם מחל הנחבל אם יש חיוב מלקות ,ובשם מחנה אפרים ,ועיין בבית יעקב
טוושונסקי בשם קצות חחושן בשם שטמ"ק דיתומה מפותה אינו מטעם מחילה אלא התורה לא חייבו

כלל עיי"ש .השווה לדין חובל בעבד כנעני שלו שפטור מתשלומים משום מה שקנה עבד קנה רבו האם
יש מלקות עיין אחרונים שם סמ"ע וב"ח / .ע"ע שיעורי רבי שמואל בדברי קצות החושן במחילה .וע"ע
באגרות משה או"ח ג ע"ז דאם מחל ההכאה המכה פטור ממלקות דמחילה נחשב כשילם....

==ובענין זה אם נתן רשות להכותו שנפטר מממון ולפי השיטות שאיסור מיהא איכא האם לוקה ממש

כי בכה"ג אין תשלומים ...

 ìכיצד מחשבים "שוה פרוטה" בכל הח' דברים או רק בנזק?

ברש"י מבואר שאם יש ש"פ באחד מהה' דברים כבר אינו לוקה ,וכן כתב המאירי ,וצ"ע שיטת אור
שמח שמוכיח מהגהות אשרי שרק בנזק וכבר השיג עליו באפיקי ים שמקור דברי ההג"ה הוא מ"אור
זרוע" ב"ק ואין זה כוונתו עיי"ש.

 ìאם בזמן ההכאה קרע בגדו של הנחבל מה דין התשלומים

כאשר יש חיוב ממון אחר ,כגון שקרע שיראין בזמן שהכהו עי' גמ' בכתובות לה .בדברי ריש לקיש

דהייבי מלקיות שוגגין פוטרין מתשלומין בכה"ג כאשר הכה והבל בחבירו בשוגג וגם קרע שיראין דחיוב
המלקות שיש במעשה פוטר אותו לשלם על הנזק .והמעיין שם בסוגיא בדף לה .יראה שהיינו דוקא

כאשר החבלה אין בה שוה פרוטה דאז יש חיוב מלקות ,אבל מהרש"ל בחידושיו שם על התוס' לה:

סובר שלמסקנת הגמ' אפילו אם יש בחבלה יותר מש"פ בכל זאת הלאו של חובל פטור התשלום של
נזק השיראין עיי"ש .ב"שושנת יעקב" חו"מ תכ? שואל למה לא מזוכר קרע שיראין בפוסקים] ,ומוזכר
בפשיטות בתוס' ב"מ צא .ד"ה הא מני ...קרע שיראין[...

 ìשיטת תוס' רי"ד

שיטת תוס' רי"ד ב"מ צא .מציין אליו בחידושי הגרש"ז אורבך פרק החובל ועיין "תורת מרדכי" )רבינוביץ(
סימן קצ"א שמבאר שיטתו ועם כמה נפק"מ בינו לשאר הראשונים.
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 ìפחות משוה פרוטה אינו ממון ולמה ילקה

הסבר בענין פחות מש"פ למה יש מלקות ואינו דומה לגזל פחות מש"פ כי שם אין גזילה משא"כ כאן

יש הכאה דהוא איסור אחר מהממון ...עיין "נר מצוה" שהתקשה בזה ,ובפשטות י"ל דשם הכאה יש

על הכאה קטנה ומה זה קשור לשווי של פרוטה ,בגניבה אומרים שהיות שגנב פחות מש"פ אין כאן
גניבה אבל כאן נחשב הכאה.

 ìפירוש :הותר מכללו בבית דין

ריטב"א  ...ובקובץ שיעורים  .....ברכת אברהם מדובר במכות מרדות עיי"ש

 ìלאו שיש בו תשלומין לעומת דין כדי רשעתו משום רשעה אחת וכו'
אחיעזר בכמה מקומות ,אבי עזרי מעילה א ג ,אבן האזל מכירה רפי"ב
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 +פרק יט :פסול לעדות _
בפרק הקודם למדנו שמרים יד על חבירו נקרא רשע .הראשונים תרגמו הלכה זו וקבעו

שהעושה כן גם נפסל לעדות .בענין עדות כתבה תורה :אל תשת ידך עם רשע להיות עד

חמס) ,משפטים כג א( ,וחז"ל קבוע שיש בזה שני דינים .א( "רשע" פסול לעדות והיינו מי
שעובר על לאו שיש בו מלקות )דבפרשת מלקות כתוב והיה אם בן הכות הרשע וגו'(,

ב( "עד חמס" פסול לעדות ,וגדריו התבאנו בסנהדרין ??? וברמב"ם ???? לענין מכה חבירו
חלקו הפוסקים בין הכאה ממש לבין הרמת יד בלבד ,וכן דנו אם הפסול במכה הוא
דאורייתא או דרבנן .לפנינו המקורות של ענין זהב

... [â"ô ïéøãäðñ] :ï"áàøוכיו דקיי"ל כאביי דלא בעינ רשע דממו המגביה ידו על
חבירו ומכה את חבירו )ד(נקרא רשע ופסול לעדות]... .ש פ"ז[ אמר ריש לקיש
כל המגביה ידו על חבירו נקרא רשע ,וא תבעו לדי קוראי אותו ב"ד רשע ופסול לעדות
עד שישוב מרשעתו ויעשה די  ,וא לא תבעו לדי אלא אד תובעו לדי ונתחייב שבועה
המגביה א שכנגדו מביא עדי שהגביה ידו על חבירו פוסלו משבועה ונשבע הוא ונוטל.
 :â"ö ïîéñ (øôôå÷) :íé÷ñôå úåáåùú :âøáðèåøî í"øäîושכתבת על המגביה ידו
על חבירו נקרא רשע )סנהדרי נח ,(:מאי נפקא מינה ,זו לא
שמעתי ,כיוצא בו שמעתי בש רבינו אליעזר ממי פע ישב בדי עני המהפ בחררה
ובא אחר ונטלה ממנו ,ואמר אי דינו מסור בידי לא אמרו חכמי אלא 'נקרא רשע' אני
מה אעשה לו ,וישב עמו בדי אחד מבעלי בתי שבעיר ואמר לו ר' בזה לא יצאנו ידי
חובתינו ,יש לנו להכריז בבית הכנסת שמותר לקרותו רשע עד שיפייסנו ,והודה לו ועשה
כ  ,לא זז מש עד שאותו עשיר החזיר הקרקע לעני שהיה מהפ בה ,ורואה אני שהדברי
ק"ו ,א כ בממונו לא יהא ממונו חביב מגופו ,וכ תעשה ג אתה.
אבל מה שכתבת בש רבי' אב" דכל היכי דמיקרי רשע פסול לעדות ולשבועה ,וכללא
היא ,והרי ראוב תובע שמעו ומשביעו תרוייהו מקירו רשעי כדאיתא בריש פרק שבועות
הדייני דאתרוייהו קרי' סורו נא מעל אהלי האנשי הרשעי האלה ,ולא אשכח דמיפסיל
משו שבועה אלא מי שנשבע על שקר ,אחד שבועו' שוא ואחד שבועת ממו  ,אלא ודאי
לא פסלי' ליה אלא היכי דעבר בלאו כמו משומד אוכל נבילות להכעיס או משחק בקוביא
ומפריחי יוני ,דרבנ פסלינהו היכא דלית להו אומנות אלא היא ,ומלוי בריבית וסוחרי
שביעית דבשביל חימוד ממו עושי כ  ,ואפילו באבק ריבית ובשביעית בזמ הזה פסול,
אבל איסור דלית ביה ממונא ולית ביה מלקות ולא כתיב' מדאורייתא אלא מדרבנ ואסמכוהו
רבנ אקרא ,כגו המגביה ידו על חבירו ועני המהפ בחררה ובא אחר ונטלה ממנו ,אי
לנו ראיה לפוסל לעדות ולשבועה.
מיהו שוב מצאתי שר' אב" כתב כ וזה לשו רבי' אב"י העזרי ב בתו :זקני כתב שפוסקי
דינו לקרות רשע ופסול לעדות ולשבועה ושכנגדו נשבע ונוטל עד שישוב מרשעו וקיבל
די ואפילו לא תבעו זה לדיי אלא אחר עכ"ל.

:éðåîééî úåäâä

ä"ô ÷éæîå ìáåç

שלא

]-עמש"כ הרמב"ם כל המגביה ידו על חבירו אע"פ

הכהו הרי זה רשע ,ע"פ רמב"ם פרנקל ,ועיין

שו"ת מהרש"ל

סי' לו כעין זה[ :פסק ראב" שפוסקי דינו כ לקרותו רשע ופסול לעדות ושכנגדו נשבע
ונוטל עד שישוב מרשעו ויקבל די ואפילו לא תבעו זה אלא אחר .וכ פסק רא" אהא
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דפרק האומר דעני המהפ בחררה ובא אחר ונטלה ממנו נקרא רשע שיש לחז הכנסת
להכריז עליו בבית הכנסת ברבי ,וה היה מורה ובא מורי רבינו מאיר משמו ע"כ.
 <??>] :òåøæ øåà ç"øäîונביא כא חלק מדבריו... [:וא המכה רגיל בכ ,אפילו
לקצו ידו ,א יוכל לעשות ע הגוי יעשה דרב הונא ק ידא.
ואפילו א עדיי לא הכהו ,אלא הול להכותו ,שמא היה מותר להורגו ,כההוא דאמר
מחוינא ומחוינא ושמטיה רב כהנא לקועיה )ב"ק קיז ,(.ופירש בס' המצות משו דהוי כבא
במחתרת .ואפילו ש ,דאי נראה שצרי לומר ,אי אד מעמיד עצמו על ממונו ,דכנגד
המלכות שיקחו ממונו לא ילח .כ"ש כיו שהול להכות את חבירו ,ואי אד מעמיד
עצמו על גופו ומתו כ שמא יבא לידי שפיכות דמי ,שמותר לכל אד לשמוטי לקועיה.
ומעתה גופו הפקר ,ממונו לא כ"ש למ"ד שממו מסור מותר לאבדו בידו....
 <??>] :çë ïîéñ :ìééåå é"øäîונביא כאן חלק מדבריו... [:ראוב הנעלב שתבע
משמעו עלבונו שהכה אותו על ראשו ופצעו שהד היה שותת ממצחו
על פניו .והעד רבי ישראל העיד שראה שהכה שמעו לראוב על ראשו שיצא הד ממצחו
על פניו עד הסנטר .וכ העיד ר' מרדכי שראה שר רבי שמעו אחר ר' ראוב והכה עליו
שהד יצא ממנו ,ושמעו בעצמו הודה בדבר רק שטע שלאחר שהכה ראוב אשתו חרה
אפו והכהו על ראשו שהד היה שותת ממנו .והנה מתו העדות מוכח ,שההכאה זו היתה
קוד שהכה ראוב את אשת שמעו .
שמעו לא טוב עשה בעמיו ופשיעה גדולה פשע ,דאמרינ פרק ארבע מיתות )נח (:אמר
ריש לקיש כל המגביה ידו על חבירו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע וגו' ,הכית לא נאמר
אלא למה תכה אע"פ שלא הכהו נקרא רשע ,אמר זעירא א"ר חנינא נקרא חוטא שנאמר
א לא לקחתי בחזקה וגו' ,רב הונא אמר תיקצ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר וגו' ,רב
הונא ק ידא ,רבי אלעזר אומר אי לו תקנה אלא קבורה שנאמר איש זרוע וגו' .אלמא
אפילו בהגבהה בעלמא אפילו בלא הכאה ,דיינינ ליה בדינא רבה ,וכ"ש היכא שעשה
מעשה ,וכ"ש היכא שהכהו על ראשו עד שיצא הד מתו כח המכה ,ומכ"ש הכא ששמעו
אחז את הע בשתי ידיו ,והכה ראוב על ראשו מכה רבה במקו סכנה ,שהד היה שותת
ממצחו עד סנטרו ,ודאי הכהו בכל כחו ועשה כל אשר זמ ,ולא היה חש על ספק שפיכת
דמי להכות זק בלי חמלה בהכאה גדולה כזה .וא הזק הוא ב שבעי עבר ג על
מצות עשה מפני שיבה תקו וגו' ,דהלכתא כאיסי ב יהודא דאומר כל שיבה במשמע.
דינא דהאי גברא שמעו לקרותו רשע ,ופסול לעדות ולשבועה ,עד שישוב ,כדאיתא במרדכי
פרק החובל ,אפילו בהגבהה בעלמא ,ומכ"ש על המעשה הרע .ויש בידי תשובת מהר"ח
חיי שאמר וז"ל :על אחד שאחז חבירו בגרונו ,ושל סכי עליו ,ויאמר ארו גולגלותי,
דעו שכל רבותיי שווי בזה ,שהמגביה ידו על חברו נקרא רשע ,ופסול לעדות ולשבועה,
עד שיעשה תשובה הניכרת לרבי ,וא על פי שלא הכהו ,כ"ש זה שתפס בגרונו והרי
אגרופו עליו ורצה לדוקרו בסכי  ,וא היה במקומינו היינו מלקי אותו ,עכ"ל .אלמא א
על פי שלא עשה מעשה ,אפ"ה מחייבו מלקות ,מכ"ש בנדו דיד ששמעו עשה מעשה.
וז"ל רבינו יודא חסיד :המכה את חבירו ,יבקש ממנו מחילה ,וילקה על אשר הכהו ,ולא
יגביה ידו על חברו עוד עכ"ל .וכיו דרב הונא ק ידא אפילו בהגבהה בעלמא ,או בהכאה
כל דהו בלי פצע וחבורה ,א כ גבי נדו דיד  ,דנחת גברא נפשיה לספק נפשות ,כדמוכח
מתו מעשיו ,לית נגר ובר נגר דיפטריניה ממלקות...
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 ìתשובות הב"י והמבי"ט על אותו מקרה בא' שקידש נערה וכו' ,ובין השאר דנו לפסול עד א' מעדי הקידושין
שהעידו עליו שעבר על איסור הכאה

 :á ïîéñ ïéùåãé÷ éðéã :óñåé úéá ú"åùשאלה על עידי קידושי  :העיד אהר מוניו
שנכנס ע ר' משה ' וירגא לבית והיתה ש אסתר ]ור' משה הנ"ל
נת פרוטות לאסתר ואמר לה תהיה מקודשת לי וכו' ,ועד שני ש היה משה קאטל [...
העיד ברו אבודרה שבהיותו חת בליל החופה היה אומר ]משה קאטל [ לבחורי שלא
יעשו בלבול ובכלל היה משה קטלא ושק משה קטלא והכה בידו על פני החת הנזכר
והיה רוצה החת להוליכו לשובאשי ולא הניחוהו הבחורי .העיד יעקב אלתיר" שהוא
נמצא בליל חתונת ברו הנזכר וראה את משה קטלא שסטר על פני החת הנז' הכאה
גדולה עד שנפל על פניו ארצה.
...ובעדות שהעידו ברו ויעקב שהכה ]משה קאטל [ את ברו על פניו הוי ג"כ עדות
לפוסלו ,שהרי כתב הרמב" בפ"י מהלכות עדות :הרשעי פסולי לעדות מ התורה
שנאמר אל תשת יד ע רשע להיות עד חמס ,מפי השמועה למדו אל תשת רשע עד,
איזהו רשע ,כל שעבר עבירה שחייבי עליה מלקות זהו רשע ופסול ,שהרי קראה תורה
למחוייב מלקות רשע שנאמר והיה א בי הכות הרשע ,עבר עבירה שחייבי עליה מלקות
מ התורה ה"ז פסול מ התורה .ובפ"ה מהלכות חובל ומזיק כתב המכה את חבירו הכאה
שאי בה שוה פרוטה לוקה שהרי אי כא תשלומי כדי שיהא לאו זה נית לתשלומי ,
והוא מפורש בפרק אלו נערות )לב.(:

ואפילו א תמצא לומר שהיה באותה הכאה שוה פרוטה ,פסול לעדות ,מאחר שהעובר על
לאו זה לוקה א לא היה בהכאה שוה פרוטה ,כי אית ביה שוה פרוטה לא יצא ידי פיסולו,
דאטו מפני שהיתה ההכאה יותר גדולה יוכשר .77

והרי הגנב והגזל פסולי לעדות א על פי שאי לוקי על לאו דלא תגנוב ולא על לאו
דלא תגזול כמו שכתב הרמב" בפרק א' מהלכות גניבה ובפרק א' מגזילה מפני שנית
לתשלומי  ,א על פי שיש לדחות זה דשאני הת שהוא רשע דחמס וכתיב כי יקו עד
חמס באיש וכמו שכתב הרמב" בפרק עשירי מהלכות עדות ,וז"ל ועוד יש רשעי שה
פסולי לעדות א על פי שה בני תשלומי ואינ בני מלקות הואיל ולוקחי ממו שאינו
שלה בחמס פסולי שנאמר כי יקו עד חמס באיש כגו הגנבי' והגזלני א על פי
שהחזיר פסול מעת שגנב או גזל.

מכל מקו כיו דבלאו דהכאה לוקה כשאי בה שוה פרוטה ומפסיל לעדות ג כשיש בה
שוה פרוטה דאינו לוקה משו דנית לתשלומי מפסיל כיו שיש בלאו זה מלקות וכדאשכח
בגנב וגזל דאע"ג דנית לתשלומי מפסיל אלא דהאי מהאי טעמא והאי מהאי טעמא.

ועוד דכיו דמכה את חבירו נקרא רשע קרי ביה אל תשת רשע עד .וכתב המרדכי פרק
החובל כל המגביה יד על חבירו אע"פ שלא הכהו נקרא רשע ,פסק ראב" דיש לקרותו
רשע ופסול לעדות .ובפזה בורר כתב בש ראב" דפיסול אוכל נבילות לא בעינ להכעיס
ולא בעינ רשע דחמס ,א"כ המגביה ידו על חבירו נקרא רשע ופסול לעדות עכ"ל .ואעפ"י
שיש מקו לבעל די לחלוק ולומר דלא מיפסל לעדות אלא מדרבנ  ,יש לומר דהני מילי
במגביה יד ולא הכה ,דאתי מדרשה דלמה תכה ולא נאמר למה הכית וכדמוכח בהדיא
שתפס פסק ראב" על אע"פ שלא הכהו נקרא רשע ,אבל מכה ממש לית די ולית דיי
דנקרא רשע מפשטיה דקרא  78ופסול לעדות מדאורייתא .ומאחר שנתברר שהעד האחד פסול
מדאורייתא בטלה כל העדות...
 .77דבריו כאן לא כמו שכתב בב"י חו"מ סי' ל"ד עיי"ש והשווה לדברי מהריט"ץ בסמוך ועיין ??

 .78משמע דיש פסוק מפורש שמכה נקרא רשע וצ"ע לאיזה פסוק מתכווין ואולי ס"ל דפשטות הפסוק למה
תכה רעך איירי בהכאה ממש וצ"ע.
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הלכ מכל הני טעמי הבחורה אסתר הנ"ל אפילו ריח קידושי אי בה בלי שו פקפוק
כלל והרי היא מותרת לכל אד ,ויהא רעוא דכל כי הני מילי מעלייתא לימרו בשמ  ,נאו
הצעיר יוס בכמהר"ר אפרי קארו זלה"ה.
 :à"öø à"ç :è"éáî ú"åùהעיד אהר מוניי שנכנס ע משה לבית והיתה ש אסתר
]אותו מקרה לעיל בסמו שד בו הב"י... [...ולדעת ה"ר יקר יצטר
עד הראשו דאינו נוגע בעדות אחר העמדה בדי לעדות מי שהעיד שסטר לחת על פניו
דעבר על דברי תורה דכתיב פ יוסי וא"כ גבי מלקות פלו' דלית בה בהכאה שוה פרוטה
ולא הוי חת עצמו נוגע בעדות ואע"ג דלא התרו בו מיפסיל כמו שכתוב הרמב" ז"ל
פרק שני עשר מהלכות עדות וכתב בפ' כ"ה מהלכות חובל דהוי רשע כמגביה ידו על
חבירו אע"פ שלא הכהו כ"ש הכהו דעבר על לאו דלא יוסי כמו שכתב למעלה וכתוב
בהגהות הרי זה רשע וכ כתב ראב" שפוסקי דינו לקרותו רשע ופסול לעדות כו' עד
שוב מרשעו וכו',

>˘<·Ó

ואפילו תימא דזה שכתב דפסול לעדות היינו מדרבנ לא הוי אלא כמגביה ידו ולא הכה,
אבל הכהו הוי פסול לעדות מדאורייתא וכמו שכתב הרמב" ז"ל פ"י אי זהו רשע כל
שעבר עבירה שחייבי עליה מלקות זהו רשע ופסול וכו' ,ובפ' י"ב כתב אע"פ שלא התרו
בו שאינו חייב מלקות הרי זה פסל לעדות .ובסטירה זו דאיכא שני עדי מיפסיל ...ואשה
זו הותרה מכמה צדדי  .נא המבי"ט.

... :á äáåùú äë ïîéñ úåùãç :õ"èéøäî ú"åùג יש מקו לפסול את ב הרפאלה
שהעידו עליו שהכה את אמו וקללה .ובודאי שהמכה אביו ואמו
חייב מיתה וכ המקלל אלא שיש לבעל הדי לחלוק ולומר דהמכה צרי שיעשה חבורה,
וג במקלל צרי שיקלל בש ,מכל מקו הרי כתב הרמב" )ממרי פ"ה ה"ה( דהמכה
אביו ואמו ולא עשה בה חבורה לא גרע ממכה אחד מישראל .וא כ הא אמרו בגמרא
המרי יד להכות לחבירו אעפ"י שלא הכהו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע למה תכה
רע ,וכ כתב הרמב" זלה"ה פרק ה' מחובל ומזיק )הל' ב'( ,וא כ הרי כתב הרמב"
פרק עשירי מעדות )הל' א'( דהרשעי פסולי לעדות שנאמר אל תשת יד ע רשע אל
תשת רשע עד,

אע"ג דלא הביא הרמב" זלה"ה ש אלא כתב וזה לשונו :איזהו רשע כל שעבר עבירה
שחייבי עליה מלקות שהרי התורה קראה למחוייב מלקות רשע וכו' ,וכתב עוד ,ועוד יש
רשעי שה פסולי לעדות אע"פ שה בני תשלומי ואינ בני מלקות הואיל ולוקחי ממו
שאינו שלה בחמס פסולי  ,משמע דדוקא הני דחייב מלקות או עדי חמס,

הא לאו מלתא היא ,דהת לא נקראו רשעי בפירוש אלא המחוייבי מלקות ועדי חמס
אעפ"י שלא נקראו רשעי חמירי ,אבל עדי רבית לא נקראו רשעי ,אמנ הכא במכה
חבירו וכל שכ אביו ואמו נקרא רשע והכתוב אמר אל תשת רשע עד ,וזה נראה לעניות
דעתי פשוט.

ושוב מצאתי שכיוונתי לדעת גדולי שהביא הרב מהר"י קארו זלה"ה )בב"י חו"מ סי' לד
אות ד( בש המרדכי דמי שהרי יד על חבירו נקרא רשע ופסול לעדות ,וכתב הרב וז"ל
וא המגביה יד על חבירו אינו לוקה צרי לומר דהעובר על דברי תורה שאי בה מלקות
פסול מדרבנ וכו' עכ"ד .ולעניות דעתי נראה דבשאר איסורי תורה שאי בה מלקות אפשר
שיפסל מדרבנ  ,אבל במכה את חבירו אעפ"י שלא יהיה בו מלקות ,פסול מ התורה שהרי
התורה קראתו רשע והתורה אמרה אל תשת רשע עד ,וזה פשוט לעניות דעתי.

>˘<‚Ó

214

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
õ"èéøäî ú"åù

î

è"éøäî ú"åù

ובזה יתור מה שהקשה הרב ]הב"י[ וזה לשונו :אע"ג דמדברי הרמב" זלה"ה ורבינו
נראה שאינו פסול מדרבנ אלא העובר על דברי רבנ  ,משמע דכל שכ הוא לעובר על
דברי תורה שאי בה מלקות עכ"ל .השתא כפי מה שביארתי לא קשה דאי זה פסול
מדרבנ אלא מדאורייתא ,אעפ"י שלא יהיה חייב מלקות פסול מ התורה כיו שהתורה
קראתו רשע .והתורה אמרה אל תשת רשע עד .וזה פשוט לע"ד.
ועוד אני אומר כי התימה על הרב זלה"ה כיצד אמר א המגביה יד אינו לוקה ,וכיצד
נסתפק בזה והלא תלמוד ערו הוא מס' כתובות פרק אלו נערות )לב (:דאמרי' גמר מחובל
בחבירו דאית ביה ממו ומלקות ממונא משל מלקא לא לקי ,ואמרי' הת דמלקות בחובל
בחבירו נפקא ל מלא יוסי פ יוסי וסמי ליה מ' יכנו ,וקאמרו ש בפירוש ריבתה תורה
חובל בחבירו לתשלומי  ,וג אמרי' הת אמר ר' יוחנ הכהו הכאה שאי בה שוה פרוטה
לוקה .הרי הדבר מפורש בהמכה את חבירו אעפ"י שאי בה שוה פרוטה לוקה א כ כיצד
נסתפק הרב א המרי יד אינו לוקה ,וא נאמר בדוחק דהרב מיירי במרי להכות ולא
הכה יתור אע"פ שאי נראה כ מדבריו וצ"ע .עיין בתשובות בית יוסף לעיל
נמצא שזה שדח את אמו והפילה לאר ,בודאי כי הכאה היא ,אלא שהעד האחר לא
הזכיר דחיפה אלא ירק בפניה וקללה ,וכיו שלא קללה בש ולא בכינוי אינו נפסל...
 ìהסוברים שנפסל לעדות רק בהכאה שאין בה שוה פרוטה או בהרמת יד בלי הכאה

... :âî ïîéñ ò"äà á ÷ìç :è"éøäî ú"åùולפי עדות העד השני שדחפה והפילה
לאר ,אי עבד הכי בר מלקות הוא א אי בה שוה פרוטה .כדאמרינ
באלו נערות הכהו הכאה שאי בה שוה פרוטה לוקה דהא לא מחייב ממו ומשו דהויא
הכאה שיש בה תשלומי מפטר ממכות והו"ל כגנב וגזל ובאביו ואמו באי בה ש"פ חייב
מלקות ולא הוי ניתק לאזהרת מיתת ב"ד הואיל ובעני זה לא נת דמסתמא ליכא חבורה
הואיל ואי בה שוה פרוטה.
והמרי יד על חברו כתב במרדכי דפסול כיו דנקרא רשע דכתיב ויאמר לרשע אע"ג דלא
לקי מ"מ רשע מקרי .ותימה הוא נמצא האומר לעשות יתר מ העושה מעשה ,שאילו הכה
את חברו ויש בו ש"פ וכ הכה אביו ואמו ולא עשה בה חבורה לא נפסל ,ואפשר דכל
דבר שיש לו תשלומי ממו הואיל והתורה פטרתו ממלקות לא מקרי רשע ואע"פ שעדיי
לא של הממו מאחר שניתק לתשלומי עליו לשל ולא מקרי רשע .79
וא"ת והא כתיב חבול ישיב רשע גזלה ישל ודרשינ בפרק הכונס אע"פ שגזלה ישל
רשע מקרי ,וי"ל דרשע דדברי קבלה לא חשיב רשע לעני מה שפסלה תורה לעדות.
וא"ת ומנ"ל דמשו דהרי יד נקרא רשע דילמא משו דרשע הוא דקי"ל כל מקו שנאמר
נצי נצבי אינ אלא דת ואביר ,ודרשו עוד למה תכה רע רשע שכמות .ועוד קשה
אמאי אקרי רשע משו שבקש להכות והכתיב בעמ בעושה מעשה עמ ובסו פרק איזהו
נש אמר ראיתו נוהג שלא כשורה מני שאתה רשאי לשעבדו שנאמר ובאחיכ בני ישראל
וכו' .ויש לומר כיו דג הוא רשע כמותו אינו רשאי להכותו.
 .79דעת מהרי"ט כאן דהכאה שאין בה שוה פרוטה וכן מרים יד בלי הכאה ,פסולים לעדות ,משא"כ הכאה
שיש בה שוה פרוטה היות שיש חיוב תשלומין ,אינו נקרא רשע ליפסל לעדות .ולכן כתב גם בתחילת דבריו
שדוקא אם אם בדחיפה לא היה שוה פרוטה מפסל לעדות .וסברתו מחודשת .עיין לקמן שו"ת ב"י שלא כתב

כן אלא ס"ל דתמיד הכאה נחשבת לאו שיש בו מלקות אפילו ביש בו שוה פרוטה ,עיי"ש וב??? .וכבר עמד
בזה בשיעורי רבי שמואל )מכות ח ,367 :הערה מד(.
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ואכתי מנ"ל דרשע מקרי דילמא הא אתא לאשמועינ דאע"ג דרשע היה המוכה הואיל וג
זה הוא רשע אינו רשאי להכותו ,וי"ל דמשמע ליה ויאמר לרשע מכלל שחברו ]צדיק[
)צרי( דומיא דוהיה א ב הכות הרשע וליתא דתרווייהו רשיעי הוו אלא ה"ק האי רשע
בדינו הוי ואפשר דדברי הגדה ה ולאו עיקר דרשא ויש לחוש בזה להחמיר.
] :ùôð úáéùîתחילת הקטע לעיל בסמו >??< עיי"ש ,בעני מרי יד על חבירו
דנקרא רשע[ ...ועל זה יש הרבה לדקדק בה ,כי ודאי רשע פסול לעדות
ונמצא א יחתו על הגט הגט בטל .אמנ נ"ל למצוא טע להכשיר המכה לעדות ,ג
המרי ידו על אד חשוב ומכהו מכה שיש בו שוה פרוטה ,הרי נית לתשלומי כדאמרינ
בפרק אלו נערות )לב ,(:ואפילו שאי בה שוה פרוטה משמע שאינו חושש לבושת ואע"פ
שאי דני דיני קנסות בבבל ובשת קנס הוא ,מ"מ נית לתשלומי א יבוא לאר ישראל,
וכל מקו שיש חיוב ממו אי כא חיוב מלקות או לקרות רשע ]אכ [ בהרמתו על רשע
אי כא בושת ולא נית לתשלומי ונקרא המרי יד רשע .לכאורה הוי חבר לדברי מהרי"ט

>˘<‰Ó

שמכה ממש לא נפסל לעדות וצ"ע

mdiyxtne r"ey xeha
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] :ã"ì 'éñ î"åç :óñåé úéáעמ"ש בטור :היתה העבירה שעבר עליה מ התורה פסול
מ התורה ,היתה מדרבנ פסול מדרבנ [ ...ובמרדכי פרק זה בורר )סי' תרצה(
ופרק הגוזל קמא )סי' קבקג( כתב גבי פסולי דרבנ בעו הכרזה דמי שהגביה ידו על חבירו
נקרא רשע ופסול לעדות ,וא המגביה ידו על חבירו אינו לוקה צ"ל דהעובר על לא תעשה
שאי בו מלקות פסול מדרבנ ואע"פ שמדברי הרמב" ורבינו נראה שאינו פסול מדרבנ
אלא העובר על דברי רבנ  ,משמע דכל שכ הוא לעובר על דברי תורה שאי בה מלקות...
 :áé úåà íù :ùãç úéáגנב וגזל וכו'... ,וראיתי במרדכי בש ה"ר יקר דהמזיק לחבירו
במזיד אע"פ שדעתו בשעה שמזיק לשל לו ההיזק נקרא רשע דחמס
כדאשכח בסו פרק הכונס )ב"ק ס (:במעשה דדוד שרצה להדליק גדישי של שעורי
כדי לשל גדישי של עדשי קרי ליה חבול ישיב רשע גזילה ישל ,אלמא דרשע גמור
הוא וראוי לפסלו לעדות ולשבועה ,והוא הדי חובל בחבירו במזיד ,ולפי זה אפילו היה
טוע המזיק בברי שלא הזיק אלא כ וכ אי מוסרי לו שבועה להיות נשבע ונפטר אלא
דינו כדי מי שכנגדו חשוד על השבועה ע"כ .ונראה דחובל בחבירו במזיד פסול מדאורייתא
הוא אבל מדרבנ אפילו לא הכה אותו כלל אלא הגביה ידו על חבירו להכותו ולא הכהו
פסול ,וכ"כ המרדכי פרק זה בורר ופרק החובל אפילו לא תבעו זה אלא אחר.

:à"îø

... :ä"âäá 'ã óéòñ :ã"ì 'éñ î"åç ò"åùáהמגביה ידו על חבירו להכותו פסול
לעדות מדרבנ )ב"י(.

 :ò"îñש המגביה ידו על חבירו וכו' ,אסמכוה אקרא שנאמר רשע למה תכה רע,
הכית לא נאמר אלא תכה ,שקראו רשע על שבקש להכותו והיינו בהרמת יד
עליו ,פסול לעדות מדרבנ אע"פ שהוא איסור דאורייתא מ"מ מאחר שאי בה מלקות אינו
פסול אלא מדרבנ  ,ב"י .ובמרדכי פרק החובל סייס בזה דפסול לעדות ולשבועה עד שישוב
מרשעו ויקבל עליו די אפילו לא תבעו זה אלא אחר עכ"ל דרכי משה ה'.
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ש המגביה ידו ,דנקרא רשע ויאמר לרשע כו' כמש"ש נח ב' ,ומ"מ
אינו נפסל מה"ת כיו שאי בה מלקות.

 :÷"òø éùåãéçש בהג"ה על חבירו להכותו :נ"ב אבל בהכאה שיש בו כדי שוה
פרוטה דהדי דממונא משל מלקו לא לקו מ"מ פסול מ התורה
כיו דהלאו יש בו מלקות אילו הכהו הכאה שאי בו שוה פרוטה מש"ה ג ביש בו ש"פ
מפסיל ,כ"כ הב"י בתשובה דיני קידושי ס"ב.
 :êåøá éøîà úåäâäרמ"א המגביה ידו על חבירו ,נ"ב יעויי שו"ת ב"י סי"ב
ובתושבת מהרי"ט אה"ע סי' מ"ג ולקמ סי' ת"כ וביש"ש
למס' ב"ק פ"ח סי' ס"ח .ובתשובת מבי"ט ח"א סי' רצ"א וכא בב"ח סעי י"ב ומדברי
המרדכי שמביא הב"ח נראה שסובר שחובל בחבירו נקרא רשע דחמס ,לפ"ז י"ל דא
בהכאה שיש בו שוה פרוטה פסול לעדות מדאורייתא ,ומיושב קושית מהרי"ט הנ"ל בתשובה
יעו"ש ,וג במזיק לחבירו פוסל המרדכי משו רשע דחמס וא כשהיה בדעתו בשעה
שהזיק שישל יעו"ש .ויעוי בחידושי הר" לסנהדרי ד נח בד"ה כותי שהכה את ישראל
חייב מיתה כתב בזה"ל :משמע דמדי גזל אייתינ לה דמה לי חבל בגופו ומה לי חבל
בממונו וכו' יעו"ש.
] :áäæä ãéáøתחילת דבריו לעיל >??<[ על הפסוק ויאמר לרשע למה תכה רע וגו'
...כתב ראב" פרק זה בורר למאי דקיי"ל כאביי ביע"ל קג" בפירקי
ד כז דלא בעינ רשע דחמס ,א"כ המגביה ידו להכות נקרא רשע ופסול לעדות ,משמע
דדאורייתא ,דהוי בכלל אל תשת יד ע רשע פרשת משפטי ,אבל בחו"מ סי' ל"ד )סעי
ד( כתב דמדרבנ פסול ,ונ"מ דבעי הכרזה ,ג א קידש אשה בפניה תופסי קידושי
לחומרא.

mitqep mipeir +

_

"ערוך השלחן" )חו"מ סי' ל"ד סק"ה( כתב שהרגיל להגביה ידו על חבירו פסול לעדות מדרבנן ,והקשה

ב"ברכת אברהם" )סנהדרין( שכל הפוסקים כתבו המרים יד ולא הזכירו שרק ברגיל בכך.
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 +פרק כ :עונש ותשלומים בזמן הזה _
בית דין היום לא דנים דיני חבלות כי אינו שכיח )כמבואר בגמ' ריש פרק החובל( אבל
כבר בזמן הגאונים תקנו עונשים כמו מלקות ונידוי למי שמכה ומאיים על חבירו ,גם
רבינו גרשום תקן תקנות .פסולי עדות נתבאר בפרק אחר .דוגמא מדברי הפוסקים בכמה
דורות איך פסקו באחד שמכה חבירו וכו',

 ìמדינא דגמ' לא דנים דיני חבלות היום ותקנת הגאונים לנדות עד שמפייסו בתשלום הוגן

] :á ïîéñ ç ÷øô :÷"á ù"àøהשוה ללשו הרי"[ ...ומסיק דלא עבדינ שליחותייהו
אלא בממונא ובמילתא דשכיח ואית ביה חסרו כיס כמו הודאות והלואות.
אבל מילתא דלית בה חסרו כיס אע"ג דשכיח ,אי נמי לא שכיח א על גב דאית בה
חסרו כיס לא עבדינ שליחותייהו .הלכ אד באד ]-חבלות[ אע"ג דאית ביה חסרו
כיס כיו דלא שכיח לא עבדינ שליחותייהו ,בושת אע"ג דשכיח כיו דלית בה חסרו כיס
לא עבדינ שליחותייהו...

>˘<ËÓ

כתב רב אלפס מנהג שתי ישיבות דאע"ג דאי גובי קנס מנדי ליה עד דמפייס לחבריה.
וכד יהיב שיעור מאי דחזי למיתב ליה שרינ ליה לאלתר בי איפייס מרי דיניה בי לא
איפייס מרי דיניה .ואפשר שתקנת גאוני הוא אבל מדינא דגמרא לא משמע הכי דא"כ
אי ל גבייה גדולה מזו כיו דמשמתינ ליה דנקיטנא בכובסיה עד דלישבקיה לגלימיה.
וכ משמע דמשמתינ ליה עד דמסלק היזקא מדר' נת אבל משו תשלומי לא משמתינ
ליה:

 :â ïîéñ íù :ù"àøבתשובת הגאוני נשאל ממר צמח גאו ז"ל אלו נערות שיש לה
קנס מהו להגבות בבבל כדי שלא יהא חוטא נשכר .והשיב כלל אמרו אי מגבי
קנסות בבבל וכו' .אלא משו שלא יהא חוטא נשכר ושלא יהו ישראל פרוצי בנזקי
שכיו שיודעי שאי גובי קנסות בבבל שולחי יד זה בזה נהגו חכמי אחרוני לנדות
עד שיפייסו בממו או עד שירבה עליו ריעי ויפייסנו בדברי.

ומעשה באחד שהפיל שינו של חבירו ונידהו מר רב צדוק גאו ז"ל ואמר לו דבר קצוב
]איני[ חות עלי ל ופייסו או בדברי או בממו  .ועכשיו כל דיני קנסות בטילי  .ומנהג
כמו שנהג מר רב צדוק גאו אדונינו אנו נוהגי .

ונשאל ממר רב נטרונאי ז"ל אי אי דני דיני קנסות בבבל החובל בחבירו בזמ הזה כגו
צר אזנו או קטע ראש חוטמו או אחד מאיבריו מה יעשה באותו החובל .והשיב :כ מנהג
בשתי ישיבות שכל מי שחובל בחבירו בעינו או בשינו או באחד מאיבריו אע"פ שאי
פוסקי די עליו לשל דמי עינו או דמי שינו ודאי מנדי אותו עד שיפייס אותו בי במועט
בי בהרבה.

ורב שרירא ז"ל אומר דלא מצינו בגמרא לנדותו אלא עד דמסלק היזקא מדרבי נת  .וסמכו
חכמי אחרוני וראשי ישיבות כי ראו הפסד גדול משו דאי דני דיני קנסות ועשו תקנה
לנדות החובל עד שיפייס הנחבל בקרוב .כי אי דר לדקדק ולומר לזה כ קצבנו לתת כ
וכ ג לזה קצבנו עלי למחול כ וכ כי זה היה דיני קנסות .אלא משערי ]בלב[
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שיעור קרוב ]עד כמה מגיע לתת לו[ ואי מגלי אותו .ומנדי החובל עד שיפייס הנחבל
ורואי כמה מגיע לתת לו א קרוב לאשר יש בלב והנחבל אינו רוצה לקבל אומרי לו
אי בנו כח לנדותו יותר מכ ומתירי לו .וא רחוק ממה שבלב אי מתירי לו עד שיקרב
לאותו שיעור] .מובא בטור חו"מ סי' א' עיי"ש[.
 :á"ñ à"ñ èôùî ïùåç :êåøò ïçìùאד שחבל בחבירו אי מגבי דייני שאינ
סמוכי באר ישראל נזק צער ופג ובושת וכופר אבל שבת וריפוי
מגבי .הגה :וי"א שא ריפוי ושבת אי דני )טור בש רא"ש( ,ולא ראיתי נוהגי
לדקדק בזה רק כופי החובל לפייס הנחבל ולקנסו כפי הנראה לה )ד"מ לדעת מהר"
בפסקיו סימ ר"ח( ,וכמו שיתבאר בסמו סעי ה'.

>˘‡<

 ìדיני חבלות בזמן הזה

 :å ïîéñ ç ÷øô àî÷ àáá :äîìù ìù íéדי לנדות האד שחובל בחבירו עד
שיפייסנו כשיעור קרוב לכל ה' דברי .וכ גבי בושת ופג דאונס
ומפתה .וכ לנדות המאנס בת ישראל עד שישאנה:

כתב רב אלפס מנהג בב' ישיבות א על פי דאי גובי קנס בבבל מ"מ מנדי אותו עד
דמפייס ליה לבעל דינו ,וא נת לו שיעור הראוי לית לו מתירי לו הנדוי בי אתפייס
בעל דינו בי לא אתפייס ,וכ דעת הרמב" )סנהדרי פ"ה הי"ז( .ולא נראה לר"י דהאי
לנקטיה בכובסא עד דשבקא לגלימי )שבועות מא (.דאי ל גוביינא גדולה מזו והרי דני
דיני קנסות בבבל ,ועוד דאמרינ בסו פרק קמא )טו (:דמשמתינ ליה גבי כלבא דאכל
אמרי רברבא עד דמסלק היזקא מדר' נת כו' ,אבל לא משו התשלומי דכלבא דאכל
אמרי משונה הוא ואי דני בבבל כדלעיל בפרק קמא )ש( ולא כייפינ לשל בשו נידוי,
וכ כתב הרא"ש בסו פ"ק )סימ כ'( על דברי הראב"ד.

ומ"מ נראה בעיני לעני חבלות ומריבות בי איש לחבירו דתקנה ישרה היא בישראל לנהוג
כדברי הרי" כאשר אפרשיהו לקמ א שאינו בקו הדי והמשפט ,ולכ כתב הרא"ש גופא
כא )סימ ב'( על דברי הרי" אפשר מתקנת הגאוני הוא א שמדינא דתלמודא לא משמע
הכי ,ומביא ראיה )סימ ג'( שנשאל מרב צמח גאו אילו נערות שיש לה קנס מהו לגבות
בבבל כדי שלא יהא חוטא נשכר ,והשיב כלל אמרו אי מגבי קנסות בבבל אלא משו
שלא יהא חוטא נשכר ושלא יהו פרוצי בישראל בניזקי שכיו שיודעי שאי גובי קנסות
בבבל שלחו יד זה בזה ,נהגו חכמי אחרוני לנדות עד שיפייסו בממו או עד ]שירבה[
עליו רעי ויפייסנו בדברי .וכ רב צדוק גאו נידה לאחד שהפיל שינו של חבירו ואמר
דבר קצוב איני חות עלי אלא ל ופייסו או בממו או בדברי ,וכה"ג פסק רב נוטרנאי
החובל בחבירו בזמ הזה כגו צור אזנו או קטע ראש חטמו או אחד מאיבריו ,מה יעשה,
כ מנהגינו בשתי ישיבות כל מי שחבל בחבירו בעינו או באחד מאיבריו א על פי שאי
פוסקי עליו די לשל דמי עינו או דמי שינו ודאי מנדי אותו עד שיפייסנו בי במיעוט
בי בהרבה.

ודבר המחוור בעיני מה שכתב רב שרירא .וז"ל :דלא מצינו בתלמוד לנדותו אלא עד
דמסלק הזיקא מדר' נת  ,וסמכו חכמי אחרוני וראשי ישיבות כי ראו הפסד גדול משו
דאי דני דיני קנסות לעשות תקנה לנדות החובל עד שיפייס הנחבל בקרוב כי אי דר
לדקדק ולומר כ קצבנו לתת כ וכ ,ג לזה קצבנו עלי למחול בכ וכ כי זה היה דיני
קנסות ,אלא משערי בלב שיעור קרוב ואי מגלי אותו ומנדי החובל עד שיפייס הנחבל
ורואי כמה מגיע לתת לו ,א קרוב לאשר יש בלב והנחבל אינו רוצה לקבל יאמרו אי
בנו כח לנדותו יותר מכא ומתירי לו ,וא רחוק ממה שבלב אי מתירי לו עד שיקרב
לאותו שיעור ,וכ נוטה דעת הרא"ש והטור.
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 ìדוקא בחבלות וגזילות תקנו הגאונים כך ולא בקנס ממש של כפל או חצי נזק

ונראה א דרב שרירא סתמא קאמר דיני קנסות מ"מ לא איירי בכל קנסות אלא בעני חבלה
ומריבה ,כמו שמסיק בסו דבריו באונס ומפתה כדי שלא יהא חוטא נשכר ,אבל שאר מילי
לא מיבעי בקנס דכפל ודו"ה דלא אחסריה מידי וכ חצי נזק קר דסת שוורי בחזקת
שימור קיימי והבעל פטור והתורה החמירה וקנסה אותו כדי שישמור שורו ,בודאי כה"ג
לא תקנו חכמי זה דמזה לא יבא הפסד ותקלה ,אלא אפילו שאר מילי כגו אש ובור
בכולהו נראה דלא תיק רב שרירא גאו לנדותו עד דמפייס לבעל דינו אלא בחובל ומזיק
ממונו על ידי גזילה דלעיל דוגמא ויגזול החנית שאי דני בבבל ,או שאר מריבות שבי
אד לחבירו שה בושת בלא נזק כמו שכתב רב שרירא גאו לקמ  ,וכ הרא"ש )סימ
י"ד( דק"ו בושת דברי דמנדי עד דמפייס לבעל דינו ,וכ רב צמח גאו ורב צדוק גאו
ורב נטרונאי כולהו לא איירי אלא בענייני אילו כמו שפי',
ובפרט נזקי אש בזמני האלו מסתמא ליכא פשיעה כלל ולא שכיחא דאי דני  ,ויזהר
הדיי לבלתי שמוע טענות ולדו עליו אפילו א הנתבע עשיר גדול דא יודע למלכות ע"י
מלשינות יבלעו חינ ויאבד ח"ו בגופו וממונו עדי עד ,דיאמרו מסתמא פושע היה מאחר
שהיו יושבי עליו דייני ישראל בדי וג מיחוש סכנה ח"ו לשארית ישראל.
ועוד נראה בעיני דאפילו הרי" שכתב סתמא לנדותו עד דמפייס לבעל דיניה ,לא דיבר
אלא בעניי זו שפי' ,מדכתב וא נת שיעור הראוי לו מתירי לו הנידוי בי אתפייס בעל
דינו בי לא אתפייס ,וזה לא איירי אלא בחבלות שבי אד לחבירו ,ובא לאשמועינ א
דלא אתפייס ואי נמחל לו העו עד שיפייסנו כדאיתא בפרק יו הכיפורי )יומא פה(:
מ"מ לאו בר נדוי הוא .אבל אי איירי בכל דיני קנסות לא שיי לישנא בי אתפייס כו'.

ועוד תדע דהרא"ש לא מביא דברי רי" בסו פ"ק )סימ כ'( אלא דברי הראב"ד וחולק
עליו...

וכ משמע מדברי הרמב" בפי' המשנה בריש החובל שכתב הדברי שאי דני בח"ל,
ואח"כ כתב שמנדי לחובל עד דמפייס ליה לבעל דיניה דמשמע דתקנת הגאוני לא היתה
אלא בחבלה.

 ìדין אונס ומפתה בזמן הזה

ולעניי קנס דאונס ומפתה כתב רב צמח גאו )רא"ש סימ ג'( שמנדי אותו עד שמפייסו
בממו או שירבו עליו רעי ,והטור מביאו באב עזר בסימ קע"ו לפסק הלכה ,והיינו
טעמא כדי שלא יהא חוטא נשכר ,אבל מאוד דבריו תמוהי דהא קנס דאונס ומפתה לא
יתכ אלא בעדי דאי לאו הכי מודה בקנס פטור כמו שכתב הרמב" )נערה פ"ב הי"ב(
וכל הגאוני וא"כ לאנוס או לפתות בתולה ולבעול אותה בעדי לא נשמע כזאת ואי
שיי תקנת הגאוני ומיגדר מילתא במילי דלא שכיחא כלל.
ולכ נראה דא יארע כה"ג זה המעשה שיאנס ויפתה ויבעול לפני עדי אי דני על הקנס
כלל .ועוד הלא הוא מילתא דלא חסריה מידי מקר ולא תקינו הגאוני אלא במידי דחסריה
ממונא ,וצער ובושת א על גב דלא חסריה נמי ממונא ואפילו הכי דני עליו גבי חבלה
ומשערי בקרוב ,שאני הת מאחר שציערו בגופו וביישו קשה לו יותר ממה שהזיק ממוניה
וחסריה והוי די ממו עליה ,אבל הקנס שקונסי הבועל משו רשעתו כמו כפל ,פשיטא
דלא דני עליו כמו כפל ודו"ה.

ומשו שלא יהא חוטא נשכר לא תקינו עליה מסתמא הגאוני ,דהא רבא לא סבר טעמא
שלא יהא חוטא נשכר גבי אונס ומפתה ,ועוד דא כ לאביי דסבר בפ"ק דכתובות )ש(
טעמא שלא יהא חוטא נשכר גבי אונס ומפתה ואפילו הכי לא היו דני בבבל אבושת
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ופג דאונס ומפתה כדאסיקנא בסוגיא להדיא ,א"כ מאחר שחכמי התלמוד לא ראו טעמא
שלא יהא חוטא נשכר לדו עליה בבבל וכי הגאוני ראו יותר ,הלא אי רשות לגאוני
להוסי על התלמוד אלא משו מיגדר מילתא ,ובטעמא דאי חוטא נשכר לית ביה מיגדר
מילתא.
ואי לומר שראו הגאוני שישראלי פרוצי במעשיה אילו לבייש בנות ישראל על כ
בצרו טעמא שלא יהא חוטא נשכר עשו משו מיגדר מילתא לדו  ,דהא נבעלת בעדי
לא שכיחא כלל כדפירשתי ,א"כ אי שיי ביה מיגדר מילתא .לכ מה שרב צמח גאו כתב
על קנס דאונס ומפתה לנדותו עד דמפייס ליה אי נ"ל כלל לנדותו משו קנס אלא גבי
בושת ופג מאחר שממו הוא וחייב בהודאת עצמו ואינה כ"כ לא שכיח ,די הוא לנדותו
עד שיפייסנו בקרוב דלא גרע מחובל ,א שעניי חבלה )לא( שכיחא יותר מ"מ בצירו
טעמא שלא יהא חוטא נשכר ושלא לבייש בנות ישראל ושלא יהו הריקי פרוצי בזנות.
תיקנו הגאוני לנדותו כדברי רב שרירא גאו לפייסנו בקרוב ,ועל כ ג בבבל היו דני
כעי זה ,דאי לא היו בבבל דני כל עיקר א"כ היה כל דאלי גבר והיה ביד כל אחד
להכות לחבירו ולגזול ממונו או לאנוס בתו של פלוני ולא יעשו עליו די .

ואולי רב צמח גאו עצמו לא דיבר אלא בבושת ופג ,וא שקאי על מתניתי דאילו נערות
שיש לה קנס מ"מ סו התשובה שהשיב לנדותו כו' לא קאי אלא אבושת ופג דג"כ
איקרי קנסות ,דכל מה שאי דני בבבל קרוי קנסא ,וכ איתא בהדיא בסוגיא )פד (:קנסא
קמגבית בבבל וקאי על בושת שהוא ממו אבל הקנס חמישי שקלי אי דני עליו עכשיו
כלל.
ולעני זה לכו המאנס שישא אותה בדי תורה ,נראה דאפילו תימא כל הדיני השייכי
לאונס ומפתה צריכי ג' מומחי מ"מ לעניי שלא לבייש בת ישראל ראוי לכל דייני ישראל
לכו אותו בשוטי ,ואפילו ע"י גוי ליסרו כדי שישא אותה שלא תהיה ח"ו עלובה כל
ימיה ,וק"ו לנדותו ,בפרט מאחר שאנוסה היא ויהא שותה בעציצו ,ואפשר א בימי התלמוד
היו דני בזה בבבל מאחר שאינה גביית ממו רק עשה דולו תהיה לאשה וכופי אותו
כשאר מצות עשה ולא תעשה שבתורה ,והיכא שנחשד ע הפנויה הגונ' כתבתי בפ"ד
דיבמות סימ ט"ו .והאי מנדי דלעיל שכתבו לאו דוקא שמנדי אותו מיד אלא גוזרי עליו
בנידוי כדי לפייסו במש זמ לפי ראות עיני הדיי  ,וא יעבור הזמ ולא יפייסנו חל עליו
הנידוי...

 ìדיני קנסות בזמן הזה

 :å"èñ :ùôðå óåâ é÷æð éðéã ,î"åç :áøä ò"åùבזמ הזה שאי לנו דייני סמוכי
בטלו כל דיני קנסות מישראל כגו דיני גנבות וחבלות שהכה איש את
רעהו וחירופי שחרפו וביישו בדברי ובהוצאת ש רע ,ואי לנו רשות אלא לנדות את
החובל או המחר עד שיפייס לבעל דינו )רי" בש הגאוני( ,ומכל מקו שבעת טובי העיר
יש לה רשות לדו דיני קנסות כפי ראות עיניה לגדור פרצת הדור כפי צור השעה לקנוס
ממו )מרדכי סמ"ע סימ א' ס"ק כ( ,או להכותו א אי לו ממו )רמב" פרק כ"ד מהל' סנהדרי
ה"ד ושו"ע חו"מ סימ ב' סעי א(...
) ...('æèולא נתנה לנו התורה רשות לדו עכשיו דיני נפשות ולא מלקות ולא קנסות ממו
רק שחכמי תקנו לנדות או להכות מכת מרדות אבל לא עונשי אחרי ,וג באלו השני
יש חילוק פעמי שמנדי ופעמי שמכי  ,וג יש חילוק בי תלמיד לחכ לע האר וג
יש חילוק בי העובר על דברי תורה )לעובר על דברי סופרי( לעובר על המנהג ,וג יש
עובר על דברי סופרי ופטור מעונש שאי האיסור אלא לכתחילה.
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ובחבלות וחירופי יש חילוקי בי התחיל במריבה ללא התחיל )ע' סימ תכ"א סעי י"ג(,
ופעמי שא שלא התחיל חייב )עיש"ש פ"ח דב"ק( ,וג יש חירופי שחייב עליה נידוי
ויש שחייב עליה מלקות ארבעי לזכרו צער בלבד ולביישו ,ויש שפטור לגמרי,
לפיכ כל טובי העיר שיש בה קצת יראת שמי לא יקנסו שו אד מישראל בשו קנס
ועונש בלי שאלת בית די שיורו לה כדת ותהיה דעת לש שמי בלבד ואל יהי קל
בעיניה כבוד הבריות שהרי דוחה לא תעשה שבתורה ובפרט כבוד בני אברה יצחק
ויעקב המחזיקי בתורת אמת וה כבני מלכי שירדו מנכסיה ולא יפגעו בכבוד כי א
להוסי כבוד המקו )וא הבית די שבעיר נתמנו מדעת רוב הצבור ידונו ה ג דיני
קנסות ולא טובי העיר שאינ בקיאי בדיני ה כמות( וג בעניני מסי שנמסרו לטובי
העיר צריכי לירד לדי ע כל יחיד התובע לדי ולא בשביל שהמה הרבי יהיו גזלני.
 ìפירוש הדבר שחבלות נקראו 'קנס' ודין שאין גובין אלא בב"ד סמוכין ודין זמן הזה

]... :åøéáçá ìáåç èî äåöî :êåðéç úçðîכה[ ומה שכתב הרב המחבר ואלה הדיני
וכו' אי דני אות אלא בבית די סמוכי באר ישראל .אי כוונתו
דחובל הוי קנס לעני מודה ומפטר ,כי באמת אינ קנסות ,רק לעני זה שאי דני אלא
בסמוכי .ואפילו להר"מ כא פ"ה ה"ז דבושת הוי קנס ובמודה פטור ,מ"מ בשבת וריפוי
מודה הר"מ דהוי ממו כמבואר בר"מ ,אלא דעת הרב המחבר שאי מגבי בחו לאר,
ולעני מודה ופטור לא גילה הרב המחבר דעתו .ודעת הר"מ שנזק וצער הוי קנס ,וג
בושת ,א על הבושת חייב במודה דמתבייש עתה ,ובמגיד משנה ש ה"ו ,הקשה עליו
מכמה מקומות בש"ס דהוי ממו ולא קנס .והר"מ פ"א מטוע הט"ז כתב ג"כ דהוי קנס.
ומ"מ צ"ע בדבריו שסותרי ,דכא נראה מדבריו דבושת הוי ג"כ קנס כמבואר בדבריו
שהבושת משל דעכשיו מביישו ,ובהל' טוע כתב ,אתה חבלת בי נשבע היסת דא דאינו
משל קנס על פי עצמו משל שבת וריפוי ובושת ,אתה ביישתני חייב שבועה שאילו
הודה הוא חייב ,ולמה מחייב לישבע כיו דאינו רוצה לביישו עתה ,ולמה יודה ויביישו
ועל שעבר אינו משל ,מבואר בדבריו דג בושת הוי ממו  ,וצ"ע.
והנה דעת הרב המחבר שהחמשה דברי אינ נגבי בחו לאר ,לא כדעת הר"מ פ"ה
מסנהדרי ה"י ,דשבת וריפוי גובי בבבל ,ועיי חו"מ סי' א' ס"ב ,ואי"ה יבואר במצות
סנהדרי  .ג מה שכתב הרב המחבר נזקי שור באד אי גובי בחו לאר ,באמת נזקי
שור באד גובי  ,עיי בבא קמא פרק החובל פ"ד ע"א ור"מ ש הי"א ובחו"מ ש סעי'
ג' .והנה די זה דפסק הר"מ דנזק הוי קנס הוא חידוש גדול ,כמו שהקשה הרב המגיד
מכמה מקומות בש"ס ,א בודאי מצא הר"מ די זה ואנחנו לא נדע ,ועיי בסמ"ג ]עשי
ע'[ שג"כ סובר הכי .מ"מ נראה לי ברור ,דא חובל בעבד כנעני של חבירו דחייב לשל
לאדו חמשה דברי כמבואר לעיל ]אות ט"ז[ ,בזה לא הוי הנזק קנס שיפטר במודה ,כי
עבדו של אד הוי כשורו וכממונו ,עיי בלשו הר"מ פ"י מנזקי ממו הי"ד ,א"כ הוה ליה
כמו אד דהזיק שור של חבירו דהנזק הוי ממו וחייב א בהודה ,א הצער והבושת הוי
קנס .וג לעני דאי מגבי בחו לאר ,א בעבד ג"כ ,דא ממו אי אנו דני א לא
שכיח ,עיי ר"מ פ"ה מסנהדרי ה"ט וחו"מ סי' א' ס"א ,אבל לעני נזק שיהיה קנס לעני
הודאה ,ודאי לגבי הרב הוי ליה כשורו וחייב בנזק א א הודה ,כ נראה לענ"ד ברור
בע"ה .א במעוכב גט שחרור דלא חסריה כלל לאדו  ,רק מטע גזירת הכתוב ,אפשר כיו
דמ"מ הוי ליה אדו שיי לו ,כמו שכתבנו לעיל ]אות י"ז ד"ה ועיי [ ,בודאי הוי קנס כי
אינו ממונו של רבו ,כ נראה פשוט.
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 ìא( חובל בחבירו ומסרו לגוים והפסידו ממון .ב( אדם הרגיל להכות מה דינו

 :80 á"î÷ ïîéñ :òåøæ øåà ç"øäîאד שחבל בחברו והל זה והפסידו ממונו לפני
גוי בשעת זעמו ,לא ידעתי מהיכ בא זה הלשו 'שעת הזע',
וא תקנת הקהילות היא לפוטרו אפשר שתקנו שלא ילקה על מה שמסר את חברו כי יח
לבבו ,אבל מלשל ההפסד שהפסיד לחברו דבר פשוט הוא שלא פטרוהו ,כי לא בא
להפקיע ממו ולהקל על דבר המסירה אלא להחמיר.

אמנ נ"ל דישומו דמי חבלתו כל ה' דברי או מקצתו ,דזימני דאיתנהו לכולהו וזימני
דליתנהו אלא למקצת כדאיתא פרק החובל ,וא נראה שיגיעו דמי חבלתו להפסידו שיפסידו
במסירה פוטרי את המסור  ,81דנהי דאי דני דיני קנסות וחבלות בבבל הא אמר בב"ק
פ"ק )טו (:דאי תפס לא מפקינו מיניה ,ואעפ"י שפירש ר"ת אי תפס המזיק עצמו דוקא,
נ"ל שהדברי ק"ו דאפילו ממו המזיק שהוא בעי בידו נתנו לו רשות לתופסו ולא מפקינ
מיניה עד דאזיל בהדיה לארעא דישראל ,כ"ש לא נפיק מיניה ממו של עצמו בשביל גרמא
שגר להפסיד ,דכל מסור לא מיחייב אלא מקנסא כמו שמוכיח בירושלמי פרק הגוזל
בתרא ,בנדו זה בק"ו רואה אני שלא נוציא ממנו ממו דלא מיחייב בשו דוכתא אלא
משו קנסא ומדרבנ הוא ,והכא כלל וכלל לא כיו דדמי חבלתו הוי הפסד מסירתו והוא
תפוס ,וא דמי חבלתו פחות ינכה דמי חבלתו והשאר ישל אעפ"י שבשעת הזע היה,
כ נ"ל .אמנ יבדק א תקנת הקהילות לפטור לגמרי בשעת הזע כדי לקנוס המכי
ולמונע שלא יעשו עוד ,על תקנת הקהלות איני חולק דהפקר ב"ד הפקר במיגדר מילתא,
ושלו מאיר בר' ברו זלה"ה.
תמיה אני שמורי בתחלה החשיב גוי גיריה דיליה דאריה ארבעי אמצריה ובשולח את
הבערה ביד חש"ו ומסר ליה גווזא וסילתא חייבו כמו רוצח גמור ,ובמסור כתב שאינו כי
א דינא דגרמי.

ונ"ל מה שאמרו קדמונינו שבשעת הזע ]קובל[ המוכה לגוי ואי בזה די מסירה אפילו
א יפסיד כל אשר לו ,וראיית מפ"ק דגיטי )יד (:מר' דוסתאי ברבי ינאי דאמר טב רמו
ליה ,והרי ]ש[ מחמת יראה צוה להכות את הכשר וחכ גדול ולכופו ולהחזיר ממו של
אחרי ביד שלא כדי  ,כ"ש )כיו ( שבעוד זעמו עליו וירא שמתו זעמו יוסי בקטטה
נגד המכה עד שיכנו ,או שמא כיו שהמכה הרשיע להכותו ואינו נפסד בזה ומורא שמי
אי עליו ועשה נחת רוח ליוצרו לעבור בפ יוסי ובל יוסי ועבר ושנה והותרה ]זו העבירה
הגדולה[ לו ,יש לירא וקרוב לודאי שיחזור ויכנו ומתו שאי אד מעמיד עצמו על ממונו
וכ"ש על גופו כאשר כתב מורי שמא יבא לשפיכות דמי ,שמותר לקבול לגוי ואפילו
א יפסיד כל אשר לו מחמת כ .
וא המכה רגיל בכ אפילו לקצו ידו א יוכל לעשות ע הגוי יעשה דרב הונא ק
ידא ,ואפילו א עדיי לא הכהו אלא הול להכותו שמא היה מותר להורגו כההוא דאמר

 .80תשובה זו מופיעה בשו"ת מהר"ח או"ז הנדפס )לייפציק תר"ח( ,ובשנת תשס"ב י"ל תשובות חדשות
למהר"ח הוצאת הרב מנחם אביטן ושם בסי' ד' מהר"ח מצטט את תשובתו זו וכותב' :אכן אודות קבלתו לגוים
אחוה דיעי ואחוה לפניך כי רבים צריכים לכך וכשכבר כתבתי וזה לשוני' וכו' .בהשוואת הלשונות ראינו שיש

כמה תיקנוי לשון שם העוזרים להבין את דברי המחבר והבאנו אותם כאן בסוגריים מרובעות .קיצור פסק זה
מובא בנימוקי מהר"ם מריזנבורק ד"ה דין מותר למוכה לקבול לגויים ,עיי"ש שמאוד קיצר בדבריו .העתקנו

בסמוך דברי הרמ"א והש"ך שעסקו בפסק זה עיי"ש.

תחילת דברי התשובה הם ממורו מהר"ם מרוטנבוג ,ועיין עוד תשובות מיימוניות נזיקין סי' טו ובמרדכי ב"ק

סו"פ הגוזל בתרא סימן קצ"ו עוד לשונות של מהר"ם בנידון זה והשווה לכאן שיש כמה דברים חדשים עיי"ש..
 .81הכוונה "המוסר" וכן לשונו בכל התשובה.
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מחוינא ומחוינא ושמטיה רב כהנא לקועיה )ב"ק קיז ,(.ופירש בס' המצות משו דהוי כבא
במחתרת .ואפילו ש דאי נראה ]ששיי[ לומר אי אד מעמיד עצמו על ממונו ,דכנגד
המלכות שיקחו ממונו לא ילח .כ"ש ]כא [ שהול להכות את חבירו ואי אד מעמיד
עצמו על גופו ומתו כ שמא יבא לידי שפיכות דמי ,שמותר לכל אד לשמוטי לקועיה.
ומעתה גופו הפקר ממונו לא כ"ש למ"ד שממו מסור מותר לאבדו בידו ,ואפילו למא
דאסר כא להציל את הנרד ,יפטר המפסידו כרוד שהיה רוד אחר רוד ושיבר כלי
של כל אד דפטור ,ולא מדינא אלא שאל"כ אי ל אד שמציל את חברו מיד הרוד
)ב"ק קיז,(:
וג כא כיו שזה המכה ]הרשע[ ודאי יכה מותר לכל אד להגיד לשופט ולצוות ולתופשו
ואפילו א יפסיד מחמת כ כל ממונו ,וכעובדא דרב כהנא דשמטיה לקועיה לההוא גברא,
ואי דומה שהיה בא לידי הריגת הנמסר כאשר כתבתי שכנגד המלכות לא ילח ,וג רב
לא תלה בזה אלא קרא מקרא דבני עולפו שכבו .ושמא היה נראה לו שהנמסר יבא לנקו
עצמו מ המסור ומתו כ שמא יבואו לידי שפיכות דמי ועל כ החשיבו כמו רוד
והרגו.

ועל כ נראה שכל אד הרגיל ומועד להכות דינו כמסור המועד למסור ,אכ א באקראי
בעלמא הכה ומתחרט שניכר לעול שלא יוסי עוד כדבר הרע הזה ]עוד[ אז ודאי אסור
להורגו או להפסיד ממונו ,דג במסור כתב המיימוני עשה המסור כאשר זמ יראה לי
שאסור להורגו,
ועל כ נראה שבעוד זעמו של המוכה עליו וא לא יתקרר דעתו בקבלתו לגוי ,לא יוכל
להעמיד עצמו מלנקו הוא עצמו או קרובו אשר יח לבבו ,ומתו כ יש לי לירא שהמכה
]הרשע[ יקל בעיניו להכותו עוד ויבא מתו כ לידי שפיכות דמי ,לא מבעיא שהמוכה
עצמו מותר לקבול לגוי אלא מצוה לכל אד להגיד לשופט פלוני הכה את פלוני ועוד
הולכי בכעס ,תעשה כ שלא יוסי לעשות עוד .וא מתו כ השופט יעליל עליו ויקח
את כל אשר לו ,פטור המגיד ,שאל"כ אי ל אד שיציל את חבירו מיד מכהו ,כרוד
שהיה רוד אחר רוד אחר ושיבר כלי של כל אד .ודאי א היה יכול להצילו באחד
מאבריו ,היה לו לעשות כרב הונא ,דק ידא ,או שמא יותר טוב שיגידו לשופט להפסיידו
ממו ממה שהיה מחסרו אחד מאבריו ,והא רפיא בידי,
]ואי לומר שהמוכה שכבר הוכה ,יש לו לכו את יצרו ולא לנקו ,צא ולמד מגואל הד
שא ימצא את הרוצח מחו לעיר מקלטו אפי' אחר כמה שני פטור א הרגו ולא אמרה
תורה לכו את יצרו שלא יח לבבו ,וה"ה או כ"ש כא [.

]ו[א המכה הוא אד הרגיל תדיר להכות ושנה ושילש ועודנו הול בשרירות לבו ומתו
מעשיו ניכרי מחשבותיו שברור שיכה את מי שלא יעשה רצונו ,מצוה )מ המובחר( לכל
ב ישראל להגיד לשופטי ולמושלי ולבקש שימחו בידו ,וא מתו כ יעלילו עליו
ויקחו כל אשר לו ,אי על המגיד פשע ,וכל מי שעוסק בפסולי או בגויה ]במהר"ם
ריזנברוק במקום המילה 'בגויה' :או בגזיזת מטבע[ או בכל דבר שיכול לבא מזה פשיעה
לקהל ,א הקהל התרו בו שלא לעשות ולא השגיח ,יכולי להגיד לגוי פלוני עוסק באלו
עניני מכוערי .וא לא עשה כ רק פע אחת וחדל ,אז ודאי אסור להגיד ]לגוי[.

אכ א הקהל באו מחמת כ לידי עלילה ,ואפילו יחיד שבא מחמת כ לידי עלילה ,שסבורי
הגוי שהוא עשה זה המעשה וידוע לה בוודאי שיהודי אחד עשה כ אכ אינ יודעי
מי עשהו ,ובאי להעליל על זה 'אתה עשית' ,מותר לו לומר לגוי ,פלוני עשה ולא אני,
ואפילו א העושה לא נתכוי לרעה אלא לדבר מצוה ,כעובדא דרבינו יצחק שמל גרי
ומתו כ באו הקהל לידי עלילה] .והתיר מו' אבא מארי זצ"ל להראות עליו והסכימו כל
גדולי דורו[ ,והמעשה כתוב באור זרוע וכבר כתבתי מזה.
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... :ä"âäá æ"ñ ç"ôù 'éñ î"åçי"א דאד המוכה מחבירו יכול ליל לקבול
לפני העו"ג ,אע"פ דגר למכה היזק גדול) .מרדכי הנ"ל ומהרי"ו סימן
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כ"ח ,ותשובת מימוני דנזיקין סימן ט"ו ,ומהר"ם מרזבורג(.

 :ä"î÷ñ íù î"åç :ê"ùי"א דאד המוכה כו' ,כתב בדרכי משה וז"ל :וכ"כ מהר"מ
מריזבורק ,וכתב דא רגיל להכות הבריות מותר לקצ ידו ע"י עכו" או להפסיד
ממונו או להציל בא' מאבריו עכ"ל ,וע"ש שהארי בדיני אלו .ואי דבריו נראי דהא
אפילו מוסר גמור אסור לאבד ממונו וכ"ש זה כנ"ל עכ"ל ד"מ.

>˘<Ê

ולא ירדתי לסו דעת הר"ב ,דז"ל מהר"מ מריזבורק :מצוה לכל אד להגיד לשופט פלוני
הכה פלוני ועוד הולכי בכעס ,תעשה כ שלא יוסי עוד ,וא יעליל השופט עליו ויקח
כל אשר לו פטור המגיד דאל"כ אי ל אד מציל את חברו מיד מכהו ,ודאי א יכול
להצילו בא' מאבריו יעשה כרב הונא דק ידא או שמא יותר טוב שיגיד לשופט ויפסיד
ממו מלחסרו אחד מאיבריו והא רפיא עכ"ל ,וא"כ ל"ק ממוסר ,דהכא להציל הוא בא
וא"א להצילו א לא שיגיד לשופט וע"י כ הוא מפסיד ממו  ,ופשיטא דא יכולי להציל
הנמסר ע"י שיפסיד המוסר ממו דשרי ומצוה הוא ,ועוד דממו מוסר דוקא לאבדו ביד
אסור אבל להפסיד ע"י גרמי מותר:
 :'å óéòñ :ïåîî é÷æð 'ìä î"åç áøä ò"åùאסור למסור ישראל ביד נכרי ...ואפילו רשע
ובעל עבירות אסור למסרו לא גופו ולא ממונו ואפילו הוא מיצר לו ומצערו תמיד בדברי...
וכ מי שרגיל להכות הבריות ואי אפשר להציל ממנו אלא א כ ימסרוהו ,מצוה על כל
אד למסרו לנכרי שיקחו ממונו )מהרמ"מ ש" שפ"ח ס"ק מ"ה( ,או שיקצצו ידו שלא יוסי
להכות עוד )סנהדרי נח .(:אבל מי שהכה חבירו באקראי אסור אפילו למוכה עצמו למוסרו 82
)מהר" במרדכי והג"נ??( שאע''פ שא עבר ומסר יש פוטרי בדיני אד משו שאי אד
נתפס על צערו ,מכל מקו לכתחלה אסור לדברי הכל ומסור גמור הוא .ואפילו ישראל
אל שאינו רוצה לבא לדיני ישראל אסור לקבול עליו לפני השר לכופו לעמוד לדיני ישראל
עד שיטול רשות מבית די  ,וכ לכופו ע''י נכרי לקיי פסק די ישראל צרי רשות בית
די .
 ìאחד שארב לדיין והכהו ופצעו בפניו בחבלה גדולה ופסק רבינו יהודה בן הרא"ש שיש כח ביד ב"ד לעשות
גדר להענישו בעונש חמור לקצוץ ידיו.

] :è"ò ïîéñ :äãåäé ïåøëæ ú"åùלרבינו יהודה ב הרא"ש ז"ל[ :כ היה מעשה
שדיי ד די על אד אחת לפרוע ממו שהיה חייב מ המס
וצוה לתפסו ,והיה בלילה באישו חוש היה מהל הדיי לבית הכנסת הי"ג להתפלל ,ארב
לו הנידו והכהו על כתפו וחת לו במלבושי וזרת מבשרו ,עוד הכהו מכה שניה בפניו
מ העי עד סנטירו וחת לו שתי שפתותיו והשחית הדרת פניו ,והדיי הנזכר היה מנכבדי
העיר ,ולא היה עד בדבר אלא שגיז אותו קוד וראוהו עומד במארב קוד ההכאות,
ואחר מכ ברח והוטל חר בשמו לצאת להשלי די ולא בא .זהו תור שאלה.
" .82באמת מלשון הרמ"א סי' שפ"ח סעיף ז' משמע דשרי שכתב :י"א דאדם המוכה מחבירו יכול לילך לקבול
לפי עכו"ם אע"פ שגורם למכה היזק גדול עכ"ל ,אבל ממקורותיו שצויין שם נראה דלכתחלה אסור וכמו
שהעיר בפתחי חושן פ"ד ס"ק י"ח" ,כ"כ ב"אמרי יעקב" )לגרי"מ שטרן שליט"א( כאן.
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החכמי המשכילי רבי פעלי אשר במעלות חכמה עולי נכבדי הקהל הקדוש והטהור
אשר בקורטובא וזקני ורבני התורה אשר בה ישמרכ אל עליו וישלח עזרכ מציו
כחפצכ וכחפ נאמ אהבתכ הבא על החתו דורש שלומכ וטובתכ ומודיע למעלת
כבודכ שהגיעו לידי אגרתכ על אודות המקרה הרע אשר אירע במקומכ שהוכה היקר
ר' יצחק ב נחמיש נר"ו שהכהו מאיר ב מגיש ,והעדיות והאמתלאות שיצאו בעני  ,ואני
איני כדאי שאת שולחי לידע דעתי כי את ע ועמכ תמות חכמה ,ג בקהל הקודש
אשביליא הקרובי אליכ יש חכמי גדולי יודעי מדע מביני פשר דבר ,אמנ כדי להשלי
רצונכ הנני כתלמיד המסדר דבריו לפני רבותיו ואת תבחרו ולא אני כי בער אנכי ולא
בינת אד לי.
 ìחיוב על בית דין לגדור פרצות ולענוש לפי צורך השעה

תחלת דבר אני אומר כי צרי הרבה כל בית די רודפי צדק להשתדל שיתקיימו הסייגי
שתקנו חז"ל להוסי עליה בכל יו ויו לפי צור השעה ,כי ה גדרי לעיקר התורה,
כמו שתקנו שניות משמרת עריות וידי משמרת לטהרת תרומה ועירובי לשבות דדבריה
לשמירת שבת והחמירו בה מאד כדאמרינ בסנהדרי בפרק ב סורר )עה (.אר"י א"ר
מעשה באחד שנת עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא ושאלו לרופאי ואמרו אי לו תקנה
עד שתבעל לו ואחז"ל ימות ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה ימות ואל תעמוד לפניו
ערומה תספר עמו מאחורי הגדר ימות ואל תספר עמו מאחורי הגדר ,ויש מי שאומר בגמרא
שהיתה פנויה ומשו שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ,למדנו מכא שכדי לגדור
גדר שלא יהיו בנות ישראל פרוצות בעריות ארז"ל שימות האיש ההוא ולא יספר ע אשה
פנוי' מאחורי הגדר .וכ מעשה באחד שרכב על הסוס בשבת בימי יוני והביאוהו לב"ד
וסקלוהו אע"פ שרכיבת הסוס בשבת אינו אלא שבות וסקלוהו מפני שהיתה שעת השמד
ומטה יד ישראל מאד והיו המצות קלות בעיני ישראל וכדי לגדור פרצה סקלו לרוכב על
סוס בשבת אע"פ שלא עבר רק על שבות דדבריה.
ודבר ידוע הוא שכל המקרי המתחדשי בזמני ה בלא מספר א"א לחקות על ספר
ולפרש כל דיניה וע"כ כתבו לנו רז"ל כלל אחד שכולל עניני רבי ונתנו כח לב"ד לגדור
גדר בכ"ז לצור השעה כדגרסינ בפרק נגמר הדי )סנהדרי מו (.תניא א"ר אלעזר ב יעקב
שמעתי שב"ד מכי ועונשי שלא מ הדי ולא לעבור על ד"ת אלא לעשות סיג לתורה,
ומעשה בא' שרכב על הסוס בשבת והביאוהו לב"ד וסקלוהו לא מפני שהיה ראוי לכ
אלא שהשעה צריכה לכ ,ושוב מעשה בא' שהטיח באשתו תחת התאנה והביאוהו לב"ד
והלקוהו לא מפני שהיה ראוי לכ אלא שהשעה צריכה לכ.
וידוע כי הדיני ה א' מג' דברי שהעול קיי עליה ואילמלא הדיי כל התקי מחברו
היה בולעו והדייני ה המעמידי הדיני על מכונ ובעבור העול מתישב וה המכוני
למלכי כמו שדרשו חז"ל )כתובות קה (:על מל במשפט יעמיד אר ואיש תרומות
יהרסנה ,א דומה דיי למל שאינו צרי כלו יעמיד אר וא דומה לאיש תרומות שהוא
הכה המחזיר על הגרנות ליקח תרומה יהרסנה ,וכ הוקשו הדיי והמל בפסוק אלהי
לא תקלל ונשיא בעמ לא תאור ,ואנו מוזהרי לכבד כ"ש שלא לבזות ואפי' בזמ
שאינו ד  ,כ"ש וכ"ש על עסק הדיני שהוא ד כהוג שלא לבזות קו"ח שלא להכות.
 ìדין אדם זה שהכה הדיין באכזריות

ובנדו זה אני אומר אפילו לא היה דיי והיה אד מכה אותו באישו לילה בסכי מכת
אכזרי והוא הול בטח לבה"כ ובכניסתו בה ארב לו וק עליו והכהו פתאו ,היה ראוי
לחתו ידו כדי לשבור זרוע רשע ,וא היה מכה הכאה כזאת לשלוחא דבי דינא על עסק
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שהיה רוצה להשלי בו ציווי הדיי היה ראוי להענישו יותר ויותר ,עאכ"ו לדיי שד די
אמת ומשפט וארב לו וק עליו והכהו מכת מות ושנה לו והכהו בפניו עד שנשחת הדרת
פניו שראוי לעונשו עונש גדול מאד ,ג כי אי עדי שהכהו מ"מ הוחזק בעיר בקלא דלא
פסיק שהכהו וג יש אמתלאות והוכחות ועד מפי עד וג יש עדי שראוהו יושב במארב
מכוסה עיניו בבגדיו שלא יוכר במקו שהוכה הדיי  ,ועוד אחר שהוכה הדיי ברח ולא
נראה עוד בעיר ג כי החרימו שיצא להשלי יתאמת לכל שהכהו כאילו ראו אותו בעיניה.
נ"ל שראוי ליסרו כאילו יש עדי שראוהו שהכהו כיו שהעונש כדי לגדור הפרצה הזאת
שיהיה כל דיי רשאי לדו האמת ולא יירא מבעלי הדיני  ,ודאי אד שחייב עונש על
עבירה שעשה ואי בו צור לגדור גדר כמו ההורג מתו מריבה וכיוצא בו אי להענישו
רק בעדי אבל כל די ועונש שעושי ב"ד לצור השעה כאשר יתאמת יענישוהו עונש
שיראה לב"ד ובלבד שתהיה כוונת לרדו הצדק והאמת בלבד בלא שתו כוונה אחרת.
אמנ בנדו זה לא הייתי מסכי להרגו מפני שאי עדי בדבר ומכיו שאי עדי בדבר
לא הי' חייב מ הדי מיתה וא כדי ליסר הנשארי יותר יתיסרו א יענישוהו עונש גדול
בגופו וישאר חי ממה שיתיסר א יהרגוהו כעני שנאמר אל תהרג פ ישכחו עמי,
ונ"ל שא ח"ו יארע דבר כזה כא בטוליטולה והיו הת"ח והזקני יצ"ו מסכימי לחתו
שתי ידיו בשביל ב' הכאות שהכה לדיי אשר שפטו משפט צדק וגר להרגו וארב לו וק
עליו באפילה בכניסתו לבה"כ והכהו מכת מות בכתפו וחזר והכהו והשחית הדרת פניו,
הייתי מסכי עמה והע ישמעו וייראו ,וג לא ישאר לו במה שיוסי לעשות כדבר הרע
הזה עוד ,ונשאתי ונתתי בעני ע הת"ח והזקני ואנשי נכבדי ורוב הסכימו שא ח"ו
יארע כזה במקומנו לחתו לו השתי ידי ואני מסכי עמה וה' ברחמיו יצילנו מעונש
הדי .
 ìא( דחף חבירו ונחבל עובר בלאו דלא יוסיף להכותו .ב( הזיק בשעת שמחה של מצוה פטור .ג( אין לחייב

על פי אומדנות בדרך כלל .ד( חומרה של הכאה בבית הכנסת לפני ספר תורה בשעת הקפות  -חומרה של
בין אדם למקום.

 :é"ø ïîéñ íéáúëå íé÷ñô :ïùãä úîåøúכאשר באו לפני לדי ר' אליעזר בר שלו
ור' גרשו בר שלו ,וצעק ר' אליעזר על ר' גרשו על אשר נגחו
ודחפו בעת סיבוב הושענות בחג הסוכות וכיו להזיקו ,כאשר היה שונא לו כבר זה ימי
ושני ,ונדח כ"כ עד שנשבר עצמי כתפו ונזקק לרופא לרפואת .ור"ג השיב שסבב כמנהג
העול שרגילי בדחיפות בעת הזאת ,וא נדח ממנו ,בלא כוונתו להזיקו אירע לי ,ועוד
האריכו דברי ריבות לפני ,וג ראיתי כל עדות ודקדקתי בה ולא ראיתי שו עדות
מבוררת ,שנדח ר"א מכחו של ר"ג ,רק אומדנות והוכחות הכרתי מתו העדיות .א עד
אחד שהעיד שא"ל ר"ג בלילה שלפני יו הדחיפה שדעתו לדחו למחרת ר"א ,וכ א"ל
בצאתו מבהכ"נ למה לא סייעת לבעה"ב של כשנדח ,עדות זה מבוררת יותר משאר כל
העדיות.
ומ"מ א היינו יורדי לעומק די של תורה לא היתה מספקת עדות זאת ,דמה שא"ל ר"ג
להעד בלילה כדלעיל ,אית ל למימר דעביד איניש דגזי ולא עביד כדאיתא בהדיא בפרק
חזקת הבתי )ב"ב לג (:בההיא דאזיל ואיגזור דיקולא דפלניא .וג מה שאמר אחר צאתו
מבהכ"נ כדלעיל ,ההוא הודאה חו לב"ד הוא ומפי עצמו וג שלא כנגד הבע"ד ,ולא
מהני מידי כמבואר בא"ז ריש ב"מ .ומטע אומדנות והוכחות אי להעניש ולחייב את ר"ג,
דקי"ל כת"ק דר' אחא פרק המוכר פירות .וההיא דשור שהיה רועה על גב הנהר ונמצא
שור הרוג בצדו ,אע"פ שזה מועד ליגח וזה מנוגח ,אי אומרי זה נגחו הכי פסק רב אלפס
פרק הפרה .וכ"ש בנדו זה שצרי אומדנות טפי שכיו להזיקו ,דא לא כיו להזיקו אע"ג
דודאי נתזק מכחו היה פטור מכלו ,כיו דבשעת שמחה של מצוה הזיק כדאיתא בא"ז
ובאשירי בש התוס' בסו מס' סוכה.
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אמנ רואה אני וג לבי אומר לי שעני כזה צרי גדר וסייג גדול ,שא ח"ו יארוב איש
לרעהו במקו הזה תיבטל מצות הסבוב מפני יראת ההיזק איש מפני שונאו .וא א יזיק
איש לחבירו בגופו בעת כזאת עוונו גדול יותר משא יעשה כזה במקו אחר ובשעה
אחרת ,האחד שמזלזל בקדושת בהכ"נ .והשני שעושה מצות הי"ז ]הי"ת[ בעבירה .מוס
ע"ז בעת שס"ת עומדת על הבימה ,שכתוב בה לא יוסי פ יוסי ,ודרשו רבותינו מש
שאפי' יש אד רשע מישראל שמכה אותו עובר בלאו ,כיו שקבל עונשו ואי לכבוש
המלכה ע המל בבית.
ואחרי שהדברי נראי ומוכיחי שר"ג כיוו להכות ולצער ר"א בגופו ,ועל כל כה"ג ב"ד
עונשי אפי' א היה שלא מ הדי  ,וע"כ הנני מטיל על ר"ג שיעשה חרטה ומחילה .וככה
יעשה – יל ביו קריאת התורה בעוד שהס"ת על הבימה ,ממקומו למקו ר"א דר פני
ארו הקודש ,וילכו שמה טובי הקהל ,ויאמר לר"א אליעזר חטאתי לאלהי ישראל ואח"כ
ל ,כי זלזלתי בקדושת בהכ"נ ובמצות הי"ז ]הי"ת[ ,וג עברתי על מה שהזהירה תורה
שלא להכות ולצער איש את חבירו בגופו ,וע"ז אני מבקש סליחה וכפרה מאלהי ישראל
ואח"כ מחילה מאת כי נתחרטתי על אשר עשיתי.
ושכר הרופא שיערתי במדה בינונית ,וית ר"ג לר"א ב' זהובי ואות ב' זהובי ית ר"א
בידיעת ב' אנשי נאמני לכבוד ב"ה בגרע" לאיזה מצוה שירצה ,כי אינ באי לו אלא
מטע קנס כדי לחזק הגדר כאשר ביארתי לעיל ,ומש"ה לא חייבתי כלו על השבת ,כיו
שאיננו מבואר כשכר הרופא שהוא ידוע שיצטר ר"א להוציא ממו על ככה.
נא הקט והצעיר שבישראל.
 ìמשפט המכה את חבירו במלקות ,בממון ובפיוס

 :ç"ë ïîéñ :ìééåå é"øäîשלומ יסגא לעל אהובי הח"ר מרדכי והח"ר יצחק יצ"ו,
וג כי איני כדאי להודיע עניותי במקו עשירות באתרא דכהנא רבה
דכל רז לא אניס ליה ,מ"מ בשביל השלו אדו בקרקע מ הצד אבל די תורה לא ידענא.
ראוב הנעלב שתבע משמעו עלבונו שהכה אותו על ראשו ופצעו שהד היה שותת ממצחו
על פניו והעד רבי ישראל העיד שראה שהכה שמעו לראוב על ראשו שיצא הד ממצחו
על פניו עד הסנטר ,וכ העיד ר' מרדכי שראה שר רבי שמעו אחר ר' ראוב והכה עליו
שהד יצא ממנו ,ושמעו בעצמו הודה בדבר רק שטע שלאחר שהכה ראוב אשתו חרה
אפו והכהו על ראשו שהד היה שותת ממנו .והנה מתו העדות מוכח שההכאה זו היתה
קוד שהכה ראוב את אשת שמעו .
שמעו לא טוב עשה בעמיו ופשיעה גדולה פשע דאמרינ פרק ארבע מיתות )נח (:אמר
ריש לקיש כל המגביה ידו על חבירו נקרא רשע שנאמר ויאמר לרשע וגו' הכית לא נאמר
אלא למה תכה אע"פ שלא הכהו נקרא רשע ,אמר זעירא א"ר חנינא נקרא חוטא שנאמר
א לא לקחתי בחזקה וגו' ,רב הונא אמר תיקצ ידו שנאמר וזרוע רמה תשבר וגו' ,רב
הונא ק ידא ,רבי אלעזר אומר אי לו תקנה אלא קבורה שנאמר איש זרוע וגו' .אלמא
אפילו בהגבהה בעלמא אפילו בלא הכאה דיינינ ליה בדינא רבה ,וכ"ש היכא שעשה
מעשה ,וכ"ש היכא שהכהו על ראשו עד שיצא הד מתו כח המכה ,ומכ"ש הכא ששמעו
אחז את הע בשתי ידיו והכה ראוב על ראשו מכה רבה במקו סכנה שהד היה שותת
ממצחו עד סנטרו ,ודאי הכהו בכל כחו ועשה כל אשר זמ ולא היה חש על ספק שפיכת
דמי להכות זק בלי חמלה בהכאה גדולה כזה ,וא הזק הוא ב שבעי עבר ג על
מצות עשה מפני שיבה תקו וגו' דהלכתא כאיסי ב יהודא דאומר כל שיבה במשמע.
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דינא דהאי גברא שמעו לקרותו רשע ופסול לעדות ולשבועה עד שישוב כדאיתא במרדכי
פרק החובל ,אפילו בהגבהה בעלמא ומכ"ש על המעשה הרע .ויש בידי תשובת מהר"ח
חיי שאמר וז"ל :על אחד שאחז חבירו בגרונו ושל סכי עליו ויאמר ארו גולגלותי,
דעו שכל רבותיי שווי בזה שהמגביה ידו על חברו נקרא רשע ופסול לעדות ולשבועה עד
שיעשה תשובה הניכרת לרבי ,וא על פי שלא הכהו ,כ"ש זה שתפס בגרונו והרי אגרופו
עליו ורצה לדוקרו בסכי  ,וא היה במקומינו היינו מלקי אותו ,עכ"ל .אלמא א על פי
שלא עשה מעשה אפ"ה מחייבו מלקות ,מכ"ש בנדו דיד ששמעו עשה מעשה.
וז"ל רבינו יודא חסיד :המכה את חבירו יבקש ממנו מחילה וילקה על אשר הכהו ולא
יגביה ידו על חברו עוד עכ"ל .וכיו דרב הונא ק ידא אפילו בהגבהה בעלמא ,או בהכאה
כל דהו בלי פצע וחבורה ,א כ גבי נדו דיד דנחת גברא נפשיה לספק נפשות כדמוכח
מתו מעשיו לית נגר ובר נגר דיפטריניה ממלקות.
ודינא דהאי גברא שמעו במלקות ומחילה ,ביו הכניסה יל על הבימה לאחר קריאת
התורה ויאמר בלשו זה בקול ר :חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני ראוב והרביתי אשמה
שהכתי ראוב בע על ראשו עד שהיה דמו שותת מעל מצחו עד סנטרו ,חטאתי עויתי
פשעתי ואני מבקש מאת הש יתבר שימחול לי ,וג אני מבקש מראוב שימחול לי.
ולאחר כ באותו יו בי מנחה למעריב קוד שיאמרו והוא רחו ,ילקה בבית הכנסת וכ
משמע באורח חיי להלקות בי מנחה למעריב כדי לומר לאחר המלקות והוא רחו.
וג ממו ית ויתכפר לו כמו שכתב מהר" אאחד שקרא לחבירו ממזר ,במרדכי שכתב
מהר" וז"ל :יקבל עליו תשובה בתענית ובמלקות ובממו וטוב לו ,והממו שית אי בידי
קבלה ברורה על זה כמה ס הממו רק שמעתי על פי השמועה שמה"ר יעקיל מאיגרא
היה מחייב פע אחת לאחד שהכה חבירו שית להמוכה שליש מכל אשר לו ,אבל גופא
דעובדא לא ידענא ,לכ איני ד אחריו ,רק נ"ל שא ראוב הוא עני אז ית לו שמעו
זקוק כס ,וא הוא עשיר אז ית זקוק כס לעמילי תורה ע"פ מהר"ר אברה כ" יצ"ו.
וכ יש בידי תשובה ממהר"ר יצחק ב"ר חיי ז"ל שד כ מאחד שתלש חבירו בשערו
לית זקוק כס כדפרישית לעיל.
ולאחר שיקיי שמעו כל הא דלעיל אז הוא בכלל הכשרי לעדות ולשבועה .ומה שכתבתי
שית זקוק כס היינו דווקא א אי מנהג במדינתכ אבעלי זרוע המכי חבריה ,אבל
א יש מנהג במדינתכ אז עשו כמנהגכ.
ומה שטע ראוב ותובע משמעו שאמר לבנו לקללו ,מזה יצא שמעו נקי ואי לחייבו
בשביל זה .מ"מ נראה א הב הוא גדול אי שליח לדבר עבירה ,וא קט הוא פסק הר"
הלוי באשר"י פרק קמא דב"מ כרב סמא דלא אשכח שליח לדבר עבירה אלא בחצר .ועוד
הא לא קילל הב דלא הוזכר בשו עדות שקלל אותו וא כ מאיזה טע לחייב.
ועל מה שתבע שמעו מראוב אי שהכה אשתו ,וראוב השיב לאחר שהכה אותו שמעו
באתה אשתו של שמעו והחזיקה בזרועותיו ולאחר שנתק זרועותיו ממנה הכה אותה הכאה
אחת כדי שלא תחזיק בו עוד ,אעפ"י שראוב לאו שפיר עביד שהכה אותה מ"מ לא נחמיר
עליו לדו אותו כדי המורדי והפושעי כיו שהיא החזיקה בו ,אע"פ שלא פשע נגד
בעלה בשו דבר וג לא היה מאומה בידו שיכה בו בעלה כמו שהעיד ר' ישראל ,וג לא
היה ניכר לא מתו מחשבתו ולא מתו מעשיו שהיתה כוונתו להכות את בעלה ואפ"ה
החזיקה בו ודאי היה סבור שהיתה כוונתה לסייע לבעלה .וג היה בהול על שמעו שמא
יכה אותו יותר כיו שעדיי הע היה בידו ,כדמוכח מתו עדות של ר' ישראל שדח אותו
ע הע לתו ביתו ומתו זה היה ח לבבו והכה אותה,
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וכה"ג כתב מהר" בתשובה במיימוני על אחד שהכה חבירו והל המוכה וקבל לפני
השופט דאי לדו עליו די מסור משו דאי אד נתפס כו' ,וכ במרדכי שלהי בבא קמא,
וכה"ג כתב מהר"ח בתשובה וז"ל :מעשה בראוב שהכה שמעו ושמעו בשעה שהכהו
בעוד שלבו ח קרא לראוב ממזר וירדו לדי לפני הר' יצחק מווינא ,ורצה ראוב ששמעו
יעשה לו די בשביל שקראו ממזר ופטרו ה"ר יצחק והביא ראייה לדבריו והיה כי יח
לבבו והשיגו ,עכ"ל ,אלמא דבמה שקראו ממזר לא הציל עצמו אפ"ה פטרו מטע כי יח
ה"נ לא שנא.
וא נפש לומר ולהשיבני מהאשר"י פרק המניח שכתב אד המכה חבירו ולאחר שפירש
ממנו חזר בו וחבל בהמכה מחייב השני בחבלתו של ראשו  ,אלמא לא פטר המוכה הראשו
מטע כי יח לבבו ,יש להשיב דהאשר"י לא מחייב השני משו מזיד ,אלא מטע שוגג,
ואפילו על הבושת ,כמו נפל מ הגג ונתהפ ונפל על האד שלהי כיצד הרגל.
מכל הני ראיות נראה דלא נפיק הזק מחזקת כשרות לדונו כמזיד ומ"מ כיו שבייש אותה
יבקש ממנה מחילה בפני עשרה ויאמר כ :חטאתי לה' אלהי ישראל ולפלוני שהכיתי אותה
ואני מבקש מהש ית' שימחול לי וג אני מבקש מפלוני שתמחול לי] ... .אח"כ ד המחבר
בעני מה שמסרו אח"כ למלכות וכו'[...
 :æô ïîéñ íù :ìééåå é"øäîואותו שהכה האיש על מוחו בחרב והמוכה נפל למשכב
וחלה ד' שבועות ומת ,והועד שלא מת מחמת אותו המכה וג עמד
בנתיי ואכל על סעודת נישואי וחזר וחלה ומת ,וכ אחד מהמורי שהמכה אי צרי
כפרה דאמרינ שמא הרוח בלבלתו.
אומר אני דלא נית לנו המורה לצדקה ,דלא אמרינ הרוח בלבלתו אלא גבי שוגג ולעניי
גלות אבל לעניי מזיד לא ,וכ כתבו התוספות פרק מי שאחזו )גיטי ע( ,ועוד א פטור
מגלות מגזירת הכתוב אטו משו הכי לא צרי כפרה אטו א שחט בו שני ולא מת
לאלתר וכי אינו צרי כפרה ,ועוד אומר אני דלאו כל אד מהימני על האומדנא לומר לא
מת מאותה הכאה דווקא הדייני או עדי כשרי הזריזי וזהירי וראויי להעיד בפני
ב"ד דסמכינ עלייהו למקטל גברא ,כדאמרי' פ"ק דפסחי )יב( עדות מסורה לזריזי חמ
לכל מסור משמע דצריכי עדי זריזי ,ובפרק החובל )ב"ק צ( סבר רבי שמעו התימני
דאפילו העדי לא מהימני אאומדנא אלא דווקא הדייני ,ואפילו רבי עקיבא לא פליג עליה
וסבר דהעדי מהימני אאומדנא אלא דווקא אות עצמ שהעידו שהרגו כיו דסמכינ
אעדות להמית הרוצח א"כ זריזי ה...
ותמיה על המורה שפטרו בלאו כלו דהא המכה חבירו נקרא רשע ורב הונא ק ידא
וחטאו מפורש פרק ארבע מיתות )סנהדרי נח( ,ואיתא במרדכי פרק החובל המכה חבירו
פסול לעדות ולשבועה ואפילו הכאה בעלמא ,וכ"ש האי גברא שהכה הכאה שיש בו מיתה
בדבר שיש בו כדי להמית ובמקו שיש בו כדי להמית ,אפילו פצע בעלמא בשאר הגו
יש בו סכנה כדאמ' פרק אי מעמידי אמר שמואל האי פצעתא סכנתא ומחללי עליה
השבת ,וכ"ש פצע במקו המוח שיש בו סכנה כעובדא דיד .
ואי לדידי ציית המכה יקבל עליו תשובה בתעניות ובמלקיות וא הוא עשיר ית ממו
ויתכפר לו ,וכבר פסקתי במדינת מר"ק על אחד שהכה זק אחד על ראשו והד היה שותת
מראשו ופסקתי על המכה שילקה בבית הכנסת בי מנחה למעריב כדאיתא בא"ז ,ופסקתי
עליו לית זקוק כס להמוכה א הוא עני וא המוכה עשיר ית לעמילי תורה ויבקש
מחילה מהמוכה ,והכא כיו שמת המוכה יעשה מחילה על קברו ולכל הפחות הוא בספק
רוצח ויש להכביד עליו הרבה אולי יש תקוה .נא הקט יעקב וויילא.
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mipey`xde meyxb epiax zepwz
) :âøáðèåøî í"øäî :íåùøâ åðéáø úåð÷úד"פ סי' תתרכ"ב( ) :õðéî í"øäîåסי'
ק"ב( :תקנות רבינו גרשו מאור הגולה ...צ המטה ופרח
הזדו  ...חר על המכה חבירו שיתירו לו הקהל קוד שיתרצה ]שיתמנה; מהר" מינ[
לעשרה במני עד שיקבל ]עליו[ כל מה שיגזור ב"ד א המוכה קובל וצועק עליו וא לאו
יתירו הקהל לעצמ .
עוד תיק ר"ת ובית דינו למכה חבירו חו מביהכ"נ לקנסו כ"ה דינרי טורניי"ש ,ובביהכ"נ
הקנס כפול נ' דינר טורניי"ש ,וכ העיד רבינו יוס קרא שראה בפני רבינו יחיאל מפריש.
וא הכהו ב' פעמי ית ב' קנסות.

וא המוכה ]חזר והכה את[ המכה אבד זכותו וא"צ להתיר למכה הראשו א הקנסות
ישפטו לפי ההכאות.

מכתב יד הרי"ח מטרויי"ש כי לא נתפשט מגדולי צרפת )בי ( כ למכה בביהכ"נ אלא נתנו
כח ביד ב"ד למעט ולהרבות לפי העת למכה ולמוכה כאשר יישר בעיניה...
 :ä"âäá à"ñ ë"ú 'éñ :î"åç ò"åùיש אומרי דיש חר קדמוני באד המכה לחבירו,
וצריכי להתיר לו כדי לצרפו למני עשרה ,ומיד שמקבל עליו לעשות
די  ,מתירי לו א על פי שאי )המוכה( מתרצה )מהר" מריזבורג והג"מ פ' החובל(.

 ìאף שאין נוהגים שלא לצרף המכה למנין בכ"ז יחוש לעצמו

 :á"ô÷ 'éñ î"åç :øôåñ íúç ú"åùשלו וכ"ט לי"נ הרבני המופלא ומופלג בתורה
ויראת ה' כש"ת מו"ה מרדכי ליב נ"י .ע"ד איש רע מעללי אשר
הכה באגרו רשע ב תורה עד שפו ד ,ולהיות בעו"ה ידי יודעי תורה נזדלזלו וחכמת
סופרי תסרח ויראי חטא נמאסו ,רב עוזרי זרוע רשע ואי דורש ואי מבקש ,והנה הוא
אבל על או"א ]אביו או אמו[ בתו י"ב חודש ומתפלל בציבור בכל יו ,ומסופק מעלתו
ֵָ
א לענות אחריו אמ יה"ר וקדושה ,כי כתב רמ"א בחו"מ סי' ת" שאיש כזה מוחר
הוא ממילא ואי לצר לעשרה.

אהובי ידידי ,הנה אמת נכו הדבר א הדברי כהויית  ,האיש הזה מוחר בחר הקדמוני
עד שיקבל עליו לעמוד לפני עדת ה' למשפט על כל הנעשה ,א אי ברכותיו ותפילותיו
כתפלת הכותיי שאי עוני אחריה אמ מפני שמברכי להר גריזי ,שהרי ברכותיו
ותפלותיו כול לה' ,אלא מחמת עונש וקנס נידוהו והחרימוהו חכמינו ז"ל הקדמוני ולא
יצור לדבר שבקדושה וא יתפלל בחזקה לא יענה הציבור אמ אחריו ,והכל כדי לרדות
ולכו כאגמו ראשו עד ישוב.

א בעו"ה בנידו שלפנינו אשר אי איש ש על לב לענשו ולהפרישו וכל הציבור על
ימינו ,ולשחוק יהיה בעיניו א יודע שאי היחידי הללו עוני אמ אחר ברכותיו ,נמצא
ה יפסידו עניית יהש"ר וקדושה והוא יעמוד במרדו ויוסי חטא על פשע ,מה בצע בזה,
יבוא בעל הכר ויכלה קוצי מכרמו ואי בידינו להעמיד הדת על תלו ,וא באנו לדו
כמוחרמי כל המחוייבי נידוי עפ"י תקנת רבותינו ז"ל בכיוצא באלו בזה"ז לא נוכל
להתעסק ע רוב בני אנשי הדור הרע הזה.
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ויעיי גדולה מזה בסנהדרי ס .וברש"י ש ד"ה בזמ הזה וכו' ובד"ה נתמלא וכו' ,ומבואר
הת אי הוה ישראל פקירי ולא היה יד ב"ד מושלת עליה נמי הוה דינא הכי וה"נ דכוותיה,
ומכ"ש בעיר פרוצה אי חומת התורה סובבה מכמה שני שעזבו הצא בלי רועה ודבר
אחד לדור וספינה בלי קברנטה מטורפת בי השגעו אי יד אד תקיפה ש להרי קר
התורה ,וע"כ לשו יד למו פי ,ויעיי פירוש המשנה להרמב" מס' ע"ז משנה עיר שיש
בה ע"ז והוא ד י"א ע"ב וכו' ,וה"נ דכוותיה נתקיי בעו"ה קללת ישעיה ע"ה וה' יהפ
הקללה לברכה בב"א] ...כעין זה בערוך השלחן חו"מ ס' ת"ך עיי"ש[.
 ìחיוב התשלומים חל על החובל בידי שמים ומי שלא משלם גזל הוא בידו

÷ :æ úåà à ïîéñ î"åç :ïùåçä úåöוא יאמר הניזק ,דע דבש"ע כא אינו מחלק בי
דיני קנסות ממש ]כמו כפל וד' וה'[ ושאר גזילות וחבלות וכל מילי
דלא שכיח ולית ביה חסרו כיס ,אבל ההבדל מבואר דממו ממש אע"ג דלא דיינינ ליה
בזמ הזה כיו דלא שכיחי ולית ביה חסרו כיס מכל מקו לצאת ידי שמי הוא בעצמו
צרי לשל ,íìùî åðéà íà àåä ïìæâå ,אבל קנס ממש לא שיי בהו דינא דשמי משו
דכל דיני קנסות אי הדבר תלוי רק אשר ירשיעו אלהי וא אי הבית די דני אותו לא
שיי בהו דינא דשמי.
וכ איתא בירושלמי ספ"ג דכתובות )הל' י( מהו שיאמרו לו צא ידי שמי ,נשמיעינה מ
הדא מעשה בר"ג שהפיל ש טבי עבדו אתא גבי ר"י אמר טבי עבדי מצאתי עילה לשחררו
אמר לו ומה ביד ואי קנסות אלא בבית די ובעדי ויאמרו לו צא ידי שמי ע"כ .ומבואר
מזה דאפילו מודה בקנס ואחר כ באו עדי פטור ואפילו לצאת ידי שמי ואפילו תפס,
דהא הת העבד מוחזק בעצמו.
וכ כתבו תוס' בכתובות לג :ד"ה לאו משו דלא מחייב ,זה לשונ :אע"ג דהכא אפילו
לצאת ידי שמי אינו חייב ,דדוקא בממו הוא דאמר רבא בפרק השוכר את הפועלי )ב"מ
צא (.אתנ אסרה תורה אפילו בא על אמו דמחייב בבא לצאת ידי שמי ,אבל קנס לא
מחייב אלא על פי בית די כדאמרינ אשר ירשיעו אלקי פרט למרשיע את עצמו...
)עכ"ל(.

אבל גבי ממו אע"ג דלא שכיחי ולית ביה חסרו כיס דאי הבית די דני אותו עכשיו,
 íìùî åðéà íà ïìæâ àåä ìáàדלא איברי סהדי אלא לשקרי ובית די אי צרי אלא להציל
את עשוק מיד עושקו.
וכן פסק בפתחי חושן ח"ד פ"י ס"ד :אף בנזיקין שאין גובין ע"י בי"ד בזה"ז ]-בס"ג הזכיר

גם אדם שחבל באדם[ חייב המזיק לשלם ...עכ"ל .ובהערה ט :כן נראה פשוט ולאו דוקא
מדיני שמים שחיוב גמור הוא אלא שאין כח ביד בי"ד לכוף ולגבות בזמה"ז.

mitqep mipeir +

_

בענין חיוב תשלומין בזמן הזה ע"ע שו"ת מבי"ט ח"א סי' צג ,מהר"ם גלנטי קח

בענין אדם הרגיל להכות שמותר למסרו לערכאות )משטרה( עיין פתחי חושן )בלוי( ח"ה פ"ד עמ'
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קמא-קמד.

בענין מכה חבירו שאין לצרפו למנין עיין "רב פעלים" ח"ב או"ח סי' י"א.
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 +פרק כ"א :שולחן ערוך חושן משפט _

kz oniq n"eg r"ey
íúåà ïéøòùî ãöéëå íéøáã äùîçá áééç åøéáçá ìáåçä
:íéôéòñ ã"î åáå ä"òå ç"ú íéøáãá ùééáîäå

 :à óéòñאסור לאד להכות חבירו וא הכהו עובר בלאו שנאמר פ יוסי וא הקפידה
תורה בהכאת רשע שלא להכותו יותר על רשעו קל וחומר בהכאת צדיק ,והמרי יד על
חבירו להכותו א על פי שלא הכהו נקרא רשע.
ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .„" ˜ 'ÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡· ÔÈÈÚ Â˙˘‡Ï ˘È‡ ˙‡Î‰ ÔÈ„Â ,‚"È ÛÈÚÒ ‡"Î˙ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ :äâä
„ÂÈÏÚ Ï·˜Ó˘ „ÈÓÂ ‰¯˘Ú ÔÈ ÓÏ ÂÙ¯ˆÏ È„Î ÂÏ ¯È˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆÂ Â¯È·ÁÏ ‰ÎÓ‰ Ì„‡· ÌÈ ÂÓ„˜ Ì¯Á ˘È
) ‰ˆ¯˙Ó [‰ÎÂÓ‰] ÔÈ‡˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÂÏ ÔÈ¯È˙Ó ÔÈ„ ˙Â˘ÚÏמהר" מריזבורג והג"מ פ' החובל(.

 :á óéòñהכהו מכה שאי בה שוה פרוטה לוקה כיו שאי בה חיוב ממו ואפילו הכה
עבד כנעני לוקה הוא שהרי חייב במצות.
 :â óéòñהחובל בחבירו חייב בחמשה דברי :נזק צער רפוי שבת בושת א החבלה בעני
שיש בה כל החמש .וא אי בה אלא ד' משל ד' ,וא ג' ג' ,וא ב' ב' ,וא א' א'.
) ‡È¯· ‰È‰˘Î ÏÎÂ‡ ‰È‰˘ ‰ÓÓ ÂÈÏÁ· ÔÈÎÈ¯ˆ‰ ˙Â ÂÊÓ ˙ÂÙÒÂ˙ Î"‚ ÂÏ Ô˙ÈÏ ÍÈ¯ˆ„ ‡"È :äâäנ"י פ'
החובל( .·˘ÁÈ ÈÂÙÈ¯ ÏÏÎ·„ ÈÏ ‰‡¯ Â
 :ã óéòñכיצד ,קטע ידו או רגלו או אצבע אחד או שחסרו אחד מכל אבריו נות לו כל
ה' הדברי.

 :ä óéòñהכהו על ידו וצבתה וסופה לחזור או הכהו על עינו ומרדה וסופה לחזור אי כא
נזק ונות לו שאר ארבע דברי.
 :å óéòñהכהו על ראשו וצבתה אי כא נזק ושבת ונות לו שאר השלשה דברי.

 :æ óéòñהכהו במקו שאינו נראה ולא ראהו שו אד אינו נות לו אלא צער וריפוי.

 :ç óéòñהכהו במטפחת שבידו או בשטר וכיוצא בזה ,אי כא אלא בשת‡Â‰˘ ‡˜Â„ ‡"ÈÂ) .
·) (ÔÈ‡Â¯ ÌÂ˜Óהראב"ד(.
 :è óéòñכוואו בשפוד על צפרנו במקו שאינו עושה חבורה ואינו מעכבו ממלאכה ,אינו
נות אלא צער) (˙˘Â·· ·ÈÈÁ ,ÔÈ‡Â¯ ÌÂ˜Ó· ‰È‰ Ì‡Â) .המ"מ ש(.
 :é óéòñהשקהו ס או שסכו ס ושינהו ממראה עורו אינו משל לו אלא ריפוי בלבד.

 :àé óéòñהכניסו בחדר וסגר הדלת עליו ובטלו ממלאכתו אינו נות לו אלא שבת בלבד,
אבל א היה כבר בחדר וסגר עליו מלצאת הוי גרמא בנזקי ופטור מדיני אד.
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 :áé óéòñגילח שער ראשו אינו נות לו אלא בושת ,סכו בס עד שאי סו השער לחזור
חייב בה' דברי שהרי מצטער מ הס ושבת שהרי הוא ראוי לרקד ולנדנד )שער( ראשו
בשעת ריקוד ונמצא בטל ממלאכה זו.

 :âé óéòñהמחסר את חבירו אבר שאינו חוזר חייב בכל הה' דברי ,אפילו הפיל שינו חייב
בכל שאי אפשר שלא יחלה פיו שעה אחת ,אע"פ שהש אי לו רפואה בשר השיני צרי
רפואה.
 :ãé óéòñאפילו חסרו כשעורה מעור בשרו חייב בה' דברי ,שהעור אינו חוזר אלא צלקת,
לפיכ החובל בחבירו וקרע העור ויצא ממנו ד ,חייב בה' דברי.
 :åè óéòñכיצד משערי הה' דברי :נזק א חסרו אבר או חבל חבורה שאי סופה לחזור
שמי אותו כאלו הוא עבד נמכר בשוק כמה היה שוה קוד שחבל בו וכמה נפחתו דמיו
אחר החבלה וכ ית לוÔ È¯Ú˘Ó ,Â„È ÂÏ ÚË˜Â ˙ÂÈÏ‚¯Ó ·˜Â ÔÂ‚Î ˙Â ÓÂ‡ ÏÚ· ‰È‰ Ì‡Â :äâä .
.˙Â ÓÂ‡ ÏÚ· ‰È‰ ‡Ï ÂÏÈ‡Î Â˜ÈÊÈ‰ Ô È¯Ú˘Ó ÍÎ ÏÎ ÂÏ ˜ÈÊÓ ÔÈ‡˘ ÂÏ‚¯ ÚË˜ Ì‡ Ï·‡ ,‡Â‰˘ ‰Ó ÈÙÎ Â˜ÈÊ‰
)טור בש הרא"ש(.

 :æè óéòñצער כיצד ,הרי שקטע אצבעו אומדי כמה אד רוצה לית בו לקטע לו אבר
זה בסיי או לקטוע אותו בס א גזר המל לקטוע אבר )בסיי( ומה שיש בי זה לזה
משל לוÂ ¯Ùˆ ÏÚ „ÂÙ˘· Â˙Â‡ ˙ÂÂÎÏ ÍÏÓ‰ ¯ÊÂ‚ ‰È‰ Ì‡ ÔÈ¯Ú˘Ó „ÂÁÏ ¯Úˆ ‡ÎÈ‡„ ÌÂ˜Ó·Â :äâä .
) .‰Ê ¯ÚˆÓ Ïˆ ‰Ï Ô˙Â ‰È‰ ‰ÓÎ ‰ÓÂ„ÎÂטור בש הרא"ש(.

 :æé óéòñכיצד משערי השבת ,א לא חסרו אבר אלא חלה ונפל למשכב או צבתה ידו
וסופה לחזור ,נות לו שבתו של כל יו ויו כפועל בטל של אותה מלאכה שבטל ממנה,
וא חסרו אבר כגו שקטע ידו נות לו דמי ידו שהוא הנזק ,ושבת רואי אותו כאילו הוא
שומר קשואי ורואי כמה הוא שכר שומר קשואי בכל יו ועושי חשבו כל ימי חוליו
של זה ונות לו ,וכ א קטע רגלו רואי אותו כאלו הוא שומר על הפתח .סימא את עינו
רואי אותו כאלו הוא טוח בריחי וכ כל כיוצא בזהÔ È‡˘ Ì„‡ È · Ì˙Ò· ‡˜Â„Â :äâä .
· ÏË·„ ‰Î‡ÏÓ‰ ÈÙÎ ˙·˘‰ ÔÈ¯Ú˘Ó ÂÈÏÁ ¯Á‡ Â˙Î‡ÏÓ· ˜ÂÒÚÏ ÏÂÎÈÂ ˙Â ÓÂ‡ Ô· ‡Â‰ Ì‡ Ï·‡ ˙Â ÓÂ‡ È
) .‰È ÈÓטור סי"ט בש הרא"ש(.

 :çé óéòñכיצד משערי הריפוי ,אומדי בכמה ימי יחלה מחולי זה וכמה הוא צרי ונות
לו מיד ,ואי מחייבי אותו לתת דבר יו ביומו ודבר זה תקנה הוא למזיק .וכ השבת
אומדי אותו ונות הכל מיד ,א היה מתגלגל בחוליו והול ואר החולי יותר על מה
שאמדוהו אינו מוסי לו כלו ,וכ א הבריא מיד אי פוחתי ממה שאמדוהו.

 :èé óéòñאמר המזיק אי רצוני בתקנה זו אלא ארפאנו דבר יו ביומו שומעי לו .הרי
שלא פסק עמו אלא היה מרפא יו יו ועלו בו צמחי מחמת המכה ,או נסתרה המכה
אחרי שחייתה ,חייב לרפאותו ולתת לו דמי שבתו ,עלו בו צמחי שלא מחמת המכה אינו
חייב לרפאהו ולא לתת לו דמי שבתו.
 :ë óéòñעבר על דברי הרופא והכביד עליו החולי אינו חייב לרפאותו.

 :àë óéòñאמר לו המזיק אני ארפא אות או יש לי רופא שמרפא בחנ אי שומעי לו
אלא מביא רופא אומ ומרפאו בשכר.

 :áë óéòñא יאמר המזיק אביא ל רופא ממקו רחוק שיקח שכר מועט ,יכול הנחבל
לומר לו הרופא שהוא במקומו מדקדק יותר שלא יפסיד המחאתו.

 :âë óéòñאמר הנחבל ת לי שכר הרופא ואני ארפא את עצמי ,יכול החובל לומר לו שמא
לא תרפא עצמ יפה ויקראו אותי מזיק לעול.
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 :ãë óéòñכיצד משערי הבושת הכל לפי המבייש והמתבייש ,אינו דומה מתבייש מהקט
למתבייש מאד גדול ומכובד שזה שביישו הקל בושתו מרובה‰Ó ÈÙÏ ˘ÈÈ·˙Ó‰ ÔÎÂ :äâä .
˘) ‰·Â¯Ó Â˙˘Â· ÏÂ„‚ Â„Â·Îטור() .¯Á‡ ˘È‡·Ó ‰ÏÂ„‚ ¯˙ÂÈ Â˙˘Â· Ô‰Î ‰Ê·Ó‰Â ,ריב"ש סי' נ"ד(.
 :äë óéòñצעק באזנו וחרשו פטור מדיני אד וחייב בדיני שמי ,אחזו ותקע באזנו וחרשו
או שהכהו באזנו וחרשו נות לו דמי כולו א אינו בעל אומנות ,וא הוא בעל אומנות
וראוי עדיי לאותו אומנות רואי כמה נפחתו דמיו ונות לו.
 :åë óéòñסימא עינו ולא אמדוהו וקטע רגלו ולא אמדוהו ואח"כ חרשו הואיל ולא אמדוהו
מכל נזק ונזק נות לו דמי כולו˜¯ ‰ÎÓÂ ‰ÎÓ ÏÎ Ï˘ ˙˘·Â ÈÂÙÈ¯Â ¯Úˆ Ô˙ÈÏ ·ÈÈÂÁÓÂ :äâä .
˘‡) „ÁÈ· ÏÎ‰ ÌÈ„ÓÂטור בש הרא"ש(.
אמדוהו לכל נזק ונזק ,ואחר כ אמדוהו לכולו ,אי גובי ממנו אלא דמי כולו בלבד ,וא
תפס הניזק נזק כל אבר ואבר ודמי כולו ,אי מוציאי מידוÁ"Ù˘ ÔÓÈÒ ¯‡·˙ ¯·ÎÂ :äâä .
„) .‰ÒÈÙ˙ È ‰Ó ‡Ï„ Â‰Ï ‡¯È·ÒÂ ÔÈ˜ÏÂÁ ˘Èהרא"ש והטור(.
 :æë óéòñכשבית די מגבי לנחבל ארבעה דברי אי נותני לחובל בה שו זמ אבל
א לא עשה בו דבר אלא שביישו נותני לו זמ כיו שלא חסרו ממו .
 :çë óéòñכש שאומדי למיתה כ אומדי לנזיקי  ,כיצד הרי שהכה חבירו בצרור קט
שאי בו כדי להזיק או בקיס של ע קט וחבל בו חבלה שאי חפ זה ראוי לעשותו
הרי זה פטור שנאמר באב או באגרו דבר הראוי להזיק ,אבל חייב הוא בבושת בלבד
שאפילו רקק בגופו של חבירו חייב בבושת ,לפיכ צריכי העדי לידע במה הזיק ומביאי
החפ שהזיק בו לבית די עד שאומדי אותו ודני עליו וא אבד החפ ואמר החובל לא
היה בו כדי להזיק ונחבל אומר היה בו כדי להזיק ישבע הנחבל ויטול.
 :èë óéòñהברזל אי לו אומד אפילו מחט קטנה ראויה היא להמית ואי צרי לומר להזיק.
ודוקא כעי מחט שהיא חדה אבל א לא הזיק אלא מחמת משקלו שאינו מחודד כלל
אומדי אותו כשאר דברי.
 :ì óéòñהזורק אב ולאחר שיצאה מתחת ידו הוציא הלה ראשו מהחלו וקבלה פטור
מכול שנאמר ומצא את רעהו פרט לממציא את עצמו.
 :àì óéòñהחובל בעצמו ,אע"פ שאינו רשאי )פטור( ,אחרי שחבלו בו חייבי.
 :áì óéòñהמבעית את חבירו אע"פ שחלה מהפחד פטור מדיני אד וחייב בדיני שמי,
והוא שלא נגע בו כגו שצעק לו מאחוריו או שנראה לו באפילה וכיוצא בו .וכ א צעק
לו באזנו וחרשו פטור מדיני אד וחייב בדיני שמי ,אחזו ותקע לו באזנו וחרשו או שנגע
בו והדפו בשעה שהבעיתו או שאחזו בבגדיו חייב בתשלומי .
 :âì óéòñא הנחבל אומר נחרשתי או נסמית עיני ואיני רואה או איני שומע אינו נאמ ,
שאי אנו מכירי הדבר ושמא יערי ואינו נוטל הנזק עד שיבדק זמ מרובה ויהיה מוחזק
שאבד מאור עיניו או נתחרש ואח"כ ישל זה.
 :ãì óéòñהמבייש את הערו או מי שהוא בבית המרח פטור .נשבה בו הרוח והגביה
בגדיו ונראה ערו ובא אחר והוסי בהפשטתו חייב בבשת ,ומ"מ אי בושתו של זה מרובה
כמו המבייש את שאינו ערו כלל ,וכ א הגביה בגדיו לירד לנהר או שעלה מנהר וביישו
חייב ומ"מ אינו כל כ בושת כמו שמבייש המלובש.
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 :äì óéòñביישו כשהוא יש  ,ומת שלא הרגיש בבושת אי גובי אותו בושת וא תפסו
יורשיו ,אי מוציאי מיד) .וי"א שהוא פטור( )טור סכ"ו בש הרא"ש(.
 :åì óéòñיש שבייש פטור.
 :æì óéòñהמבייש את השוטה פטור ,את החרש או את הגר או את העבד או את הקט
שכשמכלימי אותו נכל חייב ,ומ"מ אינו דומה המבייש את הקט למבייש את הגדול
ולא המבייש את העבד למבייש ב חורי ולא המבייש חרש למבייש פקח.
 :çì óéòñרקק בחבירו חייב אבל רקק בבגדיו או שביישו בדברי פטור ,ויש לבית די
בכל מקו ובכל זמ לגדור כפי מה שיראו ויש אומרי שמנדי אותו עד שיפייס המבוייש.
) ˙Â„¯Ó ˙ÎÓ Â˙Â‡ ÔÈÎÓ„ ‡"ÈÂ :ä"âäב"י ס"ס א' בש מרדכי פרק הזהב(Â¯È·Á ÏÚ Ú¯ Ì˘ ‡ÈˆÂÓ‰Â ,
) ÌÈ¯·„· ˘ÈÈ·Ó‰ ÏÏÎ· ÈÂ‰פסקי מהרא"י סי' רי"ב ות"ה סימ ש"ז(¯ÓÂÓ È È‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡Â Â¯È·Á ¯Ë ˜Ó‰ .
) ÍÂÓÎ ˘¯ÈÙ ÂÏÈ‡Î ÈÂ‰ ÍÂÓÎ ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ÔÈÈ¯·Ú È È‡Â ‚"ÂÚÏב"י מצא כתוב מהרי"ו סי' קנ"ז(,
ÌÂ˘Ó ÏÂÒÙ„ ı¯˙Ï ÏÂÎÈ„ ‡"È ‰˙‡ ÏÂÒÙ Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰ ...¯ÊÓÓ ÂÓÎ ‰˘ÂÚ ‰˙‡ È¯‰ Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂ‡‰
˜-] ...ÔÈ˜ÏÂÁ ˘ÈÂ ...˘ÂÈ· ‰Ê ÔÈ‡Â ¯Ó‡˜ ‰·¯Âמאריך עוד עניני חירופין וגידופין ומוציא שם רע
על המתים וכו' ,ולא נעתק כאן ושייך למצות אונאת דברים עיי"ש[

 :èì óéòñא על פי שהמבייש בדברי אינו בר תשלומי עו גדול הוא ואי המחר ומגד
לע ומבייש אלא שוטה רשע וגס רוח וכל המלבי פני אד כשר מישראל בדברי אי
לו חלק לעול הבא.
 :î óéòñדי המבייש ת"ח בדברי נתבאר בטור י"ד סימ רמ"ג סעי ז'.
 :àî óéòñיש הכאות רבות שיש בה ביזוי וצער מעט ואי בה נזק וכבר פסקו לה
חכמי דמי קצובי וכל המכה את חבירו הכאה מה משל אותו הממו הקצוב ,וכול
קנסות ה ואותו הממו הקצוב הוא דמי הצער והבושת והריפוי והשבת ,בי צרי לרפואה
בי לא צרי זהו משל .וכמה הוא משל  הבועט בחבירו ברגלו משל ה' סלעי ,הכהו
בארכובתו משל ג' סלעי ,קב אצבעותיו כמו אוגד אגודה והכהו בידו כשהיא אגודה
משל י"ג סלעי ,תקע את חבירו בכפו משל סלע ,סטרו על פניו משל חמשי סלעי,
סטרו באחורי ידו משל ק' סלעי ,וכ א צר באזנו או תלש בשערו או רקק והגיע בו
הרוק משל מאה סלעי ,וכזה הוא משל על כל מעשה ומעשה כיצד כגו שבעט בחבירו
ארבע בעיטות אפילו זו אחר זו משל עשרי סלעי ,סטרו על פניו שתי סטירות משל
מאה סלע וכ בשארÌÈÚ·¯‡ ‚ÙÂÒ ¯ÊÓÓ Â¯È·ÁÏ ‡¯Â˜‰ ‡¯Ó‚· ‡˙È‡„ ·‚ ÏÚ Û‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È :äâä .
) ‚‰ Ó‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏÂ‰Â ÔÎ ÔÈ‚‰Â ÔÈ‡˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È Ó"Óהרא"ש כלל ק"א סימ א'( ÔÈ„‰ ‡Â‰„ ÈÏ ‰‡¯ Â
·‡.ÌÈ¯ÎÊ ‰ ÌÈ¯·„‰ ÂÏ
 :áî óéòñכל אלו הסלעי ה מכס מדינה שאי בו כס אלא שמינית שה שלש מעי
שכל מעה משקל ט"ז שעורות כס צרו שהוא עוטמני אחד.
 :âî óéòñבמה דברי אמורי במכובד אבל אד שהוא מבוזה ואינו מקפיד בכל אלו
הדברי וכיוצא בה אינו אלא כפי מה שיראו הדייני שראוי ליטולÂÏ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È :äâä .
) ÔÈ Ú‰ ÈÙÏ ÏÎ‰ ˙·˘Â ÈÂÙÈ¯ Ï·‡ ¯ÚˆÂ ˙˘Â· ÌÂ˘Ó ˜¯ Ô È‡ ÌÈ¯·„‰טור סל"ד בש הרי" וכ"כ הרא"ש
בשמו(.

 :ãî óéòñכיצד מגבי האידנא חבלות וקנסות אלו נתבאר בסימ א'.
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`kz oniq n"eg r"ey
íéôéòñ ã"é åáå äðååëá àìù åøéáçá ìáåçäå äðååëá àìù åøéáç ùééáîä

 :à óéòñאינו חייב על הבושת עד שיתכוו לביישו ,והמבייש את חבירו שלא בכוונה פטור,
לפיכ יש שבייש פטור :äâä .וכ מי שקיבל על חבירו שמסרו או גנב לו וכיוצא בזה
א על פי שלא יכול לברר עליו מ"מ פטור דהרי לא כיו לביישו )מהרי"ו סימ קס"ח(.
 :á óéòñהמתכוי לבייש את הקט ובייש את הגדול נות לגדול דמי בושתו של קט ,
נתכוו לבייש העבד ובייש ב חורי נות לב חורי דמי בושתו של עבד.

 :â óéòñי"א דצער וריפוי ושבת חייב אפילו שלא בכוונה ,ובלבד שלא יהא אנוס אלא
שוגג קרוב למזיד ,אבל בנזק חייב אפילו אנוס דאד מועד לעול בי שוגג בי מזיד בי
ער בי יש .

 :ã óéòñבד"א שיש חייב בשישנו שניה כאחד ונתהפ אחד מה על חבירו והזיקו או
קרע בגדיו ,אבל א היה אחד יש ובא חבירו ושכב בצדו ,זה שבא באחרונה חייב א
הזיק לראשו וא הראשו הזיקו פטור‡"Ï È"¯) (˜ÈÊÓ‰ ¯ÂËÙ ,‰ÊÎ ÏÂ„‚ Ò Â‡ ÏÎ· ÔÈ„‰ ‡Â‰Â) .
 .(·"Áוכ א הניח כליו בצד היש ונתהפ עליה ושבר פטור ,שזה שהניח בצדו
פושע הוא במה שהניח בצדו.
 :ä óéòñשני שנתאבקו יחד ואחד הפיל חבירו לאר ונפל וסימא את עינו פטור.

 :å óéòñבכל מקו שחובל בחבירו בכוונה חייב בה' דברי אפילו נכנס חבירו לרשותו
שלא ברשות וחבל בו והוציאו חייב ,דנהי שיש לו רשות להוציאו אי לו רשות לחבול בו.
אבל א הוא מסרב בו ואינו רוצה לצאת ,יש אומרי שיש לו רשות אפילו לחבול בו כדי
להוציאו :äâä .וכ מי שיש לו משרת וחושש שיגנוב לו יוכל להוציאו קוד זמ השכירות
וא מסרב יוכל להכותו עד שיצא) .מרדכי פרק המניח(.

 :æ óéòñנכנס לחצר חבירו שלא ברשות ולא ידע בעל הבית שנכנס והזיקו בעל הבית שלא
בכוונה פטור .וא הוזק בו בעל הבית חייב כיו שנכנס שלא ברשות ,ודוקא כשלא ידע
בו ולא ראהו שנכנס אבל ראהו פטור דאיהו דאזיק אנפשיה.
 :ç óéòñהיו שניה ברשות או שניה שלא ברשות והוזקו זה בזה שניה פטוריÂ˜ÈÊ‰) .
.(Á"Ú˘ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÈÚÂ) (Ë"Ò ¯ÂË) (ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰È ˘ ,‰ ÂÂÎ· ‰Ê ˙‡ ‰Ê

 :è óéòñהמבקע עצי ברשות הרבי ופרח ע מה והזיק ברה"י או שבקע ברה"י והזיק
ברה"י אחר או שנכנס לחנותו של נגר בי ברשות בי שלא ברשות ונתזה בקעת וטפחה
לו על פניו ,חייב בד' דברי ופטור מהבושת.

 :é óéòñהיתה לו אב מונחת בחיקו בי שלא הכיר בה מעול בי שהכיר בה ושכחה
ועמד ונפלה והזיקה ,וכ א נתכוו לזרוק שני וזרק ארבעה והזיק ,או שהזיק כשהוא
יש חייב בנזק ופטור מד' דברי.

 :àé óéòñמי שנפל מ הגג ברוח מצויה והזיק חייב בד' דברי ופטור מהבושת .נפל ברוח
שאינה מצויה חייב בנזק בלבד ופטור מד' דברי )וע"ל סי' תי"ח סי"ג( ,וא נתהפ חייב
בכל א בבושת שכל המתכוי להזיק א על פי שלא נתכוו לבייש חייב בבושת.
 :áé óéòñהמזיק לאשתו בתשמיש המטה חייב בנזקיה .האומר לחבירו קטע את ידי או
סמא את עיני על מנת שאתה פטור ,הרי זה חייב בחמשה דברי שהדבר ידוע שאי אד
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רוצה בכ˜¯ ˘Â¯ÈÙ· ÂÏ ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡˘ ‡Ï‡ ,¯ÂËÙ ¯ÂËÙÏ Ó"Ú ˘Â¯ÈÙ· ÂÏ ¯Ó‡ Ì‡„ ‡"ÈÂ :äâä .
„·¯˙ Ó ÏÚ ˜ÈÊÓ‰ Ï"‡Â ,È ÈÚ ‡ÓÒ Â‡ È„È ÚË˜ Ï"‡˘ ÔÂ‚Î ,Â¯ËÙ ‡Ï˘ ÂÈ¯·„ ÔÈ „ Â ‡ ÍÎ ÔÚÓ˘Ó˘ ÌÈ
) ˜ÈÊÓ‰ ·ÈÈÁÂ Ô‰ ¯Ó‡˜ ‰ÈÓ˙·˘ ÔÈ „ Â ‡ ,Ô‰ ˜ÊÈ ‰ Ï"‡Â ¯ÂËÙÏטור סי"ח בש הרא"ש(.

 :âé óéòñשני שחבלו זה בזה א חבל האחר בחבירו יותר ממה שחבל בו הוא ,משל
לו במותר נזק של .ודוקא שהתחילו שניה כאחד ,או לאחר שחבל בחבירו חזר ג הוא
מיד וחבל בו ,אבל א התחיל האחד ,השני פטור שיש לו רשות לשני לחבול בו כדי
להציל עצמו) Ò ˜‰ Ú¯ÂÙ ÏÈÁ˙Ó‰ ,ÌÈ˘ÂÈ·Â ÌÈÙÂ„È‚ ÔÈ ÚÏ ‡Â‰ ÔÎÂ :ä"âä .הגהות מרדכי דקידושי(.
¯‡‡Â‰Â ÔÂÚÓ˘· ‰˜ÈÊÁ‰Â Ô·Â‡¯ Ï˘ Â˙˘‡ ‰˙‡·Â Ô·Â‡¯Ï Â˙ÂÎ‰Ï ‡·Â ÔÂÚÓ˘ ¯ÊÁÂ ÔÂÚÓ˘Ï ‰Î‰˘ Ô·Â
˙˜ ) ¯ÂËÙ ‰˙Â‡ ‰Î‰Â ÂÈ„Èמהרי"ו סימ כ"ח( )ועיי לקמ ס"ס תכ"ד איש ואשה שחבלו זה בזה(.
ומיהו צרי אומד א היה יכול להציל עצמו בחבלה מועטת וחבל בו הרבה חייב.
‡Ï ‡‰„ ˙˘Â·‰ ÏÚ ¯ÂËÙ Ï·‡ ‚‚Â˘· ˜ÈÊÓ‰ Ì„‡Î ÈÂ‰„ ÌÈ¯·„ '„ ÂÏ ÌÏ˘Ó˘ ‰Ï·Á ÔÈ ÚÏ ‡˜Â„Â :ä"âä
‡¯˜ „Á‡ Ì‡ ÔÎÂ ,'Â‚Â Â··Ï ÌÁÈ ÈÎ ‰È‰Â ¯Ó‡ ˘ ¯ÂËÙ ¯ÊÓÓ Â‡¯˜ Â¯È·ÁÂ Â¯È·Á ‰ÎÓ‰ ÔÎÏÂ ,˘ÈÈ·Ï ÔÂÈÎ
) ‡ÓÚË È‡‰Ó ¯ÂËÙ ¯ÊÓÓ Â‡¯˜ Â‡ ¯ÊÓÓÎ ·ÊÎÓ ‰˙‡ ÂÏ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰Â · ‚ Â¯È·ÁÏמהרי"ו סי' כ"ח וס'(.

וכ הדי באד הרואה אחד מישראל מכה חבירו ואינו יכול להצילו א לא שיכה המכה,
יכול להכותו ,כדי לאפרושי מאיסורא‰˘ÂÚ ‡Â‰˘ Â· ‰‡Â¯Â Â˙Â˘¯ ˙Á˙ ‡Â‰˘ ÈÓ ÔÎÂ :äâä .
„·¯ ) ÔÈ„ ˙È·Ï Â‡È·‰Ï ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ¯ÂÒÈ‡Ó Â˘È¯Ù‰Ï È„Î Â¯ÒÈÈÏÂ Â˙ÂÎ‰Ï È‡˘¯ ‰¯È·Úת"ה סי' רי"ח(.
 :ãé óéòñשני שחבלו באחד כאחד שניה חייבי ומשלשי ביניה ,היה אחד מתכוי
והשני לא כיו השני פטור מבושת.

ckz oniq n"eg r"ey
íéôéòñ à"é åáå úáùá åøéáçá ìáåçä åà åéðáá ìáåçä åà åîàå åéáàá ìáåçä

 :à óéòñהחובל באביו ואמו ולא הוציא מה ד חייב בחמשה דברי ,הוציא מה ד
חייב מיתה לפיכ פטור מתשלומי אפילו הוא שוגג ,לפיכ לא יקיז הב לאביו ולא יוציא
קו מבשרו ולא יפתח לו מורסא שמא יבא להוציא ממנו ד ,ונתבאר זה בטור יורה דעה
סימ רמ"א.
 :á óéòñהחובל בחבירו בשבת פטור מתשלומי אפילו הוא שוגג כיו שיש בו מיתת בית
די אבל החובל בחבירו ביו הכפורי ]אפילו[ במזיד חייב לשל לו.

 :â óéòñהחובל בעבד כנעני שלו פטור ,חבלו בו אחרי רבו נוטל ה' דברי ואפילו צערו
בס ונתרפא מהרה הרי כל רפואתו לרבו.
 :ã óéòñמי שחציו עבד וחציו ב חורי שהכהו אד או נגחו שור נתבאר משפטו בטור
יו"ד סימ רס"ז.
 :ä óéòñמי שיצא לחירות ועדיי לא הגיע גט שחרור לידו וחבלו בו אחרי פטורי.

 :å óéòñהחובל בבת קטנה של אחרי ,א נזק הפוחת אותה מכספה הוא הרי הוא של
אב וכ שבתה של אב שהרי מעשה ידיה וכס מכירתה של אביו הוא‰ÎÂÓÒ· ‡˜ÂÂ„ ‡"ÈÂ .
) (‰Ï˘ ‡Â‰ Â ÁÏ˘ ÏÚ ‰ÎÂÓÒ ‰ È‡ Ï·‡ Â ÁÏ˘ ÏÚטור בש הרמב"(Â ÁÏ˘ ÏÚ ‰ÎÂÓÒ· ÂÏÈÙ‡„ ‡"ÈÂ ,
) ‰· ÂÏ·Á ÌÈ¯Á‡ Ì‡ ‰Ï˘ ‡Â‰ש בש הרא"ש( ,אבל צער וריפוי ובושת שלה וכ נזק שאינו
פוחתה מכספה הרי הוא שלה .וכ החובל בבתו משל צער וריפוי ובושת‰‡¯ Â :äâä .
) Â ÁÏ˘ ÏÚ ‰ÎÂÓÒ ‰ È‡· ‡˜ÂÂ„ ÈÏע' בד"מ( ‡·) ¯ÂËÙ„ ‡"È Â ÁÏ˘ ÏÚ ‰ÎÂÓÒ Ïהמ"מ לדעת הרמב"(
.ÍÂÓÒ· ¯‡·˙È˘ ÂÓÎ
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 :æ óéòñהחובל בבניו הגדולי ,א אינ סמוכי על שלחנו נות לה מיד והקטני ילקח
קרקע בנזק ) ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ‡"ÈÂ .טור סי"א בש הרא"ש( וה אוכלי פירותיו ,וכ באחרי שחבלו
בה ,וא היו סמוכי על שולחנו )חבל( בה )הוא( פטור בי שהיו גדולי בי שהיו
קטני וא אחרי חבלו בה בגדולי ית לה מיד בקטני ילקח בה קרקע והוא אוכל
פירותיו עד שיגדלו'„ ¯‡˘· ·ÈÈÁ Ï·‡ ˙·˘Ó ‡Ï‡ Â ÁÏ˘ ÏÚ ÌÈÎÂÓÒ· ¯ÂËÙ Â È‡„ ‡"ÈÂ :äâä .
„·¯) ÌÈ¯Á‡ Ô‰· ÂÏ·Á ÂÏÈ‡Î Ô‰· Â È„Â ÌÈטור בש הרא"ש(.
 :ç óéòñהחובל בחרש ,שוטה וקט חייב וה שחבלו באחרי פטורי ,אע"פ שנתפקח
החרש ונשתפה השוטה והגדיל הקט אינ חייבי לשל שבשעת שחבלו בה לא היו
בני דעת.
 :è óéòñהעבד והאשה החובל בה חייב וה שחבלו אחרי פטורי ,אבל משלמי לאחר
זמ א נתגרשה האשה או נתאלמנה או נשתחרר העבדÔ‡ˆ ÈÒÎ Â‡ ‚ÂÏÓ ÈÒÎ ‰Ï ˘È :äâä .
·¯.Ï·Á Ï ˙ÓÏ˘ÓÂ ‰‡ ‰ ˙·ÂË· ÌÈ¯Á‡Ï Â˙Â‡ ˙¯ÎÂÓ ÏÊ
 :é óéòñהאשה שחבלה בבעלה ,א היה תוספת בכתובתה או נכסי מלוג או נכסי צא
ברזל מחייבי אותה למכר לבעלה בטובת הנאה וגובה ממנה א רצה הבעל וא רצה
לגרשה ולגבות ממנה הכל גובה ,וא לא היה לה אינה יכולה למכור לו עיקר כתובה
שאסור לאד לשהות את אשתו שעה אחת בלא כתובה אלא א רצה הבעל כותב עליה
שטר בדמי החבלה ,או מגרשה ונוטל מכתובתה הראוי לו‰˙·Â˙Î ÈÙÎ ‰Ï·Á‰ Ì‡ ÔÎÂ :äâä .
ÏÎÂÈ ‰ˆ¯È Ì‡ È¯‰˘ ‰‡ÈˆÂ‰Ï ÂÈ ÈÚ· ‰Ï˜ ‡‰˙ ‡Ó˘ Ô È˘ÈÈÁ ‡ÏÂ ‰ÏÚ·Ï ˙ÓÏ˘ÓÂ ‰ÏÚ·Ï ‰˙·Â˙Î ˙¯ÎÂÓ
.Â˙Ï·Á· ˙Â·‚ÏÂ ‰˘¯‚Ï
 :àé óéòñדי אשת איש שחבלו בה אחרי או בעלה נתבאר בטור א"ה סימ פ"ג:äâä .
‡Ï·Á˘ ‰Ï·ÁÓ ˙ˆ˜ ‡‰„ ,ÌÏ˘ ˜Ê ¯˙ÂÓ· ÂÓÏ˘È˘ Ô È¯Ó‡ ‡Ï ‰Ê· ‰Ê ÂÏ·Á˘ ÏÚ· ‰Ï ˘È˘ ‰˘‡Â ˘È
·‡˘.Â˙Ï·Á „‚ ÂÏ ÔÈÎ Ó ‰˘‡Ï ÍÈÈ˘˘ ‰ÓÂ ,‰ÏÚ·Ï ÍÈÈ˘‰ ‰· Ï·ÂÁ‰ ÌÏ˘È ÔÎ ÏÚ ,‰ÏÚ·Ï ‡Â‰ ‰
להשתעבד ברשעי
ב"מ עג :רב סער וכו' בגוהרקי דרבא ...ספר יראי ,תורת חיי ב"מ ש ,תוס' סוטה ג :ד"ה כתיב,
ערו השלח העתיד יובל מ' סי"ב ,גריפ"פ ל"ת רעג ,דברות משה ב"מ ש.

... :å"ì 'éñ :ì"ùøäî ú"åùועוד מצאתי להדיא בהגהת מיימוני פ"ה דהלכות חובל
וז"ל פסק רא"מ עני המהפ בחררה ובא אחר ונטלה ממנו נקרא
רשע שיש לחז ב"ה להכריז עליו ברבי וכ היה מורה רבינו מאיר משמו עד כא  ,אלמא
רק לעניי לקרותו ]רשע[ ולא לעניי כפיית ממו דאטו בתרי קטלי קטלית ליה וג כ הוא
דומיא דהמגביה ידו על חבירו כו' דלעיל מיניה באותה הג"ה דמביא הא לראייה עליו
והת לא איירי בעניי כפיית ממו אלא לקרותו ]רשע[ ,ה"נ הכא.
עיי לעיל תשובות מהר" מרוטנברג >?< מש"כ בש הרא" בעל היראי שהסכי
להכריז בבית הכנסת שנקרא רשע עד שיפייסהו ,ומוזכר ג בגהות מיימוני >?<.
נושא של בל תשחית בפרק של חובל בעצמו ???
גליוני הש"ס קידושי סט בעלות על עצמו ??
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חבלו המשב"ק דר פינוי הדר מה דינו לעני חיוב חבלה ,אולי דומה קצת לשליח ב"ד???
לחבול בחבירו להציל את עצמו מפיקוח נפש  /ספר לימוד לא תעמוד על ד רע....
תוספות יוה"כ יומא פב מצדד לומר שמותר לחבול בחבירו בכה"ג שלא אמרו מאי חזית
וכו' אלא בנפש בנפש אבל בסכנת אבר כגו שאומרי לו סמא עינו של פלוני או נהרוג
אות מותר.

אינו מתכוין  /שוגג

בעני אינו מתכוי עיי כתובות לה דמוכח דהוי בכלל חייב לאוי שוגגי  ,וכ העיר ברי"פ
??] ,דלא כיהודה יעלה שמסיק שאינו מתכוי אינו בכלל איסור הכאה כי חסר "דר בזיו "
עיי"ש[
* צ"ע בכל עני אינו מתכוי בכל התורה כולה מחלוקת ר"י ור"ש לרענ המקורות בעני
הנ"ל והשווה לעני שבת מלאכת מחשבת והערה בראש הקונטרס
* להזכיר מקרי של מתעסק כגו הסיפור של חת סופר שחשבה שנותנת יי"ש להעירה
וטעתה ונתנה נפט וכדומה ,ומגדיר את זה מתעסק בהצלה עיי"ש...
* הכאה דר צחוק ]אולי שיי לעני אינו מתכוי  ,או י"ל דשיי לעני מחילה ונתינת
רשות לעיל[
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 +רשימת הספרים לפי א-ב _
אגרות משה :או"ח ג עח
7 ................
אגרות משה :חו"מ א ג > ‡ <
7 ................
אגרות משה :חלק יו"ד ד ל:
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
אגרות משה :יו"ד ב ק"ג > ‡ <
6 ................
אגרות משה :יו"ד ד' סי' ל':
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
אגרת הגר"א6 . . . . < ‡ > :
אגרת התשובה :סי' סא< ‡ > :
6 ................
אונקלוס6 . . . . . . . < ‡ > :
אור זרוע :ב"ק קמה< ‡ > :
6 ................
אורחות חיי להרא"ש פב > ‡ <
6 ................
אזהרות לרבינו אליהו הזק > ‡ <
6 ................
אזהרות רשב"ג > ‡ < 6 . . .
>‡<

איסור הכאה
אמרי ברו > ‡ < 6 . . . . .
בה"ג :מני המצות > ‡ < . .
6

ביאור הגר"א

>‡<

....

6

ביאור הגר"א :משלי יט יח > ‡ <

................
ביאור ריפ"פ ל"ת מזמח
6 ................
ביאור ריפ"פ רס"ג :ל"ת ? > ‡ <
6 ................
ביאור ריפ"פ רס"ג :לפני עור
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
ביאור ריפ"פ רס"ג :עשה א'
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
בית חדש > ‡ < 6 . . . . . .
בית חדש :חו"מ סי' ת"כ > ‡ <
6 ................
בית חדש :ש אות יב > ‡ <
6 ................
בית חדש6 . . . . . < ‡ > ,:
בית יוס :אב העזר עד > ‡ <
6

>‡<

6 .................

בית יוס :חו"מ סי' ל"ד

>‡<

6 .................

בית יוס :יורה דעה רמא

>‡<

6 .................

בית יוס :סי' ת"

..

>‡<

6

בעל המאור :סנהדרי כא

>‡<

6 .................

גבורות ארי :תענית יא.

>‡<

6 .................

גמרא :מכות כב.

>‡<

6

גמרא :סנהדרי נח
6

>‡<

דינא דחיי :ל"ת קצ"ט

...
..

>‡<

6 .................

דינא דחיי :ל"ת קצ"ט?? :רב
>‡< 7 . . . . . . . . . . . . . .
דינא דחיי :סמ"ג ל"ת קצט
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
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דינא דחיי :סמ"ג ל"ת רי"ט:
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
הגהות מיימוני > ‡ < 6 . . .
הגהות מיימוני > ‡ < 6 . . .
הלכות קטנות :א קכה > ‡ <
6 ................
הלכות קטנות :א רכב > ‡ <
6 ................
השגות הראב"ד > ‡ < 6 . .
זהר הרקיע > ‡ < 6 . . . . .
זכרו יהודה :שו"ת ע"ט > ‡ <
6 ................
חוות יאיר :קס"ג > ‡ < . . .
6

חות יאיר :סה > ‡ < . . .
חזו איש :חו"מ סי' י"ט
6 ................
חיי אד :כלל ס"ו > ‡ < . .
6

>‡<

6

חכ צבי :שו"ת נוספות ט יא
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
חכמת שלמה :חו"מ שמ"ח > ‡ <
6 ................
חסדי דוד > ‡ < 6 . . . . . .
חפ חיי :לשה"ר כלל ז > ‡ <
6 ................
חרדי :כט עב > ‡ < 6 . . .
חרדי :כט עב > ‡ < 6 . . .
חת סופר :בבא מציעא סב.
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
חת סופר :חו"מ קפ"ב > ‡ <
6 ................
חת סופר :חלק ב שכו > ‡ <
6 ................
חת סופר :שו"ת חו"מ קע"ז
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
טור חו"מ ת" > ‡ < 6 . . .
טור חו"מ תכ"א > ‡ < 6 . .
טור חו"מ :ד > ‡ < 6 . . . .
טור חו"מ :סי' תכ"א > ‡ <
6 ................
טור חוש משפט תכ > ‡ < .
6

טור יו"ד ר"מ
טור יו"ד רמא

>‡<
>‡<

...
...

6
6

טורי אב > ‡ < 6 . . . . . . .
טורי זהב > ‡ < 6 . . . . . . .

טורי זהב :ש ס"ק י"ג

>‡<

6 .................

יד רמה :סנהדרי

>‡<

...

6
יונת > ‡ < 6 . . . . . . . . . .

י של שלמה :ב"ק פ"ג ט

>‡<

6 .................

י של שלמה :ב"ק פ"ג ט

>‡<

6 .................

י של שלמה :ב"ק פ"ג כ"א
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
י של שלמה :ב"ק פ"ג כו
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
י של שלמה :ב"ק פ"ג כז
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
י של שלמה :ב"ק פ"ח ו > ‡ <
6 .................
י של שלמה :ב"ק פ"ח כ"ג
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
י של שלמה :ב"ק פ"ח מב
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
י של שלמה :ב"ק פ"ח נט
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
י של שלמה :ב"ק פ"ח סז
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
י של שלמה :קידושי א סח
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
יראי :רי"ז > ‡ < 6 . . . . .
יראי :רי"ז > ‡ < 6 . . . . .
יראי :רי"ז > ‡ < 6 . . . . .
יראי :רל"ז > ‡ < 6 . . . . .
כנסת הגדולה > ‡ < 6 . . . .
כנסת הגדולה > ‡ < 6 . . . .
כנסת הגדולה :חו"מ ת" > ‡ <
6 .................
כנסת הגדולה :חו"מ ת" > ‡ <
6 .................
כנסת הגדולה :חו"מ ת > ‡ <
6 .................
כנסת הגדולה :חו"מ תכ"א > ‡ <
6 .................
כס הקדשי :חו"מ תכ"א > ‡ <
6 .................

כס משנה :ש
לח משנה :דעות פ"ג ה"א
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
לח משנה :עבדי פ"ג ה"ה
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
לח משנה :ש > ‡ < 6 . .
לח שמי :ליעב" > ‡ <
6 ................
מאירי > ‡ < 6 . . . . . . . . .
מאירי > ‡ < 6 . . . . . . . . .
מאירי > ‡ < 6 . . . . . . . . .
מאירי > ‡ < 6 . . . . . . . . .
מאירי > ‡ < 6 . . . . . . . . .
מאירי :ב"ק צ > ‡ < 6 . . . .
מאירי :ב"ק ש > ‡ < 6 . .
מאירי :המשנה החמישית > ‡ <
6 ................
מאירי :מכות :ריש פ"ב )ז(.
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
מבי"ט :ח"א רצ"א > ‡ < . .
6 ..

>‡<

6

מבי"ט :ח"א שי"א

>‡<

6

..

מגיד משנה
מגילת ספר :סמ"ג ל"ת רי"ט
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
מדרש שכל טוב :שמות ב יג
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
מהר"ח אור זרוע > ‡ < . . . .
6 .....

>‡<

6

מהר"ח אור זרוע :קמ"ב

>‡<

6 ................

מהר"י ווייל :כ"ח

...

>‡<

6

מהר"י ווייל :כח

>‡<

6

מהר"י ווייל :ש פז

>‡<

6

מהר" מרוטנברג
6

....

>‡<

..
...

מהר" מרוטנברג :ד תתק"נ
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
מהר" מרוטנברג :תשו"פ > ‡ <
6 ................
מהר" מרוטנברג :תשו"פ צ"ג
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
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מהרי"ט :שו"ת א קי

>‡<

6

מהרי"ט :שו"ת ב אה"ע מג
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
מהרי"ל דיסקי6 . . < ‡ > :
מהריט" :חדשות כה ב > ‡ <
6 ................
מהרש"א > ‡ < 6 . . . . . . .
מהרש"ל :שו"ת סי' ל"ו > ‡ <
6 ................
מנחה חדשה :מט ב > ‡ < .
6

מנחת חינו :ח י

>‡<

6

מנחת חינו :מ"ח,

...
..

>‡<

6

מנחת חינו :מח

>‡<

...

>‡<

...

>‡<

...

>‡<

...

>‡<

..

>‡<

..

6

מנחת חינו :מט
6

מנחת חינו :מט
6

מנחת חינו :מט
6

מנחת חינו :מט,
6

מנחת חינו :מט,
6

מנחת חינו :תקנ"ח

>‡<

6

מרדכי :ב"ק פ"ג אות ל

.
>‡<

6 ................

מרדכי :ב"ק פ"ג אות ל"ה

>‡<

6 ................

משובב נתיבות :ס"ג

>‡<

6 ................
משיבת נפש > ‡ < 6 . . . . .

משיבת נפש :שמות
6

>‡<

.

משנה למל :עבדי ג ה
6 ................
נמוקי יוס > ‡ < 6 . . . . . .

>‡<

נמוקי יוס :ש > ‡ < . .
נתיבות המשפט :בי' ס"ג
6 ................
נתיבות המשפט :חו"מ סי' ג
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
נתיבות המשפט :חו"מ סי' ד
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
סמ"ע > ‡ < 6 . . . . . . . . .
סמ"ע > ‡ < 6 . . . . . . . . .
סמ"ע :ש > ‡ < 6 . . . . .
סמ"ע :ש ס"ק כד > ‡ < . .

6

6

6

6

>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .

>‡<

>‡<

6

סמ"ק :קעב > ‡ < . . . . .
ספר המצות הקצר > ‡ < . . .
6

ספר חסידי :מט

>‡<

6

ספר חסידי :תקסו

>‡<

..

>‡<

..

6

ספר חסידי :תרעו

...

6

עיר הצדק :סמ"ג ל"ת קצט
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
ערו לנר :ש בגמרא > ‡ <
6 ................
פלא יוע :הכאה > ‡ < . . .
6

פני יהושע :ש,:

6

>‡<

...

פני מאירות :שו"ת ב קנה
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
פסקי תוספות :ש > ‡ < . .
6

פרי יצחק > ‡ < . . . . . .
פרישה > ‡ < . . . . . . . .
צרור החיי :מהר" חגיז > ‡ <
6 ................
קוב הערות :יבמות > ‡ <
6 ................
קוב שיעורי :ב"ק צד > ‡ <
6 ................
קול הרמ"ז :מכות פ"ב מ"ב
6
6

קצות החוש :חו"מ א ז
6 .................
קצות החוש :ס"ג אות א > ‡ <
6 .................
קרית חנה שו"ת ??? > ‡ <
6 .................
ר" > ‡ < 6 . . . . . . . . . . .
ר" > ‡ < 6 . . . . . . . . . . .
ר" :סנהדרי נח > ‡ < . . .
ר" :שבועות כג

>‡<

...

רא"ש ב"ק :פרק ח ב
6 .................
רא"ש :ב"ק פ"ב אות ח > ‡ <
6 .................
רא"ש :ב"ק פ"ג ג > ‡ < . .
>‡<

6

רא"ש :ב"ק פ"ג סי"ג
6 .................
רא"ש :כלל סח י > ‡ < . . .
>‡<

6

רא"ש :כלל קא ו

>‡<

6

...

רא"ש :מועד קט ג צ"ד
6 .................
רא"ש :ש ג > ‡ < 6 . . . . .
ראב"ד :בבא קמא > ‡ < . .
>‡<

6

ראב"ד :תו"כ סו בהר
6 .................
ראב" :בבא קמא > ‡ < . . .
>‡<

6

ראב" :סנהדרי פ"ג
6 .................
ראבי"ה :ברכות ח' > ‡ < . .
>‡<

6

ראנ"ח שו"ת ב עז

6

>‡<

..

רבי שמעו שקו :כתובות > ‡ <

6 .................

244

‡‰‡Î‰ ¯ÂÒÈ‡ 9 Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ˆÂ
á-à éôì íéøôñä úîéùø

רביד הזהב > ‡ < . . . . .
רביד הזהב > ‡ < . . . . .
רבינו בחיי :דברי כה ג > ‡ <
6 ................
רבינו חננאל > ‡ < 6 . . . . .
רבינו חננאל :ש > ‡ < . . .
6
6

6

רבינו יהונת מלוניל:
................
רבינו יונה :ספר היראה > ‡ <
6 ................
רבינו יונה :ש"ג אות פא > ‡ <
6 ................
רבינו ירוח :מיש' ל"א ח"ב
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
רבינו שמחה > ‡ < 6 . . . .
רדב"ז :שו"ת ב תתי"א > ‡ <
6 ................
רדב"ז :שו"ת ג תמז > ‡ < .
>‡<

6

6

רדב"ז :שו"ת ד ר"כ

רש"י :בעושה מעשה עמ< ‡ > ,

רמב" פיהמ"ש :פ"ג מ"ג
6 .................
רמב" :דעות ג א > ‡ < . .

>‡<

6

רמב" :חובל ומזיק ה א
6 .................
רמב" :חובל ומזיק ה ג > ‡ <
6 .................
רמב" :חובל ומזיק ה ג > ‡ <
6 .................
רמב" :חובל ומזיק ה יא > ‡ <
6 .................
רמב" :חובל ומזיק ו ג > ‡ <
6 .................
רמב" :ממרי ה ה > ‡ < .
6

>‡<

.

6

>‡<

6

רי" :ש > ‡ < . . . . . .
ריא"ז :ברכות פ"א > ‡ <
6

>‡<

..

>‡<

6

.
>‡<

6

רמב" :נזקי ממו יד טו
6 .................
רמב" :עבדי :ג ה > ‡ < .

>‡<

6

6

..
..

ריטב"א > ‡ < . . . . . . .
ריטב"א :ותסברא כו'< ‡ > ,
6 ................
ריטב"א :נדה יג > ‡ < 6 . .
ריטב"א :ש > ‡ < 6 . . . .
ריקאנטי :תס"ד > ‡ < 6 . . .
רלב"ח :שו"ת קמז > ‡ < . .
6

6

>‡<

6 .................

רמב" :ממרי ה יב
6 .................
רמב" :ממרי ו יא > ‡ < .

רדב"ז :ש > ‡ < . . . . .
רי" > ‡ < . . . . . . . . .
רי" :סנהדרי ש > ‡ < . .

6

רמ"ה :רב חסדא כי הוה

>‡<

רש"י :אב שהרג את הב,
6 ................
רש"י :אדיד על צוארי< ‡ > ,
6 ................
רש"י :במשנה )ח. . < ‡ > (.

>‡<

6
6

ריב"ש :שו"ת תפד

6

.

6

רי" :סנהדרי ש

>‡<

רמב" :ממרי ה ז

6

רדב"ז :שו"ת ד רנה

רמ"א :חו"מ לד ד

..

רמב" :רוצח :ה '

>‡<

6

6

רס"ג ספר המצוות

>‡<

6

6 ................

רש"י :הרי אמרו וכו',

רש"י :ואהבת לרע כמו< ‡ > ,

6 ................

רש"י :וי את המצרי,

רש"י :מהו שיעשה שליח,

6
רע"ק > ‡ < 6 . . . . . . . . . .
רש"י > ‡ < 6 . . . . . . . . . .

>‡<

6 ................

רש"י :משנה93 :

>‡<

6

....

רש"י :סנהדרי פד73 :
6 ................
רש"י :על מנת לפטור< ‡ > ,
6 ................
רש"י :שמות פרק כא > ‡ <
6 ................
רש"י :שמרה6 . . . . < ‡ > ,
רש"ש > ‡ < 6 . . . . . . . . .
רשב"א :ב"ק ?? > ‡ < . . . .
>‡<

>‡<

..

>‡<

6 ................

6

...

>‡<

6 ................

..

6

רמב" :מכות ח.

>‡<

6

רמב" :שבועות :ה טז
6 .................
רמב" תורת האד. < ‡ > :
>‡<

רש"י > ‡ < 6 . . . . . . . . .
רש"י על התורה > ‡ < 6 . .
רש"י) :ד לא6 . . < ‡ > (:

רשב"א :ב"ק ??.

>‡<

...

רשב"א :ב"ק6 . . . . < ‡ > ,

רשב"א :שו"ת א תקלד
6 ................
רשב"א :שו"ת א תרטז > ‡ <
6 ................
רשב"א :שו"ת ז תע"ז > ‡ <
6 ................
ש" :חו"מ ש סקמ"ה > ‡ <
6 ................
>‡<
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שאילתות :משפטי ס

שולח ערו :חו"מ ד'
................
שלח ערו > ‡ < . . . . .
שלח ערו חו"מ :תכ"א יג
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
שלח ערו :חו"מ א ב > ‡ <
6 ................
שלח ערו :חו"מ שפ"ח ז > ‡ <
6 ................
שלח ערו :חו"מ ת"כ ב' > ‡ <
6 ................
שלח ערו :חו"מ ת" יג > ‡ <
6 ................
שלח ערו :חו"מ תכ"א יב
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
שלח ערו :יו"ד ר"מ > ‡ <
6 ................
שערי תשובה :ג עז > ‡ < . .

>‡<

>‡<

6 ................

6
6

שאילתות :משפטי ס

>‡<

6 ................

שבות יעקב :א ק"פ

.

>‡<

6

שבות יעקב :א קע"ט
6 ................
שבות יעקב :ב קעט > ‡ < .

>‡<

6

שבות יעקב :ג ק"מ

.

>‡<

6

שבות יעקב :ח"א קפ"א
6 ................
שו"ע אב העזר :קנד ג > ‡ <
6 ................
שו"ע הרב :נזקי גו"נ :ב > ‡ <
6 ................
שו"ע הרב :נזקי גו"נ :ב > ‡ <
6 ................
שו"ע הרב :נזקי גו"נ :ג > ‡ <
6 ................
שו"ע הרב :נזקי גו"נ :ד > ‡ <
6 ................
שו"ע הרב :נזקי גו"נ :ד > ‡ <
6 ................
שו"ע הרב :נזקי גו"נ :טו > ‡ <
6 ................
שו"ע הרב :ת"ת א יג > ‡ <
6 ................
שו"ע חו"מ :ת"כ א > ‡ < .
>‡<

6

שו"ע יורה דעה :רמא ג
................
שו"ע :חו"מ ח > ‡ < . . .
שו"ת בית יוס :קידושי
>‡< . . . . . . . . . . . . .

>‡<

6
6

ב
6

6

שפת אמת :מכות יב
6

>‡<

.

שפתי כה :ש > ‡ < . .
תוכחת חיי :פרשת אמור
6 ................
תומי > ‡ < 6 . . . . . . . .
תומי :חו"מ ד אות א' > ‡ <
6 ................
תוספות הרא"ש. . . < ‡ > ,:
6

>‡<

6

תוספות עה"ת :שמות כא טו
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
תוספות קידושי לב< ‡ > :
6 ................
תוספות ר"י הזק :קידושי ל.
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .
תוספות :הא בבנו הא באחר
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . .

תוספות :החובל בעצמו

>‡<

6 .................

תוספות :הכחישה באבני< ‡ > ,

6 .................

תוספות :כשעשה תשובה,
6 .................
תוספות :מכות ח. . . < ‡ > .
>‡<

6

תוספות :משו פג משפחה
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
תוספות :סנהדרי פה< ‡ > .
6 .................
תוספות :סנהדרי פה< ‡ > .
6 .................
תוספות :קנסא קמגבית< ‡ > ,
6 .................
תוספות :ק ידא. . . < ‡ > ,
6

תוספות :שבועות לו ע"ב
6 .................
תוספות :תענית יא > ‡ < . .
>‡<

6

תורת האד רמב" :ההספד
>‡< 6 . . . . . . . . . . . . . .
תורת כהני. . . < ‡ > 81 :
6

תקנות רבינו גרשו

>‡<

6

..

תרומת הדש :א ריח
6 .................
תרומת הדש :ב רי > ‡ < . .
>‡<

6

תשב" קט :תקח
6

>‡<

..

תשב" :שו"ת ג פ"ב
6 .................
>‡<
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ציונים ועיונים נוספים
אבות הראש ,ר' רחמים נסים פאלאג'י

דעות פ"ו

חובל בעצמו ,מעשה דר' עקיבא והאשה  /א
922

אוצרות ירושלים

חובל בעצמו מקורו מאיזה פסוק ,וחי אחיך /

אור המזרח ,ר' ישראל שציפנסקי :עורך

בלאו דלא יוסיף ובענין הותר מכללו ועוד /

אור זרוע ,ר' יצחק מוינא

אבי עזרי ,ר' אלעזר מנחם מן שך
דעות פ"ג

אגרות משה ,ר' משה פיינשטין
חו"מ א ג

בנתן רשות להכותו ועוד  /אה"ע א קעג

היתר לחבול ע"י ניתוח ומשום רפואה  /בתוך
דבריו בענין חולה לב שיכול לעבור ניתוח אבל
הדבר כרוך בסכנת נפשות  /יו"ד ג לו
הכאה לאב בעל תשובה  /יו"ד א' 372

הכאה כדי לקיים מצוה  /או"ח כ אות ו 001
הכאה לקיים מצוה  /או"ח ה כ אות יז 001

השואה בין מכה אביו למכה כל אדם  /יו"ד א
קלד ד"ה ונמצא

חובל בחבירו בנתינת רשות האם עובר בלאו
 /או"ח ג עח
חובל בחבירו כשנתן לו רשות  /או"ח ה' יג

לאיים על תלמוד להכותו  /ובענין הכאת
תלמידים בכלל  /יו"ד ד ל

לתת דם משום הרווחת ממון  /אדם רשאי
לחבול בעצמו  /חו"מ א קג

מצער עצמו ע"י דיאטא  /חו"מ ב סה

ניתוח כדי לתקן פגם בפנים בשביל נערה /
האיסור רק דרך נציון ובזיון  /לומד גם מגמ'
סנהדרין לענין מקיז דם לאביו וברש"י שם
ואהבת לרעך כמוך  /חו"מ ב סו

אגרת התשובה ,רבינו יונה  /אות סא סב

אדרת תפארת ,ר' אברהם דורי

איזה לאו עוברים במכה את חבירו  /ח"ד נח
האם מותר להכות את עצמו  /ח"ד נט
המכה את חבירו בדרך שחוק  /ח"ד ס

אהל יהושע משאת המלך ,ר' שמעון משה
דיסקין
פ' כי תצא

אולם המשפט ,ר' יוסף זונדל סלנט

כמה נקודות בסימנים ת"כ תכ"א  /תכ תכא

אוצר האגדה ,ר' משה דוד גרוס  /הכאה

אוצר החיים  /קובץ 2

חקר הלכה בדינא דחובל בחבירו  /הרב
אונטרמן ז"ל ח 451

אוצר המלך ,ר' צדוק הכהן מלובלין
אב המכה את בנו 15 /

להכות במקום תוכחה  /אפרושי מאיסורא /

בענין הכאה  /באיסור גזל שינה והמסתעף
הרב עקיבה משה שיינברגר  /קובץ תשס"א 221

תולדות הכאת תלמידים במקורות עיי"ש /
הרב יהודה אורון  /כד 711
בהכאת אשתו רבינו שמחה  /ב"ק קס קסא

אור לציון ,ר' בן ציון אבא שאול

עובר בשני לאוין  /כתובות לג

אור משה ,ר' יעקב חיים סופר
מכה בנו הגדול  /סי' כג

אור שמח ,ר' מאיר שמחה הכהן

להכות משום תוכחה ,כשודאי שע"י הכאה
לא יעשה מצוה אז אסור להכות  /בענין לכפות
לקיים מצות עשה  /אפרושי מאיסורא  /ממרים
פ"ד ה"ג

אורים גדולים ,ר' אברהם ישראל זאבי

בדין מרים יד על חבירו  /דרוש פ' בלק דף ל.

אורים ותומים ,ר' יהונתן אייבשיטץ

בענין עביד איניש דינא לנפשיה  /ד א

הכאה וקללה  /כז א

אז נדברו ,ר' בנימין זילבר

היזק והכאה וביוש בזמן שמחת פורים  /האם
שייך מחילה באיסורי בין אדם לחבירו והאם
המנהג קובע  /ט מט 231

אחיעזר ,ר' חיים עוזר גרודזינסקי

בדעת הרמב"ם דלאו דחובל בחבירו אינו
לוקה משום שניתן לתשלומין  /ח"א כב 901

אמרי בינה ,ר' מאיר אוירבך

חיתוך ציצין שאינן מעכבין את המילה הוי
חבלה וקאי באיסור הכאה  /ובדברי הרמב"ם
דרך ניציון בזיון  /הל' שבת סו"ס ל  /או"ח 09
להכות כדי להציל את שלו  /ובדברי קצה"ח
במשובב בענין הכאה לקים מצות  /חו"מ ט

אמרי יעקב ,ר' יעקב מאיר שטרן  /עמ' קעט-קפו

אנציקלופדיה תלמודית 2

איסור הכאה  /עונשו  /ועוד  /ערך :חובל

אעלה בתמר 2

הכאת תלמידים ועוד 88 ,15 /

אפיקי ים ,ר' יחיאל מיכל רבינוביץ

שנים שחבלו יחד בשוה פרוטה  /ב לט

ארזא דבי רב ,ר' אריה זאב גורביץ

הכאת עבד כנעני בכל הסוגיא 141 /

באר יהודה ,ר' חיים יהודה דייטש
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הכאה בדרך תוכחה ומוסר  /עמ' 49

באיסור לחבול בעצמו  /ד קכה

לגלח ראשו של אביו שיש בו מורסנים מחשש
חבלה ד פב

בדין חובל בעצמו וכו'  /א 294

באר משה ,ר' משה שטרן
באר משה ,ר' משה שטרן

רופא שטעה והמית או הזיק מה דינו  /ד פג

ביאור לרס"ג ,הגרי"פ פערלא ,ר' ירוחם פישל
פערלא

ברית הלוי ,ר' איתמר הלוי מחפוד
ברית יעקב ,ר' ברוך מרדכי ליבשיץ

בדברי התוס' אמאי לקי על הכאה פחות משוה
פרוטה הוי לאו הניתן לאזהרת מיתת ב"ד ,כי
ידעינן את האיסור מקרא אחר / ...ח"ב סי' מ

ברית משה ,ר' משה חיים

הכאה במקום תוכחה  /ל"ת ה

בענין אם רשאי לחבול בעצמו  /ל"ת מח עמ'
48

ברכי יוסף ,רבינו החיד"א

החובל בחבירו ע"י סם רעל האם עובר בלאו
דלא יוסיף ח"ב עמ' 211

ברכת אבות ,ר' ברוך רקובסקי

בענין רב הונא קץ ידא ,בשם ריטב"א ורב פנחס
הלוי ג 053
החובל בעצמו לא עובר על לאו דלא יוסיף /
ח"ב עמ' 211

לשיטת הגאון למה לא נאמר שלא תרצח
בכלל לאו דלא תוסיף  /ח"ב 211
מכה אביו ואמו  /עונש סד ,ח"ג עמ' 271

מקומו ברס"ג הוא בל"ת ר"נ עיי"ש והגרי"פ
מבארו בעשה א  /עשה א' עמ' 76

מקור לדברי הרמ"ה שפסק שמותר לאדם
לחבול בעצמו ממר זוטרא חסידא שהיה
משמט עצמו קודם שמשמיט בר בי רב )נדרים
ז ,(:וע"כ משום דס"ל שמותר לקלל עצמו וע"כ
משום דס"ל דנלמד ממה שמותר להכות
ולחבול בעצמו  /לת מז מח 58
ראה דבר ערוה בחבירו אף דמותר לשנאותו
אבל אסור להכותו דגלי קרא רק לענין שנאה
 /עשה יט עמ' 582

רשע מותר להכותו  /עשה יא 112

שאסור רק בדרך נציון ,בדברי מהרלב"ח
בקונטרס הסמיכה  /ל"ת מח עמ' 98

בירור הלכה ,ר' יחיאל אברהם זילבר

קטן  /חו"מ סי' ת"כ  /אה"ע חו"מ 922

בית האוצר ,ר' יוסף ענגל

אין מזהירין מן הדין לענין לא יוסיף להכותו /
מצולם

בית הלל  /קובץ ,כמה מחברים
בתרומת אברים  /ג 56

בית יהודה ,ר' יהודה עייאש
להכות גוי  /יו"ד ד

בית יוסף שו"ת ,מרן ר"י קארו
ספר לימוד  /קידושין ב'

בדיני הכאת אביו ואמו  /שו"ט האם האב יכול
למחול על הכאתו מביא הרבה מפרשים עי"ש
 /יו"ד רמ
חובל בעצמו ומאבד עצמו לדעת  /עמ' תצו

ברכת שי ,ר' שמריהו ברמן
בסוגיא דסנהדרין 423 /

גבורות ארי ,ר' אריה ליב ממיץ

חבלה בעצמו וסוגיא דתענית  /תענית יא

גידולי שמואל ==2

סוגיא דחובל בעצמו עיי"ש ==3

גליוני הש"ס ,ר' יוסף ענגיל

בסוגיא עביד איניש דינא לנפשיה  /ב"ק כז

בעלות על עצמו לענין למכור את עצמו ,בדברי
הגמ' שעבד עברי לא נוהג היום אם בכל זאת
מכר את עצמו ומצדד שעובר משום גונב נפש
גם במכירת עצמו וגם אם המכירה חלה עיי"ש
 /קידושין סט

מכה בנו גדול היינו כ"ב שנה ,בשם הלכות
קטנות ,ומוכיח ממקומות בש"ס שגדול הרבה
פעמים לא בן י"ג וגם קטן כנ"ל  /מו"ק יז
שנים שחבלו זה בזה  /ב"ק לג

גנזי חיים ,ר' חיים פלאג'י

להכות כדי להפריש מאיסור  /מ"א אות קיב
62

חידושי הגרי"ז ,על הרמב"ם,

גדר תשלומי חובל עיי"ש  /מכתבים

גשר החיים ,ר' יחיאל מיכל טוקצינסקי

בדין בן לעשות זריקה לאביו ועוד  /ח"ב סי' א

דבר המלך ,ר' אברהם מבראד  /שער ו' פי"ב /
פתח עינים
דבר משה ,ר' משה רוזמרין  /ב"ק 453

דברות משה ,ר' משה פיינשטיין

לפי סימני חו"מ תכ והלאה דן בכמה נושאים
השייכים לבין אדם לחבירו עיי"ש  /תכ והלאה

למה מותר להכות חבירו כדי להציל עצמו
מהפסד  /והסבר דברי הגמ' עביד איניש דינא
לנפשיה והכאה את חבירו בפנדא וכו'  /כמה
מהלכים להסביר הדין ב"ק יח851 ,

להכות תלמידים  /ח"ב מח

בדין חבלה ברשות 44 /

בית יעקב ,ר' יעקב טאושונסיק

בני בנים ,ר' יהודה הרצל הנקין
בנין אב ,ר' אליהו בקשי דורון

בענין חובל בעצמו לענין ניתוח פלסטי  /א נ
532

בעי חיי ,ר' חיים בנבנשת

מבזה ומכה במחלוקת  /רלב רלד רלה

בצל החכמה ,ר' בצלאל שטרן
??  /ד סו ג-ד

דברי יושר ,ר' דוב רוזנטל

דברי משפט ,כמה מחברים

איסור חובל בעצמו בענין ניתוח פלסטי  /ר'
אפרים גרינבלט  /ח"ה עמ' שפה

איסור חובר בעצמו  /ר' מרדכי גרוס  /ח"א עמ'
מג

דברי ריבות ,ר' יצחק אדרבי

מכה אדם מישראל וכו'  /קסז
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מכה חבירו בבית כנסת  /קיז

דינא דחיי ,ר' חיים בנבנשתי  /ל"ת קצ"ט
הכאת אביו ואמו  /ל"ת ריט

מכה אביו ואמו  /ל"ת ריט

דרכי חושן ,ר' יהודה סילמן

הכאה כדי להציל את שלו3 /

דרכי משה הארוך ,רבינו הרמ"א  /תכ ,תכא

החפץ בחיים ,ר' חיים פלאגי

להכות כדי להפריש מאיסור  /כעת לא ראיתי
חידוש סה 331

הליכות עולם ,ר' אברהם אהרמן

הלכות חובל והכאה  /בפנים סימן לז

עביד איניש דינא לנפשיה  /מכה מי שתחת
ידו  /דברי ים של שלמה  /ביאור דברי הרמב"ם
 /קד"י סי' טו

הלכה ורפואה ,העורך ר' משה הרשלר

הכאת בנו  /תקנת בנים המוכים ע"י ההורים
 /הרב גדליה רבינוביץ  /א שלו

חובל בתרומת כליה  /חובל בעצמו או באביו
ואמו  /הרב משה מייזלמן  /ב 521

תשלומים בחובל בחבירו  /הרב משה הרשלר
 /א שעה

הלכות קטנות ,ר' יעקב חגיז
ספר לימוד  /א קכה

העמק שאלה ,הנצי"ב מוולאזין

האם מותר להכות משום תוכחה  /כז אות ו

זכור לאברהם ,קובץ 2

הכאת בעל ברבים ועי"כ יחזור מדרכו הרעה
 /הרב מרדכי גרוס 582 /

זכרון יהודה ,ר' יהודה בן הרא"ש

מי שהכה דיין והשחית פניו וכו' ,ראוי לקנסו
ולענשו כדי שישמעו ויראו ואפילו שאין עדות
ממש וכו' ,ובטוליטולא היו חותכים לו את
הידים למען יראו וישמעו  /עט

חבצלת השרון ,ר' מרדכי קרליבך
מרים יד על חבירו  /שמות 65

חוות יאיר ,ר' יאיר בכרך

חובל בעצמו אע"פ שפטור אינו רשאי וכו' /
קסג

חורב ,רש"ר הירש 312 /

חזון איש ,ר' אי"ש קרליץ

דיונים בסוגיא דלוקה ומשלם  /אונס לא הוי
דרך חבלה ולא עובר בלא יוסיף  /חו"מ יט

חידושי הגר"ח  ,/ר' חייים סולובייציק

בענין לא יוסיף במלקות עמ' קעח  / 281בענין
הכאת מצוה קעט  / 381חידושי הגר"ח סטנסיל
3-281 /

גדר תשלומי חובל שונים משאר חיובי נזיקין...
 /טוען ונטען פ"ה

חידושי הרי"ם ,ר' יצחק מאיר אדמור מגור
עביד דינא לנפשיה בהכאה  /חו"מ ד

חידושים וביאורים ,ר' אברהם פינס
אין הבן נעשה שליח וכו' 33 /

חבורה לרפואה  /סוגיא דסנהדרין פד  /ס אות
י-יג

חיים שאל ,החיד"א

עובר בשני לאוין ועוד נקודות בסוגיא  /כתובות
לב-לד

חיים של שלום ,ר' שמואל אייזנבלאט

אם מותר לבן לעשות זריקה לאביו  /דרך נציון
ועוד  /ל 331

חינוך ישראל ,ר' ישראל דוד הרפנס

הפלאה ,ר' פנחם הורוביץ

הפרדס  /קובץ תורני 2

הר אפרים  /מכילתא ,ר' אפרים זאב גרבוז
מכה עבד כנעני שלו  /משפטים

השם אורחותיו ,ר' חיים קניבסקי

בסוגיא אם אדם רשאי לחבול בעצמו  /בענין
קריעת בגד משום בל תשחית עיי"ש  /ח"א כג
עיין מפתחות בסוף הספר ערך "הכאה" עמ'
פז  /פתיחה לאוין
הכאת תלמידים  /הכאת בנו וכו' 52-31 /

איסור הכאת קטן ומשום חינוך3 /

חכם צבי ,ר' צבי אשכנזי

חובל בעצמו בציור של כתובת קעקע  /אי
רשאי לחבול בעצמו  /נוספות ט )יא(

אפילו קלל יולדיו אסור להכותו כי רק
להפרישו מאיסור מותר אבל אל אח"כ  /אות

חכמת שלמה ,ר' שלמה קלוגר

בדין חבלה בעצמו  /הרב אפרים ווינברגר /

חלקת יעקב ,ר' יעקב ברייש

פב 24

התורה והמדינה ,ר' שאול ישראלי ,עורך
יא-יג601 ,

בעלות האדם על גופו בענין חובל בעצמו וכו'
מענה לרב זוין  /ז-ח923 ,

תשובת הרב שאול ישראלי על דבריו של הרב
זוין במשפט שיילוק  /ח-ט ,ה-ו

התעוררות תשובה ,ר' שמעון סופר

המכה את חבירו דרך שחוק אם עובר על הלאו
 /ח"ב לח

ודרשת וחקרת ,ר' אהרן יהודה גרוסמן
חובל בעצמו  /ג 13

ווי העמודים ,ר' יצחק טייב  /רמז 453

ויברך דוד ,ר' ישראל דוד הרפנס
לבנו ומשום חיונך 523 /

להכות למי שחשוד בגניבה ולמד ממר זוטרא
ב"מ פ"ב חו"מ שמח
אם רשאי לחבול בעצמו  /לעשות ניתוח
בחוטם ליישרו וכו'  /חו"מ לא

חמדת ישראל ,ר' מאיר דן פלאצקי

עיין גם עמ'  78בענין רשע למה תכה רעך וכן
בעמוד 891 09 78 / 891

עכו"ם שחבל בישראל אפילו כל שהוא חייב
מיתה וכו' 422 /

חמרא וחיי ,ר' חיים בנבנשתי

רב הונא קץ ידא ,מפרשים על זה  /סנהדרין
נח862 / :

חסד לאלפים ,ר' אליעזר פאפו

אם חייב המכה בדרך שחוק  /קנו

חסדי דוד ,ר' דוד פארדו
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מכה בנו או תלמידו והוסיף  /ב"ק פט ה"ג

חפץ חיים ,ר' ישראל מאיר הכהן

אסור להכות על פי אומדנא  /לשה"ר כלל ז יב

חקקי לב ,ר' חיים פלאג'י

להכות במקום תוכחה  /הכאת בנו הגדול /
או"ח סי' יט

חקר ועיון ,ר' קלמן כהנא

ביאור שיטת הרמב"ם במספר המלקות,
ארבעים יכנו ,עיי"ש באריכות מד' מקומות
ברמב"ם  /ח"ג אוצ"ה 561

חקרי הלכות ר' שמואל 2

להכות בציור של עביד איניש דינא לנפשיה /
551

חקרי לב ,ר' יוסף רפאל חזן

בתוך דבריו בענין חובל בעצמו  /יו"ד ח"ג דף
מא28 .

חרדים ,ר' אלעזר אזכרי

המכה עובר בשני לאוין  /קמד

חשן אהרן ,ר' אהרן וואלקין

3
יביע אומר ,ר' עובדיה יוסף

להזיק לעצמו ולאכול דבר של סכנה ודן
באיסור חובל בעצמו  /א יו"ד ח

בסוגיא דעביד איניש דינא לנפשיה  /חו"מ סי'
ד

חתם סופר ,ר' משה סופר
אביו רשע  /ב"מ סב

איש רשע המכה מצד הדין היה צריך לנהוג
כמ"ש הרמ"א חו"מ תך שהוא מוחרם ואינו
מצטרף למנין וכו' אבל באדם אלים וכו' עיי"ש
א"א להעמיד הדת על תילה וכו' /מובא שם
בפתחי תשובה  /חו"מ קפב
אסור לאיים על תינוק  /ב שכר

כפיית על המצוות ע"י ב"ד ויחיד חילוק בסוגי
המצוות שו"ת חו"מ קעז

נערה שנתעלפה וגברתה נבהלה לעזור לה
ונתנה לה בטעות רעל ומתה עיי"ש  /או"ח קעז

טורי אבן ,ר' אריה ליב

מחילה על הכאה ועוד  /מודפס בספר לימוד
הכאה  /וע"ש השגת הרשש במקום  /מגילה
כח

טל חיים ,ר' יעקב חיים סופר
להכות רשע

חובל ביום הכפורים  /ב"ק ח כג
חובל בעבד כנעני  /ב"ק ח כד

להכות בנרצע שלא רוצה לצאת להפרישו
מאיסור ,וכן לחבירו ובעל לאשתו  /ב"ק ג ט

לעשות ניתוח פלסטי משום יופי  /דרך נציון /
איסור הכאה מאיפה נלמד ועוד  /ח חו"מ יב

לחבול בעצמו  /ב"ק ח נט

שיעור באיסור הכאה  /הרב משה חברוני /

מחילה ,מרים יד על חבירו  /ב"ק ח סג

יד אהרן 2

581-971

יד הלוי ,ר' יצחק שמחה הורוביץ  /ל"ת ש

יד המלך ,ר' אלעזר סג"ל לנדא

מחילה ,מרים יד על חבירו  /ב"ק ג סט

משום עביד איניש דינא לנפשיה  /ב"ק ג ה
סמא את עיני וכו'  /ב"ק ח סז

קללו ואח"כ הכהו מי משלם הקנס  /ב"ק ח מב

הכאת עבד שלו ושל חבירו  /חובל ומזיק ה ג

קנסות למכה את חבירו  /ב"ק ח ו

אריכות כמה דפים עיי"ש  /חובל ומזיק פ"ה672

שנים שמתאבקים וכו' ,הכאה מתוך שמחה
של חתן וכלה  /ב"ק ה י

יד מלך ,ר' דוד יצחק מן

יהודה יעלה ,ר' מהר"י אסאד

בענין איסור הכאה ,מש"כ שמכין בן לוי וכו'
 /ובענין לא יוסיף פן יוסיף  /א' יו"ד קסד
הכאת קטן  /א' יו"ד רמט

יוסף דעת ,ר' יוסף בן ארזא
הכאת בנו  /מכות ח 72

יחי יוסף ,ר' יעקב חיים סופר

שנים שחבלו זה בזה  /ב"ק ג כו

ישועות משה ,ר' משה אהרנסון  /ח"ג 922

ישורון ,קובץ,

איסור חבלה  /הרב יוסף גולדברג  /יב' 154

ישיב יצחק ,ר' יצחק שמואל שכטר

חובל בעצמו  /אם גוי מותר לחבול בעצמו /
חו"מ נד 763

בענין מגביה ידו על חבירו  /קצד קצה

ישמח משה ,ר' משה טייטלבוים

בן מהו שימול את אביו ,ושם שו"ת מהגרש"ז
אוי רבאך ז"ל  /כד

כליל תכלת ,ר' צבי יהודה גוטליב

יחל ישראל ,הר' ישראל מאיר לאו

ילקוט אהבת ישראל ,ליקט ר' משה כריף 003 /

ים של שלמה ,ר' שלמה לוריא

מה שחז"ל אמרו שלוקין רק לט מלקות ולא
מ' )ע"ד הדרש(  /תצא 932
המכה את מכהו בדברי הסמ"ע  /עמ' נט

כנסת הגדולה ,ר' חיים בנבנשתי

אם מכים את אביו האם מותר לו להכותו /

דיני הכאה בשו"ע חו"מ  /חו"מ סי' תך ,תכא

ב"ק פרק ח סימן סג ,מרים יד על חבירו ועוד
 /ב"ק ח סג

להחזיר מכות למי שחרפו  /חו"מ תכא

ב"ק ג כז

דינו של בן בג בג  /ב"ק ג ו
הכאת אשתו  /ב"ק ג כא

הכנכס לחצר חבירו אסור להכותו לצאת /
ב"ק ה ט

כסף הקדשים ,ר' אברהם מבוטאשט

כף החיים  /פלאגי 2

הכאת אשתו  /א ,יא

כפי אהרן ,ר' אהרן עפשטיין

כותרת :בענין פיקוח נפש ,ובדיון אם אדם
בעלים על עצמו ובענין הכאת עצמו ועוד 03 /
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כתבים ,ר' אהרן זסלנסקי

פן יוסיף  -לא יוסיף  /ג 66

לאור ההלכה ,הרב זוין

בענין חובל בחבירו בדיון המפורסם במשפט
שיילאק שי והלאה

לבוש מרדכי ,ר' משה מרדכי אפשטיין

מבאר שיטת הרמב"ם דיש דין מודה בקנס
ליפטר בחובל בחבירו דעיקר החיוב הוא כופר
עין תחת עין ובעצם לא הוי ממון כלל  /ב"ק
??

להורות נתן ,ר' נתן גשטטנר

חובל שלא בדרך נציון כגון ספק מילה ועוד /
י סח

לחם שמים ,ר' יעקב עמדין  /ב"ק פ"ח

לימודי ה' ,ר' ישראל נאגארא

שיטות הפוסקים אם נתינת רשות מתיר הכאה
 /גם באב ואם  /לז 87

לרעך כמוך ,ר' דוד אריאב
כרך ד  /כרך ד

מאירי ,רבינו מנחם המאירי

יש מפרשים לחייו ממש ר"ל שרשאי להכותו,

המכה אשתו גרוע מסתם אדם ועוד  /ספר
לימוד תתקכז
עביד דינא לנפשיה בהכאה  /תתקנ

מהרם שיק ,ר' משה שיק

בענין אביו רשע עיין דף בקונטרס הגהות על
החינוך מחלק בין בחיו ללאחר מיתה בשם
מעייה"ח  /מצוה שנ"ז

מהרשדם  /שו"ת ,ר' שמאול די מודינא  /יו"ד
צח

חירופין וגידופין  /ר' פנחס ישב במקום הקבוע
של ראובן ואח"כ גידף אותו והכה אותו עיי"ש
 /חומרה יתירה שהיה בבית הכנסת  /אה"ע
קכב

מכה חבירו עיי"ש ולא עיינתי כעת  /יו"ד קצז
עובר בשני לאוין  /סו"ס קצא

מוריה 2

איסור חובל  /הרב דוד צבי הופמן  /יח 30101

מוריה 2

איסור חובל בעצמו ואדם אינו בעלים על גופו
 /תרומת איברים מחיים לחיים  /הרב יעקב
וינברגר  /כא 76

מוריה 2

שזה מעשה רשע כדכ' ויאמר לרשע  /קידושין
כח

אם מותר להכות עכו"ם  /קמב 222

לדון חבלות בזמן הזה בקנס וכו'  /א צג

הכאה במקום תוכחה  /דעות פ"ו ה"ה

מבי"ט ,רבינו משה מטראני

מגביה ידו על חבירו פסול לעדות אולי מדרבנן
אבל מכה ממש פסול מדאורייתא  /א רצא
בסופו

מטה אפרים ,ר' אפרים ארדיט

מילי דחסידותא ,ר' אברהם דוד בוטשאטש
הכאת בנים משום חינוך  /ב

לחבול בעצמו  /נב

מה דין מכה חבירו בזמן הזה  /ב קע

מים עמוקים ,הראנ"ח ועוד  /ח"ב עז

מכה אביו ואמו  /ל"ת ריט

מכשירי מצוה ,ר' אליהו דוד תאומים אדר"ת

שנים שחבלו זה בזה  /א שיא

מגילת ספר ,ר' בנימין קאזיש

מדרש רבה,

ענין גדול לייסר את בנו ולתת לו מרדות וכו'
 /שמו"ר א א

מהרי ווייל ,רבינו ישראל וייל  /כח

מהרי"ט ,ר' יוסף מטראני  /א קי

מכה חבירו אין בו מלקות וכשר לעדות ואילו
מגביה ידו על חבירו נקרא רשע ופסול לעדות
עיי"ש וכוד  /בסופו בד"ה ולפי  /ב אבה"ע מג
בסופו

מהריט"ץ ,ר' יום טוב צהלון

בענין המרים יד על חבירו אם פסול לעדות /
ובמכה אביו ואמו שלא עשה חבורה פסול
לעדות  /חדשות כה-ב

מהריל דיסקין ,ר' יהושע ליב דיסקין

כיון דנקרא רשע מותר להכותו בשעת מעשה
להפרישו מאיסורא  /מספקות ופסקים אות א
עמ' מו 29 /

מהרם מינץ ,רבינו משה מינץ  /עמ' תמא
דין מרים יד על חבירו  /סי' צג

תקנות רבינו גרשום מאור הגולה ובתוכם כמה
בדיני מכה את חבירו  /סימן קב

מהרם מרוטנברג ,רבינו משה מרוטנברג
הכאת אשתו  /פא

המגביה ידו על חבירו פסול לעדות  /שפג

בסוגיא אם רשאי אדם לחבול בעצמו  /ח"ב
סב
כמה נקודות בלאו זה עיי"ש  /עמ' מב מג

מנחה חדשה ,ר' יוסף פאפרש

אב ואם ,מז ,כל אדם מח  /מח

מנחת אשר ,ר' אשר זעליג וייס

בשם פנים יפות להוכיח שלמ"ד אשה כשרה
למול היינו משום דלא גרעה מבית דין ולכן
אין לה איסור חבלה  /בראשית 69

מנחת יצחק ,ר' יצחק וייס ז"ל

בן רופא לטפל ולהוציא דם מאביו  /ח"א כז

מנחת כהן ,ר' מרדכי משה קרפמן

מתי מותר להכות אדם משום תוכחה
ואפרושי מאיסורא  /ח"ג עמ' מה-נב

מנחת סולת ,ר' דוד זעמן

בתוך מצות איסור הכאת אב ואם  /בענין חובל
ברשות ועוד נושאים  /מח

מנחת שלמה ,ר' שלמה זלמן אוירבאך

עשיית חבלה לאב ואם לשם רפואה  /א לב

מעדני שמואל ,ר' שמואל טרוביץ

שליח ב"ד שהוסיף מכות 152 /

מעין החכמה ,ר' נח חיים

הכאת אביו ואמו 63-53 /

מעין החכמה ,ר' נח חיים
שני לאוין עיי"ש 572 /
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מעשה רוקח )רקח( ,ר' מסעוד חי רקח

לחבול בעצמו  /ועוד עיי"ש  /חובל ומזיק ה א

כולל המצות לשלם עבור החבלה  /מצוה תעג,
תקמט

במשנה ניכר שהיה ישן הובטו במקלו ורשות
לשרוף כסותו  /הרב אברהם צבי שינפלד /

מצודת דוד ,הרדב"ז

מקבציאל 2

באיסור חובל  /לא יוסיף להכותו ר' דוד יואל
ווייס  /א 17

נר לאחד ספר זכרון 2
175

נר מצוה ,ר' יהודה סיד

האם כל הה' דברים מצטרפים לש"פ  /למה
ילקה בפחות משוה פרוטה דהוי חצי שיעור /

הכאה להציל ממונו  /הרב ציון טימסיט  /כא
271

ל"ת קלא

בסוגיא דסנהדרין פד-:פה  /בן מהו שיקיז דם
לאביו וכו' ועוד  /פד:פה

בן מהו להקיז דם אביו והמסתעף  /מהד"ב
חו"מ 792

מרגליות הים ,הר' ראובן מרגליות

בענין סוטר לועו של ישראל ,ובענין מרים יד
על חבירו ובעלי זרוע שמכין תמיד  /נח :אות
כ-כג

מרומי שדה ,הנצי"ב מוולאזין

,

נעימות נצח ,ר' צבי דישון

מרים יד על חבירו  /סנהדרין נח 534

הכאה לאפרושי מאיסורא מחלוקת רש"י
ורמב"ם ,ושיטת השאילתות  /ב"ק כח

כמה מחברים

אין להכות רשע אלא אם כן נתברר בבית דין
שהוא יצא מכלל עמיתך  /ח"א עמ' כח

חבלה בעת מריבה  /להשוות שני הטעמים:
להציל את עצמו ו"שעת חימום"  /הרב גפן /
ח"ז עמ' 21

משיבת נפש ,רבנו יוחנן לוריא

בענין המרים יד על חבירו  /שמות ב יג

משנה הלכות ,ר' מנשה קליין

ילד מוכה בבית אם למסרו למשטרה  /טז נח

מהו למכור דמו האם יש איסור משום חובל
בעצמו  /אם עושה רק משום כסף ועוד עיי"ש
 /ד רמה

משנת אברהם  /סמ"ג ,ר' אברהם אהרן פרייס
 /ל"ת קצט

משנת יעבץ ,ר' יעקב בצלאל ז'ולטי

יסוד דין עביד איניש דינא לנפשיה  /חו"מ סי'
ג 92

משפטי בני אדם ,ר' ראובן גליק  /ח"א נג-נד 4-37

נתן לו חבירו רשות להכותו האם עובר  /מכה
את עצמו האם עובר בלאו  /ח"ב עמ' רכא
והלאה

משפטי שמואל ,ר' שמואל קלעי
מרים יד על חבירו  /נה

חובל בצעמו ,ורצח מתוך רחמים בחולה
הסובל מאד וכו'  ,רציחה  /סימן לט 352
מכה את אשתו  /כג

מתק אזהרות ,ר' ישראל איסר שפירא  /קמג

נהרי אפרסמון ,ר' יעקב טננבוים

נשמת אברהם ,ר' פורפ' אברהם  /ד  321והלאה
חובל בעצמו ועוד עיי"ש  /ג ריד 922

נתיבות עולם ,ר' שמואל גלאנטי  /ל"ת קצט

נתן פריו ,ר' נתן גשטטנר  /מכות ט 401

ספר חסידים ,רבינו יהודה החסיד
אסור לחבול בגופו  /תרעו

ספר חסידים ,רבינו יהודה החסיד

באיסור להכות בנו הגדול אם גם קטן שיודע
שאינו מקבל מרותו  /תקסו
המרים יד על חבירו ,ובמקור חסד שם
במקורותיו  /מט

לא יאמר לבנו או בניו כשמתקוטטים שיכו
אותו ואת אמו ,סי' תקע  /ודומה לו בס' תקעד
 /תקע  /תקעד

לא יכה בספר קדוש אפילו כשצריך למשל
תלמידים וכו'  /רעו
מותר להכות יתום אם כוונתו לייסרם שלא
ילכו בדרך רע  /תקמד

ספרי דבי רב  /פרדו ,ר' דוד פרדו

על הספרי פר' תצא  /ד  ,751פ' תצא

עטרת פז ,ר' פנחס זביחי

חובל בעצמו ועוד  /חו"מ סי' ז 254

עטרת שלמה ,קובץ ,מכון מדעי טכנולוגי
להלכה

להוציא מאביו דם לשם רפואה או ע"י גרמא
 /ר' בנימין אורדלנטיך  /ה 48
תרומת אברים להשתלה וכו'  /הרב זלמן
נחמיה גולדברג  /ב 44

עיר הצדק ,ר' שמואל פריינד  /ל"ת קצט

עמודי אש ,ר' ישראל איזנשטין

בענין מרים יד על חבירו לענין פסול עדות
ועוד  ,02 /עמוד ו ע"ד

עמודי הארזים ,ר' אלעזר חזן 3 4

ערוך לנר ,ר' יעקב יוקב עטלינגר
אביו רשע  /יבמות כב

לא יוסיף פן יוסיף  /מכות כג

להכות כדי לעשות דין לנפשיה  /חו"מ יא 851

ערך החיים בהלכה ,ר' דב הלברטל

הזכות להתגונן ע"י הכאה  /מאמר הזכות
לתגובה אלימה ויחובת התפייסות  /כרך כה

ערך ש"י ,ר' שלמה יהודה

נועם ,הוצאת מכון תורה שלמה
עמ' רב

נזר ישראל ,ר' ישראל רבינוביץ

דין הכאת חבירו  -דין המרים יד על חבירו
עי"ש עוד עמ' 21-01

איסור חבלה בעצמו  49 /והלאה

להכות ע"י אומדנא שגנב מתיבתו עיי"ש /
חו"מ עה 121

עביד דינא לנפשיה  /חו"מ ד

על דברי שו"ע חו"מ "שנים שנתאבקו/ "...
חו"מ סי' תכ"א
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פלא יועץ ,ר' אליעזר פאפו

אסור להכות קטנים רק אב לבנו ותלמידו
ופרנס ,שו"ת מהרשד"ם שקנס מי שהכה ילד,
וסיפור עם פרנס אחד שבקש מחילה מכל
הקטנים אם הכה אותם  /בערך "ילדות" עוד
מזה שצריך לייסר את הקטנים ולמנות פרנס
שיכול להכות בלי רשות האב וכו' עיי"ש /
הכאה ,ילדות

פלא יועץ ,ר' אליעזר פאפו

הרביץ לילד שהעיר אותו משנתו  /צח

קונטרס שמירת הלשון ,יש לי חוברות א ב ד

הכאה משום תוכחה ,בין אדם למקום ובין
אדם לחבירו ח"ד פו

קצות החושן ,ר' אריה ליב הכהן

החובל בחבירו חייב לשלם גם בזמן הזה שאין
מומחים וכו' ,כדי לצאת ידי שמים וגם גזל
בידו ,ומוכיח כן מירושלמי מפורש ותוס'
כתובות  /ד ז

בדורות הללו אסור להכות אפילו קטן כי
חוצפא יסגא ואינו מקבל גערה  /הכאה

כח

מכה בנו גדול 412 /

להכות חבירו כדי להפרישו מאיסור  /המסרב
לבוא לדין האם יכול כל אדם להכותו או רק
שליח ב"ד  /כב

ראוי למנהיגים לייסר את בעלי הזרוע ופרט
אלו המכים נושתיהם וכו'  /הכאה

פני יוסף ,ר' יוסף ריין

פני מבין ,ר' בכור יצחק נאבארו

בדין מגביה ידו על חבירו  /אוצר החכמה עמ'
 9-862דף נח 862

פנים יפות ,ר' פנחס הורוביץ

לא יוסיף פן יוסיף בא לרבות היא דחייב ב'
מלקויות שלא ילקה עד שיתרפא מהראשונים
 /ולא שייך לעבור עליו בשני לאוין וכו'
ולכאורה דלא כרבינו יונה וי"ל כי תצא

פנים מאירות ,ר' מאיר אייזנשטט

להכות באומדא שפלוני גנב  /רק ע"י ב"ד וכו'
 /ב קנה

פסקי מהר"ש מלובלין ,ר' שלמה מלובלין

מרים יד על חבירו האם נפסל לעדות  /עמ'
כ"ה סימן פט  /פט

פרי הארץ ,ר' ישראל מאיר מזרחי  /חו"מ יג

פתחי חושן ,ר' יעקב ישעיה בלוי

דין חבלה והכאת עצמו  /חובל בעצמו  /ח"ה
פ"ב עמ' לו

הכאה מותרת וחבלה אסורה דהוי מדין נזיקין
 /ח"ה פ"ב הערה א
כל דיני המכה את חבירו ומרים יד וכו  /ח"ה
פ"ב

צביון העמודים ,ר' צבי שפירא  /סי' פד

ציץ אליעזר ,ר' אליעזר ואלדנברג

להתלמד לעשות זריקות בחבירו  /חובל
ברשות  /יד לה

צרור החיים ,ר' משה חגיז

חייב בדיני שמים ותפס האם מפקינן מיניה /

קרית חנה ,ר' גרשום קובלנץ

קרן לדוד ,ר' אליעזר דוד גרינוולד
עיי"ש  /או"ח יח ד,ה והונה

רב להושיע ,ר' עמית שגיב
בדיני הכאה 005 /

חובל בעצמו 905 /

רב פעלים ,ר' יוסף חיים מבגדאד

בדין מכה את חבירו שאין לצרפו למנין עשרה
 /ח"ב או"ח יא

רביד הזהב ,ר' דוב טריוויש

בפסוק למה תכה רעך ,הרי היה רשע מקודם
 /שמות 8

רבינו דוד ,ר' דוד בונפיל

ביאור הסוגיא דסנהדרין  /פד-פה

רדב"ז,

לא מלקין על הודעת פיו כי אין נפשו של אדם
קנינו אלא של הקב"ה וכו' ומלקות הם חצי
מיתה וכו' סנהדרין יח ו
מאיפה נלמד אזהרת מכה חבירו ומכה אביו
 /ב תתיא

מותר להכות משרתו או אשתו כדי להפרישם
מאיסור  /בשדי חמד )א  (523מביא תשובה זו
ומבסס עליה את ההלכה )לכאורה נגד שיטת
הרמב"ם(  /ד רנח
מכה אשתו  /ד קנז

מכה אשתו / ,ג תמז

שנים שחבלו זב"ז הראשון הכאה קטנה והשני
הכהו בעץ גדול וסימה את עינו וכו'  /ד רכ

הכאת תלמידים ובנו לשם חינוך 61-51 /

רי מיגאש  /מגאש ,ר"י מיגאש

ביאור הק"ו אם התורה הזהירה על רשע
)מלקות( כ"ש על אדם כשר / ...הל' חובל ומזיק
)עמ' קמו(  /קובץ ע"י 561

ריא"ז פסקי ,רבינו ישעיה האחרון

קובץ על יד ,ר' אהרן יצחק זסלנסקי

קובץ שיעורים  ,/ר' אלחנן ואסרמן

עבריין מותר להכותו ,שנים שחבלו זה בזה
למה אין הראשון רשע ,ועוד  /ב"ק אות קה קו

קול הרמ"ז ,ר' משה זכותא

אסור מן התורה לאדם לצער את עצמו  /שו"ת
קפו

בענין עביד איניש דינא לנפשיה מפרש שמי
שבא במרמה להפסיד לו כסף יכול להתנהג
במרמה כלפי ועם עקש תתעקש וכו' וצ"ע אם
ללמוד מזה לענין הכאה??  /ברכות ה.

ריבש  /ריב"ש ,רבינו יצחק בר ששת  /תפד

בענין שליח ב"ד שהכה  /מכות ב ב

ריקאנטי  /פסקי ,רבינו מנחם מריקאנט

האם מותר לשוטר להכות יהודי  /הרב יצחק
זילברשטיין  /נ 992

רשימת שיעורים 2

קול התורה ,כמה מחברים

קונטרס הלכות שכנים ,ר' יצחק זילברשטיין

עביד איניש דינא לנפשיה  /תסד

איסור חובל בעצמו הוא כמו איסור חצי שיעור
ששבועה חלה עליו  /שבועות 15
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שאילת יעב"ץ ,ר' יעקב עמדין

סח באמצע

שמרו משפט ,ר' שלמה זעפראני

מלמד שפושע ומלמד דברים בטלים מותר
להוציאו מביתו אפילו ע"י הכאות  /ב לח

מחזיר מכה ומכה מתוך התגוננות 454 /

בדין הכה את עבדו  /א קפא

עביד איניש דינא לנפשיה  /ד

שבות יעקב ,ר' יעקב רישר

הכאה אחר שהוציא עליו שם רע  /ב קעט

מלמד שכעס והכה תלמידו בשביל לימודו
האם חייב בה' דברים  /ג קמ
שליח ב"ד שהכה יתר על המדיה  /א קפ

שבט הלוי ,ר' שמואל הלוי וואזנר

הכאת אביו ואמו החינוך כותב שיש כרת וצ"ע
איפה זה כתוב  /בדין מנ"ח שמהני מחילת
אביו לענין הכאה וקללה  /קונטרס המצות כד

שבט הקהתי ,ר' שמאי קהת גרוס

שער משפט ,ר ישראל איסר

שערי צדק  /קובץ 2

מאמרו של הרב זלמן נחמיה גולדברג  /איסור
הכאה וחובת התשלום  /א 45

שפת אמת על הש"ס 2

אביו רשע ועוד  /מכות יב

שתיה ושכרות בהלכה ,ר' אפרים זלמנוביץ
איסור מובל בעצמו 63 /והלאה

תאוה לעינים ,ר' נסים שלמה אלגאזי

להכות ילד שמתחצף נגדו אם אינו בנו או
תלמידו  /ג שיט

גוי שהכה ישראל נכלל בז' מצוות באיסור
ברכת ה' וכמש"כ כל הסוטר לועו של ישראל
כסותר לועו של שכינה עיי"ש  /סנהדרין 412

לשון הרמב"ם "דרך נציון" 033 /

בענין הכאה ובענין הכאת אשתו מובא בשדי
חמד ובספר לימוד הכאה  /ח"ג אמור 86

שבט מיהודה ,ר' איסר יהודה אונטרמן
חובל ברשות ועוד 67 /

שדה יצחק ,ר' יצחק רודניק

אם מותר לישראל לעסוק באיגרוף  /סימן ט
481

שדי חמד ,ר' חזקיה מדיני

איסור הכאת אשתו  /ז 623

בסוגיא דאדם רשאי לחבול בעצמו  /א 312

הכאה לאפרושי מאיסורא  /שו"ת רדב"ז
ויש"ש ועוד  /חלק ז' מערכת ה"א  /ז 523
מכה בנו הגדול ב  / ?221א 082

שו"ע הרב ,הגר"ז מלאדי בעל התניא

דין הכאת מלמדים לתלמידים  /ת"ת

ספר לימוד  /חו"מ ס"ט דיני נזקי גוף

שושנים לדוד ,ר' דוד צאבח

בענין המכה את אשתו וכו'  /אבה"ע סי' כ

שושנת יעקב ,ר' מנחם מענדל הורוביץ
כמה נקודות עיי"ש  /חו"מ רכ-רכד

שיעורי רבי שמואל ,ר' שמואל רוזובסקי

אם מחל הנחבל ,דין פחות משוה פרוטה ,אי
חבלה הוי לאו הניתן לתשלומין ,דברי
האחיעזר  /מכות 363
חובל בעבד כנעני שלו  /מכות 063

שכר והענשה בחינוך ,ר' שמואל מונק

מתי ואיך מותר להכות משום חינוך 3

הרבה נושאים ובענין תשובות אגרות משה 3

שלום על ישראל קונט ,ר' אברהם וויינפעלד
34

שלחן המלך ,ר' יוסף אבן עזרא

להכות בנו הגדול  /דעות פ"ו 6

שם חדש ,ר' חיים דניאל פינסו
הכאת אב ואם  /נט

שמן ראש ,ר' אשר אשכנזי ,אב"ד סטניסלוי

שנים שחבלו זה בזה ראיה לרא"ש ועוד ,732 /
חו"מ יד

שמע אברהם ,ר' אברהם פאלאג'י

בדין שנים שחבלו זב"ז לענין מחילה ואיך זה
חלוק מדין סמא את עיני שלא יכול למחול /

תוכחת חיים ,ר' חיים פאלאגי

תורה שבעל פה ,קובץ,

בענין איסור חובל לא יוסיף להכותו ועוד הרב
ברוך ורנר  /יח 34-04
בענין חובל בחבירו ברשותו ועוד הרב ברוך
ורנר  /יג 36

כדי להפריש מאיסור ,לאפרושי מאיסורא,
ביאור "דרך נציון" ברמב"ם  ,מביא ר' חיים
בריסק ור' אלחנן המפורסמים וכן מאגרות
משה ,כותרת המאמר" :העושים דין לעצמן"
"נטילת החוק לידים"  /הרב אברהם שרמן
שליט"א  /לא ,עמ'  95אוצ"ה

תורת אמת ,ר' אהרן ששון

למה מוזכר היתר הכאה במי שתחת ידו  /פו

תורת האדם לאדם ,קובץ ,מכון תורת האדם
לאדם  /ג 74-24
תורת מרדכי ,ר' מרדכי רבינוביץ

החובל בחבירו אם פסול לעדות  /מלקות
בחובל בחבירו  /חו"מ קצא982 ,

תחומין ,קובץ ,מכון צומת

הכאה של תלמיד ע"י רבו ,הכאה לתועלת,
מאמר :אלימות הורים ומורים ,מאת הרב
אברהם שרמן  /טז עמ' 061

תפארת יעקב ,ר' יעקב גזונדהייט

מותר להכות רק כשיש פסידא ושיטת
הרמב"ם בענין עביד אניש דינא לנפשיה עיי"ש
באריכות  /חו"מ ד

תשובות והנהגות ,ר' משה שטרנבוך
הכאת תלמידים  /ג' רפ

להכות ילד של שכן שמפריע ורועש  /א' תתכה

מלמד שמכה יותר מדאי והגדרים בזה  /ב'
תסג

רופא שצריך לעשות טיפול ע"י חבלה והוא
טיפול מקובל ויודע יכול לעשות אף אם החולה
מתנגד ולא רוצה לסבול כאבים ,אבל הכאבים
חזקים מאד א"א להכריחו ע""ש עוד  /א' תתנט
שוטר שהרג גוי בשוגג  /א תתמז
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דרכי משה הקצר חוש משפט סימ תכ
)א( וכ הוא לקמ סימ תכ"א )עמ' תקעה( בדברי הרא"ש .ועיי לעיל סימ שפ"ח )ד"מ
אות ח( א המוכה הול לקבול לפני גוי א יש לו די מסור .ועיי לעיל סימ כ"ו
)דמה"א ס"ו( א יוכל אחר כ לחזור ולקבול עליו לפני דייני ישראל .ועיי לעיל סימ ד'
)ס"א( וסימ ח' )סט"ז( וסימ צ"ז )סכ"ז  לא( אימתי מותר להכות אד שיקבל עליו די .
ועיי באב העזר סימ ע"ד )עמ' שכז ב"י ד"ה כתוב( וסימ קנ"ד )ד"מ אות טז( מדי
המכה אשתו .וכתב מוהר" מריזנבורק )סו שו"ת מהר"י ווייל עמ' קעב( דיש חר קדמוני
על המכה חבירו וצרי שיתירו לו הקהל חר של העבריינות קוד שיצרפו אותו למני
עשרה ולכל דבר שבקדושה על מנת שיקבל עליו כל מה שירצו בית די ואי חילוק בי
א מצוה המוכה או לאו יתירו הקהל לעצמו עכ"ל:
)א*( וכ כתב רבינו ירוח נתיב ל"א בספר מישרי )ח"ב צב ע"ד( דבעינ אומד לניזקי .
וא שכתב דהאומד הוא לעי העדות ולא לעי בית די וא כ אי צריכי להביא לבית
די אלא שה יעידו על הדבר א הדבר שהזיק כו' ראוי להזיק וכ הוא פרק החובל )צ
ב( בברייתא:
)ב( ובמרדכי פרק החובל )ע"ב( )סי' צה( ואפילו לא תקע לו באזנו אלא )א( הכה על
הכותל נגד אזנו ונתחרש חייב א אחזו:
)ב*( ודעת המרדכי פרק החובל )ע"א( )סי' פג( כדעת ר"י:
)ג( עיי ביורה דעה סימ רמ"ג כתבתי כל די המבזה תלמיד חכ וא דני די תלמיד
חכ בזמ הזה .כתב בתשובות בר ששת סימ רי"ו המבזה תלמיד חכ ונתחייב ליטרא
זהב ועמד התלמיד חכ ונת הליטרא של זהב לשר העיר עשה שלא כהוג ועיי"ש ועיי
ביורה דעה סימ רמ"ג כתבתי תשובה זו באריכות ועיי"ש .כתב בתשובת בר ששת סימ
צ"ד באחד שקילל כה יש לחייבו יותר מאלו קילל איש אחר ועיי"ש ולעיל סימ כ"ו:
)ג*( וכ כתב בסו סימ א' )סי"ב(:
)ד( שעבר על לאו דלא תונו )ויקרא כה יז( .וכתב בית יוס לעיל סו סימ א' )סי"ב(
דמכות מרדות מדרבנ קאמר דהא לאו שאי בו מעשה אי לוקי עליו חו מנשבע ומימר
ומקלל הש )שבועות כא א(:
וכתב מהרא"י בסימ רי"ב דהוצאת דיבה וש רע שאד מוציא על חבירו הוא בכלל ביישו
בדברי דפטור מממו אבל מנדי אותו עד שיפייסנו וכו' וכ הוא בתרומת הדש סימ
ש"ז:
)ד*( וכ"כ מהר"י ווייל בתשובותיו סימ )קנ"ז( ]קמ"ז[:
)ה( וכ כתב בחידושי אגודה פ"ב דיומא )בסופו( ,וכ כתב מהרא"י בפסקיו סימ קל"ה:
וכתב ש )בתרוה"ד( ודוקא שאומר אתה עושה כמו ממזר או בכהאי גוונא אבל אמרו
בדר תנאי ותשובה כגו שאמר לו אתה מכזב כמו ממזר עד שתברר עלי דברי בזה יש
לתר דבריו שר"ל שא לא יתברר עליו אתה כמו ממזר שהוא חצו ושקר וכהאי גוונא
אבל א תברר כשר אתה עכ"ל:
ובספר הזהר סו פרשת משפטי )קכב א( כתב באחד שקרא לחבירו כרשע ואתא לפני
רבי אליעזר ופטרו מאחר שקראו כרשע ולא רשע ממש ועיי"ש שהביא ראיות לדבריו.
וכתב מהר"י ווייל סימ כ"ח באחד שקרא לחבירו מבייש הנשי ואמר שכוונתו שמבייש
בדברי ופסק שטענתו טענה ועיי"ש וש מתשובת ר' אביגדור על אחד שקרא לחבירו
פסול דיוכל לתר דבריו ולומר פסול מחמת קורבה קאמר וכ א קראו ב הזונה יכול
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לומר פונדקית קאמינא עכ"ל ועיי"ש .אבל מוהר" מריזבורק )עמ' קעז( פליג בזו וכתב
על אחד שקרא לחבירו כנע דלא יוכל לתר דבריו .וכתב מהר" מריזבורק )ש עמ' קעו(
על אחת שיצאה עליה קול שזנתה בטבריא וצווח לה אחד טבריא טבריא לא מיקרי ביוש
בפרהסיא ולא הוי ביוש כולי האי ומכל מקו צרי לבקש ממנה מחילה .וכתב הרא"ש
בתשובה כלל ק"א סימ א' א על גב דהקורא לחבירו ממזר מדינא דתלמודא סופג ארבעי
כדאיתא פרק קמא דקדושי )כח ב( מכל מקו באר הזאת אי פוסקי כ והולכי אחר
המנהג וכל שכ במקו שהשני התחיל בגידופי ועיי"ש שהארי בזה ג במרדכי פרק
החובל )ע"ד( )סי' קה  קו( הארי בדי הקורא לחבירו ממזר:
ומהר"י ווייל כתב סימ קס"ח אחד קבל על חבירו שהלשינו או גנב לו הואיל ועשה דר
קבלה אי עונש בדבר כ פסק מוהר" מריזבורק )ש ד"ה די ראוב דבר( ומכל מקו
נראה דצרי לישבע שכוונתו לא היה לבייש עכ"ל .ובמרדכי פרק החובל )ע"א( )סי' פא
 פב( וששאלת על לאה שטענה שראוב קראה נפקת ברא והוא אומר להד" וטע עליה
שהיתה מבזה שוכני עפר והיא השיבה להד" ופסק דאילו היה עדי בדבר היה לקנסו
כפי ראות עיני בית די אבל א אי עדי בדבר אינו חייב לישבע דלא נתקנה שבועת
היסת על זה וכ על חירו שוכני עפר אילו היה עדות בדבר או שהיתה מודה היה לה
ליקח מני וליל על קברו ולבקש מחילה מ המת אבל עכשיו שכופרת פטורה בלא שבועה,
אמנ א ירצו הקהל להפיס דעת יתנו חר בבית הכנסת על עצמ שיודו עכ"ל:
וכתב מהר"י ווייל סימ כ"ח דוקא על דבר חמור כגו שוכני עפר אבל על שאר ביושי
אי נותני חר להפיס דעת ופטורי א כופרי ועיי לעיל סימ פ"ד א מחרימי עיי
ש:
ועוד הארי במרדכי פרק החובל )ע"ד( )סי' קו( בדי המדבר ש רע על שוכני עפר שהוא
עו גדול וצרי לקבל עליו תשובה בתעניות ובמלקות ובממו ועיי"ש ובתשובת הרשב"א
סימ תתנ"ה ובמרדכי דיומא )ע"ב( )סי' תשכד( שהארי בדי זה ,וכתב מוהר" מריזבורק
בנימוקיו )עמ' קעז( דהמחר מתי צרי להשתטח על קבריה והיינו כשהוא קבור בסמו
כגו בעיר ששולחי ש מתיה לקבור אבל א הוא קבור במרחקי אינו צרי ליל ש
אלא דיו שישלח ש שלוחו ויקח ש שני מ העיר שנקבר ש ויל על קברו ויבקש
מחילה בש המחר ,ובהגהות מרדכי )ד נ"ג ע"ד( )ב"ק סי' ריב( על האיש שקורא לחבירו
מלשי ב מלשי א אותו האיש מלשי אי בזה שו אש דאמרינ פרק ארבע מיתות
)נב א( כמא קרינ האידנא רישעא בר רישעא כו':
עוד ש )סי' רי( בתשובה על אחד שקרא לחבירו משומד ואמר לו שנטבע במי השמד
והוא חר רבינו גרשו שלא להזכירו למשומד שעשה תשובה ופסק ש רש"י מאחר דלא
ידע המזכיר חר רבינו גרשו לא מיקרי עובר על החר ועיי"ש שהארי בזה וכתב ש
דאפילו במקו שאמרו שהעובר יהא בנידוי מכל מקו לאחר שקיבל דינו מתירי לו נידויו
על ידי עשרה שבצבור ועיי"ש בזה:
כתב בנימוקי מוהר" )מריזבור"ק עמ' קעו( ראוב אומר על שמעו ששמע שזקינתו היתה
שפחה ועדי העידו ששמעו כ מאחר שאי כא עדות ברורה הרי אינו אלא הוצאת לעז
וחייב די או נידוי אבל אי איכא עדות ברורה פטור .וכתב עוד )ש( אשה שהוציאה לעז
על חברתה דינה כאיש לכל דבר וא אי בעלה רוצה שתתבזה אשתו יפדה אותה בממו
כפי אשר ישיתו עליו הב"ד .וכתב עוד ש )ש עמ' קעז( על אחד מעיד שקרא ראוב
לשמעו ב הזונה ואחר שקראו ממזר מצטרפי לעני שקראו ב הזונה דבכלל מאתי
מנה מיהו אי לו די עליו כקורא לחבירו ממזר דדילמא קראו ב הזונה שאמו זנתה כשהיתה
פנויה א צרי להכזיב עצמו ולהשתטח על קבר אמו ומיהו הכל לפי המבייש והמתבייש.
וכתב עוד )ש( האומר לחבירו ממזר או עבד או רשע או נוא או פסול או נבל לוקה
ארבעי וכ א קראו עובר על החר או מלשי או גנב הוי כקראו רשע ויורד עמו לחייו
פי' ר"י דמותר להכותו דעבר על לאו דלא תונו אבל טמא או כלב או שאר חירופי אי
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בה די אלא צרי לפייס את חבירו וכו' .וכתב עוד )ש( המלעיג או מלעיב דברי חכמי
לוקה וקורא לאשת חבירו זונה או פרוצה לוקה ארבע מלקיות דתנ )ב"ק צ א( פרע ראש
האשה נות לה ארבע מאות זוז ומדלא מגבינ קנסא בבבל לוקה על כל מנה מלקות א'
ועיי לעיל סימ ב' )ד"מ אות ב( מה שכתבתי מזה ועיי לעיל סימ ל"ה )ד"מ אות ג(
לעני ביושי וקטטות אפילו פסולי עדות נאמני .ועיי בתשובת הרשב"א )ח"א( סימ
שפ"ו מעשה באחד שהוציא קול עבדות על משפחה כשירה ונידוהו כל הגדולי כדאמרינ
)קידושי כח א( הקורא לחבירו עבד יהא בנידוי ועיי"ש שהארי בתשובה .ושני שביישו
זה את זה מי חייב עיי לקמ סו סימ תכ"א:
)ה*( דלא הוי כבושת עד שיתכוו לביישו וזה כיו לתועלתו להוציא זכותו לאור כו':
)ו( ולא נהירא דמאחר דרבינו והרא"ש כתבו בש רב אלפס דפליג ארמב" ולדבריו הסכי
הרא"ש הכי נקטינ דאינהו הוי בקיאי טפי בגי' ספריו:
)ז( בתשובת מהר"י ווייל סימ כ"ח פסק באחד שחבל בחבירו להלקותו בבית הכנסת בי
מנחה למעריב דהמגביה ידו על חבירו נקרא רשע וחייב מלקות וג הוצר לעשות לו
מחילה וג פסק לית ממו זקוק כס א הוא עני יתנו לו וא הוא עשיר יתנו לעמלי
תורה וכ פסק גדול אחד על אחד שתלש שערו של חבירו ופסק לית לו זקוק כס אמנ
א יש מנהג בזה הכל לפי המנהג .ונראה לי דכל זה אינו אלא הוראת שעה לפי ראות
עיני בית די שחטא החובל אבל מדינא אינו חייב מלקות וממו כמו שנתבאר ריש סימ
זה ג לא מצינו מדינא שית לעמלי תורה אלא עבדינ כמו שכתבו הגאוני וכמו שכתב
הרא"ש וכמו שנתבאר ריש ספר זה בסימ א' .עוד כתב מהר"י ווייל בתשובה סימ פ"ז
באחד שהכה חבירו ומת ואמדוהו שלא מת מחמת המכה ופסק דלא מהני אומד זה רק
לפוטרו מגלות אבל מכל מקו הרי הכהו ודינו כמו שכתב בתשובה דלעיל ג יל על
קברו ויבקש ממנו מחילה והוא בספק רוצח:
)ח( ועיי"ש ובסימ כ"ו:
עיי ביאורי לריטב"א נדה סי' יב )בסו הספר( בעני רב הונא ק ידא וחובל בחבירו
והרמת יד וכו'

